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

PROGRAM NA LISTOPAD 2017


2. listopad / čtvrtek, 14 – 16 hod., Velké Březno, Pivovarská 116

Exkurze v pivovaru Březňák
Již více než 260 let pivovar Velké Březno hrdě shlíží z břehu Labe. Jeho mistři, věrni
české pivovarnické tradici, odmítají výstřelky moderních technologií a spoléhají se
výhradně na svoji intuici, poctivou ruční práci a kvalitní místní suroviny.
Co nás čeká: Prohlídka všech hlavních provozů velkobřezenského pivovaru se
zajímavým výkladem. Ukázka klasické technologie vaření českého piva. Možnost
zakoupit si suvenýr.
Sraz: 13:50 hod. na autobusové zastávce Velké Březno.
Dopravní spojení: autobusy číslo 450, 451 a 452 jezdí s intervalem 20ti minut ze
zastávky Divadlo (zastávka poblíž lékárny a potravin LINDA). Cesta autobusem trvá
17 minut.



17. listopad / pátek; 14 – 16 hod., Kostel sv. Floriána, ulice Krátká,
Krásné Březno

Komentovaná prohlídka Kostelu sv. Floriána
Alabastrové reliéfy oltáře a kazatelny činí z kostela sv. Floriána naprosto unikátní
historickou památku na pomezích Čech a Saska. O historii a obnově kostela
naleznete v rámci prohlídkového okruhu expozici popisující stavební vývoj objektu i
podrobnosti o jednotlivých částech mobiliáře. Sál v podstřeší zase nabízí stálou
výstavu s názvem Artefakta, která představuje řemeslnou a uměleckou dovednost
předků; pomocí vybraných prvků jsou rovněž představeny způsoby zpracování a
opracování daného materiálu.
Po prohlídce Vás zveme na občerstvení do blízkého cukrářství Duo.
Sraz: 13:50 hod. před kostelem.
Dopravní spojení: trolejbusy číslo 51, 57, 58, výstup na zastávce Krásné Březno.
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 do 27. 11. 2017 u p. Oldřicha Pláteníka,
který Vám sdělí bližší podrobnosti ohledně organizace dopravy.
Dopravní spojení:
Odjezd z Ústí n/L, hlavní nádraží: 11,15 vlakem R 607, příjezd Praha - hlavní
nádraží v 12,27.
Odjezd z Prahy, hlavní nádraží: v 17,28 vlakem R 604, příjezd Ústí n/L.- hlavní
nádraží v 18,40.



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

8. slavnostní výroční setkání + mikulášská / adventní besídka
Srdečně Vás zveme ke společné oslavě osmi let činnosti našeho ústeckého centra,
v jejímž průběhu si připomeneme úspěšné akce minulého roku. Vedle toho společně
zavzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi. Nebudeme se však pouze ohlížet do
minulosti, budeme se věnovat i budoucnosti – naplánujeme si další akce, výlety,
exkurse, prostě vše, co byste si přáli v rámci činnosti našeho centra společně
podnikat.
Během setkání bude podáváno tradiční vánoční občerstvení a společně si
zazpíváme vánoční koledy. Pozdravit nás možná přijde i páter Miroslav Šimáček,
díky jehož laskavému přístupu a velkorysosti se můžeme po celou dobu existence
našeho centra pravidelně scházet v klubových prostorách Římskokatolické farnosti –
arciděkanství.
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
721 646 534 (mob.), e-mail: platenik@zivapamet.cz

Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a
budoucnost.

