
Víkend
v
centru

Není-li uvedeno jinak, 
akce se odehrávají 
v Divadle na cucky,  
Dolní náměstí 42. 

6/4–13/4
RIXBOX: BERLÍNEM 
INSPIROVANÝ FOOD 
KARAVAN
Espreso, street food 
z kvalitních surovin, vegan 
friendly. Karavan bude 
zaparkován na Dolním 
náměstí.

7/4– 8/4
10– 17 H
 
VEŘEJNÝ WORKSHOP
Vezměte celou rodinu 
a přijďte si vyrobit ze 
dřeva kus městského 
mobiliáře nebo 
improvizované kavárny 
v nových prostorech 
Divadla na cucky! 
Workshop vedou 
architekti ze studia MAK!

PÁTEK
7/4
17.00
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Součástí zahájení festivalu 
Víkend v centru bude 
prezentace záměru 
nového kulturního 
centra a zahájení 
crowdfundingové 
kampaně Dolní vám!

18.30
KREATIVNÍ MODELY 
SPOLUPRÁCE
Diskusní panel na téma 
spolupráce neziskového 
a komerčního sektoru.
Time is money. A co 
když je soudobý svět 
postavený na jiných 
hodnotách než jen 
pouze vydělávání peněz? 
Co za co dává smysl 
směňovat? A kde končí 
obchodní vztah a začíná 
jiná forma spolupráce? 
Co je pro vás smysluplná 
investice? Diskusní panel 
se zástupci byznysu, 
neziskových organizací 
a kultury.

Diskuse se zúčastní Jan 
Žůrek, Josef Kvapil, 
Guerilla Architects a další 
hosté.

SOBOTA
8/4
11.00
FILM:  
TASTE THE WASTE 
/ Z POPELNICE DO 
LEDNICE 
Německo, 2011
Po cestě od zemědělce 
na náš stůl skončí 
polovina jídla v popelnici, 
většina ještě dříve, než se 
dostane ke spotřebiteli… 
Proč vyhazujeme tolik 
jídla? A jak to můžeme 
zastavit?

15.00
FILM:  
10 MILLIARDEN: WIE 
WERDEN WIR ALLE 
SATT? / 10 MILIARD: JAK 
SE VŠICHNI NASYTÍME?  
Německo, 2015
Dokumentární film 
o možnostech, jak by 
se dal řešit nedostatek 

potravin pro všechny 
obyvatele Země.
Po filmu následuje 
diskuse.

18.00
VEŘEJNÁ DISKUSE: 
DUŠE CENTRA
Diskuse o fenoménu 
vylidňování center 
měst v návaznosti na 
vznik nákupních center, 
moderuje historička 
architektury Martina 
Mertová.
Hosté: Rostislav Švácha 
(historik architektury), 
Zdenek Szczyrba (sociální 
geograf), Michal Giacintov 
(architekt, radní města 
Olomouc), Tomáš Pejpek 
(architekt, zastupitel) 
a další.

NEDĚLE
9/4
14.00
FILM:  
DER GANZ GROSSE 
TRAUM / VELKÝ SEN 
Německo, 2011
V roce 1874 je mladý 

učitel Konrad Koch přijat 
jako učitel angličtiny na 
výhradně německou školu 
pro chlapce. Reformně 
smýšlející ředitel von 
Merfeld přijal Kocha – 
jednoho z prvních učitelů 
angličtiny na německé 
střední škole vůbec, 
aby vnesl do zatuchlé 
instituce nový vítr…

16.00
FILM:  
ALMANYA: WELCOME 
TO GERMANY / 
ALMANYA: VÍTEJTE 
V NĚMECKU  
Německo, 2011
Příběh tří generací turecké 
rodiny, která emigrovala 
do Německa.

18.00
ZÁVĚREČNÁ HOSTINA
Spolu s dalšími účastníky 
festivalu uspořádá MAK! 
závěrečnou hostinu. 
Všichni jste vítáni, můžete 
i nemusíte přinést nějaký 
příspěvek na stůl. Hostina 
bude podle počasí na 
Dolním náměstí nebo 
v prostorách Divadla na 
cucky.

Česko -německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo 
v Praze, Goethe -Institutu v Praze, Česko -německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově 
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

www.de-tsch.eu

7/4– 9/4/17


