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KUDY K  NÁM :

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

OTEVÍRACÍ  DOBA  

ZAHRADY  A  CENTRA
od  pros ince  do  února

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              ZAVŘENO

   STŘEDA           10 .00  –  18 .00

ČTVRTEK           ZAVŘENO

PÁTEK                   ZAVŘENO

SOBOTA             ZAVŘENO

          NEDĚLE           ZAVŘENO           

POZOR  OD  14 . 12 .  DO  7 . 1 .

JE  ZAVŘENO

Komunitn í  centrum  a  zahrada  

j e  také  otevřená  v  době  konání

akt iv i t  mimo  provozní  dobu  

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


ADVENTNÍ  SETKÁNÍ               

SOBOTA  7 . 12 .               10 :00  -  18 :00
STŘEDA  1 1 . 12 .              14 :00  -  20 :00                              

Srdečně vás zveme na Adventní setkání spojené s
balením dárků pro děti, které mají tyto vánoce rodiče
ve vězení.
Společně zabalíme desítky dárků jako podporu
projektu Andělský strom. Ochutnávka cukroví a jiných
dobrot z vašich kuchyní a Adventní posezení. 
Na setkání přivítáme vaši rodinu, děti nebo jinak blízké. 
Projekt Andělský strom realizuje Mezinárodní
vězeňské společenství, z.s. se kterým na akci
spolupracujeme.
Je možné přijít jen na část setkání podle vašich
časových možností. 
Máte dotaz? Kontaktujte Kateřinu Jirovou 
na tel. 775 408 484 nebo jirova@rubikoncentrum.cz

TVOŘENÍ  S  DĚTMI
KAŽDÁ  STŘEDA           10 :00  -  12 :00  

 

PROSINEC
NENÁSILNÁ  KOMUNIKACE
PÁTEK  13 . 12 .                 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.

Setkávání je zaměřeno na děti kolem 3 let, vítání jsou
ovšem malí i velcí. Program si vymýšlíme spolu, každý
nápad je vítán. Budeme malovat, kreslit, lepit, stříhat,
vařit, hnětat, plácat, šroubovat, vyrábět a ničit. Náklady
si rozdělíme dílem mezi zúčastněné. Kontakt 
na lektorku Zuzku, zuzavcel@gmail.com

Krásné a spokojené prožití vánočních svátků a vše nejlepší do
roku 2020 přeje Komunitní centrum a zahrada Kotlaska. 

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

