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4. 12. 2013 – 19:00
Zase po roce…

Co je skutečnou podstatou Vánoc, které jsou dnes často pojímány komerčně?
Povídání s evangelickým farářem Filipem Šimonovským. 

•

11. 12. 2013 – 19:00
TV GymBreak.  

Televize z gymnázia Rumburk, která funguje od loňska a reflektuje události na gymplu. Názory studentů, učitelů a veřejnosti.
První veřejné promítání aktuálního dílu, který startuje pravidelné vysílání Na Kopečku.

Redakční rada se podělí o svoje zkušenosti s provozem TV Gymbreak. 

•

14. 12. 2013 – (sobota)
Advent Na Kopečku

15:00 - koncert pěveckého sboru Základní školy Pastelka a výstava prací Církevní mateřské školky Klíček,
stánky s rukodělnými výrobky z chráněných dílen.

19:00 - koncert litoměřické kapely Pepek a Námořník. Duo, které má dnes už i čtyři členy.
Specifický styl a podbízivé melodie. Na Kopečku jsou už stálicí. Staňte se i vy jejich fanoušky!

•

18. 12. 2013 – 15:00!
Na Kopečku Sněží... 

Že na Kopečku sněží? Ne tak docela! V kamnech bude praskat oheň, na plátno se bude promítat zasněžená pohádka, budou 
se prověřovat znalosti v chuti cukroví či číst v našem pohodlném křesílku. To vše v příjemné atmosféře, s dobrým čajem a v 

přítomnosti pohodových lidí. Hospodyňky, zúčastněte se soutěže o nejlepší vánoční cukroví! Své dobroty můžete nosit
do čajovny od 15 hodin. V 19 hodin začne zkušená porota s hodnocením.

•

24. 12. 2013 – 15:00
Vánoční divadlo „Vánoce budou, nebudou?“

Vtipné, smysluplné, přívětivé, přátelské zpestření Štedrého dne. Divadelní hru pro vás tradičně připravují členové a přátelé 

evangelického farního sboru pod laskavým dohledem režisérského oka farářky Constance Šimonovské. 

čajové středy

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 40 Kč (studenti a senioři 20 Kč)

OTEVŘENO
st (15.00 - 22.00)

k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů
rozjímání s vodními dýmkami

Rumburk, Krásnolipská ul.
Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

prosinec


