REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PROGRAM NA LISTOPAD 2017
 7. listopad / úterý, 14 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Trénování paměti se Zuzanou + německá konverzace
Přijďte strávit příjemné odpoledne, při kterém paní Zuzana Hochová povede
trénování paměti a náš dobrovolník Nelson Tang německou konverzaci. Kromě
procvičení mozkových závitů Vás čeká hlavně zábava ve známém kolektivu
v příjemných prostorách Orlovny na Lannově třídě.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno drobné občerstvení.


21. listopad / úterý, 14 - 16 hod.; Zátkovo nábřeží 9/4, České Budějovice 7

Návštěva hvězdárny a planetária
Pojďte se společně s námi pokochat hvězdnou oblohou a třeba se dozvědět
zajímavé informace. Čeká nás moderní prostředí a technické zázraky, které nám
dovolují poznávat prostor, který se už ani nedá označit jako náš Svět.
Českobudějovická hvězdárna byla otevřena v roce 1937 jako druhá nejstarší lidová
hvězdárna v Čechách zásluhou tehdejší Jihočeské astronomické společnosti.
Nachází se cca 300 metrů od náměstí Přemysla Otakara II. v parku na soutoku
Vltavy a Malše. Teprve v polovině 50. let byla zestátněna. Přístavba planetária a
kinosálu byla dokončena v roce 1971.
Sraz: 13:50 před planetáriem.
Dopravní spojení: nejbližší autobusové zastávky jsou zastávka „U Zimního
stadionu“ linky číslo 13 a 15 a zastávka „U Soudu“ autobusy číslo 10 a 16 a trolejbus
číslo 53.

Prosím otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA PROSINEC 2017
 2. prosinec / sobota, 14 - 15 hod.; Hudební a taneční fakulta AMU,
Malostranské náměstí 13, Praha 1 – Malá Strana
Slavnostní koncert pro oběti nacismu
Příjemné adventní odpoledne plné hudby pro Vás připravili studenti a studentky
hudební fakulty Akademie múzických umění. Koncert proběhne v krásných
prostorách malého klavírního sálu v 1. patře – přístup výtahem zajištěn. Po koncertě
dle zájmu společná procházka po Karlově mostě s výhledem na pražské mosty,
Pražský hrad, Národní divadlo a další pražské dominanty. V případě nepříznivého
počasí posezení v blízké Malostranské besedě.
V případě zájmu se prosím registrujte u Zuzany Hochové, a to do 27. 11. 2017.
Při registraci Vám budou sděleny bližší informace ohledně dopravy.


5. prosinec / úterý, 14 - 16 hod.; Lannova tř. 2, 2. patro, České Budějovice

Trénování paměti se Zuzanou + německá konverzace
Přijďte strávit příjemné odpoledne, při kterém Zuzana Hochová povede trénování
paměti a náš dobrovolník Nelson Tang německou konverzaci. Kromě procvičení
mozkových závitů Vás čeká hlavně zábava ve známém kolektivu v příjemných
prostorách Orlovny na Lannově třídě.
Během setkání bude podáváno drobné občerstvení.


19. prosinec / úterý, 14 - 16 hod.; Galerie Mariánská, Pražská třída 1,
České Budějovice

Adventní setkání
Srdečně zveme k již tradičnímu posezení spojenému se zpěvem vánočních písní a
koled. Na klavír nás doprovodí náš německý dobrovolník Nelson. Během setkání
bude podáváno tradiční vánoční občerstvení.
Kavárnu Galerie Mariánská najdete v přízemí budovy bývalých Mariánských
kasáren (vstup z ulice Husova anebo z parkoviště GM).
Dopravní spojení: nejbližší zastávky jsou zastávka „Mariánské náměstí“
autobusy číslo 4 a 6 a trolejbusy 2, 9, 59 a zastávka „U zelené ratolesti“
autobusy číslo 14 a 21 a trolejbusy číslo 1, 3, 53.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
tel.: 224 872 730, 606 619 148 (mobil), e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Programový asistent: Oldřich Pláteník
721 646 534 (mob.), e-mail: platenik@zivapamet.cz
Programová asistentka: Zuzana Hochová
tel.: 724 722 774 (mobil), e-mail:zuzana@hoch.cz
Projekt
odpovědnost a budoucnost.
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