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SRPEN 2017
UPOZORNĚNÍ!
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY SE KONAJÍ KVŮLI LETNÍM TEPLOTÁM
V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH.
♦
1. srpen/ úterý
SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA
ZOO PRAHA
Dovoluji si Vás srdečně pozvat
na
společnou návštěvu zoologické
zahrady. Návštěva bude přizpůsobena
našim potřebám. Navštívíme pouze
novou část Africké savany a Údolí
slonů. Projedeme si horní část vláčkem
a na závěr si na nějakém odpočivadle
společně vypijeme kávu či jiný nápoj.
Lze si vzít se sebou malou svačinu.
Sraz: 9:20 Nádraží Holešovice,
stanice autobusové zastávky směr
ZOO.
V
9:30
společně
odjedeme
autobusem č. 112 k Severnímu
vchodu do zoologické zahradyzastávka Botanická zahrada Trója.
V 9:50 je sraz u Severního vchodu,
pro ty, kteří zvolí jiný způsob
dopravy.
Vstup: zdarma, 30 Kč za vláček
Čas: 10:00-12:00?

♦
8. srpen/ úterý
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne
s
výukou
angličtiny
pod vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14–15,30 h
♦
10. srpen/ čtvrtek
VOŇAVÉ ODPOLEDNE
Posezení mezi bylinkami a kořením,
které všichni máme v kuchyni a běžně
je používáme, ale o jejichž léčivých
a mnohdy tajemných vlastnostech
mnoho nevíme.
Ochutnáme různé kombinace s ovocem
a zeleninou a odejdeme zdravější,
než jsme přišli.
Na setkání Vás srdečně zve Jarmila
Pláteníková mladší.
Čas: 14–16 h

NA AKCI SE PROSÍM REGISTRUJTE
NA ČÍSLE 607864498.
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♦
17. srpen/ čtvrtek
NĚMECKÁ KONVERZACE
Německé odpoledne s dobrovolnicí
Lenou Klingelhöfer.
Čas: 14–16 h
♦
22. srpen/ úterý
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
S AUTOREM VÝSTAVY
FRANTIŠEK SKÁLA JÍZDÁRNA
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na
výstavu
Františka
Skály,
která představuje převážně práce
vzniklé od roku 2004 do současnosti.
V autorské architektonické a výstavní
koncepci, vycházející z prostoru
Valdštejnské jízdárny, umělec připravil
divákovi komplexní zážitek. Instalace
pracuje s výstavním prostorem jako
celkem, jeho světelnou atmosféru,
a obsahuje jak rozličné výstavní
pavilony, tak solitérní monumentální
díla, světelné instalace i práce
vytvořené přímo pro prostor Jízdárny.
Základním prezentačním i instalačním
principem
výstavy
je
uskupení
uměleckého materiálu do několika
autorsky pojatých pavilonů – „muzeí
v muzeu“. Autor využívá jazyka
vystavování jako takového, rozehrává
různé
druhy
a
roviny
dialogu
mezi divákem a uměleckým dílem.
Jednotícím aspektem výstavy je světlo,
které autor zkoumá a užívá ve všech
jeho kvalitativních podobách.
V praktické rovině umožňuje pozorovat
exponáty, ale je i nástrojem jejich
pochopení,
umožňuje
prosvícení
materiálu a přeneseně osvícení diváka.
Většina prostoru je nasvícena umělým
světlem, někdy imitujícím proměnlivý
sluneční svit. V některých případech
divák vstupuje do prostoru osvětleného
přirozeným slunečním světlem

nezatemněných
oken
Jízdárny
s výhledem do Valdštejnské zahrady.
Výstavou nás přislíbil provést její autor.
Sraz: 9:50, před vchodem do galerie
Místo: Valdštejnská jízdárna,
Valdštejnská 3, Praha 1
Doprava: metro A - Malostranská, tram
12, 18, 22 - Malostranská
Vstupné: zdarma
NA AKCI SE PROSÍM REGISTRUJTE
NA ČÍSLE 607864498.
♦
29. srpen/ úterý
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne
s
výukou
angličtiny
pod vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14–15,30 h
♦
VÝZVA:
Ve spolupráci s organizací Život 90
si Vám dovolujeme nabídnout služby
dobrovolníků,
kteří
Vás
doprovodí
na naše akce a zpět domů.
V případě zájmu prosím volejte na
607864498.
Dobrovolník či dobrovolnice, mladší
senioři, Vás mohou posléze navštěvovat
i doma – mohou vám číst, či si s Vámi
povídat, pomoci s počítačem...

Aktivity Kontaktních center pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog
v České republice podporuje
německá nadace
Připomínka, odpovědnost
a budoucnost.
Děkujeme!
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