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1. 11. 2017 -  19:00   –  Vlci v našem okolí
Povídání Lukáše Žáka o výskytu vlka obecného na Šluknovsku, kde se tento druh nepřetržitě vyskytuje už od roku 2012. 

V prezentaci budou zmíněny také základní informace o biologii, rozšíření, ekologii a právní ochraně vlka v České republice. 

•

8. 11. 2017  - 18:15  –  TV GymBreak 
 Aktuální díl o dění na rumburském gymnáziu i v jeho okolí. Natáčejí a zpracovávají sami studenti.

8. 11. 2017 -  19:00 –  Tohle není Kalifornie 
 Celovečerní dokument je dynamickou a svěží hymnou protispolečenské revolty mladých a  v socialistické NDR téměř 

zakázaného sportu – skateboardingu. Režisér tu pracuje s archivním materiálem, konkrétně se skutečnými videozáznamy, 
které si toho času nahrála parta tří kamarádů, fascinovaných tímto sportem, na 8 mm kameru. Snímek sleduje tři představitele 

od jejich dětství v sedmdesátých letech přes období vzdoru v letech osmdesátých až po pád komunismu na podzim 1989, 
kdy se jim zásadně změnily podmínky života. Divákům se tak odkrývá skutečný obraz života mladé komunity „skejťáků“ v NDR, 

jak ho ještě nikdy předtím neviděli. Režie: Marten Persiel, Německo, 2012, 90 min.

•

11. 11. 2017 - 10:00-13:00 (sobota!) – Veselá tuš aneb Kaňky vítáme
 Kurz Kláry Winterové je určený pro všechny, kdo rádi kreslí, i když si myslí, že kreslit neumí. Začátečníci vítáni. 

Počet míst omezen. Přihlášky zasílejte do 7. 11. na email emekeart@centrum.cz. Cena 350 Kč. (emekeart.webnode.cz)

•

11. 11. 2017 - 19:00 (sobota!) – Pojďte prožít Noc venku + Pepek a Námořník – koncert 
 Vezměte si spacák a karimatku a pojďte prožít „Noc venku“. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou 

bezdomovectví. Akce byla založena před lety v Anglii skupinkou studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova. 
Vstupenkou jsou trvanlivé potraviny, které budou použity na podporu lidí bez domova. 

Při nepříznivém počasí lze přespat v kostele. Pořádá Farní sbor ČCE v Rumburku a CEDR – komunitní centrum o. s., 
provozovatel azylového domu v Rumburku.  (www.nocvenku.cz). 

Součástí akce je koncert litoměřické originální dvoučlenné indie kapely Pepek a Námořník.

•

15. 11. 2017 - 19:00 – Kniha jako radost a inspirace
 Rádi čtete? Přijďte se podělit o příběhy ze svých oblíbený knih nebo načerpat inspiraci pro vaše další vybírání. 

Prostě si přijďte počíst nebo aspoň poslechnout čtení a popovídat si o dění v literatuře.

•

22. 11. 2017 - 19:00 – Perly Indonésie – Lombok, Bali, Jáva
 Přednáška o měsíčním putování Ládi Špačka a Péti Weberové na nádherné ostrovy Indonésie, které mají hodně blízko 

k ráji. Povídání o černých písečných plážích, doutnajících sopkách a jedinečné balijské kultuře.

•

29. 11. 2017 - 19:00 – Slovinsko
 Studenti rumburského gymnázia završili posledním zahraničním výjezdem úspěšný mezinárodní program 

Erasmus+. Spolu se studenty ze Slovinska, Bulharska a Litvy se zaměřili na zodpovědné cestování. Zážitky, fotky, 
reportáže a videa vám představí přímo studenti.

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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