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 EDITORIAL 
 Jedna z prvních pranostik na měsíc listopad praví: „Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží“. To by ale bylo nadělení co .            Než všem listnáčům opadá listí, dovedou potěšit mnoha od-stíny krásných barev, jež nám oznamují příchod zimního spánku. Přírodní obraz umírajícího života připravuje místo pro nové narození, které na jaře tak rádi vítáme. Ze spadaného listí se za nějaký čas utvoří humus, který stromům vrací sílu, kterou do listí vložil. Zajímavý koloběh ži-vota…  

 I čtvero ročních období je koloběh, který na Zemi způsobuje náklon rotační osy, který je změřen cca na 23,5°. Vůbec si při tom neuvědomujeme, že se kolem sluníčka řítíme vesmírem po elipsovité trajektorii velkou rychlostí 30 km za vteřinu. Nejbližší vzdále-nost Země ke Slunci na oběžné dráze je 147,1 milionů km, nejdelší pak 152,1 mil. km.  
 Ve vesmírných vzdálenostech se zdá rozdíl zanedbatelný, přesto náš Stvořitel přesně věděl, jak zavěsit naši Zemi na ničem, abychom buď nezmrzli, nebo naopak nesho-řeli. Prostě tak, aby na ní mohl existovat náš život.  Průměrná obvodová rychlost Země činí na rovníku úctyhodných 1674 km/hod. a kolem své osy se točíme proti směru hodino-vých ručiček v pravidelném rytmu 1x za 23 ho-din, 56 minut a 4,091 sekundy. No uznejte sami, není to zázrak Tvůrce a Udržovatele? 
 Máte v rukou listopadové číslo zpravo-daje, jehož příspěvky k nám přiletěly nejen z Číny od Ellen, ale i ze Států od Vlastíka Hýbla. To, že mi nejprve přiletěly do emailové schránky po internetu rychlostí blesku, je také  

    
 zázrak, který naopak dokládá velikost lid-ského vědění. Program Lávky snad bude tentokrát věrohodný. Za termínový zmatek v říjnovém čísle kolem koncertu Jindry Černohorského se omlouvám. (Jiný byl na plakátě, jiný v texto-vém znění programu Lávky). Přeji vám všem příjemné čtení.  Na závěr mám ještě prosbu, jestli byste se příště zkusili nevymlouvat a do rubriky „Cesta mého života, která zde tentokrát chybí, si začali připravovat své příspěvky. Naši senioři byli v tomto ohledu vzorní!     

 Pavel Přibyl  
 

CO JE NOVÉHO V PEKINGU? 
 Milí přátelé, nenacházím se právě v nejpříjemnějším rozpoložení, protože mě přepadla chřipka. Pavel strávil v posteli mi-nulý víkend a tento víkend přišla řada na mě. Mám teplotu, rýmu, kašel a bolí mě celé tělo. Doufám, že si s tím poradím vlastními silami a prostředky, a že nebudu muset navštívit míst-ního doktora. Patříme sice pod mezinárodní nemocnici, kde jsou z malé části zahraniční lé-kaři, pak je tam další část anglicky mluvících čínských lékařů a velký zbytek jsou čínští lé-kaři pouze se znalostí čínštiny.  Velká část mých českých kamarádek chodí s velkým nadšením k čínským dokto-rům, kteří praktikují tradiční čínskou medi-cínu. Na jedné z těchto návštěv jsem byla jako pozorovatelka a viděla jsem škrábání zad, baňkování i akupunkturu. Holky si takto ne-chávají léčit bolavá záda, špatnou pleť nebo tam chodí jen tak preventivně. V přijímací místnosti je samozřejmě socha budhy s oltá-řem a obětinami. To je právě důvod, proč se tam nechodím léčit, i když to moje kamarád- 
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ky nechápou. Před třemi týdny jsme si jako rodina užili 2. nejvýznamnější čínský národní svátek, tzv. Golden Week. Je sice týden volno, ale jsme tak trochu v pasti. Mohli bychom vy-cestovat někam k moři jako mnozí cizinci a spousta Číňanů, ale museli bychom počítat s tím, že všechno bude minimálně dvojná-sobně dražší – letenky, vlaky, hotely. S tímto svátkem počítají i okolní země – Malajsie, In-donésie, Filipíny nebo Thajsko – a nasadí ex-trémně vysoké ceny, protože vědí, že bude spousta Číňanů cestovat, a že budou ochotni tyto ceny zaplatit. Kamarád letěl na tento tý-den do Čech a letenka v economy class, která normálně stojí kolem 20.000 Kč, stála krás-ných 44.000 Kč. My jsme se rozhodli, že tento rok zůstaneme v Pekingu a uděláme nějaké výlety do okolí. Ale to také není žádná výhra. Tento nápad dostane spousta Číňanů, a tak jsme vždy na výletě většinu dne strávili popo-jížděním v autě na ucpaných silnicích. O řidič-ských schopnostech Číňanů jsem už psala, takže se nebudu opakovat, ale měla jsem po-cit, že o svátcích je to ještě o kus horší.  
 I přes to všechno se nám podařilo i s ostatními rodinami navštívit tradiční čínské  
 

