únor
čajové středy
6. 2. 2013 - již od 18.00
Od jezerního labyrintu k jantarovému pobřeží
Litevský tématický večer:
18.00 Promítání fotografií a cestopisné povídání o Litvě s průvodcem
na cestách po Litvě Josefem Miškovským. Podíváme se do litevských
národních parků, největších měst Vilniusu, Kaunasu a Klaipėdy, svérázných
venkovských jezerních oblastí i k břehu Baltského moře. Na vyprávění
naváže krátká beseda. 19.00 Minikoncert litevských písní v podání
hudebníka Štěpána Přenosila z České Lípy. 19.20 Přestávka s ochutnávkou
tradičních litevských pochutin (litevské sýry, sladkost tinginys neboli
lenoch dle litevské receptury. Dále ochutnáte skvělý likér Trejos
devynerios. 19.45 Komentovaná přehlídka litevských animovaných filmů
připravených v rámci Ozvěn Anifestu. Uvidíte filmy loutkové, kreslené
i filmy využívající novodobé počítačové technologie. Byly vybrány snímky,
které se vyznačují značnou vynalézavostí a hravostí. Animované pásmo
cca 60 min. Komentuje Dagmar Váňová.
Vstupné 50 Kč.

•
13. 2. 2013 - 19.00
České menšiny ve světě
Povídání s Pavlem Cihlářem o jeho práci. Studoval v Rumburku a nyní
působí na věhlasné universitě v Banja Luce v Bosně a Hercegovině.

•
20. 2. 2013 - 19.00
České Švýcarsko jak ho ještě neznáte:
Proč padají skály?
To, že jsou skály v Českém Švýcarsku tvořeny pískem, ví téměř každé malé
dítě. Přijďte si ale poslechnout jak se z drobných pískových zrn staly vysoké
skaly a co z těchto skal vymodelovalo České Švýcarsko takové, jaké jej
známe dnes. Součástí přednášky bude také představení skalní čety, která
hlídá skály národního parku a chrání tak zdraví lidí i jejich majetek.

•
27. 2. 2013 - 19.00
Proč není jen láska?
Vernisáž s autorským čtením paní Radmily Říhové.

••••••••••••••••••••••

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

nově na: www.domeceknakopecku.cz

