
 

 

 

 
6. 2. 2019 - 19:00  

Milujte své nepřátele - dokumentární film 
Film líčí příběh Švýcarky a Čecha, kteří změnili stovkám lidí život i pohled na něj. Přemysl Pitter byl křesťanem, který se nehlásil k 

žádné církvi, ale vždy a bez váhání proměňoval křesťanské zásady v činy. Spolu se svou celoživotní spolupracovnicí Olgou Fierzovou 
tak po druhé světové válce zachraňoval židovské a české děti z koncentráků, a také děti německé, které umíraly v českých 

internačních táborech. Všechny sváželi do čtyř zámků v okolí Prahy, spolu s dalšími spolupracovníky o ně pečovali, hledali jejich rodiče 
a vedli je ke vzájemnému smíření. Mnohé z tehdejších dětí ovlivnil pobyt na zámcích po celý další život. Režie: Tomáš Škrdlant, Česko, 

2006, 75 min. 

 
 

13. 2. 2019 - 19:00  
Kniha jako radost a inspirace  

Máte rádi knihy, čtete je nebo vás baví naslouchat zajímavým příběhům? Přijďte se podělit o příběhy ze svých oblíbených knih nebo 
načerpat inspiraci pro vaše další vybírání. Prostě si přijďte počíst nebo alespoň poslechnout čtení a popovídat si o dění v literatuře. 

 

 
20. 2.  2019 - 19:00  

Solaris - film  
Snímek Solaris na motivy románu Stanislawa Lema pojednává o ovdovělém psychologovi Krisu Kelvinovi, který je vyslán na 

vesmírnou stanici obíhající kolem planety zvané Solaris pokryté oceánem. Má zde vyšetřit záhadnou smrt lékaře, stejně jako 
psychické problémy sužující kosmonauty, jejichž počet rapidně klesá. Kelvin se na stanici setká nejen se zbývajícími členy posádky 

vykazujícími podivné a odtažité chování, ale ke svému velkému překvapení i s vlastní ženou Khari, která je už sedm let po smrti. 
Režie: Andrej Tarkovskij, Sovětský svaz, 1971, 167 min. 

 
 
 
 

23. 2. 2019  - 10:00 – 12:30 (sobota!) 
Akvarel pro začátečníky s Klárou (EmekeArt)  

Přijďte si vyzkoušet práci s akvarelem. Pokud máte, můžete si přinést svůj oblíbený krystal.  
Bude přenesen na papír v jemných barevných odstínech. Ostré tvary krystalů odlehčíme jemnou květinou či bylinou. Předlohy 

budou zajištěny.  Počet míst omezen. Přihlášky zasílejte do 17. 2. na email emekeart@centrum.cz. Cena 500 Kč. 
(emekeart.webnode.cz) 

 
 

27. 2. 2019 - 19:00 
Toulky podél Mandavy – II. Část  

Přednáška s promítáním o putování od pramenů Mandavy až po soutok s Lužickou Nisou v Německu. 
Několik nadšenců se rozhodlo projít každý kout podél řeky a zachytit vše zajímavé. Ve druhé části se 

podíváme na tok řeky od hranic mezi Varnsdorfem a Großschönau až do Žitavy.  
Přednáší J. Štěpánková.  






