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– fi lm,– koncert,– přednáška
vstupné na všechny akce je dobrovolné 

promítání fi lmů vždy od 19 hodin

Jirkov, Vinařická 38 / tel.: 723 272 303

2. 6.  3 POKLADY FENG SHUI
Vchod, kuchyň a ložnice, aneb co je podstatné a co nikoliv z pohledu 
Feng Shui.
A opět k nám zavítá Jaroslav Jarosurabbu Vydržel. Podělit se o netradiční 
pohled (ale možná jen pro nás) na tradiční prvky v domácnosti. Místnosti, 
které navštěvujeme denně a trávíme v nich spousty času. Jak moc nás 
ovlivňují a můžou vůbec? Jak je uspořádat, aby nám v nich bylo co možná 
nejlépe. Otázky nám zodpoví právě Jaroslav. 
Pozor netradičně začínáme už v 16. hodin.

5. 6. Příběh Alvina Straighta
Drama / Životopisný / Road movie; Francie / Velká Británie / USA, 1999, 112 
min; Režie: David Lynch
Rychlostí 5 mil za hodinu se „řítí“ nádhernou rovinatou krajinou s podzimní 
scenérií amerického státu Iowa. Na cestě mezi žlutě zářící kukuřicí 
Alvin Straight potkává spoustu různorodých lidiček představujících vzorky 
„typických Američanů“.

7. 6. Jaro, léto, podzim, zima... 
a jaro 

Drama / Jižní Korea / Německo, 2003, 98 min; Režie: Ki-duk Kim 
Lyrický snímek o plynutí ročních období a lidského života Jaro, léto, podzim, 
zima a jaro představuje v Kim Ki-dukově kontroverzní tvorbě fascinující 
obrat bez ztráty umělecké identity i nejosobnějších témat. Postavu mnicha 
v čase zralosti v něm ztvárnil sám třiačtyřicetiletý tvůrce. Snímek získal 
Cenu diváků na MFF v San Sebastiánu a svému autorovi vynesl Cenu C.I.C.A.E., 
Cenu Dona Quijota na MFF v Locarnu.

12. 6.  Magnolia
Drama / USA, 1999, 188 min; Režie: Paul Thomas Anderson
Divné věci se dějí pořád. Někdy za to možná může souhra životních náhod, 
jindy lidé, kteří činí omyly, páchají hříchy, konají zlé i dobré skutky. Anebo 
jsou za vším „nebesa“ hrozící apokalypsou a přitom dávají novou naději 
a snad i možnost začít znovu. 

14. 6.   Cesta do fantazie od 16.30 hod. – pro děti
Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Pohádka / Japonsko, 2001, 125 min; 
Režie: Hayao Miyazaki
Desetiletá Chihiro je obyčejná japonská holčička. Když se se svými rodiči 
vydává poprvé do nového bydliště, jejich auto zabloudí na opuštěnou lesní 
cestu, vedoucí k záhadnému tunelu. Chihiro i její rodiče se vydají dovnitř a obje-
ví cosi, co považují za opuštěný lunapark.

14. 6.  Hrob světlušek od 19.00 hod.
Animovaný / Drama / Válečný / Japonsko, 1988, 89 min; Režie: Isao Takahata
Ponurý příběh vypráví o dvou sourozencích, kteří se snaží přežít hrůzy Druhé 
světové války. Seita a jeho malá sestřička Setsuko jsou ponecháni osudu, 
když jejich maminka zemře na následky zranění po ničivém bombardování. 
Otec slouží u japonského námořnictva, ale rodina od něj už dlouhou dobu 
nedostala žádné zprávy.

19. 6.  Květ pouště
Drama / Životopisný / Velká Británie / Německo / Rakousko, 2009, 130 min; 
Režie: Sherry Horman
Film Květ pouště vznikl podle stejnojmenné autobiografi cké knihy autorky 
Waris Dirie, která vyrůstala do svých třinácti let v Somálsku a po útěku 
do Londýna se stala jednou z nejznámějších světových topmodelek. 

21. 6. Míla a Eduard Tomášovi – 
Život v pravdě 

Dokumentární / Česko, 1993; Hrají: Eduard Tomáš 
Umělecký medailon o životě Míly a Eduarda Tomášových, kromě fi losofi ckých 
promluv zachycuje také ukázky z každodenního života na chatě v Jílovém 
a doposud nikde nezveřejněné líčení pozoruhodných osudů obou manželů.

22. 6. PŘEMYSL RABAS 
A OHROŽENÍ NOSOROŽCI V AFRICE

Zoolog Přemysl Rabas, bývalý šéf Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, 
k nám příjde povyprávět o pobytu v Africe, kde byl natáčet dokument pro 
Českou televizi o nosorožcích černých. V Africe je pytláctví dál na vzestupu, 
v JAR v roce 2007 zabili asi 13 nosorožců, v roce 2010 to bylo víc než 300, 
v minulém roce téměř pět set. Nosorožci přežili rok 2000, ale nemají vyhráno.
Oproti tomu v tamním Národním parku Mkomazi založil Tony Fitzjohn chovné 
centrum pro východní černé nosorožce. Před třemi lety tam dorazili nosorožci 
z královédvorské zoo a před pár měsíci se narodilo první mládě. Je to takový 
ostrůvek naděje. A o tom všem a možná i víc, nám sdělí náš host.

26. 6.  Fargo
Krimi / Thriller / Drama / USA, 1996, 98 min; Režie: Joel Coen, Ethan Coen
Cynický thriller FARGO hvězd amerického nezávislého fi lmu, bratrů Joela 
a Ethana Coenových je dalším inteligentním diváckým fi lmem vzniklým mimo 
Hollywood. Strohá režie ozvláštněná černým humorem a vynikající scénář 
vycházející ze skutečné události.

28. 6.  Uvnitř tančím
Drama / Komedie / Velká Británie / Irsko / Francie, 2004, 104 min; Režie: 
Damien O‘Donnell
Uvnitř tančím je příběhem 24 letého Michaela s mozkovým ochrnutím, který 
dlouhodobě žije v domově pro invalidy „Carrigmore“ vedeném impozantní Eile-
en. V jeho životě nastane zlom, když se do domova přistěhuje rebel Rory O‘Shea.

29. 6. ORIGAMI
Origami je staré japonské umění skládání papíru. Jeho počátky spadají až do 
9. století našeho letopočtu. Skládanky se původně věšely pro štěstí k malým 
dárkům. V průběhu staletí se origami vyvinulo ve zvláštní formu umění s mnoha 
možnostmi vytváření i použití a bylo převzato i v dalších kulturních okruzích. 
Dodnes má většina skládaných tvarů svůj vzor ve světě zvířat a rostlin. Chcete 
se dozvědět více o technice nebo historii přijďte si poslechnout origamistku  
Marcelu Buřilovou. Možná si složíte i něco domu. 

30. 6.  WORKSHOP ORIGAMI od 10.hod.
A pro ty, které to uchvátí nebo pro ty co nechtějí jen tak poslouchat 
a fi lozofovat. Máme možnost, abyste své prstíky probudily z letargie 
a vzali je na papírovou jógu. Připraven bude nejen papír…Předem si zarezer-
vujte místo a to buď na telefonním čísle 723 272 303 nebo přímo v čajovně.



Jak se k nám dostanete: 
městké linky – Dvořákova 1, 30, 33, 34, 
poslední spoj do Chomutova je č. 34 ve 22,14 hod.
























