 pozor změna

seniorské výlety 2016

 Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ DOŠLO
KE ZMĚNĚ TERMÍNU SENIORSKÝCH
VÝLETŮ
Úterý, 16. srpna 2016, 8:30
NOVÝ TERMÍN
 Čtvrtek,

8. září 2016 v 8:30
Zákupy – zámek a Česká Lípa – město. Na tento srpnový výlet se přihlašuje od úterý 9. srpna 2016.
Pondělí – středa,
12.-14. září 2016
Bratislava – družební zájezd
Tradiční družební zájezd. Senior
se podílí částkou 1.000 Kč. Zájezd
zahrnuje ubytování v hotelu Turist
Bratislava (2-3 lůžkové pokoje), dopravu, plnou penzi, vstupy do objektů, služby průvodce.
Pro velký zájem upozorňujeme, že
všichni přihlášení budou slosováni
a upřednostněni ti, kteří se daného
zájezdu v minulosti nezúčastnili.
Seznam vylosovaných s programem
a bližšími informacemi bude vyvěšen v Infocentru MČ Praha 1, Vodičkova 18 od čtvrtka 1. září 2016. Na
tento zářijový výlet se přihlašuje od
čtvrtka 11. srpna 2016.
Úterý, 20. září 2016, 8:30
Mnichovo Hradiště – zámek a Svijany – pivovar. Na tento zářijový výlet
se přihlašuje od úterý 16. srpna 2016.
ŘÍJNOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2016
Čtvrtek, 6. října 2016, 8:00
Židlochovice – zámek + Ivančice –

Galerie Nová síň
ZDENKA M. NOVÁKOVÁ
„Tóny a barvy”
7. 9. - 18. 9. 2016
Zdenka Marie Nováková je malířka a architektka. Svou malířskou
tvorbu představila na desítkách
výstav samostatných i společných.
Její obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze, v Galerii hlavního
města Prahy a v dalších prestižních

město. Na tento říjnový výlet se přihlašuje od čtvrtka 8. září 2016.
Úterý, 18. října 2016, 8:30
Žleby – zámek a Kouřim – město
Na tento říjnový výlet se přihlašuje
od úterý 20. září 2016.
Odjezd autobusu od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30.
Přihlašování
pouze osobně přes
podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18,
odhlašování stejným způsobem, popř.
telefonicky: 221 097 280, 221 097 300.
Výlety jsou organizovány zdarma
a pouze pro občany seniorského věku
s trvalým bydlištěm v Praze 1 (doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu).
sbírkách u nás
i v zahraničí.
Přes dvacet let
působila jako
pedagog na
pražské Akademii výtvarných
umění, nyní je
docentkou na Stavební fakultě ČVUT
v Praze. Je členkou Jednoty umělců
výtvarných, Unie výtvarných umělců. Za uměleckou tvorbu získala
Cenu Masarykovy akademie umění,
Evropskou medaili Franze Kafky,
získala též řadu ocenění v meziná-

Pro velký zájem o seniorské výlety
sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci
a upřednostněni budou ti, kteří se
nezúčastnili minimálně 3 posledních
výletů. Tímto si vyhrazujeme možnost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval výše zmíněné podmínky. Den před odjezdem
výletu je možné zavolat Mgr. Karla
Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolnilo
místo. V případě naplnění kapacity
výletu bude sdělen stav. V případě
změny bude každý zúčastněný řádně
a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní
kontakt, nejlépe mobilní telefon.
Mgr. Karel Ulm, MPA
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

rodních soutěžích v kategorii malba.
Výstava Tóny a barvy v Nové síni
v Praze je zaměřena na hudební
inspirace v obrazech Zdenky Marie
Novákové.
„Kdo zná obrazy Zdenky Marie Novákové, při poslechu skladby Moře
Clauda Debussyho mu vždy vyvstanou její nezapomenutelná modrá
plátna...” (Helena Fenclová, 2015)
Kurátor výstavy PhDr. Tomáš Vlček
Galerie Nová síň
Voršilská 3, Praha 1, www.novasin.org
Otevřeno: denně mimo po 11-18 hod

