REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ÚSTÍ NAD LABEM

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2017



1. září/ pátek, 14 – 16 hod., Muzeum města Ústí nad Labem

Sedmý ústecký den porcelánu
Tradiční společná návštěva prodejních trhů českého porcelánu a keramiky v atriu
Muzea města Ústí nad Labem. Za symbolické vstupné 10 Kč si každý návštěvník
odnese originální porcelánový hrnek z limitované série k této události.
V ceně je i prohlídka muzejních výstavních prostor.
Sraz: 13:50 hod. před hlavním vchodem do Muzea.
Po akci Vás pozveme do kavárny muzea na kávu, či čaj a zákusek.



20. září / středa; 14 – 16 hod., Římskokatolická farnost – arciděkanství
Bílinská 110/3, Ústí nad Labem

Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu
V průběhu setkání Vám bude představen nový německý dobrovolník Jonathan
Icks, který v září 2017 zahajuje v Živé paměti roční dobrovolnou službu. V jejím
rámci bude docházet do domácností zájemců z řad přeživších obětí nacismu, jakož i
do ústeckého kontaktního centra.
V průběhu setkání budete mít možnost individuální konzultace s pracovnicí
Poradny pro oběti nacismu Lucií Šancovou.
Během setkání bude podáváno malé pohoštění.

Prosím, otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA ŘÍJEN 2017



11. říjen/ středa; 14 – 16 hod., Římskokatolická farnost – arciděkanství
Bílinská 110/3, Ústí nad Labem

Jeden z nás vypráví
Svůj životní příběh bude vyprávět náš milý účastník akcí Živé paměti, pan Karel
Kotek. Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění a strávit příjemné odpoledne.
Během setkání bude podáváno pohoštění.



25. říjen / středa, 14 – 16 hod., Muzeum města Ústí nad Labem

Středověké Ústí
Zveme Vás na komentovanou výstavu s názvem Středověké Ústí. Výstava
představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí a jeho okolí.
Výstava se situována do pěti místností, kdy je každá pojata jinak a zavede Vás do
jiného prostředí. K vidění bude mimo jiné velkoformátový plán Ústí, dřevěné modely
čtyř městských bran a třech kostelů, které ve středověku k městu patřily. Kdo by si
chtěl například vyzkoušet roli husity na vlastní kůži, bude mít možnost si obléci
dobovou zbroj.
Sraz: 13:50 hod. před hlavním vchodem do Muzea.
Po akci Vás pozveme do kavárny muzea na kávu, či čaj a zákusek.

Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
tel: 606 619 148 (mob.), e-mail:sedlackova@zivapamet.cz
Programový asistent v Ústí nad Labem: Oldřich Pláteník
721 464 534 (mob.), e-mail: platenik@zivapamet.cz

Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a
budoucnost.

