prosinec
čajové středy
5. 12. 2012 - 19.00
“Je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný” aneb zdravotnictví trochu jinak
Beseda s lékaři z obou stran hranice. Porovnání zdravotnictví a trendů v ČR, Německu a jinde.
Hosté: MUDr. Bernd Brenner, MUDr. Jiří Mayer, MUDr. Martin Fiala.

•

11. 12. 2012 - úterý 18.00!
Den pro Schrödingerův Institut
Představení Institutu – Střediska volného času pro Šluknovsko. Cíle a vize, otázky, odpovědi. Vzájemná spolupráce ve výběžku.
Volnočasové aktivity všeho druhu pod “jednou střechou”. Přijďte se dozvědět víc o Institutu a propojení s Kopečkem.
Speciální host: vystoupí hudebník Renda Habich.

•

12. 12. 2012 - 19.00
“Proč Marie dala Ježíška do jeslí?” Křesťanské Vánoce - Iluze, sny a skutečnost
Tradiční předvánoční zamyšlení s evangelickým farářem Filipem Šimonovským.

•

15. 12. 2012 - sobota 15.00
Advent Na Kopečku
Zveme vás na adventní setkání. Co vás čeká? Vernisáž výstavy a představení dětí ze základní školy Pastelka v Rumburku,
vánoční troubení na pozouny, minitrh s výrobky chráněných dílen z okolí, vystoupí flétnový soubor s doprovodem kytar
pod vedením Pavla Zelenky z Varnsdorfu a také muzikant Jiří Poutník.

•

19. 12. 2012 - 15.00
Na Kopečku Sněží…
Že na Kopečku sněží? I ne, ba právě naopak! 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 za příjemné atmosféry, dobrého čaje
a 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.

další akce Na Kopečku
•

24. 12. 2012 - Štedrý den - 15.00
(Ne)tradiční vánoční divadlo
Více informacích na plakátech

•

26. 12. 2012
Čajovna uzavřena. Domeček odpočívá.
••••••••••••••••••••••••••••.

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
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