leden 2017

čajové středy
4. 1.2017 – 18:15
TV GymBreak
Aktuální díl o dění na rumburském gymnáziu i v jeho okolí. Natáčejí a zpracovávají sami studenti.

•

4. 1. 2017 - 19:00
Kréta trochu jinak
Vyprávění o cestě po úžasném středomořském ostrově s promítáním fotek. Kréta, to nejsou jenom turistická letoviska.
Můžete tu objevovat i mnoho dalšího - vysoké hory, zapomenuté vesničky, opuštěné kostelíky, starobylé stavby,
přírodu, moře, svéráznou kulturu, olivové a karobové plantáže, prastaré olivovníky ... O tom, jak procestovali pěšky
a stopem s batohem na zádech východní část Kréty, budou vyprávět Marek Winter a Michal Kratochvíl.
Po skončení přednášky se můžete zapojit do tradiční Burzy nechtěných dárků.

•
11. 1. 2017 - 19:00
Cestopis z putování po Karpatech
Každá cesta po úchvatné krajině rozsáhlého pohoří Karpaty je výjimečná.
Povídání s Jiřím Rakem z o.p.s. České Švýcarsko o jeho poznávání jedinečné horské krajiny Karpat a středovýchodní Evropy.

•
18. 1. 2017 - 19:00
Cesta k sobě - Martin Masák
Začalo to dlouhými sólo cestami do světa. Díky kontaktu s běžným životem domorodců a poznávání
jejich léčebných technik změnil liberecký cestovatel Martin Masák své životní hodnoty. Přijďte si s ním popovídat.

další akce•Na Kopečku

25. 1. 2017 - 19:00
Po stopách skautské stezky Jaroslava Foglara
Začetli jste se někdy do „foglarovek“ a nadchla vás ponurá atmosféra křivolakých uliček zvaných Stínadla,
kde se tiše vznáší tajemství bájného hlavolamu Ježek v kleci? Nebo jste snili o Bobří řece? Nebo jste jednou byli skauti
a chcete zavzpomínat? Pak přijďte na přednášku místního učitele, badatele a historika Romana Liščáka,
člena 48. oldskautského oddílu Jestřábi Praha, kterým prošel i Jaroslav Foglar.
Součástí bude minivýstava, promítání dokumentů a soutěž ve vyjímání ježka z klece.

•
28. 1. 2017 – 10:00 - 13:00 (sobota)
Kurz kresby suchým pastelem
Pokračování kurzu kresby suchým pastelem pro začátečníky i pokročilé. Tentokrát se budou kreslit mraky.
Uvidíte, že to není nic těžkého. Kurz vede Klára Winterová (EmekeArt).
Přihlášky posílejte do 16. 1. 2017 na email emekeart@centrum.cz. Cena 550 Kč.
••••••••••••••••••••••••••••.

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 40 Kč (studenti a senioři 20 Kč)

OTEVŘENO: st (17.00 - 22.00)
k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů

Rumburk, Krásnolipská ul., Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku
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