REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PROGRAM NA BŘEZEN 2018
 6. března / úterý, 14,30 – 16 hod., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Kreativní odpoledne se Zuzanou
Zveme Vás na odpoledne plné kreativity pod taktovkou paní Zuzany Hochové.
Budeme pokračovat ve francouzské výtvarné technice 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 a vyrobit si
dekorace pro nadcházející velikonoční svátky.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.



20. března / úterý, 14 - 16 hod.; Historická budova Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, Dukelská 1, České Budějovice

Výstava Hmyz v obrazech Jana Kobyláka
Cílem expozice je přiblížit hmyz široké veřejnosti formou ilustrací i sbírkových
exponátů hmyzu v jejich druhové, tvarové a barevné rozmanitosti. Hlavním
předmětem výstavy jsou olejomalby hmyzu Jana Kobyláka, které jsou doplněné
ukázkami jednotlivých představitelů hmyzu, aby bylo možno porovnat malované
objekty s originálem.
Po prohlídce Vás zveme na posezení u dobré kávy v některé z blízkých kaváren a
restaurací
Sraz: 13:50 u recepce muzea.
Dopravní spojení: nejbližší zastávkou je Metropol, kde staví autobusy číslo 13, 16 a
19 a trolejbusy číslo 2 a 5.

Prosím otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA DUBEN 2018


3. dubna / úterý, 14,30 -16 hod.; Lannova tř. 2, 2. patro, České Budějovice

Velikonoce na Lannovce
Přijďte strávit příjemné odpoledne, při kterém Vás čeká hlavně zábava ve známém
kolektivu v přímených prostorách Orlovny v Lannově třídě. Společně zavzpomínáme
na Velikonoce našeho dětství a mládí a díky našemu německému dobrovolníkovi
NelsonuTangovi se seznámíme také s velikonočními zvyky a tradicemi našich
německých sousedů.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno typické velikonoční občerstvení.



24. dubna / úterý, 14,30 - 16 hod.; Lannova tř. 2, 2. patro, České
Budějovice

Nelson Tang se představuje….
Nenechte si ujít jedinečné setkání, v jehož průběhu Vám Nelson, 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 Nelsona, který jistě rád zodpoví i Vaše dotazy. A to
převážně v češtině, jejíž základy by si měl během ročního pobytu v ČR osvojit.
Těšíme se na další příjemné odpoledne!
Během setkání bude podáváno občerstvení.
POZOR - v březnu a dubnu začínají akce na Lannově tř. až v 14,30 !!!
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
odpovědnost a budoucnost.
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