Přednášky o cestování
a zahraničních tématech

Centrum
aktivního
stáří

Online přednášky a akce
v prosinci 2020
Klasika o čtvrté
na MALL TV
www.klasikaoctvrte.cz
Nová koncertní řada, jejímž uměleckým
garantem je Ivo Kahánek, se vzhledem k
opatřením okolo pandemie Covid-19 přesouvá
do online prostoru! O koncerty nepřijdete
zejména díky mediálnímu partnerství s MALL
TV a týdeníkem Reflex.

Dialogy z obrazovky
Přednáška televizního scenáristy Marka Hlavici,
který se podílel na vzniku seriálů jako Ulice,
První krok, Znamení koně, Poste restante
či Doktoři z Počátků, představí historii české
televizní seriálové tvorby a přiblíží zákulisí
vzniku současných seriálů.
Čt 10. prosince 14:00 (1/2)
Jak se vyvíjel český televizní seriál
Čt 7. ledna 14:00 (2/2)
Jak vzniká nový televizní seriál
Přednášky budou probíhat on-line v aplikaci
Microsoft Teams. Délka jedné přednášky je 90
minut, během nichž bude i prostor na dotazy a
diskuzi. Máte-li zájem o účast, napište žádost o
pozvánku na adresu aktivizace@zivot90.cz.
Srdečně Vás zveme!

Jazykové online kurzy
Angličtina, francouzština, němčina nebo
španělšitna.... pro začátečníky i mírně pokročilé.
Více informací na zivot90.cz/onlinekurzy.

Sleduje přímý přenos z přednášek nebo se
podívejte na jejich záznam. Všechny živé
přenosy budete moci nejen sledovat, ale
v případě nejasností také pokládat písemné
dotazy.
Všechny potřebné informace najdete na adrese
www.zivot90.cz/prednasky-online.
ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY
15. 12. 14:00 - P. Boháček: Americká politika
		
v měnícím se světě
VOŠ CESTOVNÍHO RUCHU A MEZINÁRODNÍHO
OBCHODNÍHO STYKU
02. 12. 15:00 - M. Mašinda: Aljaška, země 		
		
půlnočního slunce
09. 12. 15:00 - V. Stychishyn: Ukrajina
10. 12. 15:00 - J. Ferdinandová: Nový Zéland
		
- zelená oáza v Tichém oceánu
16. 12. 15:00 - K. Hanzlíková: Lvov- srdce celé
		 Ukrajiny
17. 12. 15:00 - J. Murasová: Itálie, jak ji neznáte

Maraton psaní dopisů
- Amnesty International
ŽIVOT 90 se letos spojí s Amnesty International
a zúčastní se Maratonu psaní dopisů. Chcete
se zapojit také? Dejte nám vědět na emailovou
adresu info@zivot90.cz nebo telefonem na číslo
222 333 555.
Zapojit se můžete i jako jednotlivec, více
informací najdete na maraton.amnesty.cz.

Volná místa zbývají také na pátečním ONLINE
TRÉNINKU PAMĚTI (přihlásit se můžete
na adrese zivot90.cz/trenink-pameti-online)
a na Online kafíčku (po-st), stačí nám napsat
na aktivizace@zivot90.cz.

