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¨
2. říjen/ pondělí
KROUŽEK VZPOMÍNÁNÍ
Skupinové setkání obětí nacismu
provázené Věrou Roubalovou.
Setkání se možná bude konat na jiném
místě, prosím ověřte si místo konání
telefonicky na čísle 607 864498.
Čas: 14,30 –16 h

¨
3. říjen/ úterý
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne
s
výukou
angličtiny
pod vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14 –16 h

¨
5. říjen/ čtvrtek
NĚMECKÁ KONVERZACE
Odpoledne s němčinou s dobrovolnicí
Hannah Pohl.
Čas: 14 –16 h

¨
10. říjen/ úterý
LITERÁRNÍ PŘEDNÁŠKA
GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI

Severští lovci si je navzájem vyprávěli
během dlouhé polární noci, nebo když
je
na cestě zastihla nepohoda
a byli nuceni zůstat delší dobu na
jednom místě.
O uchování mytologických příběhů,
bajek, pověstí a písní pro moderní dobu
se zasloužil zejména dánskogrónský
polární badatel a spisovatel Knud
Rasmussen (1879-1933), který sesbíral
většinu grónských mýtů a pověstí a
přeložil je do dánštiny. Z jeho
rozsáhlého díla vznikl český výbor
nazvaný Grónské mýty a pověsti, který
přeložili Viola Somogyi a Zdeněk Lyčka.
Přednáška
bude
doprovázena
obrázky.
Čas: 14 –16 h

¨
11. říjen/ středa
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kurs trénování paměti pod vedením
lektorky Ivety Luxové, která se s námi
na tomto setkání i rozloučí.
Z důvodu pracovního vytížení k nám již
zřejmě nebude moci docházet.
Čas: 14 –15 h

Mýty a pověsti byly odjakživa nedílnou
součástí života Inuitů usazených
v
drsném
arktickém
prostoru.
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¨
17. březen/ úterý
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VELETRŽNÍ PALÁC
MAGDALENA JETELOVÁ:
DOTEK DOBY
AJ WEJ-WEJ. ZÁKON CESTY
Instalace
Magdaleny
Jetelové,
připravená speciálně pro Národní
galerii v Praze, proměnila Malou
dvoranu
Veletržního
paláce
v rozšířené pole, které návštěvníkovi
galerie umožňuje bezprostřední setkání
s autorčiným způsobem myšlení
a práce. Prezentovaná instalace
intervenuje
a
vede
dialog
s architekturou Veletržního paláce
a zároveň připomíná zničenou krajinu
evokující pocit nestability a křehkosti
globální socio-politické situace a nutí
diváka se ptát dále: Kdo je vůdčí
osobností tohoto světa? Kdo má
v rukou moc? Krajina je nositelem
historie, která je skrytě vepsána
do jejího povrchu. Práce Magdaleny
Jetelové pokračuje i do přilehlého
výstavního prostoru v mezaninu,
kde se diváci mohou seznámit
s výběrem autorčiných prací od počátku
80. let.
V rámci prohlídky navštívíme i výstavu
umělce Aj Wej-weje (nar. 1957),
který patří k nejznámějším čínským
současným umělcům a nejvlivnějším
současným umělcům světa. Světové
renomé
mu
přinesla
inovativní
a provokativní díla, díky nimž se však
stal také nepřítelem čínské vlády,
kterou
otevřeně
kritizuje.
I touto výstavou nás provede lektor NG.
Místo: Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Čas: 14 –16 h
Sraz: před pokladnou v muzeu v 13:50
Vstup: zdarma

¨
19. říjen/ čtvrtek
NĚMECKÁ KONVERZACE
Odpoledne s němčinou s dobrovolnicí
Hannah Pohl.
Čas: 14 –16 h

¨
23. říjen/ pondělí
STIMULAČNÍ CVIČENÍ
Zveme Vás na stimulační pohybové
cvičeni pod vedením lektorky paní
PaedDr. Hany Čechové, která Vás
zároveň naučí i cviky, které lze
procvičovat i doma.
Čas: 14 –15 h

¨
24. říjen/ úterý
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne
s
výukou
angličtiny
pod vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14 –16 h

¨
26. říjen/ čtvrtek
KAVÁRNA
V KONTAKTNÍM CENTRU
K VÝROČÍ 28. ŘÍJNA
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na slavnostní společenské odpoledne
v prostorách našeho Kontaktního
centra u příležitosti státního svátku Dne
vzniku samostatného Československa.
Čas: 14 –16 h

¨
26. říjen/ úterý
ZPĚV PÍSNÍ
Hudební odpoledne s lektorkou Evou
Filipovou. Přijďte si společně zazpívat
s doprovodem kláves nebo si posedět
u šálky kávy či čaje s poslechem živé
hudby.
Vítáme účast i tzv. "nezpěváků".
Čas: 14 –16 h
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