
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 

leDeN 2020
1. 1.–31. 1.–refektář Domova
výsTava ilUsTracÍ jiřÍho BerNarDa
absolventa Akademie výtvarného umění v Mnichově, držitele
prestižních cen v oblasti dětské ilustrace a kresleného humoru.
vstup volný

sobota 4. 1. od 14.00 hod. – lůžková část
TřÍKrálové zPÍváNÍ s jiNDroU hUBKovoU
 

neděle 5. 1. od 15.30 hod. – refektář Domova
vzPomÍNKa Na váNoce
v podání vokálního společenství CANTIO 
na programu anonymy a kancionály z 15. století
vstupné dobrovolné

čtvrtek 9. 1. od 15.30 hod. – refektář Domova
KoNcerT Pro raDosT
účinkuje Trio Nabaru 
na programu jazzové a lidové skladby
vstupné dobrovolné

neděle 19. 1. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
leT’s Go!
koncert mezinárodní akapelové skupiny, na programu afro ‑americké spirituály
vstupné dobrovolné

neděle 26. 1. od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
KoNcerT KomorNÍho smÍšeNého sBorU ByzaNTioN
pod vedením Evy Komárkové, 
na programu řecko ‑byzantská a slovanská hudba východní Evropy a přední Asie
vstupné dobrovolné

úterý 28. 1. od 10.00 hod. – denní stacionář
KoNcerT Pro DeNNÍ sTacioNář
účinkují žáci 1. a 2. třídy Japonské školy v Praze
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, 16, 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


