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1. 3. 2017 - 18:15 - TV GymBreak
Aktuální díl o dění na rumburském gymnáziu i v jeho okolí. Natáčejí a zpracovávají sami studenti.

1. 3. 2017 - Jeden svět – filmový festival
Organizace Člověk v tísni nabízí díky filmům z celého světa pohled na neobvyklá a často opomíjená, ale důležitá témata.

19:00 - Kola versus auta 
São Paulo–, Los Angeles nebo Toronto jsou známé svou problematickou dopravní politikou. Diktát automobilového průmyslu, 

leckde nejvýraznějšího zdroje financí pro městské i státní kasy, má fatální dopad na celý městský prostor, plynulý pohyb obyvatel, 
jejich čas i zdraví. Dokument sleduje, jak se pro řadu jedinců stala východiskem městská cyklistika a jak spolu se zvyšujícím se 

počtem cyklistů sílí po celém světě občanské iniciativy na jejich podporu. Režie: Fredrik Gertten, Švédsko, 2015, 88 min.
•

8. 3. 2017 - 19:00 - Trio gitano - koncert 
 Hudební skupina ze Šluknova vznikla koncem roku 2015. Muzikanti Milan Billy, Jan Cína, Miroslav Karala a nově též 

Ladislav Cína se zabývají převážně romskou hudbou, ale hrají třeba také polku, rock ń́ roll atd. 
Mají za sebou již několik vystoupení nejen v ČR, ale i v zahraničí.

•

15. 3. 2017 – 17:00 - Mezinárodní týden cvičení paměti
 V rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu a o tom, 

jak si můžeme cvičit paměť.  Povídání s trenérkou paměti Agentury Pondělí Terezou Chrbolkovou.
•

15. 3. 2017 - 19:00 - Ondřej Landa – Akademie soběstačnosti
Přednáška o samostatnosti,  nízkonákladovém cestování, o nezávislých řemeslech a uměních a o farmářském životě mezi banátskými 
Čechy v Rumunsku.  Ondřej Landa se v současné době zabývá rozvíjením vnitřní a vnější soběstačnosti skrze život v malé pastýřské 

chatrči u karpatských lesů, bez elektřiny, bez chemikálií a s minimálním využíváním strojů a nelokálních materiálů.
•

22. 3. 2017 - 19:00 - Značky, cedule, nápisy
Vděčné téma, rozsáhlá sbírka fotek. Jsou všude kolem nás, některé přehlížíme, jiných si ani nevšimneme. 
Některé jsou naprosto originální a unikátní a pojí se s cestovatelskými příhodami z několika kontinentů. 

První veřejná prezentace desetiletého projektu Marka Wintra.
•

25. 3. 2017 - 14:00 -17:00 (sobota!) - Kurz linorytu pro dospělé s Klárou
Přijďte si vyrobit svojí vlastní tiskovou formu, razítko, ex libris, zkrátka cokoliv vás napadne nakreslit a vyrýt do kusu lina. 

Kurz vede Klára Winterová (EmekeArt). Přihlášky posílejte do 17. 3. na email: emekeart@centrum.cz. Cena 500 Kč.
•

25. 3.2017 - 19:00 - Expedice Švédsko
Sedm studentů rumburského gymnázia vyrazilo v létě 2016 do Švédska v rámci programu DofE (Mezinárodní cena vévody z 

Edinburghu). Přijďte se podívat na dokument, který natočili, a poslechnout si jejich zážitky z drsné švédské přírody i z hlavního města.
•

29. 3. 2017 -  19:00 - Stanislav Barek - koncert v rámci cyklu Kytara napříč žánry
Rumburský rodák Stanislav Barek koncertuje a učí hru na kytaru u nás i v zahraničí. Účinkuje ve skupinách Njorek, 

Arionas s Marthou Elefteriadu, v duu s Adibem Ghalim a Shahabem Tolouie, s houslistou České filharmonie Viktorem 
Mazáčkem a od roku 2011 vystupuje také sólově. Své první profilové album Minimální naděje vydal v roce 2012. 

Je hlavním dramaturgem a ředitelem festivalu Kytara napříč žánry, který založil v roce 1998.

čajové středy

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
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