
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 

leden 2018
1. 1. – 31. 1. 2018 – refektář Domova
ZimNÍ ŘePy
výstava fotografií řepského rodáka Josefa Czwartynského
vstup volný

čtvrtek 4. 1. od 15.30 hod. – refektář Domova
TŘÍKrálový KoNcerT
účinkují: mladí klavíristé z hudebních gymnázií z Prahy a Mnichova 
a harfenistka z Pražské konzervatoře
na programu: J. S. Bach, M. Grandjany, F. M. Bartholdy, L. Beethoven, C. Czerny, 
C. Debussy, A. Gedike, E. Grieg, A. Hasselmans, D. Henson ‑Conant, F. Kuhlau, 
S. Rachmaninov a P. Trojan
vstupné dobrovolné

neděle 7. 1. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
NovoročNÍ KoNcerT
v podání komorního smíšeného sboru Byzantion pod vedením Evy Komárkové
na programu: řecko ‑byzantská a slovanská hudba východní Evropy a přední Asie, 
východoevropské vánoční písně a koledy
vstupné dobrovolné

čtvrtek 11. 1. od 15.30 hod. – refektář Domova
váNočNÍ KoNcerT voKálNÍho sPolečeNsTvÍ caNTio
na programu: anonymy a kancionály z 15. století
vstupné dobrovolné

neděle 14. 1. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
KoNcerT Na ZaKoNčeNÍ DoBy váNočNÍ
v podání vokálně instrumentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia
na programu: adventní a vánoční písně z období gotiky, renesance a baroka doplněné 
ukázkami písní z období liturgického roku
Během vystoupení soubor představí kopie historických hudebních nástrojů a případným 
zájemcům nabídne ke koupi svá CD. Soubor je složen převážně z absolventů Konzervatoře 
a střední školy Jana Deyla (Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež).
vstupné dobrovolné

čtvrtek 25. 1. od 10.00 hod. – denní stacionář
vysToUPeNÍ žáKů jaPoNsKé šKoly v PraZe

vstup volný

čtvrtek 25. 1. od 15.30 hod. – refektář Domova
BeseDa s josefem cZwarTyNsKým
– autorem výstavy fotografií „Zimní Řepy“
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.


