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ÚNOR 2018
UPOZORNĚNÍ
SLEDUJTE PROSÍM RŮZNÉ ČASY KONÁNÍ AKCÍ
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH ZAČÍNÁME V KONTAKTNÍM CENTRU UŽ V 13,30
NA VŠECH NAŠICH AKCÍCH RÁDI UVÍTÁME
I VAŠE PŘÁTELE ČI RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
¨
5. únor/ pondělí
KROUŽEK VZPOMÍNÁNÍ
Skupinové setkání obětí nacismu
provázené Věrou Roubalovou.
Čas: 14,30–16 h
¨
6. únor/ úterý
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne s výukou angličtiny vedené
Oldřichem Pláteníkem.
Čas: 13,30–15 h
¨
7. únor/ středa
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
ARCIVÉVODA FERDINAND II.
HABSBURSKÝ.
RENESANČNÍ VLADAŘ A MECENÁŠ
MEZI PRAHOU A INNSBRUCKEM
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na komentovanou prohlídku této
zajímavé výstavy. V roce 2017 uplynulo
470 let od doby, kdy syn uherského a
českého krále Ferdinanda I. arcivévoda
Ferdinand II. Habsburský (1529-1595)

přijel do Čech, aby zde zastupoval
zájmy svého otce a celé habsburské
dynastie. Významné místo v historii mu
náleží též jako vášnivému sběrateli.
Návštěvníci výstavy spatří více než tři
stovky exponátů, od obrazů přes
vzácné předměty uměleckého řemesla,
renesanční zbroje, cenné listiny nebo
předměty osobní spotřeby a mnohé
další.
Místo: Valdštějnská jízdárna,
Valdštejnská 3, Praha 1
Čas: 14,00-15,00
Vstupné: zdarma
NA AKCI SE PROSÍM REGISTRUJTE
DO 31.1.2018 NA TEL. 607864498.
¨
13. únor/ úterý
NĚMECKÁ KONVERZACE
Německé odpoledne s dobrovolnicí
z Německa Hannah Pohl.
Hannah se ráda přizpůsobí Vaším
tématům či stupni němčiny.
Čas: 13,30 –15 h

PROSÍM OTOČTE

¨
14. únor/středa
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kurs trénování paměti pod vedením
lektorky Ivety Luxové.
Čas: 14 –15 h
¨
22. únor/ čtvrtek
PŘEDNÁŠKA V KONTAKTNÍM
CENTRU
PROBLEMATIKA SOBĚSTAČNOSTI
A PREVENCE PÁDŮ
Dovolujeme
si
Vás
pozvat
na přednášku paní Mgr. Jitky Suché,
která pohovoří na téma soběstačnosti
a prevence pádů u seniorů, bude
hovořit o tom jak se mění skelet,
klouby, pohybové funkce, chůze
a pohovoří i o hlavních příčinách pádů
a jak se jim pokusit vyhnout.
Čas: 13,30–15,00
¨
23. únor/ pátek
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne s výukou angličtiny vedené
Oldřichem Pláteníkem.
Čas: 13,30–15 h
¨
27. únor/ úterý
SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ
V KONTAKTNÍM CENTRU
Přijďte si společně zazpívat či jen
poslouchat. Zpíváme za doprovodu
kláves české lidové, písně Karla
Hašlera a jistě i na přání.
S lektorkou Evou Filipovou Vás srdečně
Vás zveme do našeho Kontaktního
centra
na
setkání
u
malého
občerstvení.
i
.
Čas: 13,30–15 h

¨
28. únor/ středa
NĚMECKÁ KONVERZACE
Německé odpoledne s dobrovolnicí
z Německa Hannah Pohl.
Hannah se ráda přizpůsobí Vaším
tématům či stupni němčiny.
Čas: 13,30 –15 h
¨
VÝZVA:
Rádi bychom Vám opět i ve spolupráci s
organizací Život 90 nabídli služby
dobrovolníků,
kteří
Vás
doprovodí
na naše akce a zpět domů. V případě
zájmu prosím volejte na 607864498

Aktivity Kontaktních center pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog
v České republice podporuje
německá nadace
Připomínka, odpovědnost
a budoucnost.
Děkujeme!
Za podporu dopravy našich klientů
děkujeme německé organizaci
Maximilian-Kolbe-Werk e. V.
OZNÁMENÍ
K programům si dovolujeme přiložit
dopis paní Zdeňky Kulhavé, vedoucí
oddělení vzdělávání a kulturních aktivit
Národního muzea. Národní muzeum
hledá pamětníky pro besedy s mladými
lidmi, pokud byste věděli i o dalších
možných zájemcích z řady svých
známých či rodiny, budeme rádi,
pokud se nám ozvete. Více informací
o podmínkách účasti u koordinátorky
Kontaktního centra v Praze Violy
Jakschové a v přiloženém dopise.

PROSÍM OTOČTE

