REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PROGRAM NA LEDEN 2018
 9. ledna / úterý, 14 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Slavnostní novoroční setkání
Srdečně zveme Vás i Vaše blízké ke společné oslavě, během níž zhodnotíme
uplynulý rok 2017 a rovněž si popovídáme o tom, jaké další aktivity byste si přáli
v příštím období společně konat. Fantazii se meze nekladou, pojďme si udělat rok
2018 zajímavý a zábavný.
Podíváme se také na fotografie ze setkání v uplynulém roce.
Během setkání bude podáváno malé pohoštění.



23. ledna / úterý, 14-16 hod.; Lannova tř. 2, 2. patro, České Budějovice

Tvoření se Zuzanou
Zveme Vás na odpoledne plné kreativity pod taktovkou paní Zuzany Hochové.
Začneme francouzskou výtvarnou technikou jménem DECOUPAGE (čtěte
„dekupáž“), u nás známou jako Ubrousková technika. Jedná se o vystřihování
z ubrousků a následné lepení, můžeme i vybarvovat. Ubrouskovou technikou lze
zdobit spousta předmětů a u nás je velmi populární. Přijďte si užít kombinaci
kreativního myšlení, zábavy a přátelské atmosféry známého kolektivu která nám jistě
alespoň trochu prohřeje mrazivý leden.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.

Prosím otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA ÚNOR 2018



6. února / 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 německým dobrovolníkem Nelsonem Tangem.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.



20. února / úterý, 14-16 hod.; Lannova tř. 2, 2. patro, České Budějovice

Odpoledne s Městskou policií České Budějovice
Srdečně Vás zveme na přednášku a besedu s městskými strážníky Vašeho města.
Dozvíte se zajímavé informace jak se zachovat v krizových situacích, ale také jak jim
předejít. Strážníci nás seznámí i s volně dostupnými a praktickými obranými
prostředky. Možná se s námi podělí i o nějakou historku z jejich zajímavé práce.
Prostor bude samozřejmě i pro Vaše dotazy.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.

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
Tel: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.

