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PROGRAM ÚNOR 2019
Čtvrtek

7. 2.
18:00

Středa

13. 2.
17:30

Čtvrtek

14. 2.
18:00

Sobota

16. 2.
14:00

Úterý

19. 2.
18:00

„Zatímco západ Turecka v čele s Istanbulem praská ve švech, východ
země navštíví jen hrstka těch, co mají dobrodružnější povahu. Přesto a
TURECKO
možná právě proto je pro mne oblast Tureckého Kurdistánu
DECHBEROUCÍM
nefalšovaným klenotem. Přijďte si poslechnout o zážitcích s lidmi,
KURDISTÁNEM
velehorách, městech, dobrém tureckém čaji, nezapomenutelné
atmosféře Blízkého východu a mnoha dalších věcech.“ Michal
MICHAL ŠTĚPÁNEK
Štěpánek
Vstupné dobrovolné. Společenský sál. Doporučujeme rezervaci.
2. pokračování ze série o světových náboženstvích. Čím byl a je pro
mnoho lidí Ježíš z Nazareta zajímavý? Střet instituce a hluboké duchovní
KŘESŤANSTVÍ
zkušenosti, který je součástí tradice křesťanství. Bolestná místa v životě
církve. Nebezpečí -ismu pro každého, tedy i pro církev. Co může
P. MGR. ROMAN MACURA křesťanství nabídnout tomuto světu?
Vstupné dobrovolné. Společenský sál. Doporučujeme rezervaci.
Zveme Vás na jedinečný Valentýnský večer ve Vile Machů!
K poslechu zahraje skvělá skupina Lam trio ve složení:
Ladislav Kokeš - housle, kornet, melofón, zpěv, Aleš Nitra - kytara,
ukulele, zpěv, Milan Holub - kontrabas.
LAM TRIO
Pohodový Jazz a swing 30. a 40. let 20. století. Šlágry První republiky a
Jazz Age. Během koncertu si budete moci objednat speciální
VALENTÝNSKÝ VEČER
Valentýnské odlehčené menu.
Cena vstupenky: 100 Kč, na místě: 120 Kč. Předprodej vstupenek bude
probíhat v Kavárně Vile od 4. 2.
LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové palety jednu výjimku cestopis. V únoru 2019 oslaví Miroslav Zikmund 100 let a tohle
LISTOVÁNÍ.CZ:
představení má strašně moc rád. Cílem tohoto LiStOVáNí bude
LEGENDA Z+H
Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím, kterým vše
připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou
(MIROSLAV ZIKMUND
opravdoví "frajeři". Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy nepomine.
A JIŘÍ HANZELKA)
Účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela.
Předprodej vstupenek probíhá přes smsticket.cz
„V Izraeli můžete týden relaxovat na pláži a pro zpestření se zúčastnit
fakultativního výletu na jednu z top památek. Nebo si můžete
IZRAEL:
pronajmout auto, procestovat celou krajinu, prohlédnout si několik
DOBRODRUŽNÝ A INTENZIVNÍ národních parků, historických památek, ochutnat místní jídlo, poznat
kulturu Izraele i Palestiny, spát v poušti, u moře, na vyhlídce, v centru
PETRA MÜCKOVÁ
historického Jeruzalému...“
Společenský sál. Vstupné dobrovolné. Doporučujeme rezervaci.

LIDSKÁ LÁSKA PODLE
20. 2.
BOŽÍHO PLÁNU
Středa

18:00
Pátek

22. 2.
18:00
Sobota

23. 2.
20:00
Středa

27. 2.
18:00

VÁCLAV ČÁP

ŘÍZENÁ DEGUSTACE
PRÉMIOVÝCH RUMŮ

HOUPACÍ KONĚ
(POŘÁDÁ ŽIVÁ MANDALA
& VILA MACHŮ)

FRANTIŠEK KOŽÍK
MGR. LADISLAV CVÍČEK

Další pokračování ze série hloubavých a duchovních přednášek
Václava Čápa (překladatel maltského kněze a exorcisty Eliase Velly).
Tentokrát naváže na téma: Adam a Eva - svobodní před Bohem, Pád ztráta důstojnosti a štěstí.
Společenský sál. Vstupné dobrovolné. Doporučujeme rezervaci.
Řízená degustace prémiových rumů ve vile!
Degustace bude spojená s promítáním a doplněna drobným
občerstvením, v ceně také uvítací welcome drink.
Cena: 800 Kč. Prodej dárkových poukazů probíhá v Kavárně Vile.
Kultovní formace z industriálního Ústí nad Labem stárne s elegancí.
Kapela se pravidelně objevuje v žebříčcích nejlepších alb a získala také
nominace na hudební ceny Anděl, Vinyla a Apollo. Houpací koně
vydávají těsně před koncem roku 2018 své sedmé studiové album.
Potřetí za posledních 5 let budou vystupovat v Kopřivnici.
Cyklus Ladislava Cvíčka s názvem Spisovatelé pro radost pokračuje
přednáškou o životě a díle Františka Kožíka.
Společenský sál. Vstupné dobrovolné. Doporučujeme rezervaci.

