
čajové středy

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

OTEVŘENO st (16.00 - 22.00)
k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů

Rumburk, Krásnolipská ul. 
Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

www.domeceknakopecku.cz

květen

••••••••••••••••••••••

2. 5. 2015 - 7.30 (sobota)
Výlet s Kopečkem

Pojeďte v sobotu s Kopečkem na celodenní výlet do Drážďan. 
Navštívíme vojenské muzeum a výstavu „Drážďany 1945“. 

Vlak odjíždí v 7:30 z Rumburku.

•
6. 5. 2015 

NFF 2015 – Filmový festival Nisa
16:00 A.Scutelnicu- „PANIHIDA“, 61min - moldavský dokument 

17:30 D.KEDZIERZAWSKÁ - „JUTRO BEDZIE LEPIEJ“, 118 min - polský 
film oceněný letos filmovou cenou míru na Berlinale 

20:00 P.Göbl - „ODBORNÝ DOHLED NAD VÝCHODEM SLUNCE“, 
70 min - film byl točen ve Varnsdorfu, zpracování tematiky 

sametové revoluce.

•
13. 5. 2015

17:00 Koncert Hudební Akademie Šluknovska, pro některé děti to bude 
vůbec první vystoupení před publikem, tak je přijďte podpořit . 

19:00 Koncert multiinstrumentalisty Rendy Habicha, pro všechny kdo 
mají rádi muziku se chystá jam session po koncertě, 

hudební nástroje proto s sebou!

•
14. 5. 2015 - (čtvrtek)

V rámci Světového týdne respektu k porodu 
17:30 „Nejtěžší volba“ v působivém dokumentu Dagmar Smržové 

vystupují ženy, kterým byla v těhotenství prenatálně diagnostikována 
těžká vada plodu a stály před rozhodnutím, jestli svoje dítě donosí 
a nebo těhotenství ukončí potratem. Všechny sledované hrdinky se 
nakonec rozhodly své dítě přijmout se vším všudy a případně s ním i 

přečkat odchod z tohoto světa. Režisérka zkoumá především etickou a 
duchovní rovinu tématu a její pohled je mimořádně osobní. 
Následuje beseda s porodní asistentkou Veronikou Hotovou 

a studentkou porodní asistence Kateřinou Hrubou. 
20:00 Dokumentární film „Cukr-blog“, režisérka aktuálně ohrožená 

těhotenským diabetem je donucena ze dne na den přestat konzumovat 
rafinovaný cukr. Zjišťuje, jak obtížné je zbavit se této návykové látky a jak 

těžké je na trhu nalézt ty, které cukr neobsahují.
•

20. 5. 2015   
18:00 - Aktuální díl vysílání TV GymBreak o dění na gymnáziu 

v Rumburku a jeho okolí. 
20:00 - Krásnolipský komorní sbor vystoupí s pestrým programem, 
který bude obsahovat úpravy písní lidových, sbory umělé, duchovní, 

klasické i populární. Průvodní slovo Mgr. Karel Jarolímek.
•

27. 5. 2015 - 19.00
„I gympláci stíhají číst“   

Mezi horou učení se musí najít čas i na knihy, proto vzniklo studentské 
čtení, s jehož myšlenkou přišel minulý rok Martin Markoš, učitel češtiny. 

Úryvky ze svých oblíbených knih budou číst studenti rumburského 
gymnázia při klidné atmosféře čajovny a naslouchavém publiku. 

Přijďte se pobavit a nechte se inspirovat zajímavými příběhy.


