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7. 11. 2018 - 18:30! 
Století Miroslava Zikmunda 

Český dokumentární film, který pojednává o životě slavného 
českého cestovatele. S Jiřím Hanzelkou procestovali celý svět 

a jejich knihy a filmy byly inspirací pro mnohé. Režie: Petr 
Horký, 2014, 97min. Část cesty s nimi podnikl i MUDr. Robert 
Vít, bývalý primář rumburské neurologie. Jeho syn Pavel Vít 
přijde na tehdejší dobu zavzpomínat a promítne fotografie. 

Pojďme takto společně oslavit sto let republiky. 

 

14. 11. 2018 -  19:00 
“Štamtiš”/ ”Stammtisch”  

Česko-německá beseda tentokrát na téma: Média a 
zkušenosti s nimi - od tiskovin, rozhlasu až po TV a internet 

(V rámci programu Okna k sousedovi / Fenster zum Nachbarn). 

 

21. 11. 2018 - 19:00 
Vzpomínka na Martina Kytku 

Nedávno zesnulý Martin, zvaný Kyťour, byl věrným příznivcem 
Kopečku již od jeho začátku. Večer bude společnou 

vzpomínkou. Na programu se podílí Agentura Pondělí. 

 

23. 11. 2018 - 19:00 (pátek!) 
Pojďte prožít Noc venku 

Vezměte si spacák a karimatku a pojďte prožít „Noc venku“. 
Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou bez-

domovectví. 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) 

 

28. 11. 2018 - 19:00 
Mezi Čínou a Blízkým východem po Nové hedvábné stezce  

Posledních pět let se v souvislosti s Čínou stále častěji 
objevuje termín Pásmo a cesta nebo Nová hedvábná stezka. 

Už to však nejsou karavany s velbloudy, které mají nyní 
proudit touto znovu oživenou obchodní trasou, ale rychlo-
vlaky po transkontinentální železniční síti. Svou snahou o 

oživení Hedvábné stezky se Čína snaží dobýt nová místa pro 
odbyt svého zboží a otevřít produkci v zemích mimo své 
území, mimo jiné i u nás v ČR. Ke spolupráci se Čína snaží 
ostatní státy motivovat nejen finančními výhodami, ale i 
sdílenými zájmy a kulturními prvky. Přednáška a diskuze 

s Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu AV ČR. 



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 
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