REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PROGRAM NA KVĚTEN 2018
 15. květen / úterý, 14:00 – 16:00., Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice
Kreativní odpoledne se Zuzanou
Zveme Vás na odpoledne plné kreativity pod taktovkou paní Zuzany Hochové. Přijďte
si užít kombinaci kreativního myšlení, zábavy a přátelské atmosféry známého
kolektivu.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.



22. květen / úterý, 14:00 – 16:00; Lannova tř. 2, 2. p., České Budějovice

Přednáška / beseda se zástupcem hnutí DUHA
Hnutí DUHA se zabývá ochranou životního prostředí a související legislativou.
Prosazuje ekologická řešení, která pomohou zajistit zdravé a čisté prostředí.
Navrhuje konkrétní opatření, jedná s úředníky a politiky, připravuje zákony,
spolupracuje s obcemi, vydává studie a informační listy, organizuje veřejné akce a
podobně.
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku a třeba se i zapojit do diskuse. Bude
nám představena výuková prezentace o odpadech, situace na Budějovicku i to, jak
může každý z nás celkem snadno předcházet zhoršování situace životního prostředí,
jež nás obklopuje.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.

Prosím otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA ČERVEN 2018
 7. červen / čtvrtek, 14:00 – 16:30, Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo, Vlašská 19, Praha 1
SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU U PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ
VZNIKU ŽIVÉ PAMĚTI
Velvyslanec Spolkové republiky Německo Dr. Christoph Israng a předsedkyně
správní rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť PhDr. Darina Sedláčková
mají čest Vás pozvat na Slavnostní koncert obětem nacismu a následné přátelské
setkání v prostorách německé ambasády.
Studenti Hudební fakulty AMU Martina Bartová (housle), Štěpán Křováček (cello),
Eliška Vernerová (zpěvačka), Claudia Roch (kytara) a Reanta Orlandoni (klavír)
přednesou skladby J. K. Mertze, Miloslava Kabeláče a dalších.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 18. 05. 2017 u Zuzany Hochové na tel:
724 722 774, e-mail:zuzana@hoch.cz. Paní Hochová Vám vydá cestovní pokyny.


12. června / úterý14:00 – 16:00; Lannova tř. 2, 2. patro, České Budějovice

Trénování paměti se Zuzanou
Přijďte strávit příjemné odpoledne, při kterém Vás čeká hlavně zábava ve známém
kolektivu v příjemných prostorách Orlovny v Lannově třídě.
Těšíme se na Vás! Během setkání bude podáváno občerstvení.


26. června / úterý, 14:00 – 16:00; Lannova tř. 2, 2. patro, České
Budějovice

10. výroční setkání v Kontaktním centru
Rok se s rokem sešel a nás opět čeká výroční oslava, během níž si zrekapitulujeme
uplynulé období a nastíníme si program na letní měsíce červenec a srpen.
Ohlédneme se i za Slavnostním koncertem pro oběti nacismu ze 7. června a
prohlédneme si fotografie z akcí, které Vám promítneme.
Těšíme se na další příjemné odpoledne! Během setkání bude podáváno občerstvení.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
tel.: 606 619 148, e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Programový asistent: Oldřich Pláteník
tel.:721 646 534, e-mail: platenik@zivapamet.cz
Kontaktní osoba v ČB: Zuzana Hochová
tel.: 724 722 774, e-mail:zuzana@hoch.cz
Projekt
odpovědnost a budoucnost.
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