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


11. červenec / středa; 14 – 16 hod., Muzeum města Ústí nad Labem

Michael Bílek – Lidé a hvězdy
Michael Bílek je významná osobnost výtvarného života Ústecka druhé poloviny 20.
století. Na výstavě je prezentováno více než dvě desítky monumentálních figur
lidských bytostí, které se přes své každodenní životy vztahují ke hvězdám. Tak jako
jejich autor. Michael Bílek v Ústí nad Labem vedl například v letech 1987- 1989
Výstavní síň Emila Filly, od roku 1996 vedl jeden z ateliérů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Turkyně. Účastnil se desítek samostatných, nebo
skupinových výstav, jeho díla jsou zastoupeny v řadě soukromých nebo veřejných
sbírek.
Sraz: 13:55 hod. u recepce muzea.
Po prohlídce bude následovat posezení v kavárně muzea. Těšíme se na Vás!



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

Zábavné odpoledne v kontaktním centru
Zveme Vás do známého kolektivu a příjemného prostředí Římskokatolické farnosti.
Tentokrát se vrátíme do dětských let a zpříjemníme si horké letní dny společenskými
hrami. Pokusíme se vybrat a naučit Vás hry, které nejspíš ještě neznáte.
Během setkání bude podáváno občerstvení.
Těšíme se na Vás!

Prosím otočte, program pokračuje na druhé straně.
PROGRAM NA SRPEN 2018


9. srpen / čtvrtek; 14 – 16 hod., Muzeum civilní obrany – Žižkova, Ústí
nad Labem

Exkurze v Muzeu civilní obrany
Muzeum civilní obrany, vybudované v bývalém protileteckém krytu z roku 1942,
později přebudovaném na atomový kryt je unikátní soustava chodeb vybudovaná ve
skále se stálou celoroční teplotou +12 stupňů a vlhkostí vzduchu 85%. Kromě krytu
samotného nás čeká rozsáhlá přehlídka plynových masek od roku 1920 až po
současnost, technické zajímavosti, jako funkční strojovna vzduchotechniky, zdravotní
ošetřovna, rádio – telefonní ústředna, předměty nalezené v okolí krytu i ve štolách.
Prosím, vezměte v potaz teplotu v krytu pouhých +12 stupňů C, přístup je
bezbariérový.
Upozorňujeme, že akce se výjimečně koná ve čtvrtek!!!
Sraz v 13:50 před muzeem, nejbližší autobusová zastávka je zastávka Drogerie a
staví na ní autobusy číslo 19 (z Mírového náměstí v 13:22) a číslo 2
(z Mírového náměstí v 13:44).
Po prohlídce bude následovat posezení v kavárně muzea. Těšíme se na Vás!

 22. srpen / středa; 14 – 16 hod., Římskokatolická farnost – arciděkanství
Bílinská 110/3, Ústí nad Labem
Rozloučení s dobrovolníkem Jonathanem
Rok se s rokem sešel a nastal čas rozloučit se s naším německým dobrovolníkem
Jonathanem Icksem, kterém končí jeho roční stáž v České republice. Přijďte se s
Jonathanem rozloučit a připomenout si společné chvíle. Jonathan nám také shrne
svůj rok v Ústí nad Labem a poodhalí své budoucí plány.
Při této příležitosti se také podíváme na fotografie z nedávných akcí Regionálního
kontaktního centra.
Během setkání bude podáváno občerstvení. Těšíme se na Vás!
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.

