REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ČESKÉ BUDĚJOVICE

PROGRAM NA KVĚTEN 2017

 9. květen / úterý, 14 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Vzpomínková kavárna na téma „Květen 1945“
Srdečně Vás zveme na odpolední posezení při kávě nebo čaji, během kterého si
připomeneme historii květnových dní 1945. Vzpomínkami nás provede pracovník
Živé paměti Mgr. Jiří Opluštil.
Během setkání bude podáváno malé pohoštění.

 23. květen / úterý, 14 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Trénování paměti se Zuzanou a povídání s Elisou
Vyzkoušíme novou podobu společného odpoledne.
V první hodině paní Zuzana Hochová povede trénování paměti a procvičí naše
mozkové závity.
Následovat bude volná zábava, nebo povídání s Elisou jako alternativa konverzace.
Během setkání bude podáváno občerstvení.

Program pokračuje na druhé straně.

PROGRAM NA ČERVEN 2017

 4. červen / neděle, 10 – 12 hod., Spolkový a kulturní dům Slavie,
Jirsíkova 2, České Budějovice
TERA České Budějovice
Pozor – výjimečně v neděli navštívíme společně burzu terarijních zvířat, akvarijních
ryb, hmyzu, pavouků a rostlin. Budeme mít příležitost shlédnout živé exotické ještěry,
hady, sklípkany a dozvědět se od jejich chovatelů různé zajímavosti.
V nabídce bude také literatura a chovatelské pomůcky i méně známé rostliny.
Sejdeme se 5 minut před 10. hodinou ve vstupním prostoru domu Slavie.
Vstup: zdarma – díky velkorysosti pořadatele
Doprava: výstup na zastávce trolejbusů Metropol
Upozornění: Výstavní prostor se nachází v 1. patře, široké nízké schody, ale bez
výtahu.
 13. červen / úterý, 14 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Trénování paměti se Zuzanou a povídání s Elisou
V první hodině paní Zuzana Hochová povede trénování paměti a procvičí naše
mozkové závity. Následovat bude volná zábava, nebo povídání s Elisou jako
alternativa konverzace.
Během setkání bude podáváno občerstvení.

 20. červen / úterý, 14 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Slavnostní výroční setkání
Srdečně Vás zveme ke společné oslavě, během níž zhodnotíme uplynulé devítileté
období a popovídáme si o tom, jaké další aktivity byste si přáli společně konat.
Během akce bude podáváno slavnostní pohoštění.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center:
PhDr. Darina Sedláčková, Tel.: 606 619 148 (mobil), e-mail:
sedlackova@zivapamet.cz
Programová asistentka: Jarmila Pláteníková
Tel.: 606 890 953 (mobil), e-mail: platenikova@zivapamet.cz
Kontaktní osoba v ČB: Zuzana Hochová
tel.: 724 722 774 (mobil), e-mail: zuzana@hoch.cz

Projekt je podpořen
budoucnost.
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