vodní městečko Gubei. Jsou to takové malé Benátky přímo pod Čínskou zdí v místě zva-ném Simatai. Čínské Benátky byly fajn, až na tu přeplněnost Číňany. Nepotkali jsme tam ani jednoho cizince.  

Další dva výlety vedly do přírody. Ten první byl ke kaňonu u města Miyun. Byla to hezká procházka podél jezera i šplhání po skalách. Ten druhý přírodní výlet sliboval ná-vštěvu vzácného pralesa. Vyklubal se z toho hezký, podzimně zbarvený, ale jinak normální les. Číňané tam dali bránu, postavili budovu na koupi vstupenek a cetek, záchody a byznys mohl začít. Nahoru k tomu nejhezčímu lesu se dalo vyjít pěšky nebo se nechat za poplatek vyvézt jedním z mnoha autobusů. Většina Číňanů si vystála hodinové fronty a nechala 

se vyvézt nahoru, tam se před každým stro-mem vyfotili, určitě si to hned poslali na We-Chat a zase sjeli dolů. Prostě turistika po čín-sku. Jsou jak malé děti. Neumějí chodit, cho-vat se v přírodě, být chvíli v klidu, užít si les, nedělat po sobě bordel – prostě velké stádo malých nevychovaných dětí.  
 Na konec Golden Weeku jsme pláno-vali ještě jeden poslední výlet, ale znečištění vzduchu se v Pekingu i širokém okolí vyšpl-halo přes 400, tak jsme zůstali doma. A bylo to dobře, protože ten den se vracelo auty ně-kolik miliónů Číňanů zpátky do Pekingu a sly-šeli jsme o hrozných zácpách na všech příjez-dových silnicích. Takže příští rok možná zvá-žíme tu předraženou dovolenou…  

 Včera jsem se i přes chřipku zúčastnila Mezinárodního dne (The International Day) v The British School of Beijing, kam chodí naši kluci do školy. Byla to velká akce, kde se pre-zentovalo všech 64 zemí, odkud pocházejí studenti této školy. Ráno byla promenáda ná-rodů. Studenti byli oblečeni do svých národ- 
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ních krojů, triček nebo dresů a nesli vlajky své země. České děti i maminky byly oblečeny do dresů českého národního hokejového týmu. 

