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7. 3. 2018 – 18:15 - Gymbreak
Aktuální díl o dění na rumburském gymnáziu i v jeho okolí. 

Natáčejí a zpracovávají sami studenti. 
•

7. 3. 2018 – 19:00 - Jak se u nás žije cizincům 
 Po delší odmlce navazujeme na úspěšný cyklus. Tentokrát s Mongolkou Anurad Lkhagva, 

studentkou 3. ročního rumburského gymnázia. Přijďte se dozvědět něco o rozdílech 
mongolské  a české kultury.

•
14. 3. 2018 – 19:00 

Dva roky prázdnin - Working holiday na Novém Zélandu
Svoboda na čtyřech kolech. I tak by se dal jednou větou popsat backpackerský život 

a cestování po ostrovech Nového Zélandu. Divokost i romantika krajiny je zde podmanivá 
a lákavá. Nejkrásnější východy a západy slunce vás donutí zastavit se a vnímat jen sílu 

okamžiku. Sopečné oblasti s činnými vulkány, rozlehlé jeskynní systémy, ledovcová jezera 
a vrcholky hor vybízejí k dobrodružství. Nový Zéland je místo, které vás pohltí.

•
17. 3. 2018 10:00 – 19:00  - EmekeArt - Kresba suchým pastelem

Přijďte si vyzkoušet kresbu suchým pastelem v kombinaci se šablonami a přivítat tak jaro! 
Technika vhodná pro začátečníky. Počet míst omezen. Cena 550,- kč. 

Přihlášky zasílejte do 12.3. na email: emekeart@centrum.cz.
•

21. 3. 2018 – 19:00 - Numismatika
Povídání o mincích, bankovkách a měnách. První veřejná prezentace rozsáhlé sbírky 

rumburských cestovatelů Marka a Kláry Winterových (ËMK) z jejich cest mezi kontinenty. 
Pokud máte také nějaké zajímavé mince a bankovky vezměte je s sebou!

•
28. 3. 2018 – 19:00 - V rámci českoněmeckého projektu 

„Okna k sousedovi/Fenster zum Nachbarn“
 Přednáška o fenomenálním místě spojeném s naší historií a navíc ležícím kousek 

za hranicemi. Thomas Przyluski (Herrnhut) - „Offen und verbindlich - die Herrnhuter 
Brüdergemeine“ /“Otevřeně a závazně - Ochranovský sbor Herrnhut“.

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

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