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číslo 3 | říjen 2014
Rezidence RoSa pro Vás připravila již
třetí vydání Rosení, kde se dozvíte
vše o proběhlých i o plánovaných
akcí a také se zaměříme na dokončení stavebních prací v Rezidenci
RoSa.
Rezidence dostává již svoji finální
podobu a v listopadu se začnou
stěhovat první nájemníci. Dokončují
se vnitřní úpravy bytů, montují se
kuchyně včetně vybavení a komerční prostory se upravují dle požadavků zájemců o pronájem. V objektu
by měly být k dispozici restaurace,
kavárna, obchod se smíšeným
zbožím, kadeřnictví, manikúra,
pedikúra, masáže i tělocvična. Tyto
služby budou přístupné jak pro klienty Rezidence, tak i pro veřejnost.
Odborná péče bude zajištěna lékaři
a pečovatelskou službou. Dále bude
poskytnuta služba „tísňové linky“,
kterou pro Rezidenci RoSa bude
zajišťovat Život 90.
Tísňová péče Života 90 je komplexní
sociální služba, jejímž hlavním cílem
je ochránit zdraví a životy starších

seniorů a zdravotně postižených lidí.
Dodává svým klientům pocit bezpečí při každodenním životě, doma
i venku. Pomáhá tak žít i ve vysokém
věku plnohodnotně, beze strachu
a ve vlastním prostředí. Služba je
tu pro seniory, kteří žijí sami, i pro
ty, kteří jsou aktivní a chodí ven.
Stiskem tlačítka na zařízení senior
inspekt, které mají klienti Rezidence RoSa v balíčku služeb a mohou
ho nosit pořád u sebe, se v případě
nouze spojí s nonstop dispečinkem.

spojit lidi a vtáhnout je aktivně do
připravených akcí. Byl připraven
kulturní, hudební, divadelní a i sportovní program pro všechny generace. V příštím roce bychom se rádi
připojili s aktivní účastí a podpořili
tak sousedské vztahy.

Babí léto s RoSou 25. 9. 2014

Sousedské slavnosti –
KOBYLISENÍ 20. 9. 2014
Nezisková společnost „Zažít město
jinak“ pořádala 20. 9. na Kobyliském
náměstí sousedské slavnosti s cílem

Dne 25. 9. jsme se podruhé vydali
na zajímavou procházku po okolí
Rezidence RoSa. Za doprovodu
milé paní průvodkyně Marty jsme
poznávali severozápadní část od
Rezidence RoSa. Navštívili jsme Kobyliskou střelnici, okolí Ďáblického
háje, Pamětný strom a dozvěděli se
zajímavosti z historie nejen Prahy 8.
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Vyzkoušeli jsme si i hůlky NordicWalking pod dohledem zkušené
trenérky.

ho poznání a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami
poznání, bytí a lidské existence.

Procházka proběhla v přátelské
atmosféře a již se těšíme na další
akci.

Den otevřených dveří

Pražská křižovatka
5. 10. 2014
Velice jsme si vážili pozvání od
Nadace Dagmar a Václava Havlových
Vize 97 do„Pražské křižovatky“ a rádi
jsme se zúčastnili dopolední zajímavé rozpravy na téma „MÍSTO ČASU:
ROLE VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ DIGITÁLNÍ TŘENICE “, které
byl přítomen Andrew Lass, letošní
laureát Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. V podvečerních hodinách si tento charismatický spisovatel převzal tuto prestižní
cenu Vize 97 od Dagmar Havlové.
V příjemném prostředí jsme měli
možnost poznat amerického profesora a kulturního antropologa
Andrewa Lasse. Ocenění si od
Nadace Dagmar a Václava Havlových zasloužil za to, že po revoluci
pomáhal Československu k návratu
mezi civilizované společnosti. „Chtěl
přispět k návratu Československa
do světa civilizovaných společností,“
uvedl profesor Josef Jařab, který
ocenil Lassův porevoluční přínos
českému knihovnictví.
Mezinárodní cena VIZE 97 se uděluje
každoročně od roku 1999 význačnému mysliteli, který svým dílem
překračuje tradiční rámec vědecké-

Dne 7. 10. odpoledne proběhl Den
otevřený dveří s ukázkou vzorového
bytu orientovaného na severozápad,
do zahrad Rezidence RoSa. Tento
nově připravený vzorový byt nadchnul všechny zúčastněné, neboť
právě výhled do zahrad Rezidence
RoSa a do ulice Střelničná dává
bydlení živější ráz a větší kontakt
s okolím.