Potom si zástupci z každé země vytvořili stá-nek, kde prezentovali svoji zemi: osobnosti, kulturu, historii, zajímavosti a samozřejmě bylo připraveno i něco k jídlu. Studenti z celé školy pak chodili k jednotlivým stánkům a vy-ptávali se na všechno možné. Některé třídy měly i papíry s otázkami a musely získat od-povědi. Byla to krásná akce, kde se děti zá-bavnou formou poučily, že svět je velmi roz-manitý, barevný, a že spolu lidé mohou fun-govat, i když jsou bílí, žlutí nebo černí. To je cenná zkušenost, kterou by naši kluci na svých českých školách nezískali. 
 Ellen 
  BATTLE CREEK 
 V září jsem se při svých cestách zastavil v Battle Creek (Michigan).  Toto město je zhruba 1,5 hodiny jízdy autem od Andrews University. Zde se odehrálo mnoho důleži-tých událostí, které měly veliký vliv na zrod CASD v 19. století. Je zde tzv. vesnička zakla- datelů, je to v podstatě malá čtvrť uprostřed města. Ráno v 10 hodin jsem se přidal k malé skupince návštěvníků a průvodce nás uvedl do prvního domu, ve kterém byla expozice zaměřená hlavně na práci Dr. Kellogga. Ten původně ani nechtěl být lékařem, ale během 

krátké doby se stal ředitelem prvního sanato-ria, které CASD vlastnila. Byl velice vynalé-zavý, což jsem si mohl prohlédnout a také ně-které z jeho strojů na zlepšení zdraví vyzkou-šet.  Například zrcadlová kabinka s 56 žá-rovkami. Hlava vám trčí ven a hádejte, k čemu to sloužilo? Nebo takové sedátko s úchyty,  
 

které vám třepou nohama. Průvodce nám toho řekl docela hodně o zlozvycích té doby. Nebylo překvapující, že Pán Bůh musel zakro-čit a dát tehdejšímu novému hnutí poselství o zdravotní reformě. Krok po kroku jim dával větší poznání a učil je zdravějším návykům.  
 Po požáru prvního sanatoria, které kompletně shořelo, se J. H. Kellogg postaral o vybudování mnohem většího sanatoria. To získalo velký věhlas a jezdili se tam léčit osob-nosti tehdejšího světa. Mezi zajímavá fakta patří i skutečnost, že zde vynalezli kukuřičné lupínky. Jelikož se Dr. Kellogg obával sexuálně přenosných chorob, neměli proto se svoji že-nou žádné vlastní děti, ale adoptovali si přes 30 sirotků.  

 Tento lékař byl také znám tím, že neu-stále nosil bílé sako a bílé kalhoty. Protože si chtěl udržet dobrou kondici a nezašpinit si kalhoty, jeho bicykl neměl řetěz. Z kopce jelo kolo samo, po rovince se odstrkoval a do kopce ho vedl. Přesto na něm jezdil rád a jako důležitý pán ho prostě musel mít. I kolo je součástí expozice zavěšené u stropu. Asi by si 
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na něj chtělo sednout příliš mnoho návštěv-níků . Budova sanatoria tam stojí dodnes, ale již patří vládě USA a jsou v ní kanceláře.  Pak jsme přes ulici navštívili první školu naší církve, kde začalo vzdělávání další generace průkopníků v roce 1872. Zařízení školy bylo samozřejmě primitivní a účelové, ale nějak se začít muselo. Mnoho ze zařízení bylo renovováno a doplněno, ale třeba židle pro studenty byly původní. Dnes máme mezi protestantskými církvemi největší vzdělávací systém na světě. Průvodce nám vyprávěl další příběhy o prvních učitelích a jejich práci pro dílo Boží. Bylo to docela poutavé. 
 Po krátké návštěvě domů, ve kterých dříve bydleli Anna Knight, W.J.Hardy, D.He-witt či rodiče Jamese Whitea, nás Ryan při-vedl do domu, kde bydlela E. G. White s rodi-nou v letech 1856-1863. Ten dům měl osm menších místností a studnu přímo v kuchyni. Zde se konaly modlitební chvíle a Bůh dával Ellen své instrukce pro dobu konce. V horním patře byl jeden pokojík, kde spal James, když přišel pozdě z práce a druhý pokojík kde spala Ellen, a kde psala knihy podle inspirace ve vi-děních. Když jsem nahlédl do té malé míst-nosti, kde se zrodil rukopis knihy Velké drama věků (1858), zamyslel jsem se nad okol-nostmi, které provázely její vznik. Tehdy se nepřítel satan snažil Ellen všemi možnými způsoby podlomit a zastavit, neboť věděl, že se skrze tuto knihu odhalí mnoho pravd o jeho podvodech a plánech do budoucna. Na-konec se kniha přeci jen dostala do tisku a dnes se prodává po celém světě. V kapitole 35. je psáno, kam až klesne křesťanský pro-testantismus a jak přivítá vliv katolického pa-pežství.   Uvědomil jsem si, že právě v čase, kdy jsem hleděl do toho pokojíku, si papež Franti-šek podával ruku s představiteli amerických křesťanů a následně promlouval ke kongresu ve Washingtonu D. C. Ti mu pak bouřlivě tleskali a přijímali jeho vizi pro náš svět. Bylo 

