KOMUNITNÍ CENTRUM
v městské části Praha-Satalice, K Rybníčku 8

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
„Březen, za kamna vlezem… duben, ještě tam budem,“ říká známé české pořekadlo.
V Satalicích se ale za pecí válet nemusíte. Čeká vás opět příjemné setkání se zajímavým programem.
A co jsme tentokráte v našem komunitním centru připravili?
Středa 3. 4. od 18.00 hod.
Hana Kotinová: S mankalou
po Kyrgyzstánu
Pod názvem S mankalou po Kyrgyzstánu
je pro vás připraveno zajímavé cestovatelské vyprávění o Nomádských hrách.
Dozvíte se, že je to novodobá olympiáda v tradičních, stovky let provozovaných
sportech, o kterých ani netušíte, že
existují. Dalšími neméně poutavými tématy
večera jsou Kyrgyzské hory, spatřené
z dálky i z blízka, a cesta okolo druhého
největšího jezera na světě. Na závěr se
můžete těšit na povídání o jednom malém
českém sportovním úspěchu.
Pondělí 8. 4. od 14.30 hod.
s farářem Stanisławem Górou
Velikonoční povídání nám připomene
tradice oslav příchodu jara, a to z křesťan-

ského pojetí. Dozvíte se, jak se vypočítává
den, na který tyto největší křesťanské svátky aktuálně připadají. Vyprávění pan
farář obohatí známým biblickým příběhem
a dalším povídáním na velikonoční téma.
Pondělí 15. 4. od 14.30 hod.
s Borisem Nakladovem putování
Balkánským poloostrovem
Další poutavé vyprávění nás tentokrát zavede na Balkánský poloostrov, do kolébky
evropské civilizace a vzdělanosti. Antické
památky, romantická zákoutí, báječné
dlouhé pláže a vynikající středomořská
kuchyně… Už víte, o čem bude řeč? Jestli myslíte na Řecko, tak je vaše odpověď
správná. Dozvíte se spoustu zajímavých
informací z historie tohoto sluncem
protkaného státu, přiblížíte si místa, kde
se mnoho velkolepých památek nachází

a která proto turisty lákají stejně jako
teplé podnebí a malebné ostrůvky ve
Středozemním moři.
Nezapomněli jsme ani na naše ratolesti:
Velikonoční tvořivé dílničky jsou
připraveny ve dnech: 31. 3., 7. 4.
a 14. 4. 2019.
Těšíme se na všechny přihlášené, kapacita
dílniček je vyčerpána.
Pro děti i tatínky je navíc připravena
možnost naučit se plést pomlázky, a to
7. 4. v odpoledních hodinách.
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