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5. 11. 2014 
 18:15 - Televize Gymbreak

 Promítání aktuálního dílu televize GymBreak, která reflektuje dění na rumburském Gymnáziu a v jeho okolí. 
Na tvorbě programu se podílí přímo sami studenti a učitelé.

19:00 - Vernisáž výstavy „Lidé a lidé“
 Obrazy a fotografie cestovatelů Marka a Kláry Winterových z Rumburku, kteří strávili na cestách 
po Oceánii a Asii tři roky a přináší zajímavé postřehy. Také obrazy osobností, které je inspirovali.

•

12. 11. 2014 - 19.00
Dluhy, exekuce a tak dál

Přijďte si poslechnout příběhy o dluzích a popovídat si na tato a podobná témata s dluhovou poradkyní Bohunkou Slanou.

•

19. 11. 2014 - 18.00!
Participativní rozpočet

Děčínský aktivista Martin Zíka představí demokratickou inovaci, která umožňuje vtažení občanů do veřejného dění, 
ta se v poslední době  rozšiřuje po celém světě. Zavedení participativního rozpočtu si v letošních 

 komunálních volbách zařadilo do programu nemálo kandidátů i v naší zemi.

•

22. 11. 2014 - 18.00 (sobota)!
Koncert kapely Pepek a Námořník

Stálice na kopečkovské scéně ve stylu indie folk. Litoměřické duo, které hraje na kytary, basu, harmoniku 
a oba zpívají a nejen to! Představí u nás nové CD a jako jedni z prvních si ho budeme moci pořídit!

•

26. 11. 2014 - 19.00 
Jak se u nás žije Vietnamcům? 

Z úspěšného cyklu „Jak se u nás žije cizincům?“ Rozhovor se zástupci jedné z největších menšin v ČR, 
která je u nás zastoupena už druhou generací. Přijďte si poslechnou příběhy rodičů, 

kteří sem přišli jako mladí a založili rodiny. Jaké byly jejich začátky na tržnicích? 
Jejich děti jsou dnes dávno na vysokých školách a plynně mluví česky i vietnamsky. 

Můžeme se těšit na zástupce obou generací.

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

listopad