V blízké době připravujeme
i tyto akce:
1) Návštěva Kostela u Jákoba
Žebříku
Na 23. 10. 2014 plánujeme další
společnou akci s klienty Rezidence
RoSa a to návštěvu Kostela u Jákobova Žebříku. Čeká nás příjemné
posezení s panem farářem Ondřejem Kolářem, vyprávění průvodkyně
Marty o historii a zajímavostech
tohoto obdivuhodného objektu
a i malé překvapení.
Sraz všech zúčastněných bude opět
před vchodem Rezidence RoSa ve
14.00 hodin.
Těšíme se na Vás!
Všechny zájemce o účast na této
zajímavé akci prosíme o předchozí
rezervaci na naší bezplatné lince
800 800 750 nebo e-mailem na
info@rezidencerosa.cz.

Dne otevřených dveří se zúčastnilo
kolem 60 zájemců a pro velký zájem
budeme další Den otevřených dveří
s ukázkou vzorového bytu pořádat
30. 10. 2014 od 14.00
a od 15.00 hodin.
Všechny zájemce o účast na Dni
otevřených dveří 30. 10. 2014 prosíme o předchozí rezervaci na naší
bezplatné lince 800 800 750 nebo
e-mailem na info@rezidencerosa.cz.

2) Salon výtvarníků –
X. ročník
Od soboty 11. 10. 2014 do neděle
2. 11. 2014 pořádá městská část
Prahy 8 tradiční výstavu, kde budou
prezentovány výtvarné práce, které
nejsou omezeny tématy ani použitými výtvarnými technikami.
Vy, naši milí klienti a čtenáři, pokud
se zabýváte výtvarnou činností, se
můžete v příštím roce této unikátní
výstavy zúčastnit a prezentovat svoji
tvorbu. V tomto roce jste srdečně zváni na prohlídku zajímavých
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výtvarných děl, které si budete moci
prohlédnout denně od 10.00 do
18.00 hodin v Grabově vile, Na Košince 1 v Praze 8, v blízkosti tramvajové zastávky „Stejskalova“.

Knihovny Václava Havla, v Ostrovní
ulici č. p.129/13, Praha 1.
Všechny zájemce o účast na této
akci prosíme o předchozí rezervaci
na naší bezplatné lince 800 800 750
nebo e-mailem na
info@rezidencerosa.cz

Všechny zájemce o účast na tomto
koncertu prosíme o předchozí rezervaci na naší bezplatné lince
800 800 750 nebo e-mailem na
info@rezidencerosa.cz. Vstup pro
naše klienty je zdarma.
5) Cyklus zámeckých koncertů – adventní koncerty
Ve spolupráci s městskou částí
Praha 8 plánujeme koncerty vážné
hudby v adventním období.

4)Slavnostní koncert
učitelů
3)Večer k 75. výročí prvního
transportu evropských Židů
Rádi bychom Vás pozvali do Knihovny Václava Havla, která se nachází
nově v Ostrovní ulici č. p.129/13,
kde se 24. 10. 2014 od 18.00 do
20.00 hodin pořádá večer k 75. výročí prvního transportu evropských
Židů.
Dne 18. října 1939 byl vypraven
z Ostravy první transport Židů
v dějinách holocaustu organizovaný
Adolfem Eichmannem. Směřoval do
Niska nad Sanem. Deportovaní museli vybudovat tábor, který měl být
destinací pro další transporty.
Zaměstnanci Ústavu pro studium
totalitních režimů nalezli v ukrajinských archivech stovky spisů
k obětem transportů do Niska.
Nově objevené dokumenty společně
s osudy deportovaných představí
Mečislav Borák, Jan Dvořák
a Adam Hradilek.
Stojí také za zmínku, že právě z původní pošty, která fungovala v budově Ostrovní č. p.129/13, byly jako
z jediné pošty v České republice,
odesílány zásilky do Osvětimi.

Základní umělecká škola se sídlem
v Klapkově ulici v Praze 8 každoročně pořádá slavnostní koncert
učitelů.

Koncerty se budou konat v Libeňském zámku a rádi Vás na ně pozveme.
V příštím čísle Rosení již nabídneme
termíny koncertů.

Tyto koncerty mají vždy velmi
vysokou úroveň, proto bychom
Vás rádi, ve spolupráci se Základní
uměleckou školou, pozvali na toto
vystoupení.
Jedná se o koncert „ vážné hudby“,
v letošním roce zaměřen k „Roku
české hudby“.
V letošním roce se tento koncert
uskuteční 25. 11. 2014 v Sále Martinů (Malostranské náměstí 13,
Praha 1, Malá Strana) od
18.30 hodin.
Sál se nachází v budově HAMU
v 1. poschodí, bohužel není možné pro příchod do hlediště použít
výtah.

6) Život v Rezidenci RoSa
Všem čtenářům i klientům bychom
také chtěli připomenout, že připravujeme kulturní a aktivizační
program přímo v Rezidenci RoSa jak
pro naše klienty, tak pro veřejnost,
který začneme na konci listopadu
realizovat. V příštím vydání Rosení
již najdete termíny akcí.
Prosím sledujte naše webové stránky info@rezidencerosa.cz nebo případně volejte na bezplatnou linku
800 800 750.

Srdečně Vás zveme na zajímavé
povídání do příjemného prostředí
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