
Služby Domova poDporuje mHmp a některé mČ praHy

D o m o v  s v .  K a r l a  B o r o m e j s K é h o

KUlTUrNÍ ProGr am 

únor–březen 2018
1. 2.–31. 3. 2018 – refektář Domova
KDo je v PohoDě, rozDává raDosT
výstava obrazů Honzy Volfa
vstup volný

úterý 6. 2. od 15.30 hod. – refektář Domova
vysToUPeNÍ TaNečNÍho soUBorU meDUNKa
na programu: tance na motivy písní Karla Hašlera, milostných básní i několika písniček  
za doprovodu kytary. Soubor působí za podpory Domu sociálních služeb Prahy 1
vstupné dobrovolné

neděle 11. 2. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
„ach, jaK mě svěT se všÍm mrzÍ…“
večer barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldt protknutá poezií Fridricha 
Bridela. Zazní slova rozjímavá, naučná i vášnivá, jež vytvořili a se zápalem sdělovali velcí 
mužové 17. a 18. věku – kněží, literáti a kazatelé – význační i rozporuplní. 
Jejich překrásná čeština zazní v interpretaci Marcely Šikové a Ireny Pulicarové za doprovodu 
loutny či jiného nástroje. Texty nastudovala Ada Fryntová.
vstupné dobrovolné

neděle 18. 2. od 15.30 hod. – refektář Domova
KyTarový KoNcerT se zPěvem
účinkují: Andrea Klepišová – zpěv, Hana Němcová – kytara, Jan Janda – zpěv a kytara, 
Martin Křehnáč – kytara
na programu: skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, T. O'Carolana a dalších
vstupné dobrovolné

neděle 4. 3. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
vIeNTo marero DUo
Michaela Mecová – flétna, Jiří Meca – kytara 
na programu: Roberto Di Marino, František Benda, Friedrich Kuhlau, Eugéne Bozza,  
Robert Beaser, Mario Castelnuovo ‑Tedesco a Béla Bartók
vstupné dobrovolné

neděle 11. 3. od 15.00 hod. – kostel sv. Rodiny
KoNcerT Pro hosPIce – 5. ročNÍK
účinkují: Vojtěch Spurný – dirigent a varhanní pozitiv, Alena Hellerová – soprán, 
Kamila Zbořilová – soprán, Daniela Čermáková – alt, Jiří Sycha – 1. housle, 
Magdaléna Malá – 2. housle, Helena Matyášová – violoncello
na programu: Padre Antonio Soler: Preludium a fuga c moll a Stabat Mater pro  
dva soprány a continuo, Girolamo Abos: Stabat Mater pro 2 soprány a alt, dvoje 
housle a continuo. Koncert vysílá v přímém přenosu Český rozhlas, stanice Vltava.
vstupné dobrovolné

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, 10, 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


