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Rezidence RoSa, kterou budeme
otevírat začátkem měsíce listopadu,
již nyní pro Vás připravuje různé
aktivity. Tento druhý výtisk Rosení se
bude soustředit zejména na ně.

i s jinou spřízněnou společností
uskutečnit.

Navázali jsme již v minulosti na aktivní spolupráci s různými neziskovými společnostmi a jednou z nich
je společnost Senior Help, kterou
vede paní Iveta Luxová. Začátkem
měsíce září jsme se aktivně podíleli
na akci „Záříme aneb akčně mezigeneračně“, která se konala v Centrálním parku v Praze 4 a byla hojně
navštívena veřejností z celé Prahy.
Návštěvníci na našem stánku zejména ocenili různé hry, hlavolamy
a aktivity na cvičení paměti a jemné
motoriky, které zároveň pomáhaly
navazovat mezigenerační vztahy.
V dnešní uspěchané době se často
zapomíná na to, že i dobře zvolená
stolní hra může pobavit všechny
generace.

Jelikož se Rezidence RoSa nachází
v Kobylisích a naším cílem je sledovat vše, co se v našem okolí děje,
rádi bychom Vás upozornili na tzv.
Kobylisení. Nezisková společnost
Zažít město jinak, která podněcuje
zejména aktivní obyvatele jednotlivých městských částí, organizuje
den, kdy sousedské vztahy budou
tím nejdůležitějším.

Budeme se těšit na další podobné
akce, které budeme moci v kooperaci se společností Senior Help nebo

Dne 20. 9. od 10.00 do 21.00 na
Kobyliském náměstí proběhnou
sousedské slavnosti aneb Zažij měs-

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI –
KOBYLISENÍ

to jinak. Bude připraven kulturní,
hudební a divadelní program na pódiu, dále řada workshopů z různých
oblastí, aktivity pro děti a mnoho
dalšího.
Rezidence RoSa se tentokráte bude
účastnit jako jeden z pozorovatelů, ale doufáme, že v příštím roce
stihneme připravit již účast aktivní.
Přijďte společně s námi navazovat
nové sousedské vztahy a aktivně
se podílet na rozvoji komunitního
života.

VÝLETY PO OKOLÍ
V měsíci červenci jsme pořádali
první procházku po okolí Rezidence
RoSa a soustředili jsme se zejména
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na jihovýchodní část našeho okolí.
Procházka měla několik zastavení orientovaných na různé obory:
architekturu a duchovno –
Kostel u Jákobova žebříku,
přírodu – přírodní park Okrouhlík,
kulturu – Divadlo Karla Hackera,
péči – poliklinika Čumpelíkova.
BABÍ LÉTO S ROSOU
Dne 25. 9. od 14.00 hod. se již
podruhé vydáme na procházku po
okolí Rezidence Rosa, tentokráte za
doprovodu zkušené průvodkyně,
která svým vyprávěním o Praze 8
určitě zaujme všechny zúčastněné.
Tentokráte se vydáme na severozápad od Rezidence RoSa a na programu budou zajímavá místa jako je
např. Kobyliská střelnice, Ďáblický
háj a další pozoruhodnosti.

Sraz všech zúčastněných je před
vchodem Rezidence RoSa ve 14.00
hodin. Přijďte se s námi projít babím
létem a poznávejte spolu s námi
Prahu 8.

SPOLUPRÁCE S NADACÍ DAGMAR
A VÁCLAVA HAVLOVÝCH
Ani v letním období, kdy stavba
Rezidence RoSa probíhala, jsme
nezaháleli.
Jak víte, je naším cílem sdružovat různé aktivity a také vytvářet
prostředí, které bude inspirativní.
Navázali jsme tedy aktivní spolupráci s Nadací Dagmar a Václava
Havlových – Vizí 97 a prvním výsledkem této spolupráce je pozvánka
Vás všech na diskusi k ceně Vize 97,
kterou každoročně uděluje paní
Havlová dne 5. 10. 2014.
Dopolední rozprava na téma „MÍSTO
ČASU: ROLE VYSOKOŠKOLSKÉHO
VZDĚLÁNÍ V DOBĚ DIGITÁLNÍ TŘENICE“, které se účastní Andrew Lass,
letošní laureát Ceny Nadace Dagmar
a Václava Havlových Vize 97, začíná
v 10.00 hod. v „Pražské křižovatce“,
v Praze 1, ve Zlaté ulici (vstup z ulice
Liliové)
Pokud máte zájem se této diskuse
zúčastnit, prosím registrujte se na
naší emailové adrese
info@rezidencerosa.cz či na
bezplatné lince 800 800 750.

Prosím registrujte se na naší emailové adrese info@rezidencerosa.cz či
na bezplatné lince 800 800 750.

ŽIVOT V REZIDENCI ROSA
Všechny čtenáře i klienty bychom
také tímto chtěli informovat, že koncem října začneme předávat byty
našim klientům a během měsíce
listopadu se v prostorách Rezidence
RoSa začne probíhat program jak
pro naše klienty, tak pro veřejnost.
Prosím sledujte naše web stránky
www.rezidencerosa.cz nebo případně volejte na bezplatnou linku
800 800 750.

Všechny zájemce o účast na procházce prosíme o předchozí rezervaci na naší bezplatné lince
800 800 750 nebo e-mailem na
info@rezidencerosa.cz
Pokud máte zájem o zapůjčení hůlek
NordicWalking, dejte prosím vědět.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. 10.
Stavba pomalu dokončuje práce
a my pro Vás připravujeme nově
otevřený vzorový byt směrem do
zahrad Rezidence RoSa.
Další den otevřených dveří připravujeme na 7.10.2014 ve 14 a 15 hod.
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