
program - září 2018
JEDNOTLIVÉ AKCE

SO 8.9. 12:00-18:00 najdete nás v PNB na Babím létě

NE 9.9. 10:00-13:00
Šitá krajka
Pořádá  Klub  lidové  tvorby  Praha.  Detaily  najdete  na  webu.
Přihlášky na tel. 724 293 942 - pí Muková do pátku 16 hod.

ČT 13.9. 19:00
Divadlo SUMUS - Bouře
Drama ruského klasika vypráví příběh z městečka, kde vládne
dusno a sbírají se těžké mraky, před nimiž není úniku - bouře se
tu stává mnohovýznamovým symbolem a jednotícím motivem
přehlídky tragicky zmarněných osudů.

PÁ 14.9. 18:00-21:00 a PÁ 21.9. 18:00-21:00
Hraní hry Cashflow
Rezervace na LukassVondracek@seznam.cz

NE 16.9. 11:00-18:00
Dobročinný bazar dospělého i dětského oblečení
Přijďte si za milé ceny ulovit krásné kousky do vašeho šatníku.

ÚT 18.9. 10:00-11:00
Metoda míčkování (prevence resp. onemocnění)
Rezervace na pcincerova@email.cz, tel. 774 513 330.

ÚT 18.9. 15:00-16:00 nebo ST 26.9. 16:00-17:00
Osobní rozvoj - úvodní setkání
Pojďme se  společně zastavit  nad tématy,  která  vás  opravdu
zajímají. V rámci zářijových setkání máte jedinečnou možnost
stát se spolutvůrci rozvojového programu. ZDARMA.
Rezervace na jitsvoucestou@gmail.com.

ČT 20.9. 18:00 – 20:00
Kurz šití pro mírně pokročilé – šátek – nákrčník pro děti
Kurz je určen těm, kteří již dokáží ušít jednoduché věci rovným
i pružným stehem. Více informací na webu. Kurzovné 400 Kč se
platí předem na účet. Přihlášky na www.olzule.cz/kurzy.

NE 23.9. 14:00-18:00
4. STAROBOHNICKÝ DEN
Tentokrát na téma První republika. Čeká vás módní přehlídka,
scénka, divadlo, tanec i ukázky dobové gastronomie.

ÚT 25.9. 10:00-11:00
Pilates pro mamiky s dětmi (od 4 let)
Rezervace na pcincerova@email.cz, tel. 774 513 330.

ČT 27.9. 18:00 – 20:00
Kurz šití pro mírně pokročilé – čepice
Přihlášky na www.olzule.cz/kurzy.

PRAVIDELNÉ AKCE

PO 17:30 – 18:45
ZMĚNA! Há-tha jóga I. se zaměřením na správné držení těla
Jóga  v mírném,  plynulém  tempu  s důrazem  na  správné
nastavení  a  uvědomění  si  středu  těla.  Lektorka  Mgr.  Petra
Zajíčková. Kurz je obsazen.

PO 19:00 – 20:15
ZMĚNA! Há-tha jóga II. se zaměřením na správné držení těla
Volné místo – rezervace na witchery@centrum.cz.

ÚT 16:00 – 17:00
NOVÉ! Výtvarný kurz pro malé děti
Termín bude ještě upřesněn dle zájmu rodičů. Pokud se chcete
přidat, pište na bohnice.ziji@gmail.com.

ÚT 18:15 – 19:15
Ashtanga jóga
Lekce jógy s Kateřinou Pudilovou. Cyklus 10 lekcí.
VOLNÁ MÍSTA - rezervace na tel. 777 257 474.

ST 9:00 – 11:00
Herna pro děti a společnost pro dospělé
Přijďte  si  posedět,  pohrát  si  a  popovídat  u  kávy  nebo  čaje.
Volný  program  nebo  možnost  nejrůznějších  workshopů  pro
děti i maminky – zapojte se.

ST 17:00 – 18:00 (sudé týdny)
Zelenina pro Bohnice
KPZ = Komunitou podporované zemědělství. V případě zájmu
pište na bohnickebedynky@gmail.com.

ST 17:30 – 19:00
Há-tha jóga
Há-tha jóga s Lucií Grohmanovou. Kurz je obsazen.

ČT 9:30-10:30  (od 20.9.)
NOVÉ! Jemná jóga
S možností hlídání dětí. Rezervace na 736 687 022 – Marie.

ČT 10:45-11:45 (od 20.9.)
NOVÉ! Dynamická vinyasa jóga
S možností hlídání dětí. Rezervace na 736 687 022 – Marie.

ČT 19:00 – 20:30
ZMĚNA! Francouzština s rodilou mluvčí
Otevřeno pro nové zájemce (i začátečníky), přidejte se.

PÁ 9:30 – 12:00
Na kopečku - klub pro maminky s dětmi 1-4 roky
Dopoledne  s  básničkami  a  písničkami,  společně  sdílenou
svačinou a pohádkou.

STATEK VRANÝCH - BOHNICKÉ SOUSEDSKÉ = KOMUNITNÍ CENTRUM
najdete na adrese Bohnická 1/36, Praha 8 (na starobohnické návsi).

tel. program a rezervace Petra 608 157 835 --- bohnice.ziji@gmail.com --- www.bohniceziji.cz
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