
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 

DUBeN 2019
1. – 30. 4.–refektář Domova
raKoUsKé, sloveNsKé a PolsKé hory
výstava fotografií Romana Zuzáka 
výstava je prodejní a její výtěžek bude věnován Domovu sv. Karla Boromejského
vstup volný

úterý 2. 4. od 10.00 hod. – denní stacionář
TajemNé sovy
beseda s pracovníky Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Penthea 
a ukázka výcviku sov
vstup volný

pondělí 22. 4. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
veliKoNočNÍ KoNcerT
v podání Břevnovského chrámového sboru pod vedením Adolfa Melichara, soprán – Petra 
Břicháčová, varhany – Drahomíra Matznerová, na programu: duchovní hudba napříč staletími 
(J. S. Bach, W. A. Mozart, F. X. Brixi, CH. Gounod, C. Franck a A. Dvořák)
vstupné dobrovolné

čtvrtek 25. 4. od 15.30 hod. – refektář Domova
vysToUPeNÍ TaNečNÍho soUBorU meDUNKa
na programu: historické tance a písně ze 16. a 17. stol. a lidové písničky o lásce za doprovodu 
kytary. Soubor působí za podpory Domu sociálních služeb Prahy 1.
vstupné dobrovolné

pátek 26. 4. od 17.00 hod. – refektář Domova
FléTNa a KlavÍr
jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon
vstupné dobrovolné

neděle 28. 4. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
vieNTo marero DUo
Michaela Meca – flétna, Jiří Meca – kytara,  
na programu: Domenico Cimarosa, Joaqín Rodrigo, Michalis Andronikou, Pierre Sancan a další
vstupné dobrovolné

pondělí 29. 4. od 10.00 hod. – denní stacionář
KoNcerT Pro KlieNTy DeNNÍho sTacioNáře
účinkují: Zpívající seniorky Prahy 13, na programu: národní písně v trojhlasém provedení, 
výběr z Dvořákových dvojzpěvů, F.  Schubert a W. A. Mozart
vstup volný

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


