AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR,
REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ LIBERECKO

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory
a Spolek přátel Lužických hor

Vás zvou na
XII. ročník Lužických ozvěn ekofilmu
dne 25.11.2017 od 9.00 – 18.00 hodin
ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí
(bývalé kino)
Připravili jsme pro vás zajímavé promítání filmů,
poutavou přednášku s tématikou cestování,
koncert trampfolkové skupiny Větrno
Promítané snímky byly oceněny na různých filmových festivalech.
Během dne je pro Vás připraveno malé pohoštění a možnost
zakoupení dárků z adventního trhu.
Vstupné hradí pořadatel
Podrobnější program bude k dispozici v: IC v Jablonném v Podještědí a na Správě
CHKO Lužické hory,Školní 12, Jablonné v Podještědí
tel.: 487 762 356, nebo www.luzicke-hory.cz

Program
od 9,00 hod. - 13,30 hod.

promítání filmů

od 13,30 hod. - 14,30 hod.

přednáška

„Lidé nad námi - obrázky ze světa velehor“
Lidé nad námi“ mají něco, co my tady dole často postrádáme – nadhled
a vyrovnanost. Přestože si často stěžují na slabou sklizeň, dlouhou zimu
nebo nedostatek peněz, cítíte z nich, že vysoko v horách dokážou najít
štěstí ve zdánlivých maličkostech a jen tak něco je nerozhází.
V téhle přednášce se vás fotograf a cestovatel Standa Mitáč bude snažit
provést různými světovými pohořími a seznámit s jejich obyvateli. Ti
žijí tisíce kilometrů od sebe, ale přesto mají něco společného. Co je to?
Proč Standu tak inspirují a proč si myslí, že spoustu jejich vlastností
bychom mohli zkusit používat v naší uspěchané „době chytrých
telefonů“ i my? Třeba proto, abychom neskončili jako „hloupí lidé“.
Přijďte se podívat na fotky z hornatých zemí jako je Nepál, Jordánsko,
Kyrgyzstán, Čína, Indie a další. Uslyšíte příběhy lidí, kteří by nad
problémem, který právě řešíte, jen mávli rukou a usmáli by se vám do
očí.

od 14,30 hod. - 16,30 hod. promítání filmů
od 17,00 hod. - 18,00 hod. koncert
Koncert trampfolkové hudební skupiny Větrno
Kapela s velmi silnými trampskými kořeny, hrající písně s převážně
romantickými texty, využívající akustické nástroje a spoléhající na silný
„větrňácký“ vokál si Vás, posluchače určitě získá.
Přiďte, uvidíte, uslyšíte!!!

