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2. 4. 2014 - 19.00
 Beseda o Tadeáši Haenkem 

Bezpochyby nejslavnější rodák výběžku, pocházející z Chřibské. Botanik, lékař, filosof, inovátor, muzikant... V 18. století se dostal 
na zámořskou plavbu se španělskou flotilou do Ameriky a Tichomoří, odkud se už nikdy nevrátil. Obyvatelé Bolivie ho ale stále nazývají 

„Tatíček Tadeo“. Povídání o významu a přesahu toho výjimečného cestovatele.
•

9. 4. 2014 - 19.00
Bleší trh

Máte doma něco, co nepotřebujete? Nebo naopak sháníte něco, co by se mohlo hodit? Přijďte se podívat, něco vyměnit, 
nebo za pár kaček pořídit. Začátek možná pravidelných trhů. Přijďte je podpořit, přineste cokoliv, co by mohlo někoho jiného nadchnout.

•
16. 4. 2014 - 19.00

Renda Habich a jeho hosté 
Koncert populárního multiinstrumentalisty, který vystoupí s několika dalšími hosty. Především zazní neobvyklá elektrická mandolína 

a doprovodí písně všeho druhu. Nebude chybět host s kontrabasem a další významní místní i přespolní muzikanti. 
Hudba na pomezí různých žánrů. 

•
17. 4. 2014 (čtvrtek) - 20.00 v kostelíku

Noc zhasínajících světel
Scénické čtení k událostem Zeleného čtvrtka. Pořádá Evangelický sbor Rumburk.

•
19. 4. 2014 (sobota) - 19.00 v kostelíku

Proč?
Pašijová divadelní hra aneb velikonoční příběh trochu jinak. Pořádá Evangelický farní sbor Rumburk.

•
23. 4. 2014 - 19.00

Safari za domem aneb Zahrady přátelské živočichům
Chcete vědět, jak oživit zahrádku doma, u školky, či školy, aby byla atraktivní nejen pro Vás a děti, ale i živočichy?  V přednášce zahradní 
architektky Magdaleny Smetanové se dozvíte, jak jednoduše a snadno vytvořit nové přírodní prvky v zahradě a nejrůznější drobná obydlí 

pro živočichy, tak abyste měli vlastní „Safari za domem“. Ukážeme si způsoby, jak vytvořit nový životní prostor pro živočichy, 
kteří z naší přírody, díky ubývání jim blízkých stanovišť, mizí. Ve spolupráci s o.p.s. České Švýcarsko. 
Z cyklu přednášek pro ekospotřebitele a v rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace.

•
30. 4. 2014 - 19.00

Nepál 
Promítání diapozitivů s originálním povídáním cestovatele, sportovce a trempa Petra Průsera Fialy. Krátce po revoluci vyrazil do dalekých 
krajů, otevřely se hranice a s nimi i nové možnosti cestování. Pojďte si zavzpomínat, jaké bylo cestování před více jak dvaceti lety, v době 

bez internetu a bez mobilů, kdy ještě svět nebyl tak globalizovaný.

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
rozjímání

Rumburk, Krásnolipská ul.
Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku
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