
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 
sr PeN–z á ř Í  2018

1. 8. – 30.9. – refektář Domova
mýma očima: srPeN 1968
výstava dosud nezveřejněných fotografií Jaroslava Vašíčka z období okupace naší republiky 
vojsky Varšavské smlouvy
vstup volný

neděle 12.8. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
The GUiTar iN The americas
Kytarový recitál brazilského kytaristy Bruna Madeiry
na programu skladby autorů ze Severní a Jižní Ameriky
vstupné dobrovolné

neděle 2. 9. od 15.30 hod. – zahrada Domova
KrajaNKa václava hlaváčKa 
100 leT česKosloveNsKa – 100 leT česKé DechovKy
pořad k výročí republiky složený z nejkrásnějších písniček, které provázely vznik 
Československa a celých 100 let jsou s námi
vstupné dobrovolné

neděle 9. 9. od 14.00 hod. – zahrada Domova
viNoBraNÍ v KlášTeře – 5. ročNÍK
Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Valašský folklorní spolek Krušpánek a Cimbálová 
muzika Kyčera, Lidová muzika Osminka, Živý Jukebox – Honza Roušar  
a Václav Tobrman, kapela Jauvajs – tradiční irská hudba s folkovými prvky.
Stánky s občerstvením a dárky, zábava pro děti. 
Akce se koná s podporou MČ Praha 17.
vstupné dobrovolné

čtvrtek 13. 9. od 15.30 hod. – refektář Domova
voKálNÍ sPolečeNsTvÍ caNTio
na programu: česká a latinská středověká a renesanční hudba 
vstupné dobrovolné

pondělí 17. 9. od 16.00 hod. – refektář Domova
seTKáNÍ s jaroslavem vašÍčKem, aUTorem výsTavy 
„mýma očima: srPeN 1968“
vstup volný

neděle 30. 9. od 15.30 hod. – refektář Domova
DroBNosTi misTrů
Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová a Ondřej Macourek – flétna,  
Michal Macourek – klavír)
na programu: J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, R. Schumann, C. Debussy, G. Bizet  
a S. Rachmaninov
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

Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou

Lidová muzika Osminka 
Valašský folklorní spolek Krušpánek  
a Cimbálová muzika Kyčera 
Honza Roušar a Václav Tobrman 
Živý Jukebox

Kapela Jauvajs 
tradiční irská hudba s folkovými prvky

ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky,
program pro děti

Vinobraní
v Klášteře
pátý ročník

s podporou

www.domovrepy.cz

výtěžek ze vstupného je příspěvkem
do veřejné sbírky vyhlášené 

na podporu činnosti 
a provozu Domova

vstupné dobrovolné

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


