REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ČESKÉ BUDĚJOVICE

PROGRAM NA ČERVENEC 2018
 31. červenec / úterý, 14:00 – 16:00., Lannova tř. 2, 2. patro, České
Budějovice
Kurz první pomoci
Zveme Vás na odpoledne, které se tentokrát ponese v duchu vzdělávání se. Je pro
Vás připraven kurz první pomoci. Školit nás bude zástupce Červeného kříže a
seznámí nás se základy oživování, jako je umělé dýchání, masáž srdce, ale i
s dalšími teoretickými i praktickými zásadami první pomoci. Celý kurz bude také
přizpůsoben rizikům, která přináší seniorům aktuální horké letní počasí. Prostor bude
i pro Vaše dotazy a diskuzi.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.

PROGRAM NA SRPEN 2018
 14. srpen / 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.

Prosím otočte, program pokračuje na druhé straně.



28. srpen / úterý, 13:00 – 16:00; Lomec 52, Vodňany

Komentovaná prohlídka kostelu Jména Panny Marie (Lomec/Lomeček) a piknik
Krásné a vzácné jihočeské mariánské poutní místo, ukryté uprostřed lesů. Tím
nejvzácnějším, co Lomeček ukrývá, je poutní svatyně s milostnou soškou Panny
Marie. Kostel neobvyklého tvaru tu stojí přes 300 let. K Lomečku dnes již
neodmyslitelně patří fara vybudovaná z loveckého zámečku, klášter Šedých sester a
zvonice. Poutní areál doplňuje venkovní oltář, Meditační zahrada Panny Marie,
křížová cesta a nedaleký hřbitov.
Po prohlídce si uspořádáme malý piknik, při kterém se občerstvíme a také se
neformálně rozloučíme s naším milým německým dobrovolníkem Nelsonem Tangem,
kterému bude končit jeho roční stáž v naší organizaci.
Dopravu z Českých Budějovic do Lomečku a zpět bude koordinovat Živá
Paměť, proto prosím nahlaste svojí účast na této akci nejpozději do pátku
17. 8. 2018 Oldřichu Pláteníkovi na telefonní číslo 721 646 534.
Těšíme se na Vás!

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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