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čt 2. 10. 2014 / 19.00
RepoRtéRem ve válečné zóně i nejchudších zemích
světa     
Reportér Českého rozhlasu Robert mikoláš působil roky ve
východní Asii, přinášel zprávy z válečných oblastí, hladomorů
i míst dlouhodobě sužovaných chudobou. Přijďte se ho zeptat
na zákulisí jeho práce.

čt 9. 10. 2014 / 19.00
Glopolis uvádí: země na pRodej
Dokumentární film Země na prodej (Countries for Sale?, Action Aid,
Řecko, 2014, 64´, české tit.) nás zavede za zemědělci v Mosambiku,
kteří hájí svá práva proti společnostem, jež je připravují o domov
a obživu. Hostem diskuse bude petr patočka (Glopolis).

po 13. 10. 2014 / 20.00
FoRum 2000: viva cuba libRe – Rapová vzpouRa
Projekce dokumentu (rež. Jess Acevede, Kuba, USA, 2013, 60´),
který získal cenu Studentské poroty na festivalu Jeden svět
2014. Atmosféru na Kubě přiblíží v diskusi kubánský aktivista
antonio Rodiles. Film i debata budou v angličtině. 

út 14. 10. 2014 / 20.00 
FoRum 2000:  #chicaGoGiRl 
Po projekci filmu (rež. Joe Piscatella, USA, Sýrie, 2013,  74´)
následuje debata s mladými občanskými aktivisty z regionu,
o kterém snímek pojednává. Film i debata budou v angličtině. 

čt 16. 10. 2014 / 19.00 
občan a spotřebitel: můžeme měnit Rozvojový svět?
Máme možnost svým chováním ovlivňovat životy lidí v rozvojových
zemích? Přijďte debatovat o tom, jak světu pomáhat nebo alespoň
neškodit. Hosté: jan mrkvička (Člověk v tísni), christine maritz
(Glopolis), petr havel, agrární analytik a jiří Koželouh (Hnutí Duha).

čt 30. 10. 2014 / 19.00
RodičovsKá loteRie – jaK vybRat dobRou šKolu 
Jak vybrat dobrou školu pro své dítě? Čeho by si měl rodič
všímat? A co čeká děti u zápisů?

VÝSTAVY
no comment / 25. 9. – 25. 10. 2014
Nejlepší české a slovenské karikatury přihlášené do soutěže
Novinářská cena 2013
KomiKsFest / 24. 10. – 9. 11. 2014
Soutěžní komiksy žáků ZŠ a studentů SŠ z celé ČR


