čajové středy
5. 12. 2018 - 19:00 - Základy a poznání 3D tisku s Matyášem
3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy (3D model) vytváří fyzický model.
O jeho základech bude povídat a ukázku předvede Matyáš Stach.


7. 12. 2018 - 19:00 (pátek!) - Finsko - expedice DofE
Studenti rumburského gymnázia zažili drsnou přírodu Skandinávie na vlastní pěst, s batohy na zádech, zcela soběstační.
A to díky unikátnímu programu pro mladé, do kterého se zapojili. Fotky, zážitky a film.

8. 12. 2018 - 15:00 (sobota!) - Advent na Kopečku
Tradiční předvánoční akce pro celou rodinu, která vás zaručeně naladí na Vánoce. Vánoční minitrhy s místními výrobky
jsou ideálním místem pro pořízení dárků.
8. 12. 2018 - 19:00 (sobota!) - Jana Šteflíčková - koncert
Pražská písničkářka a herečka Studia Ypsilon se neomezuje hudebními žánry. Charakterizuje ji bezprostřední
komunikace s diváky, hravost, spontánnost a osobitá, netradiční hra na kytaru. Ráda experimentuje, improvizuje, takže
její koncerty jsou otevřeným, stále se vyvíjejícím tvarem.

12. 12. 2018 - 19:00 - Psaní dopisů pod záštitou Amnesty International
Už počtvrté se Kopeček zapojuje do celosvětového Maratonu psaní dopisů na podporu křivě obviněných a neprávem
odsouzených aktivně působících občanů z nejrůznějších koutů světa. Pojďte se zapojit. Má to cenu!

další akce Na Kopečku

19. 12. 2018 - 18:00! - Na Kopečku sněží…
Tradiční veselý a zábavný podvečer pro děti a rodiče. Celovečerní pohádka na plátně, koledy a předvánoční nálada, která
vykouzlí úsměv na dětské tváři.

19. 12. 2018 – 19:00 - Soutěž o nejlepší vánoční cukroví
Inspirujte a buďte inspirováni! Jako každý rok máte možnost zúčastnit se soutěže se svým napečeným cukrovím a
zároveň se nechat unést pestrou paletou chutí.

24. 12. 2018 - 15:00 (pondělí!) - (Ne)tradiční vánoční hra
Vánoční hra v podání ochotníků kolem Domečku Na Kopečku a evangelického farního sboru. Můžete se těšit na vánoční
příběh, který bude zároveň premiérou i derniérou. (Veřejnosti přístupná je i generálka ve 13:00)



Vstupné na akce 50

5 Kč)

OTEVŘENO
st 18:00 - 22:00
Rumburk, Krásnolipská ul.
Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

www.domeceknakopecku.cz

am.cz
ecku@sezn
domecek.nakop

