březen
čajové středy
5. 3. 2014 - 18.15
Televize Gymbreak

Promítání aktuálního dílu TV GymBreak, který reflektuje dění na gymnáziu
Rumburk a v okolí v uplynulých týdnech.

•
5. 3. 2014 - 19.00
Jak se u nás žije cizincům

Pokračování úspěšného cyklu, tentokrát s Ukrajincem Jurou Talanovem,
který už v Čechách žije řadu let a působí ve zdravotnictví. Přijďte si
poslechnout příběh o tom, jak se vzal zrovna v Rumburku, jak nás Čechy
vnímá a jak se mu tu s námi žije. Bude řeč i o porovnání rozmanitosti našich
kultur a čekají nás též ukrajinské lidové písně...

•
12. 3. 2014 - 19.00
Mudrování nad životem aneb „Jak se subjektivně
vztahujeme k současnému světu“?

Pojďme se zastavit v běhu času a zamyslet se nad tím, jak na nás současný
svět působí, jaké subjektivní otázky nám v něm mohou vystát, co se děje
v „žité realitě“ každého z nás? Večerem otevřeného dialogu nás provede
terapeut, malíř a písničkář Zdeněk Staněk.

•
19. 3. 2014 - 19.00
Zápisky z cesty po Ladakhu – cestování
a poznávání tradic v Himaláji

Fotoreportáž a čtení z deníku. Ladakh je druhým jménem Malý Tibet.
Každý rok sem jezdí Jeho Svátost Dalajláma promluvit k tisícům uprchlíků,
kteří v této části Indie našli druhý domov. Tento večer se dozvíme,
jaké bylo cestování pěšky, stopem a busem v létě 2013 pro 2 bělošky mezi
hranicemi Kašmíru a Tibetu. Jely jsme sem zejména zjistit:
Jak se pěstuje zelenina a ovoce v nadmořské výšce 3500 m.n.m., kde prší jen
pár dnů v roce? Jak se daří státu, který byl do nedávné doby zcela soběstačný
v jídle a energiích? Jak tam chutnají meruňky? Jaké to je vystoupat po
vlastních do výšky 5000 m.n.m.? A jak ovlivňuje turismus zapadlé
a „nedostupné“ oblasti v tomto koutu světa?
Těší se na vás a zve: Katka Hora,
diplomovaná permakulturistka – bylinářka a zahradnice, www.bio.c

•
26. 3. 2014 - 19.00
Vernisáž výstavy - Renata Tomková

Malířka z Rumburku, která má umění v genech. Hraje si s barvami,
svět vidí optimisticky a to se odráží také v její tvorbě. V posledních
letech se věnuje převážně kresbě suchým pastelem.
Její umění se už rozlétlo i po Evropě.

••••••••••••••••••••••

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

www.domeceknakopecku.cz

