REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PROGRAM NA ZÁŘÍ 2017
 5. září / úterý, 14 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Trénování paměti se Zuzanou
Přijďte strávit příjemné odpoledne, při kterém paní Zuzana Hochová povede
trénování paměti. 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 občerstvení.



26. září / úterý, 14-16 hod.; Lannova tř. 2, 2. patro, České Budějovice

Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu
Zveme Vás na setkání, v jehož průběhu Vám bude představen nový německý
dobrovolník Nelson Tang, 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 českobudějovického kontaktního centra.
V průběhu setkání budete mít možnost individuální konzultace s pracovníkem
Poradny pro oběti nacismu Jiřím Opluštilem.
Během setkání bude podáváno malé pohoštění.

Prosím otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA ŘÍJEN 2017



3. říjen / úterý, 14-16 hod.; Lannova tř. 2, 2. patro, České Budějovice

Trénování paměti se Zuzanou
Přijďte strávit příjemné odpoledne, při kterém paní Zuzana Hochová povede
trénování paměti. Kromě procvičení mozkových závitů Vás čeká hlavně zábava
ve známém kolektivu v přímených prostorách Orlovny v Lannově třídě. V rámci
trénování paměti budete mít možnost si procvičit němčinu při závazné i nezávazné
konverzaci s naším novým německým dobrovolníkem Nelsonem Tangem.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.



17. říjen / úterý, 14:30 - 16 hod.; Budějovický Budvar, Karolíny Světlé 4,
České Budějovice (zastávka „Budvar“ trolejbusu číslo 8)

Exkurze v Budějovickém Budvaru.
Srdečně Vás zveme na prohlídku muzea Budějovického Budvaru . Jehož součástí je
i Multimediální expozice, která neobvyklou formou vykresluje dějiny pivovarnictví
v Českých Budějovicích . Příběh zde ožívá na velkých plazmových obrazovkách a při
filmové projekci. Díky moderní technice Vás čekají nejen zajímavé informace, ale i
velmi poutavý a moderní styl prezentace těchto informací.
Sraz je ve 14:15 před vchodem do muzea v ulici Karolíny Světlé 4, České
Budějovice. Pro členy Živé Paměti vstup zdarma.
Těšíme se na Vás a na zdraví !

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
Kontaktní osoba v ČB: Zuzana Hochová
tel.: 724 722 774 (mobil), e-mail:zuzana@hoch.cz
Projekt je podpořen nadací Připomínka, odpovědnost a
budoucnost.

