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PROGRAM LEDEN 2021

PRAHA A REGIONY

PROGRAM LEDEN 2021
Praha a regiony
PRAVIDELNÉ KLUBY
ONLINE – platforma Zoom
ANGLICKÝ KLUB
Každý čtvrtek, 18:00-19:30
Konverzace v angličtině o životě v ČR a v zahraničí, anglická gramatika, slovní zásoba.
Klub je v angličtině a vedou ho dobrovolnice Gloria (USA) a dobrovolník Ioan (Bulharsko).
Link na Zoom
Meeting ID: 933 8667 8485

BABYLON
Kazdou středu, 18:00-19:30
Konverzace v češtině o každodenním životě: kultura, zvyky a život v Praze, v ČR a jinde na světě.
Procvičování české gramatiky.
Klub je v češtině a vede ho tým dobrovolníků. Témata klubu jsou ideální (nejen) pro začátečníky
a mírně pokročilé (A2-B1).
Link na Zoom
Meeting ID: 995 6182 6448

DÁMSKÝ KLUB
Každé úterý, 11:00-13:00
Konverzace v češtině o tradicích a kulturách z celého světa, deskové hry, diskuze o aktuálním
dění.
Klub je v češtině a vedou ho české dobrovolnice Helena a Soňa. Dámský klub organizují ženy, ale
vítáni jsou i muži.
Link na Zoom
Meeting ID: 953 0389 5700

DISKUZNÍ KLUB
Pondělí 11. a 25. 1., 19:30-21:00
Diskuzní klub o aktuálních tématech a současném dění.
11. 1. – Americké prezidentské volby – průběh a dopady.
25. 1. – Migrace a integrace.
Klub je pouze v češtině a vede ho český dobrovolník Milan. Klub je ideální pro středně a více
pokročilé (B1-B2).
Link na Zoom
Meeting ID: 938 8883 1758

Informace: dobrovolnici@cicpraha.org

PROGRAM LEDEN 2021
Praha a regiony
PRAVIDELNÉ KLUBY
ONLINE – platforma Zoom
MLADÝ KLUB
Každé úterý, 13:30-15:00 (od 12. 1.)
Chceš konverzovat v češtině, seznámit se s lidmi z celého světa, hrát hry a bavit se?
Přidej se k nám! Pro všechny cizince od 15 do 25 let.
Klub vedou dobrovolníci Arseniy a Saša.
Link na Zoom
Meeting ID: 883 7480 3656

OTEVŘENÝ KLUB
Úterý 12. a 26. 1., 18:30-19:30
Otevřený klub nabízí společný čas a prostor, kde se mohou setkávat cizinci a Češi, sdílet zkušenosti
o práci i o životě v České republice a procvičit si češtinu.
12. 1. – Práce z domova – výhody a nevýhody
26. 1. – Přijímací pohovor – naše silné a slabé stránky pro získání zaměstnání
Klub vede dobrovolnice Šárka.
Nutná registrace na barbora.matejkova@cicpraha.org nebo 731 512 726 – dostanete link na
videokonferenci.

RODICZE – PODPŮRNÁ SKUPINA PRO RODIČE
Pondělí 18. 1., 18:00-19:30
Přistěhovali jste se do ČR s dětmi? Zažíváte jako rodič obtížné situace? Nevíte, jak komunikovat
se školou nebo s okolím? Jsme tu pro Vás, přijďte!
RodiCZe vám nabízí: setkání s dalšími rodiči v podobné situaci; sdílení zkušeností, inspiraci
dobrou praxí; vzájemnou podporu při řešení náročných rodinných situací; bezpečný prostor,
vedení rozhovoru moderátorkou; témata podle vašich potřeb.
Skupinu vede dobrovolnice Naděžda.
Registrace na dobrovolnici@cicpraha.org – dostanete link na videokonferenci.

Informace: dobrovolnici@cicpraha.org

PROGRAM LEDEN 2021
Praha a regiony
Pernerova 10/32, 186 00, Praha 8
tel.: +420 222 360 452, e-mail: info@cicpraha.org

JEDNORÁZOVÉ AKCE
ZÁKLADY BOJOVÝCH UMĚNÍ A SEBEOBRANY, ONLINE TRÉNINK
Pátek 29. 1., od 17:00
Pojďte si doma zacvičit pro lepší náladu se zkušenou trenérkou karate Hanou Dostálovou.
Akce je pro všechny věkové kategorie.
Kde: platforma Zoom
Nutná registrace na mail iryna.kadlecova@cicpraha.org – dostanete link na online trénink.

Informace: dobrovolnici@cicpraha.org

