REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ÚSTÍ NAD LABEM
PROGRAM NA KVĚTEN 2017


5. květen / pátek, 14 – 16 hod., Muzeum města Ústí nad Labem

České korunovační klenoty na dosah ruky
Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy, která připomíná výročí 670 let od
korunovace Karla IV. českým králem. Výstava není zaměřena jen na korunovaci, ale
především na fenomén českých korunovačních klenotů, které uvidíme ve formě
mistrovské repliky od šperkaře Jiřího Urbana. Dozvíme se také zajímavosti, perličky
a legendy z jejich mnohasetleté historie. Po akci Vás zveme na malé pohoštění.
 11. květen / čtvrtek, 14 – 17 hod., Vědecká knihovna Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 5, Ústí nad Labem
14 – 16 hod. - Společenské setkání s besedou na téma „Aktuální životní situace
přeživších obětí nacismu v ČR a jejich potřeby“.
Na besedu bude navazovat od 16,00 Slavnostní vernisáž výstavy Paměť tváře /
Tváře paměti…nejen nuceně nasazených. Výstava se koná s finanční podporou a
pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Výstava bude dále přístupná ve dnech 12. 5. - 30. 6. 2017, po – čt 8.00 – 20.00, pá
8.00 – 17.00, so 9.00 – 12.00.
Dopravní spojení: cca 300 m z trolejbusové zastávky Kampus linky 59, 52 a 58 nebo
cca 500 m z autobusové zastávky Klíšská linka 27 a 3. Pro členy Živé paměti / osoby
se sníženou pohyblivostí je možno zajistit přepravou taxíkem (zájemci nechť se hlásí
u pí. Pláteníkové).


22. květen / pondělí, 14 – 16 hod., Církvice 13

Rozlučka v Církvicích
Již tradičně se opět sejdeme na přátelském posezení (možná bohužel posledním)
u manželů Hickischových v Církvicích. Podle počasí - venku nebo ve „stodole“ budeme grilovat, pít čaj a neformálně si povídat. Akce se koná za každého počasí.
Dopravní spojení: autobus č. 17, ze stanice Divadlo odjezd v 13,30 hod. vystupujeme
na konečné v Církvicích.

PROGRAM NA ČERVEN 2017



12. červen / pondělí; 13 – 15 hod., Římskokatolická farnost –
arciděkanství Bílinská 110/3, Ústí nad Labem

Odpoledne s Mietje - Pozor – začínáme již ve 13 hodin!
Sejdeme se na přátelském posezení u šálku dobré kávy nebo čaje ve společnosti
naší německé dobrovolnice Mietje, která pro nás připraví zábavné odpoledne.



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

Nelítostný pravěk - souboje o přežití v dějinách přírody
Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy, která vznikla ve spolupráci
s Triloparkem a Západočeským muzeem v Plzni. Na ploše 8 dioramat nahlédneme
do života vyhynulých tvorů od prvohor až po čtvrtohory. Uvidíme jak živočichy
všeobecně známé – mamuta, šavlozubého lva – tak i živočichy téměř neznámé –
veleštíra, obřího pavouka, křídlo obří vážky a další zkameněliny nebo jejich
rekonstrukce.
Po akci Vás zveme na malé pohoštění.


26. červen / pondělí; 14 – 16 hod., ul. Karla IV. 305/14, Střekov, Ústí nad
Labem

Opékání špekáčků na zahradě
Tentokrát se sejdeme při tradičním opékání vuřtů nad plameny zahradního ohniště.
Na svou zahradu nás pozval dlouhodobý účastník našich setkání pan Jaroslav Jíra.
Dopravní spojení: autobus č. 9 nebo trolejbus č. 60, zastávka V zeleni.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
tel: 606 619 148 (mob.), e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Programová asistentka v Ústí nad Labem: Jarmila Pláteníková
tel:606 890 953 (mob.), e-mail:platenikova@zivapamet.cz
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