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další akce Na Kopečku

2. 4. - 15.00
Seminář o zdravějším vaření

Vede Marie Noe. Na seminář je nutné se předem přihlásit na tel. 777 944 790 
nebo emailem marie@vonavalekarna.org, cena 100 Kč.

•
2. 4. - 17.00

S batohem po Rumunských horách
Slovem doprovázená obrazová reportáž Jakuba Smolíka o putování méně známými pohořími jihovýchodních Karpat... 

Hory, trávy, ovce, salaše, bačové... Nerušená krása pasteveckých hor. 
•

2. 4. - 19.00
Tradiční sobotní bubnování

•
23. 4. - 16.00

„Naivní umění“ a Asijská tématika 
Výřez z nekonečně inspirativního kontinentu –v barvách, v křídách, na plátně i na papíře... Nenechte si ujít vernisáž obrazů 

Kláry Kunovičové, na které se rozezvučí tóny netradičního hudebního vystoupení. 
•

„Mateřídouška“ 
Setkání pro rodiče s malými dětmi, každý čtvrtek 9-11 hod., kontakt: 736 167 242

••••••••••••••••••••••••••••.

6. 4. - 19.00
Příručka nezvyklých koníčků

Zahajujeme nový cyklus přednášek o lidech kolem nás se zajímavými koníčky. Tentokrát se z úst pana Hamalčíka dozvíme tajemství 
z oboru amatérské genealogie, tedy jak vzniká a vytváří se vlastní rodokmen. 

•
13. 4. - 19.00

Zelená středa aneb Co jím a proč to jíme
Manželé Hulánovi nás opět zasvěceně provedou večerem na téma „stravování“: téma nám všem tak blízké a přeci 

leckdy tak vzdálené…
•

20. 4. - 19.00
Akademie příslibu: Nový Zéland

Na kole za prací… Sedm měsíců, pět pracovišť, osm tisíc kilometrů a spousta fotek a zážitků. Přednáší J. Novota. 
•

27. 4. - 19.00
Dvouleté putování po Asii

Aneb co se do přednášek nevešlo, ukončení více jak ročního cyklu Povídání z cest. Přijďte se společně s Bárou a Rosťou Součkovými 
vypravit na poslední jízdu východem. 

čajové středy

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 30 Kč (studenti a senioři 15 Kč)

OTEVŘENO
st (15.00 - 22.00)

k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů
Rumburk, Krásnolipská ul.

Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

duben


