červen

čajové středy
6. 6. 2014 - 19.00
„Život ženy“

Vernisáž výstavy paní Radmily Říhové s autorským čtením básní o lásce.

•

11. 6. 2014 - 19.30!
Orgasmický porod - promítání filmu v rámci Světového týdne respektu k porodu

USA 2008, 85 minut, režie: Debra Pascali Bonaro
Film zobrazuje porod jako nedílnou součást ženské sexuality a přehlížené lidské právo. Ženy ve filmu rodí nerušeně,
volně se pohybují podle svého vnitřního porodního rytmu. Se svými partnery se smějí, líbají a při kontrakcích mručí.
Protipólem jsou záběry žen připoutaných k fetálním monitorům, obklopených cizími lidmi. Hovoří také porodní asistentky,
lékaři a lékařky. Orgasmický porod zblízka osvětluje přístup k porodu, který je nejen mnohem příjemnější,
ale také bezpečnější a zdravější pro matku i dítě. Více www.respektkporodu.cz.

•

14. 6. 2014 (sobota)
Festiválek malého umění

Koncerty, divadlo, tanec, soutěže, stánky, živá zvířata,… pro celou rodinu, celý den.
Více informací na samostatných plakátech a na www.domeceknakopecku.cz.

•

18. 6. 2014 - 19.00
O bylinkách

Příroda je vizitkou společnosti. Bylinky, které jsou pro radost, zdraví a krásu jsou její součástí.
Naučme se je znát a chránit i pro naše vnoučata. Beseda s paní Brožovou o bylinkách a bylinkářství.

•

20.
6. 2014
- 19.00
další
akce
Na
Kopečku
Koncert skupiny Náhodou
Mladí muzikanti z rumburského gymnázia, kteří spolu tvoří a hrají již několikátou sezónu a jde jim to na výbornou.
Mají vlastní písničky. Na Kopečku jsou už stálicí!! Dobrá muzika od místních ...

•

25. 6. 2014 - 19.00
Koncert NTC

Pěvecký sbor gymnázia Rumburk ověnčený mnoha oceněními. A to po právu!
Přijďte se přesvědčit, jak kvalitně se dají provést aranže známých i neznámých písní.
Sbor, který pravidelně boduje na soutěžích celonárodní úrovně.

••••••••••••••••••••••••••••.

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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