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


9. květen / středa; 14 – 16 hod., Muzeum města Ústí nad Labem

Severní Terasa „nedokončená“
Je domovem zhruba pětiny Ústečanů – sídliště Severní Terasa. Ač nebývá obvyklé
nazývat panelová sídliště z dob socialismu dobrou adresou, v tomto případě to platí.
Čím je toto sídliště jiné? A proč se jeho kouzlo nepodařilo zopakovat v jiných částech
města? K tomu nabízí klíč právě tato výstava, která mapuje tvorbu architektonického
ateliéru Stavoprojektu „Ateliér 40“, který v letech 1963 – 1990 navrhl několik
ústeckých sídlišť a řadu dalších veřejných objektů.
Sraz: 13:55 hod. u recepce muzea.
Po prohlídce bude následovat posezení v kavárně muzea. Těšíme se na Vás!



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

Zábavné odpoledne v kontaktním centru
Přijďte strávit příjemné odpoledne ve známem kolektivu. Náš německý dobrovolník
Jonathan Icks nám ukáže fotografie z jeho dovolené v Norsku a Izraeli a připojí i svůj
komentář. Dále se také pokocháme fotografiemi z Velikonočního posezení
v Církvicích.
Během setkání bude podáváno občerstvení. Těšíme se na Vás!
PROGRAM NA ČERVEN 2018


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

Zábavné odpoledne v kontaktním centru
Přijďte strávit příjemné odpoledne ve známem kolektivu. Společně s Jonathanem
jsme si pro vás připravili obsáhlý poznávací kvíz týkající se Ústí nad Labem, který
nám bude dobře navazovat na exkurzi z 9. května. Také si sdělíme poslední
informace k Slavnostnímu koncertu pro oběti nacismu u příležitosti 15. výročí vzniku
Živé Paměti.
Během setkání bude podáváno občerstvení. Těšíme se na Vás!

 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 na tel: +420 721 646 534 nebo na
e-mail: platenik@zivapamet.cz. Pan Pláteník Vám vydá cestovní pokyny.



21. června / čtvrtek; 8:50 – 12:00., Přístaviště Ústí nad Labem centrum/
Hlavní vlakové nádraží

Dopolední plavba po Labi
Rádi bychom Vás pozvali na plavbu krásnou krajinou Polabí, a to ve společnosti
starých dobrých známých ze Živé Paměti. Nalodění proběhne v přístavišti Ústí nad
Labem – centrum (hned přes silnici u Hlavního vlakového nádraží) a v 8:50 loď
vyplouvá. Kormidlovat budeme k jihu a během plavby se budeme moci kochat
krásným červnovým počasím a severočeskými sceneriemi. Naši plavbu ukončíme
v 10:50 v přístavišti Velké Žernoseky, tam se přívozem dostaneme na druhou stranu
řeky do obce Malé Žernoseky a odtud vlakem zpět na Hlavní nádraží v Ústí nad
Labem, kde bychom měli být v 11:51.
Sraz: bude upřesněn na některé z předešlých akcí RKC, nebo na telefonním čísle
programového asistenta Oldřicha Pláteníka 721 646 534
Během setkání bude podáváno občerstvení. Těšíme se na příjemné dopoledne
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.

