
OTVÍRACÍ  DOBA  

ZAHRADY
A  CENTRA

Podrobnosti a aktuální informace:
www.facebook.com/KotlaskaKCaZ/ 
www.kckotlaska.cz
Změna programu vyhrazena. Pří nízkém počtu
přihlášených účastníků si vyhrazujeme právo akci
zrušit. 
 
Na všechny aktivity kromě středeční komunitních
aktivit je potřeba se přihlásit. 
Přihlašovat se můžete na tel. čísle 770 148 280 SMS
zprávou nebo hovorem, na emailu
kotlaska@rubikoncentrum.cz nebo zprávou na FB. 
 
Během otvírací doby je k dispozici:
-sdílená dílna - základní truhlářské vybavení
-komunitní lednice - možnost přinést či odnést si
potraviny, více o komunitní lednici naleznete na
www.bezezbytku.cz.
 

PONDĚLÍ              ZAVŘENO

 ÚTERÝ             10 .00  –  17 .00

 STŘEDA          12 .00  –  18 .00

 ČTVRTEK        12 .00  –  17 .00

PÁTEK                    ZAVŘENO

 SOBOTA          10 .00  –  16 .00

POZOR  -  ZMĚNA  OTEVÍRACÍ  DOBY

Komunitn í  centrum  a  zahrada  j e

také  otevřená  v  době  konání

akt iv i t  mimo  provozní  dobu  

 

KOMUNITNÍ CENTRUM  

A ZAHRADA

 

 

PROGRAM

 ŘÍJEN

2019

 

KUDY K  NÁM :

Nad Kotlaskou I., 180 00 Praha 8
www.kckotlaska.cz
420 770 148 280
 

https://www.facebook.com/KotlaskaKCaZ/
https://www.facebook.com/KotlaskaKCaZ/


KOMUNITNÍ  STŘEDA  S  VEČEŘÍ
23 . 10 .                        18 :30  -  20 :00
Potkejte se jen tak s ostatními návštěvníky
Kotlasky. Chutné masové karbanátky s bramborou
kaší nám připraví pan Němec. Příspěvek je
dobrovolný. Těšíme se na vás, dobrou chuť.

PŘÍPRAVA  ZÁHONKU  NA  ZIMU
ÚTERÝ  22 . 10 .             16 :00  -  17 :30  

 

DÝŇOVÁNÍ  NA  KOTLASCE
SOBOTA  26 . 10 .         14 :00  -  17 :00   

Přijďte si na zahradu nebo do centra, když nám
nebude přát počasí, vydlabat dýni nebo si vytvořit
jinou dekoraci z dýní. Dýně, ostatní materiál a
pomůcky budou k dispozici. Kdo chce, může si svoji
dýni přinést s sebou. Registrujte se do čtvrtka
24.10. kvůli nákupu dostatečného počtu dýní.
Příspěvek je dobrovolný.   

 ŘÍJEN

SÁZENÍ  OVOCNÉHO  STROMU  

SOBOTA  5 . 10 .               14 :00  -  17 :00
Na semináři si vysvětlíme základní termíny a zásady,
které je dobré dodržet abychom se mohli těšit na
úrodu. Seznámíme se s následnou péčí o stromy v
prvních pěti letech po výsadbě. Celou výsadbu si pak
názorně předvedeme a vyzkoušíme v rámci
workshopu přímo na svazích Komunitní zahrady
Kotlaska. Příspěvek je dobrovolný. Registrace je nutná
do 3.10. na pavla.tomsikova@praha8.cz

KOMUNITNÍ  BRIGÁDA  

SOBOTA  5 . 10 .                   8 :30  -  13 :00  

VRSTVU  PO  VRSTVĚ  V  TĚLE  A
TVORBĚ
SOBOTA  19 . 10 .          10 :00  -  17 :30

NENÁSILNÁ  KOMUNIKACE
PÁTEK  1 1 . 10 .                 10 :00  -  12 :00

Záměrem je sdílet principy nenásilí a partnerské
komunikace s maminkami na mateřské v přítomnosti
dětí. Společně budeme hledat vhodný formát tak, aby
setkání byla přínosná pro všechny a nikdo netrpěl
nedostatkem pozornosti či možnosti se rozvíjet, sdílet
a inspirovat. Vstupné je dobrovolné. Kontakt Helena
Kurzweilová tel.776 785 989.

Pohybově-tvořivá dílna pro všechny zvídavé a
otevřené ke zkoumání sebe sama. Pojďte tvořit skrze
prožitek sebe sama v těle. Pohybuji se - tedy jsem,
tvořím - tedy jsem. Dílnou vás provedou Petra
Skavská a Lenka Sabolčáková. Registrace na
petra@skavska.cz. Cena dílny 600 Kč. Workshop
proběhne v jurtě a zahradě KCaZ Kotlaska. Více
informací na www.kckotlaska.cz  

Zahradnice Kristina vás zve na ranní čajování v jurtě a
podzimní brigádu. Nejdříve si vychutnáte a k zahřátí
vám pomůže několik druhů čajů a potom se vrhnete
na hrabání listí, sbírání ořechů, přípravu dřeva k jurtě.
Kdo bude chtít může si na ohýnku opéct buřtíka. 

V rámci semináře si vysvětlíme a ukážeme, jak záhon
vyčistit, jak připravit půdu na příští sezónu. Podíváme
se na mulčování - proč nebo jestli vůbec používat mulč
či jak jinak ošetřit půdu. Probereme, co se v půdě děje
přes zimu, a jak můžeme podpořit přirozené složení
půdních mikroorganismů i neživé složky půdy. Nutná
registrace do 18.10. na kotlaska@rubikoncentrum.cz

https://bit.ly/2CSlqKn
https://bit.ly/2CSlqKn

