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Prázdninový provoz a akce v čajovně 

najdete aktuálně

2. 10. 2013 - 19.00
Štěpán Přenosil a dětský sbor ze Cvikova

Zpívají lidové písně z různých evropských zemí a doprovázejí se na neobvyklé nástroje patřící k jednotlivým kulturám. 

Pravidelně se účastní mezinárodních soutěží a získávají přední místa. Štěpán Přenosil je navíc ředitel mezinárodního 

hudebního festivalu mládeže Barabanfestu. 

•
9. 10. 2013 - 19.00
„Jak já to vidím“

Beseda s Jiřím Svobodou,vedoucím provozovny Polabských mlékáren ve Varnsdorfu o mlékárenském průmyslu, výrobě sýrů, 

regionální ekonomice a také o vývoji obchodu a nabídce mléčných výrobků obecně v Česku za posledních 20let. 

•
10. 10. 2013 - 18.00 (pozor čtvrtek!)

Den duševního zdraví
V rámci mezinárodního Dne duševního zdraví, který je vyvrcholením Týdnů duševního zdraví a ve spolupráci s Agenturou Pondělí 

uvádíme vernisáž obrazů klientů Agentury Pondělí a promítání filmu s tématikou zaměřenou na začleňování lidí s duševním 

onemocněním do společnosti. V závěru hudebně s Rendou Habichem a Romanem Winterem jam session. 

•
16. 10. 2013 - 19.00

Neobvyklé sbírky z cest
Cestovatelé Marek a Klára Winterovi z Rumburka cestovali tři roky a projeli velkou část Asie a Oceánie. Po cestách hodně 

zažili a sbírali zajímavé věci. Podařilo se jim udělat velmi zajímavé a cenné sbírky. První veřejná prezentace jejich sbírky zátek!

•
23. 10. 2013 - 19.00

Portugalské listování
Vyprávění o tom, co vše se dá zažít při studiu v zemi galského kohouta, silného červeného vína a temperamentní kultury 

oceánského vichru. Vzdálené zákoutí Evropy se pokusí přiblížit Natálie Barcalová. 

•
30. 10. 2013 - 19.00 

Slávek Klecandr - koncert
Sólové vystoupení známého písničkáře, skladatele, zpěváka, kytaristy a kapelníka folk rockové skupiny Oboroh. 

Kromě autorských skladeb uslyšíte několik kytar různých ladění a několik foukacích harmonik, které nejsou 

pouhým instrumentálním doprovodem, ale samy o sobě nesou hudební sdělení. (vstupné 50 Kč)

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
Rumburk, Krásnolipská ul.

Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

říjen


