
      Program – březen 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 8.3. 9:00-12:00 Plstění 
Zveme na dopolední dílnu pro dospělé i děti od cca 6 let (s doprovodem rodičů). Z ovčí vlny si 
speciální plstící jehlou můžete vyrobit kuličku nebo jiný tvar. Konečným výrobkem mohou být 
náušnice, brož nebo jen figurka, podle Vašeho přání. 
Prosíme o rezervaci na mailu melounec@centrum.cz 
 
NE 8.3. 14:00-16:00 Recyklační dílna - mandalový podtácek z papírových čajových sáčků 
Vyrobíme si mandalku z papírových sáčků od čaje, kterou zalaminujeme a můžete ji použít jako 
podtácek pod hrnek plný oblíbeného čaje :-) 
Prosíme, přihlaste se předem na bohnice.ziji@gmail.com 
 
NE 8.3. 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 tak se vzájemně obohacovaly. 
Rezervace: 608 157 835 Petra 
 
SO 14.3. 10:00-15:00 Kurz zdobení velikonočních vajíček slámou 
(pořádá Klub lidové tvorby Praha) 
Každý by si měl přinést: obarvená vajíčka, dřevěné prkénko, ostrý nožík, nůžky, lepidlo 
Herkules, špejli, několik špendlíků, dřevěnou tužku. Sláma bude k dispozici. 
Přihlášení do 8.3. na klt-praha@seznam.cz 
 
NE 15.3. 11:00-18:00 
DOBROČINNÝ BAZAR DOSPĚLÉHO I DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
Pořádáme dobročinný bazar oblečení dětského, dámského i pánského, zachovalého a krásného 
ve prospěch Bohnického komunitního centra. Přijďte si k nám ulovit úžasné kousky do svého 
šatníku za milé ceny. Neprodané věci věnujeme na další charitu. Info: 608 157 835 Petra 
 
ČT 26.3. 16:30 Nácvik zpěvů k nedělnímu vynášení Morany 
 
NE 29.3. 14:00 Vynášení Morany 
14:00-16:00 výroba Morany, 16:00 průvod směrem k řece 
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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 18:15 Ashtanga jóga 
Kačka (VOLNÁ MÍSTA na další pololetí - rezervace na tel. 777 257 474) 
 
ST 9:30-13:00 přes zimu u nás hostuje Mateřský klub Kuchyňka 
(info na tel. 728 428 211) 
 
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 9:30-12:00 Klub pro maminky s malými dětmi 
(dopolední čas v herně nebo na zahradě, společně sdílená svačina a pohádka) 
 
NE sudé týdny 14:30-17:00 Odpoledne s francouzštinou (a dětmi) 
(konverzace s rodilou mluvčí – rezervace na tel. 608 157 835 Petra) 

 