23. 9. 2015, kdy se právě naplnilo to, co bylo předpovězeno před více jak sto padesáti lety.  Ať mi nikdo neříká, že se jen tak nějaký milý pán snaží o modlitební společenství mezi křesťany. Proroctví se naplnilo a kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvím. Přituhuje ze všech stran! Náš Pán nám řekl: „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“. Luk 21,28. 
 Z Tennessee v USA všechny zdraví Vlasta Hýbl  
 MÚZIČKA – ŘÍJEN 2015 

 Múzička je název soutěžní pře-hlídky, kterou každoročně pro děti pořádá ČS a Klub Pathfider v kate-goriích sólový zpěv, zpěv - skupina, recitace, dramatická tvorba a nově i tanec.   Na soutěžní klání do Salezi-ánského divadla v Praze, odjela od-dílová vedoucí Petra Kučerová s dětmi v so-botu 17. října s následujícími výsledky. Dramatická tvorba dětí MB 1. místo, sólo zpěv Betynka Kučerová 1. místo a tanec Péťa s Bětkou 2. místo. K výborným výsled-kům jménem sboru blahopřejeme!  
 MOHU BIBLI VĚŘIT? 
 Myslíte, že se dá dnes Bibli věřit? Bible je kniha, která vznikala v rozmezí 1 600 let, první pisatel byl Mojžíš 1 500 let př. Kr. Po-sledním byl Jan v 90 letech n. l. Věříme, že skutečným autorem Bible je Pán Bůh. (2 Pe 1.20-21) Jako materiál se nejdříve používal kámen, hlína, pak pergamen a svitky. Od 2 st. vznikaly kodexy, originály se však nezacho-valy, máme jen opisy. Dá se těmto opisům vě-řit? Existují měřítka, podle kterých se dá ově-řit historická pravdivost Bible? Historickou pravdivost Bible bychom měli určit podle stej-ných měřítek, jaká se uplatňují při zkoumání jakýchkoliv historických pramenů. Ptáme se, 
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kolik rukopisů se dochovalo, nakolik jsou spo-lehlivé opisy, které máme k dispozici, a kolik času uplynulo mezi vznikem originálu a kopie. Jen pro vaše srovnání: Thukydidových Dějin peloponéských válek se zachovalo 8 ruko-pisů. Nejstarší se datuje přibližně do roku 900 př. n. l. a byl pořízen téměř 1 300 let po Thu-kydidově době. Když se podíváme na pod-klady Nového Zákona, po nálezech raných pa-pyrusových opisů, (např. Rylandův papyrus z r. 130 n. l. nebo Bodmerův papyrus z r. 200 n. l.) následovala spousta dalších objevů, v současné době jejich asi dvacet tisíc.  
 Pan Frederik Kenyon, přední světová kapacita přes rukopisy, došel k závěru, že: „Časový interval mezi dobou sepsání origi-nálu a vznikem nejstaršího dochovaného opisu se stává tak malým, že se dá považovat za zanedbatelný. Tím padly poslední důvody k pochybnostem, zda se k nám Písmo dostalo ve své původní podobě. Můžeme říci, že pů-vodní i celková neporušenost Písma jsou de-finitivně prokázány.“ Další otázkou je, jestli a nakolik se dá věřit vlastnímu obsahu. Zprávy o Ježíšově životě a učení, které najdeme v Novém Zákoně, po-cházejí bud od samotných očitých svědků nebo od lidí, kteří zaznamenali jejich výpo-vědi: Luk 1. 1-3, Jan 1.3, Luk 3.1, 2 Pe 1.16. Novozákonní záznamy kolovaly už za života Ježíšových současníků. Tito lidé mohli přes-nost záznamů potvrdit nebo vyvrátit. Když apoštolé hájili věc evangelia, odvolávali se dokonce i v situacích, kdy stáli tváří v tvář svým nejzarytějším odpůrcům na věci, které byly o Ježíši obecně známy. Neříkali jenom: „podívejte, my jsme viděli tohle a tohle,“ ale před svými kritiky přímo prohlašovali: „jak sami víte“, „před vašimi zraky“, „dobře víte“ a podobně.   Historickou pravdivost již před námi prověřili jiné kapacity a na tomto základě můžeme říci spolu s Dr. Clark Pinnockem: „Neexistuje 

