REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ÚSTÍ NAD LABEM
PROGRAM NA BŘEZEN 2018


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

Beseda s Hasiči Ústí nad Labem
Srdečně Vás zveme na přednášku a besedu s hasiči Vašeho města. Dozvíte se
zajímavé informace o tom, jak se zachovat v krizových situacích, ale také jak jim co
nejlépe předejít. Hasiči se s námi možná i podělí o nějakou historku z jejich zajímavé
a často i nebezpečné práce. Prostor bude samozřejmě i pro Vaše dotazy.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.



28. března / středa, 14 – 16 hod., Muzeum města Ústí nad Labem

Milování v přírodě
Výstava Milování v přírodě podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování
zvířat. Seznámíme se s výhodami a nevýhodami jednotlivých rozmnožovacích
strategií a s důvody, které vedly k jejich vzniku. Výstava má velmi vysokou jak
informační, tak i estetickou hodnotu a informace jsou podávány zábavnou formou.
Třeba si můžete v části výstavy věnované námluvám u zvířat sestavit profil svého
ideálního partnera. Anebo si na interaktivní obrazovce vyzkoušet výběr partnera
podle jeho tváře s následujícím vysvětlením, jaké vlastnosti se na lidských tvářích
mohou projevovat. Další možností je vyfotit se v kůži lva a lvice nebo si zazávodit
s modely spermií. Netradičně pojatá architektura výstavy ukryla řadu zvířat, podobně
jako v přírodě, a bude na Vás, zda nakonec všechna z nich odhalíte.
Po prohlídce si jako vždy užijeme příjemného posezení v kavárně muzea.
Sraz: 13:50 hod. u recepce muzea.

Prosím, otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA DUBEN 2018


6. dubna / pátek; 14 – 16 hod., Rodinné sídlo Hisckischových, Církvice 13

Velikonoční posezení v Církvicích
Díky laskavému pozvání Jaroslavy a Petra Hisckischových zařazujeme do programu
velikonoční posezení v Církvicích. Přijďte strávit hezké odpoledne v přátelském
kolektivu známých z Živé Paměti a v neposlední řadě se také rozloučit s našimi
milými hostiteli před jejich plánovaným stěhováním do Německa.
Těšíme se na Vás!
Během setkání bude podáváno občerstvení.
Dopravní spojení: autobus č. 17 ze stanice Divadlo (u bývalého autobusového
nádraží), směr Brná, Církvice.
Odjezd: 13:30 hod. Pozor, nezmeškejte, autobus do Církvic jede pouze jednou
za půl hodiny.
Setkání se koná za každého počasí, přístřeší zajištěno!



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

Zábavné odpoledne s Jonathanem
Přijďte si užít zábavné odpoledne, tentokrát z velké části pod taktovkou našeho
milého německého dobrovolníka Jonathana. Odpoledne se bude skládat z Magic
Show, ve které nám Jonathan předvede kouzelnické triky a třeba nás i nějaké naučí.
Poté bude následovat poznávací a vědomostní kviz nejen pro ústecké „domorodce“.
Těšíme se na další příjemné odpoledne!
Během setkání bude podáváno občerstvení.
!!! UPOZORNĚNÍ !!! : Od roku 2018 bude možnost zahrnout do programu Kontaktních center
kurz Angličtina pro začátečníky. Výuka/trénink o délce jedné hodiny by se vždy uskutečňovala
v prostorách Římskokatolické farnosti, ale pouze ve dnech, kdy potom bude následovat
v Římskokatolické farnosti akce Kontaktního centra. Ve dnech, kdy bude probíhat akce Kontaktního
centra mimo farnost, angličtina z logistických a časových důvodů nebude možná. Případné zájemce
prosíme o nahlášení zájmu panu Oldřichu Pláteníkovi na číslo 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
721 646 534 (mob.), e-mail: platenik@zivapamet.cz

Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a
budoucnost.

