
si tady dopoledne?
Nabídka dopoledních programů se dále rozšiřuje  

a své si v ní najde každá generace.

Pokračuje setkávání dětí a rodičů,  
kteří praktikují domácí vzdělávání.  

Opět můžete přijít na snídani se zajímavou osobností, 
kurz tvůrčího psaní nebo vyprávění z cest po světě.

Nově navíc spolupracujeme s Klubem aktivního stáří  
a organizací Lepší senior.

Těšíme se na vaše dopolední návštěvy!

listopad 
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Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00

Přijď a zapoj se do pravidelného setkání domškoláků! Děti poznají nové 
kamarády a rodiče si mohou vyměnit zkušenosti s tím, jak domškoláctví 
probíhá v jiných rodinách. V listopadu nás čekají témata: 2. 11. První 
pomoc a zdravověda, 9. 11. Planeta Země II a 30. 11. Kontinenty.pá
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SWAP - Pošli to dál
MINUTA | 9.00-15.00

Nemáte co na sebe, ale vaše 
skříň už praská ve švech? Doražte 
na výměnu věcí a oblečení. Více 
info na Fb: Swap - Pošli to dál.
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Trénování paměti
MINUTA | 10.00

Workshop povede Ing. Dana 
Steinová, předsedkyně České 
společnosti pro trénování pamě-
ti a mozkový jogging.
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Snídaně s J. Šídlem
SÁL | 10.00

Pojďme společně posnídat 
a pobavit se u toho o tom, co 
v dnešním světě obnáší být 
novinářem.
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Tvůrčí psaní
RENÉ | 11.00

Sepište své memoáry, zážitky 
z cest nebo novou globální ságu! 
Workshop povede autor a lektor 
tvůrčího psaní René Nekuda.
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Výchova v digitálním světě
MINUTA | 10.00

O tom, že děti to zvládnou,  
když to zvládneme my.  
Se zakladatelem stránky  
digideti.cz Janem Kršňákem.
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Zacvič SI: Jóga
MINUTA | 9.30

Přijďte zkusit propojit dech, 
soustředění, pružnost a sílu.  
Pro začátečníky i pokročilé, 
vstupné dobrovolné.
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Kladný přístup k životu
MINUTA | 10.00

Trápí vás pesimismus a nega-
tivní nálady? Optimismus je 
naučitelný! Přijďte diskutovat se 
členy organizace Lepší senior.

p
o

 2
6

O cestování po Indii
STUDIO | 11.00

Indie není jen jiná země, někdy 
to vypadá, že je to úplně jiná 
planeta. Povídat o ní bude 
Honza z Cestoletu.
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