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KUlTUrNÍ ProGr am 
Prosi Nec 2018

1. 12. 2018 – 10. 1. 2019 – refektář Domova 
výsTava GrafiKy s váNočNÍ TémaTiKoU
Mgr. Ladislav Rusek (1927–2012) – výtvarník, ilustrátor, básník a skautský spisovatel
vstup volný

neděle 2. 12. od 16.30 hod. – kostel sv. Rodiny 
PrvNÍ aDveNTNÍ KoNcerT 
Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením Jana Makaria, klavírní doprovod – Jan Dušek,  
průvodní slovo – Ondřej Kepka, na programu duchovní a vánoční hudba (B. M. Černohorský, 
E. Pascha, A. Brückner, G. F. Händel, F. X. Brixi, P. Mascagni)
vstupné dobrovolné

úterý 4. 12. od 10.00 hod. – denní stacionář
DěTsKé fléTNičKy 
záci ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením Veroniky Šindelové s vánočním programem
vstup volný

středa 5. 12. od 14.00 hod. – denní stacionář a lůžková část
miKUlášsKá NaDÍlKa 
 

čtvrtek 6. 12. od 18.00 hod. – kostel sv. Rodiny
KomPoNovaNý hUDeBNě liTerárNÍ PořaD aDveNTNÍch PovÍDeK 
s hudbou J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, C. Debussyho a dalších pro sólovou flétnu
Lenka Kozderková – flétna, František Kreuzmann – mluvené slovo
vstupné dobrovolné

neděle 9. 12. od 16.30 hod. – kostel sv. Rodiny
DrUhý aDveNTNÍ KoNcerT 
účinkuje: Řepský sousedský sbor pod vedením Pavla a Tomáše Rabasových  
na programu klasická hudba, české a světové vánoční skladby
vstupné dobrovolné

úterý 11. 12. od 10.00 hod. – denní stacionář
váNočNÍ KoNcerT žáKů jaPoNsKé šKoly
vstup volný

čtvrtek 13. 12. od 19.00 hod. – kostel sv. Rodiny
váNočNÍ KoNcerT voKálNÍho sPolečeNsTvÍ caNTio
na programu anonymy a kancionály z 15. století 
vstupné dobrovolné

pátek 14. 12. od 17.00 hod. – refektář Domova 
váNočNÍ KoNcerT žáKů ZUZaNy hrBKové Z Kc PrůhoN
vstupné dobrovolné

 sobota 15.12. od 14.00 do 18.00 hod. – Atrium Domova 
aDveNTNÍ Trh v KlášTeře 
 vánoční atmosféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, cukroví, klobásky, vánoční dekorace,  
ozdoby a dárky, andělská pošta, živá hudba – kapela Motovidlo  

neděle 16. 12. od 16.30 hod. – kostel sv. Rodiny 
TřeTÍ aDveNTNÍ KoNcerT 
účinkuje: Smyčcový komorní orchestr Musica Alternativa pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího 
Šimáčka a smíšený pěvecký sbor COMODO; na programu J. Pachelbel, J. S. Bach, G. F. Händel,  
A. Dvořák a další. Koncert podporuje MČ Praha 17.
vstupné dobrovolné

úterý 18. 12. od 14.30 hod. – refektář Domova 
váNočNÍ KoNcerT žeNsKého PěvecKého sBorU řePsKý KvÍTeK   
vstupné dobrovolné

čtvrtek 20. 12. od 9.30 hod. – denní stacionář a lůžková část 
váNočNÍ vysToUPeNÍ UčiTelů a žáKů Ze Zš U BorovičeK   

čtvrtek 20. 12. od 19.00 hod. – kostel sv. Rodiny 
j. j. ryBa – česKá mše váNočNÍ  
v podání Břevnovského chrámového sboru se sólisty ND v Praze pod vedením Adolfa Melichara
vstupné dobrovolné

neděle 23. 12. od 16.30 hod. – kostel sv. Rodiny 
čTvrTý aDveNTNÍ KoNcerT  
soubor zobcových fléten SIRINGA pod vedením Miroslava Bureše  
zazní hudba pro zobcové flétny od baroka až po současnost 
na programu J. S. Bach, A. Vivaldi, anonym Puer natus in Betlehem a pásmo vánočních písní
vstupné dobrovolné

Sobota 15. 12. 2018 od 14 do 18 hod
atrium Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Vánoční atmosféra, stánky
živá hudba – kapela Motovidlo
svařené víno
káva, čaj, cukroví
klobásky
vánoční dekorace
ozdoby a dárky
andělská pošta

Adventní trh 
v Klášteře

 www.domovrepy.cz

Služby Domova poDporuje mHmp a některé mČ praHy

Domov sv. Karla BoromejsKého
k Šancím 50/6, 163 00 praHa 17 - Řepy, tel: 235 323 248

www.DomovrePy.cZ, email: KUlTUra@DomovrePy.cZ
Doprava: tram 9, 16, zaStávka SíDliŠtě Řepy, buS 164, zaStávka Škola Řepy

vStupným na koncerty pŘiSpíváte Do veŘejné Sbírky, která probíHá na záklaDě povolení 
magiStrátu Hl. měSta praHy poD Č. j. S -mHmp/464339/2013 a byla vyHláŠena 

na poDporu ČinnoSti a provozu Domova, který Slouží nemocným Seniorům.

zájemci o zaSílání kulturnícH programů a aktualit z Domova Se moHou pŘiHláSit 
na e  -mailu kultura@Domovrepy.cz, tel.: 277 003 564 nebo mob.: 774 401 337