žádný jiný starověký text, který by byl podlo-žen tak vynikajícím souborem textových i his-torických svědectví, a který by nabízel tak znamenitou sbírku historických údajů, na je-jichž základě je možné udělat informované rozhodnutí. Čestný člověk nemůže takovýto zdroj zamítnout. Nedůvěra k historickým do-kladům křesťanství pramení z předpojatosti. (tedy neochoty uvěřit něčemu nadpřiroze-nému).  Pokračování příště…      
  Jiřina Krejzová 
 
 

 STOUPÁ HVĚZDA NEUROCHIRURGA CAR-SONA - 27. 10. 2015 
 

 Teď by ho volilo 26 procent Ameri-čanů podporují-cích republikány. Od srpna vzrostla podpora Bena Carsona čtyřikrát. Miliardář Donald Trump, který dlouhodobě v průzku-mech veřejného mínění vedl nad ostatními republikánskými kandidáty na prezidentskou nominaci, se po několika měsících ocitl na druhém místě.  Carson má sympatie především u radi-kálního konzervativního hnutí Tea Party, a to díky odmítání sňatků homosexuálů či zpo-chybňování evoluce. Konzervativce naopak pobouřil výroky o potřebě regulace držení zbraní. 
 

 Adventista Ben Carson byl v minulosti šéfem oddělení dětské neurochirurgie v pres-tižní Johns Hopkins Hospital v Baltimoru, je držitelem Prezidentské medaile Svobody, kterou za své lékařské úspěchy dostal v roce 2008. Nástupce stávajícího demokratického prezidenta Baracka Obamy si Američané zvolí ve volbách v listopadu 2016. 
 Převzato z portálu Novinky.cz 
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ADVENTISTA JIOJI KONOUSI KONROTE BYL ZVOLEN PREZIDENTEM FIDŽI 
 

Starší sboru Církve adventistů sedmého dne v rotumanském sboru v Suvě, hlavním městě soustroví Fidži v jižním Pacifiku, generálmajor Ji-oji Konousi Konrote, byl zvolen prezidentem země. Poslanci Národ-ního parlamentu Fidži jej zvolili poměrem hlasů 31:14. Úřad prezidenta převezme 5. 11. 2015.  

Podle Ústavy Fidži jde o funkci spíše ceremoniální, zahrnuje však určité pravo-moci týkající se například národní krize. Pre-zident volený na 3 roky je na Fidži také vrch-ním velitelem ozbrojených sil. Předseda vlády Fidži Voreqe Bainimarama ocenil při vyhlášení nominace sedmašedesátiletého Konroteho na úřad prezidenta zejména jeho službu zemi jako vojáka z povolání a později jako politika a diplomata. Generál Konrote je absolventem australských vojenských škol a americké Harvardovy univerzity.  
V roce 1970 byl jmenován jako první a do-sud jediný obyvatel Fidži velitelem mírových sil OSN, a to v letech 1970 až 1978 při uprch-lické krizi v Libanonu. 

