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KVĚTEN 2018
¨
2. květen/ středa
TRÉNINK PAMĚTI
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na trénik paměti pod vedením
zkušené lektorky paní Ivety Luxové.

¨
14. květen/ pondělí
KROUŽEK VZPOMÍNÁNÍ
Skupinové setkání obětí nacismu
provázené Věrou Roubalovou.
Čas: 14,30 –16 h

Čas: 14 –16 h
¨
3. květen/ čtvrtek
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne s výukou angličtiny
pod vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14 –16 h
¨
10. květen/ čtvrtek
KAVÁRNA
V KONTAKTNÍM CENTRU
U PŘÍLEŽITOSTI 73. VÝROČÍ
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na
společenské
odpoledne
v prostorách našeho Kontaktního
centra.
Čas: 14 –16 h

¨
15. květen/ úterý
NĚMECKÁ KONVERZACE
Odpoledne s němčinou
s dobrovolnicí Hannah Pohl.
Čas: 14 –16 h
¨
17. květen/ čtvrtek
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
O ÍRÁNU
Srdečně Vás zveme vyprávění o své
cestě po vzdálené zemi Írán, kterou
v minulém roce na podzim podnikla
se svým přítelem které si pro nás
připravila Hannah Illing.
Přednáška
bude
doprovozena
bohatým obrazovým materiálem
a bude v češtině.
Čas: 14 –16 h
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¨
22. květen/ úterý
ZPĚV PÍSNÍ
A
KAVÁRNA
Hudební odpoledne s lektorkou Evou
Filipovou.
Přijďte
si
společně
zazpívat
s doprovodem kláves nebo si
posedět u šálky káv či čaje
s poslechem živé hudby.
Vítáme účast i tzv. "nezpěváků".
Čas: 14 –16 h
¨
24. květen/ čtvrtek
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
BOTANICKÁ ZAHRADA
TROJA
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na
komentovanou
prohlídku
venkovních expozic areálu Jih.
Průvodce nám představí sbírku
jehličnanů (pinetum), vinici sv. Kláry,
stopu
dinosaura,
záhony
s jedovatými, léčivými i užitkovými
rostlinami,
Japonskou
zahradu,
bambusový háj a četné další rostliny.
Prohlídka se uskuteční v dolní
části zahrady a probíhá na rovině.
Vstupné: pro členy Kontaktního
centra a jejich doprovod zdarma
Čas: 14 –16 h
Místo:Trojská 800/196, Praha 7 –
Troja
Sraz: Před pokladnou Jih
Dopravní spojení: autobus č. 112

¨
29. květen/ úterý
NĚMECKÁ KONVERZACE
Odpoledne
s
němčinou
s dobrovolnicí Hannah Pohl.
Čas: 14 –16 h
¨
31. květen/ čtvrtek
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne s výukou angličtiny
pod vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14 –16 h

Projekt Kontaktních center pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog
v České republice je podpořen německou
nadací
Připomínka, odpovědnost a budoucnost.
Prosím kontaktujte nás v případě zájmu
o doprovod či dopravu na akce našeho
centra na tel. 607864498.

z Nádraží Holešovice (stanice metra trasy
C) do zastávky Zoologická
zahrada/Botanická zahrada,
č. 236 z Podhoří (přívoz) nebo ze zastávky
Zámky (přes Krakov) do zastávky
Zoologická zahrada/Botanická zahrada,
č. 144 a 102 ze zastávky Kobylisy (stanice
metra trasy C) do zastávky Na Pazderce
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