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

PROGRAM NA LEDEN 2018


17. ledna / středa, 14 – 16 hod., Muzeum města Ústí nad Labem

Minerály českého středohoří
České středohoří, nezaměnitelná kopcovitá krajina v předhůří Krušných hor. Zrodila
se z nitra země před 40 miliony lety. Mohutná sopečná činnost zde zanechala typické
panorama s množstvím kuželovitých vrchů. Výstava prezentuje unikátní kolekci
minerálů nalezených v Českém středohoří. Jde o výběr nejkrásnějších a
nejcennějších vzorků muzejních i soukromých sbírek. Výstava je tematicky
rozdělena do několika místností.
Po prohlídce si jako vždy užijeme příjemného posezení v kavárně muzea.
Sraz: 13:50 hod. u recepce muzea.



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

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.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno malé pohoštění.

Prosím, otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA ÚNOR 2018


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

Jeden z nás vypráví… pan Karel Kotek
Svůj životní příběh bude vyprávět milý účastník akcí Živé paměti, pan Karel Kotek.
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění a strávit příjemné odpoledne.
Během setkání bude podáváno občerstvení.



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

Jonathan Icks se představuje….
Nenechte si ujít jedinečné setkání, v jehož průběhu Vám Jonathan, německý
dobrovolník Živé paměti, představí své rodné Německo, kraj a město, odkud pochází,
své rodinné zázemí, koníčky a plány do dalších let. Zamyslí se nad důvody, jež ho
vedly k rozhodnutí stát se dobrovolníkem německé organizace ASF. A proč jeho
volba padla právě na Českou republiku a české oběti nacismu? To vše a mnohé
další se dozvíte přímo od Jonathana, která jistě ráda zodpoví i Vaše dotazy. A to
převážně v češtině, jejíž základy by si měl během roční stáže osvojit.
Těšíme se na další příjemné odpoledne!
Během setkání bude podáváno občerstvení.
UPOZORNĚNÍ:
Od roku 2018 bude možnost zahrnout do programu Kontaktního centra jazykový kurz
Angličtina pro začátečníky. Výuka/trénink o délce jedné hodiny by se konala
v prostorách Římskokatolické farnosti, a to ve dnech předcházejících regulérnímu
setkání Kontaktního centra v těchto prostorách. Ve dnech, kdy bude probíhat akce
Kontaktního centra mimo farnost, angličtina z logistických a časových důvodů
nebude možná. Případné zájemce prosíme, aby se hlásili u pana Oldřicha Pláteníka
na tel. čísle: 721 646 534, poté Vám budou sděleny bližší informace. S klienty, kteří
navštěvují akce Kontaktního centra, se domluvíme osobně.
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
tel.:721 646 534 (mob.), e-mail: platenik@zivapamet.cz

Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a
budoucnost.