“Po 41 letech služby fidžijskému lidu je generálmajor Konrote vzorem věrnosti, odvahy a oddanosti povinnostem jako vo-jenský velitel, čestnosti a obětavosti jako vy-soký státní úředník a ministr, a taktu a vytr-valosti jako diplomat,” uvedl premiér Ba-inimarama. Zvolení generála Konroteho je historicky unikátní nejen kvůli jeho vyznání, ale také proto, že na Fidži patří k menšino-vému etniku Rotumanů (domorodci z os-trovů Rotuma tvoří jen 1,2 procenta z nece-lého milionu obyvatel souostroví Fidži) a že není z žádného náčelnického rodu. Ústava Fidži teprve od roku 2013 otevřela možnost 

zvolení prezidentem země někomu jinému, než jednomu z kmenových náčelníků. 
 Na Fidži došlo v posledních dvou de-setiletích ke čtyřem státním převratům a politická situace je stále křehká. Církev je i proto velmi zdrženlivá v komentování poli-tických rozhodnutí včetně této volby. “Zvo-lení generálmajora Konrote prezidentem země je pro nás trochu překvapivé, ale ne zcela nečekané. Na Fidži jsou nyní adven-tisté na mnoha klíčových vládních postech.  
 Naše církev je zde široce respekto-vaná,” uvádí se ve stanovisku Církve adven-tistů sedmého dne na Fidži. Církev má na souostroví asi 25 tisíc členů ve 260 sborech. Dominantním vyznáním je zde křesťanský metodismus s více než čtvrt milionem věří- cích. Adventisté slouží jako politici a úředníci po celém světě. Například Floyd Morris je předsedou Senátu Jamajky. 

 Převzato ze stránek Církve adventistů s. d.  
 NAROZENINY V LISTOPADU OSLAVÍ: 
                       Alenka F. -      22. 11.                  Halyna U. -      26. 11.               Dana Ň. -      28. 11. 
                Miriam -      24. 11.               Simona -      24. 11.               Dominik -      29. 11. 
 Všem oslavencům z řad dospělých i dětí pře-jeme Boží přízeň, radost ze života a stálou víru. 
 
 
 PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ SBORU ZA MĚSÍC – ŘÍJEN  Pro potřeby sboru        1 676 Kč Na fond oprav         838 Kč Zvláštní dar pro sbor     3 110 Kč Podpora sborové misie        988 Kč Dary 13. soboty     1 087 Kč Podpora misie skup. Lipník 3 Q.       2 303 Kč 
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. Úterý 10. listopadu v 17:00 hod.  KLUB ZDRAVÍ – „Rakovině zabráníš, potra-viny, které snižují a zvyšují riziko“.  Podnětné téma pro Klub zdraví Mladá Boleslav, přednese ing. Robert Žižka, redaktor časopisu Prameny zdraví.  
 Ale pozor, čas začátku je na přání lektora již o hodinu dříve, než bývá naše pravidlo! 
 Vstupné - dobrovolný příspěvek 
  Čtvrtek 12. listopadu v 18:00 hod. 
 KINO – DIVOKÁ SKANDINÁVIE FINSKO  Film zachycuje krásy fauny a flóry ve východní Skandinávii – Finsku. Je to země představující mo-zaiku tisíce jezer a vzác-ných zvířat žijících v lesích nejvýchodnější části země. Filmový dokument odhaluje poznatky o fascinujícím životě hnědých medvědů, vlků, divokých lesních sobů, létajících veverek, ro-somáků a ukazuje úplnou krásu polární záře.    
 Německý film 52 min. Český dabing. Režie a scénář: Oliver Goetzl.  
 Vstupné dobrovolné 
  Středa 18. listopadu v 18:30 hod. 
 CESTOPISNÝ DOKUMENT – INDONÉSIE, PO-HLED DO JINÉHO SVĚTA. 

