ČÍSLO 4 | LISTOPAD
2014
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Rezidence RoSase již těší na otevření
a pokračuje s organizováním akcí pro
klienty i pro veřejnost. V nejbližší
době již dojde k předávání bytů a my
se již všichni těšíme na nájemníky a
návštěvníky, kteří zavítají do RoSy.
Daří se nám navazovat příjemné
sousedské vztahy, ať už s panem
farářem Erdingerem nebo s panem
farářem Kolářemz Kostela U Jákobova
žebříku, dále s panem ředitelem
Novákem z Domu Bible, ale i
s Mateřskou školou či Základní
uměleckou školou Klapkova.Právě
s těmito sousedy jsme domluveni na
spolupráci a na vzájemném setkávání.
Myslíme si, že není nad dobré
sousedské vztahy a na spolupráci
s organizacemi jako jsou Nadace Vize
97, Život 90, Seniorfitnes, Senior
Help, Městská knihovna v Praze a
s dalšími, proto velice vítáme spojení
s těmito subjekty.

Dne 30. 10. odpoledne proběhl další
Den otevřených dveří s ukázkou
vzorového bytu orientovaného na
severozápad, do zahrad Rezidence
RoSa.
Po krátké prezentaci jsme ukázali
zájemcům o bydlení vzorový byt a
snažili se zodpovědět všechny dotazy.
NÁVŠTĚVA KOSTELA U JÁKOBOVA V případě jejich dalšího zájmu jsme se
ŽEBŘÍKU
domluvili na individuálních
schůzkách, kde jsme probrali vše
Dne 23. 10. 2014 jsme navštívili
detailně.
Kostel u Jákobova Žebříku. Čekalo nás
velice milé přijetí panem farářem
Ondřejem Kolářem, který nás
seznámil s historií kostela a při kávě či
čaji jsme si povídali o vzdělávacích i
kulturních akcích, které pořádají i ve
spolupráci s dalšími farnostmi.
Domluvili jsme se na pravidelných
setkáváních, ať už v Kostele U
Jákobova Žebříku nebo u nás v RoSe.

Rezidence pro seniory RoSa | Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy
Infolinka: 800 800 750 | info@rezidencerosa.cz | www.rezidence rosa.cz

ROSENÍ | ČÍSLO 4 | LISTOPAD 2014
V BLÍZKÉ DOBĚ PŘIPRAVUJEME I
TYTO AKCE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 25. 11. 2014 organizujeme další
Den otevřených dveří s ukázkou
vzorového bytu od 14hodin a od
15hodin. O bydlení v Rezidenci
vzhledem k brzkému otevření je velký
zájem, proto se snažíme ukázat
vzorový byt všem zájemcům.
Těšíme se na Vás!

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 . Vstupenky
máme pro Vás zdarma.
CYKLUS ZÁMECKÝCH KONCERTŮ –
ADVENTNÍ KONCERTY

Stejně jako v předešlých letech si i
letos účastníci bazaru budou moci
nakoupit v předstihu vánoční
dárky a jejich koupí přispět na
dobrou věc. Mohou se setkat se
vzácnými hosty nebo si
poslechnout doprovodný hudební
program a pro děti bude
připravena mikulášská nadílka.

V minulém čísle Rosení jsme Vám
slibovali termíny adventních
koncertů, které pořádá městská část
Prahy 8. Vystoupení se budoukonat
v Libeňském zámku vždy od 19hodin.

V neposlední řadě má také
veřejnost možnost navštívit
unikátní prostor Pražské
křižovatky, jenž je jinak přístupný
zcela výjimečně.

Všechny zájemce o účast na Dni
otevřených dveří 25. 11. 2014
prosíme o předchozí rezervaci na naší
bezplatné lince 800 800 750 nebo e- 2.12. Vánoční koncert, vstupné 50Kč
9.12. TwoVoices, vstupné 50Kč
mailem na info@rezidencerosa.cz
17.12.Zuzana Stirská a výběr sboru
Fine Gospel Time, vstupné 100Kč

SLAVNOSTNÍ KONCERT UČITELŮ

Ve spolupráci se Základní uměleckou
školou se sídlem v Klapkově ulici
v Praze 8 Vás srdečně zveme na
slavnostní koncert učitelů. Tyto
koncerty se pořádají každoročně a
jsou dle ohlasů vždy prestižní kulturní
událostí.
V podání pedagogů školy zazní
skladby Frédérica Chopina, Jana
Václava Sticha, Tomáše Křemeňáka,
Antonia Vivaldiho a dalších autorů.
Koncert se 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.

Předprodej vstupenek: pokladna KD
Krakov, Těšínská 600, Praha 8
Bohnice od 12. 11. 2014.
/ pondělí-čtvrtek 16-19hodin /
rezervace možná na tel. 283 090 427.
Hlavním organizátorem akce je
Prodej vstupenek: v den konání
Nadace Dagmar a Václava
koncertu pouze v obřadní síni
Havlových VIZE 97. Spolu s ní se
Libeňského zámku od 18hodin.
této dobročinné akce zúčastní i
další neziskové organizace:
Nadace Charty 77 – Konto bariéry,
Člověk v tísni a další.
Přijďte spolu s námi se vánočně
naladit a přispět zároveň na
dobrou věc.
ŽIVOT V REZIDENCI ROSA

MIKULÁŠSKÝ BAZAR V PRAŽSKÉ
KŘIŽOVATCE

V pátek 5. prosince od 14.00 do
18.00 hod se v prostorách Pražské
křižovatky - kostela sv. Anny
aktivně zúčastníme již devátého
ročníku tradičního Mikulášského
charitativního bazaru.

V Rezidenci RoSa bude od prosince
probíhat pestrý program, který bude
určitě zajímavý pro všechny věkové
kategorie.
Plánujeme vystoupení dětí z MŠ,
promítání filmu Na stupních vítězů,
dále připravujeme vánoční trh a jiné
kulturní a vzdělávací akce.
Prosím sledujte naše webové stránky
www.rezidencerosa.cz nebo případně
volejte na bezplatnou linku
800 800 750.
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