
      Program – duben 2020 

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 

 
JEDNOTLIVÉ AKCE 
 
NE 5.4. 14:00-17:00 Bohnický knižní a rostlinný swap 
Přineste knihy, které už nečtete, a odneste si domů jiné. Přinášejte pouze takové knihy, které 

ještě bude někdo číst. Odnesené knihy neslouží k dalšímu prodeji, ale pouze pro vaši vlastní 

potřebu, příp. pro vaše blízké. Chovejte se, prosím, rozumně. Odnášejte si pouze to, co se vám 

opravdu hodí a co potřebujete, jen tak může swap dobře fungovat. 

Tentokrát jsme ke knižnímu swapu přidali ještě swap rostlinek. Nebaví vás už doma nějaká 

květena (menšího vzrůstu !!!) nebo máte přebytky k řízkování? Přineste je k nám na Statek a 

odneste si třeba jinou rostlinku, která vás zaujme. 

Info: 608 157 835 Petra 

Vstupné: dobrovolný příspěvek 

Káva a čaj na místě za drobný příspěvek. 

 
NE 5.4. 17:00-19:00 SLEPIČKA – mezi námi děvčaty 
Navazujeme na tradici draní peří, u které se ženy scházely společně v jedné světnici a povídaly 

si. Probraly vždy nějaké téma ze všech možných úhlů pohledu a vzájemně se tak obohacovaly. 

Rezervace: bohnice.ziji@gmail.com nebo 608 157 835 Petra 

 
NE 19.4. 16:00-18:00 Tvořivé setkání - vajíček není nikdy dost 
Vytvoříme netradiční vajíčko z nití. 

Materiál: polystyrenové vajíčko, sáček, špendlíky, vyšívací bavlnka, lepidlo, štětec. Po dohodě 

materiál zajistíme, nebo si přineste vlastní. 

Rezervace nutná na blankarosi@seznam.cz 

Cena: 40,- Kč příspěvek na chod statku, 30,- Kč materiál 

 

PÁ 24.4. 16:00-18:00 Zentangle 
Pojďte vyzkoušet relaxační techniku jednoduchého kreslení, které vás fakt pohltí. 

Vhodné pro dospělé a odrostlejší děti, které vydrží sedět a s tužkou se kamarádí, cca od 10 let. 

Neznáte-li, přijďte vyzkoušet, jestli už jste propadli, přijďte se ukázat i s hotovými obrázky. 

Rezervace vítána: blankarosi@seznam.cz 

Těším se na vás, Blanka 
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PRAVIDELNÝ ROZVRH 
 
PO 9:00-11:00 Herna pro děti a společnost pro dospělé 

(info na tel. 608 157 835) 
 
PO 18:30-19:30 Ha-tha jóga I. se zaměřením na správné držení těla  
Petra Z. (obsazeno) 
 
PO 19:40-20:40 Ha-tha jóga II. se zaměřením na správné držení těla 

Petra Z. (obsazeno) 

 
ÚT 18:30 Ashtanga jóga I. 
Kačka (rezervace na tel. 777 257 474) 

 

ÚT 19:30 Ashtanga jóga II. 
Kačka (rezervace na tel. 777 257 474) 

 

ST sudé týdny 17:00-18:00 Zelenina pro Bohnice 

(více informací na bohnickebedynky@gmail.com) 
 
ST 17:30 Ha-tha jóga 

Lucie (obsazeno) 

 
ST 18:30-20:00 Francouzština s rodilou mluvčí 
(středně pokročilí, rezervace na tel. 775 903 984 - Irene) 

 

ČT 10:00-11:00 Výtvarka pro malé děti do 3 let 
(rezervace na iva@hopii.cz) 
 
PÁ 10:00-12:00 Dopoledni VENKOVNÍ klub pro rodiče s (před)školkovými dětmi (sraz v 10:00 

před Statkem) 

 

NE sudé týdny 14:30-17:00 Odpoledne s francouzštinou (a dětmi) (konverzace s rodilou 

mluvčí – rezervace na tel. 608 157 835 Petra) 

 


