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1. 6. 2016 -19:00
Milujte své nepřátele (film)

Dokumentární film vypráví o činnosti Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, kteří po druhé světové válce zachránili přes 800 židovských a německých dětí 
z německých koncentračních a českých internačních táborů.  Záměrem je seznámit širší veřejnost s touto pozoruhodnou osobností, která je svým 

významem srovnatelná s Nicholasem Wintonem a Oskarem Schindlerem. Režie: Tomáš Škrdlant, ČR 2006, 76 min. 
•

4. 6. 2016 – 17:00 (sobota!) 
Výstava obrazů a obrázků EmekeArt

 Vernisáž výstavy pestrobarevných dílek Kláry Winterové, která tvoří pod názvem EmekeArt. Kresleno suchým pastelem a malováno akrylem. 
Na vernisáži zahraje Jiří Poutník.

•

8. 6. 2016 – 19:00
Adopce – konkurz na rodiče (film)

Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s. ve spolupráci se spolkem dokořán Rumburk pro vás připravili filmový zážitek, který byste si neměli 
nechat ujít. Osvojení dítěte sleduje režisérka, která si ho sama prožila, na příbězích několika manželských dvojic. Režie: Alice Nellis, ČR 2014, 75 min.

Po skončení projekce následuje diskuse s pracovníky Centra pro náhradní rodinnou péči.
•

11. 6. 2016 – 10:00 – 22:00 (sobota!)
Festiválek malého umění

Tradiční akce Na Kopečku dospěla k svému desátému ročníku! Jako vždy vás čeká hudba, divadlo, stánky, dobré jídlo, pivo kocour 
a mnoho dalšího. Letos vystoupí Jana Vébrová, Michal Müller, Folx band, The Pix, Café The Krym, Renda Habich, Big band Pavla Zelenky, 

cirkus Applaudino, Broukovcovo KamDivadlo a další. Více na www.domeceknakopecku.cz.
•

15. 6. 2016 – 19:00
Toulky podél Mandavy – I. část

Přednáška s promítáním o putování od pramenů Mandavy až k hranici s Německem. 
Několik nadšenců se rozhodlo projít každý kout podél řeky a zachytit vše zajímavé. Přednáší J. Štěpánková.

•

18. 6. 2016 – 10:00 – 15:00 (sobota!)
Kurz malování akrylovými inkousty s Klárou

Rádi malujete a zkoušíte nové cesty? Znáte akrylový inkoust? Tvoření, které vlastně nemůžete ovlivnit. Vy tvoříte, ono se tvoří... 
Výsledek vždy stojí za to. Vhodné (nejen) pro začátečníky. Kurz pod vedením Kláry Winterové (EmekeArt). Cena 600,- Kč. 

Přihlášky zasílejte do 9. 6. na emekeart@centrum.cz.
•

22. 6. 2016 – 19:00 
Jaký je život v Íránu

Ali pochází z Íránu a studuje ve Spojených státech. Bude vyprávět o tom, jak se žije v jeho vlasti, 
jak se mu studuje v zahraničí a o dalších věcech. Přijďte si popovídat.

•

24. 6. 2016 – 19:00 (pátek!) 
Acoustic Radiance Trio – koncert

Originální akustická hudba. Kytara, mandolina, basa, tři hlasy. Zbrusu nová kapela hraje vlastní písně s anglickými texty 
a snaží se vyzdvihnout přirozenou krásu akustických nástrojů a hlasů ve vzájemné harmonii (indie rock, pop, country, jazz).

•

29. 6. 2016 – 19:00 
Nebojte se domácího vzdělávání

Ivo a Jitka Stehlíkovi učili doma své dvě (dnes dospělé) dcery, které s nimi budou na přednášce. Dozvíte se vše zásadní o historii domácího 
vzdělávání u nás i ve světě, o výhodách i nevýhodách, i o tom, co musí rodiče splnit, aby svoje děti mohli doma začít učit. Ivo Stehlík 

dopsal letos stejnojmennou knihu, která by měla ještě tento rok vyjít v jeho vlastním nakladatelství.

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

červen


