PROGRAM ZÁŘÍ 2020
Praha
PRAVIDELNÉ KLUBY
CIC – Nová půda

Komunitní centrum Žižkov

Karlínské náměstí 7, Praha 8,
3. patro Karlínského Spektra

Koněvova 65a, Praha 3

BABYLON

DÁMSKÝ KLUB

Kazdou středu, 18:00-19:30

Každé úterý, 11:00-13:00

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 mezinárodní tým
dobrovolníků – Čechů a cizinců (Belgie,
Španělsko, Rusko a další).

DISKUZNÍ KLUB
Pondělí 7. 9. a 21. 9., 19:30-21:00
Diskuzní klub o aktuálních tématech
a současném dění.
7. 9. – Historické rány a traumata, se kterými
se národní společnosti musí vyrovnávat
21. 9. – Sport v našem životě, vrcholový
i rekreační
Klub je pouze v češtině a vede ho český
dobrovolník Milan.

MLADÝ KLUB
Každé úterý, 13:30-15:00
Program: konverzace, deskové hry, seriály,
kreativní tvoření, sportovní aktivity.
Klub vedou dobrovolníci Arseniy, Saša a Viki.

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.

ANGLICKÝ KLUB
Každý čtvrtek, 18:00-19:30
Konverzace v angličtině o životě v ČR a v zahraničí,
anglická gramatika, slovní zásoba.
Klub v angličtině vedou dobrovolnice Gloria (USA) a
dobrovolník Ioan (Bulharsko).

PROGRAM ZÁŘÍ 2020
Praha
JEDNORÁZOVÉ AKCE
VÝLET NA KONOPIŠTĚ
Neděle 20. 9. od 8:45 do 18:00
Program:
9:05 vlak Praha-Benešov (příjezd 10:08)
•
cesta pěšky na zámek a procházka Růžovou zahradou a kolem zámeckého rybníku
•
cca 12:00 oběd (restaurace Stará myslivna)
•
14:00 prohlídka zámku Konopiště (okruh 2 – 50 min)
•
pěšky na nádraží Benešov, případně procházka v zámeckém parku
•
cca 17:00-18:00 vlak Benešov-Praha
•
Sraz: 8:45 Hlavní nádraží (pokladny České dráhy)
Vstupné na zámek Konopiště: okruh 2 za 210 Kč (dospělí)
Vlak: s kartou Lítačka 2 x 40 Kč, bez karty Lítačka 2 x 81 Kč
S sebou: pohodlná obuv, pití, svačina nebo peníze na oběd
Registrace: https://forms.gle/VAvoBWkZYPqknJ4N9
Informace: dobrovolnici@cicpraha.org, 737 293 359
Na všechny se těší dobrovolnice Helena a Veronika, které výlet organizují.

