INDIVIDUÁLNÍ POČÍTAČOVÁ PORADNA

Středy / 11.9. + 25.9. / od 14:30

Nevíte si rady s novým mobilem? Potřebujete někoho, kdo vám poradí, jak odeslat e-mail s přílohou
nebo nainstalovat Skype a zavolat rodině do zahraničí? Náš dobrovolník Radim vám s tím rád
pomůže. Rezervujte si termín a čas své individuální schůzky v KC, připravte si otázky k řešení a
budete mít k dispozici 20 minut s odborníkem (možnost prodloužit). Poradna je zdarma.

PROCHÁZKY PRAHOU:

Čtvrtek / 12.9. / 10:00

OD VYSÍLAČE CUKRÁK DO ZBRASLAVI

Další procházka nás zavede k televiznímu vysílači Cukrák. Projdeme se lesem kolem obory Daliborka
do Zbraslavi, přes park Belveder k zámku Zbraslav (trasa 8 km). Cestou neopomeneme ani vily
z počátku 20. století: Ottova vila, Vančurova vila, Storchova vila, Karlův stánek s vyhlídkou. Připraven
pro Vás bude výklad ke zmíněným architektonickým památkám. Sraz je na autobusové zastávce
„Budějovická“ v ul. Olbrachtova, poté vyrazíme autobusem č. 118 směr Lihovar, následně
příměstským autobusem č. 317 směr Jíloviště-Cukrák. V případě zájmu o půjčení Nordic Walking
hůlek si je rezervujte alespoň den předem zdarma.

S HŮLKAMI DO KUNRATICKÉHO LESA

Čtvrtek / 19.9. / 10:00

Vycházka s Nordic Walking hůlkami do Kunratického lesa – Krčáku (5 km), sraz je ve vestibulu metra
„Roztyly“ v 10:00. V případě zájmu o půjčení Nordic Walking hůlek si je rezervujte alespoň den
předem zdarma.

DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ:

Čtvrtek / 19.9. / 16:30

CHARLOTTA G. MASARYKOVÁ – ŽIVOT PRVNÍ DÁMY ČESKOSLOVENSKA
Vyrazte s námi na dramatické zpracování života První dámy Československa, Charlotty G. Masaryk,
vycházející z četby dopisů s její dcerou Alicí, která bude prokládána písněmi skupiny Česká duše.
Režie: Marie Neudorflová, délka představení je 120 minut.
Sraz je v 16:30 na zastávce „Metodějova“, bus č. 136. Představení se koná v Městské knihovně
Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11.
Možnost rezervace místa k sezení.

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ: ZUZANA KUČEROVÁ - PRODUCENTKA

Čtvrtek / 26.9. / 17:00

Zuzana Kučerová je mladá česká producentka, absolventka pražské FAMU, jejíž dokumentární filmy
sklízí úspěch na festivalech po celé Evropě. Kromě nezávislé produkce zároveň pracuje i v České
televizi. V koprodukci s ní vznikl i film Kibera: Příběh slumu, který Vás při promítání dne 18.9. (10:00)
zavede do daleké Keni a poutavě představí život obyvatel místního největšího slumu. Zuzana
Kučerová Vám následně ve čtvrtek 26.9. (17:00) připomene děj dokumentu okomentovanou ukázkou
a pustí i záběry z dalších svých filmů. Nebude chybět vyprávění nejen o její cestě do Afriky, ale i o
filmovém a televizním prostředí. Samozřejmě bude prostor i pro Vaše otázky.
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