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

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

VSTUP ZDARMA

Pondělí 2. 9. od 14.00 do 16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
KNIHOVNY PRO SENIORY 
Jak vypadá knihovna po letní rekon-
strukci? Co se změnilo či vylepšilo? 
Co je u nás nového? Přijďte se podí-
vat! Těšit se můžete i na posezení s 
knížkami u koláče a čaje. 

Pátek 6. 9. od 16 hod. a od 20.00
BAZAR KNIH A LETNÍ KINO: 
ŽENY V BĚHU!
Poslední „letňák“ této sezóny bude 
patřit filmu Ženy v běhu. V hlavních 
rolích české komedie zazářila Zlata 
Adamovská, Tereza Kostková, Jenové-
fa Boková, Ondřej Vetchý a Vladimír 
Bolívka. Promítat se bude v sadu u 
Komunitního centra. Připraveny jsou 
lavičky bez opěradel. Pivo, limo a 
občerstvení z grilu zajistí hasiči. Jako 
doprovodný program je připraven od 
16 hod. bazárek knih s ochutnávkou 

vín. Akce se koná jen za hezkého 
počasí.

Pondělí 9. 9. od 16.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY OD STOLETÍ 
PO DNEŠEK
Přijďte si prohlédnout výstavu a poznat 
autorky maleb Boženu Holanovou a 
Dagmar Jelínkovou. Vernisáž začíná 
v 16 hodin, výstava bude otevřena do 
19.00 hod.
Výstavu si budete moci prohlédnout 
ve dnech 9.-12. 9. po telefonické 
domluvě na 605248530.

Středa 18. 9. 2019 od 18.00
ZDRAVÉ PÁNEVNÍ DNO
Jak poznat, kde se v našem těle 
pánevní dno nachází a co dělat pro 
jeho posílení v běžném denním sho-
nu? Víte, že pánevní dno potřebuje 
pro svou správnou funkci nejen posilo-
vat, ale i relaxovat? Lektorka Školy 
pánevního dna Alena Stellnerová vy-
světlí nejen proč a jak cvičit, ale také 

jak pracovat s energií pánve a jak 
předejít poklesu pánevního dna.

Pátek 27. 9. od 16.00
SATALICKÉ SLAVNOSTI
Zveme všechny na slavnostní setkání 
k satalickým výročím. Pan Libor Vra-
bec přichystal knihu Satalické pohled-
nice v průběhu století a připravil také 
výstavu Zmizelé Satalice. V září vyšla 
kniha Šlechtic příběhů k nedožitým 
90. letům našeho slavného rodáka 
Jiřího Hubače. Zajímavé historky 
z knihy nám přiblíží herečka Jiřina 
Bohdalová i synové Jiřího Hubače. 
Program obohatí hudební vystoupení 
Sester Ježkových a Swing trio a výt-
varné dílny pro děti. Odpolednem 
bude provázet moderátor Alexandr 
Hemala.
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