Indonésie je země nejrůznějších kultur, et-nik, tajemství i nebezpečí, místo, které nám může připadat tak těžko pochopitelné. Pro-jekce a vyprávění Romana Bittnera, který In-donésii navštívil již několikrát, nás vtáhne do zážitků, ze kterých jde až mráz po zádech. Náš host cestuje každoročně od roku 2001 po odlehlých koutech Země s cílem poznávat místní obyvatele, jejich, kulturu a svět ta-kový, jakým pro ně skutečně je.  
 Vstupné dobrovolné 
 
 Úterý 24. listopadu v 18:00 hod. 
 KLUB ZDRAVÍ – PRAKTICKÉ RADY DO NAŠÍ BIOZAHRADY Používání che-mikálií při pěs-tování, zpraco-vání a usklad-nění ovoce a ze-leniny mají negativní vliv na naše zdraví. Eko-logické zemědělství a poctivé bioprodukty naopak pozitivní. Podzimní období je čas sklizně, kdy se hodnotí úspěchy a neúspěchy pěstitelského roku. Jak a kdy sklízet zeleninu a ovoce, jak je skladovat, jak zužitkovat rost-linné zbytky a proč, nám představí farmář ing. Jiří Pospíšilík, který má v ekologickém pěsto-vání již 15-ti leté zkušenosti. Setkání otevře i prostor pro vzájemné sdílení a předávání osobních zkušeností. 
 Vstupné - dobrovolný příspěvek 

PROGRAM LÁVKY - LISTOPAD 2015 www.lavkamb.cz 
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Středa 25. listopadu v 18:30 hod.  CESTOPISNÝ DOKUMENT – FILIPÍNY, OS-TROVY KRÁSY I SMUTKU 

 Filipíny jsou krásná a vyhledávaná destinace cestovních kanceláří. Cestovatel Roman Bittner nás ale zve na cestopis, který nás pro-vede tam, kam cestovky nikoho nevodí. Čekají nás hlubiny Filipín plné krásné přírody, krásných lidí, ale i reality života tohoto třetího světa, o kterém často ani nechceme nic vě-dět, ale ze kterého se můžeme hodně věcí na-učit.  Náš host navštěvuje Filipíny opakovaně. 
 Vstupné dobrovolné  
 Čtvrtek 26. listopadu v 18:00 hod.  KINO – ORLICKÉ HORY, KRÁLOVSTVÍ JELENA LESNÍHO 
 

Film vypráví o životě zvířat i rostlin v Orlických horách v průběhu ročního cyklu. Po vyhlazení šelem jako byl medvěd, vlk, orel nebo rys se nekorunovaným králem lesů i vrcholků těchto hor stal velký býložravec jelen lesní, je-hož troubení je hlavně v době říje nezapome-nutelnou hudbou pro každého, kde je uslyší.  Ve filmu je to nejen příběh jelena, ale i další zvěře nebo rostlin, které na rozdíl od troubení jelena zůstávají mnohým návštěvní-kům hor utajeny. 
 Český dokumentární film 45 min. Režie a scé-nář – Karel Kubišta. 
 Vstupné dobrovolné 
  Středa 2. prosince v 18:30 hod. 
 CESTOPISNÝ DOKUMENT – MALÉ CESTY VELKÉ ČÍNY 

 Čína je zemí velkých změn, ale i přesto v ní zů-stává mnohé z 5000 leté tradice. Projedeme tuto zvláštní zemi se zvláštními zvyky od se-veru k jihu. Navštívíme klášter Shaolin, Vel-kou čínskou zeď i Wudangské hory a další místa. Všude nás bude doprovázet stará kul-tura starého národa, kterou nedokázal zničit žádný režim, stejně jako tajemnou zprávu čín-ského písma, která měla všem generacím při-pomínat, odkud tento velký národ pochází a kam směřuje. Průvodcem večera bude cesto-vatel Roman Bittner, který Čínu navštěvuje od roku 2004. 
 Vstupné dobrovolné 
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