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OSLAVA NAROZENIN V KOMUNITNÍM CENTRU Středa / 5.2. / 15:30 

Oslava věnovaná těm, kteří se narodili v prosinci či lednu. Přijďte se pobavit, zavzpomínat, zasmát se a užít si 
další jeden den v přátelské atmosféře komunitního centra. Přátelé, rodina i ostatní členové komunitního centra 
jsou vřele vítáni! 

VÝSTAVA: PETR SÍS – O LÉTÁNÍ A JINÝCH SNECH Čtvrtek / 6.2. / od 14:00 

Knihy Petra Síse znají čtenáři po celém světě. Jejich hrdiny jsou dobrodruzi, snílci, odvážní vzduchoplavci či 
mořeplavci, cestovatelé – ti, kteří měli odvahu svobodně se rozhodovat, tvořit, snít i posouvat hranice 
lidského poznání. Příběhy, které Petr Sís přenesl do svých knih, jsou zároveň takřka vždy o svobodě – o jejím 
hledání, ztrátě a především důležitosti. Výstava představuje ilustrace z pěti autorských knih, v nichž se létání 
a sny prolínají s tématem „vnitřní“ a „vnější“ svobody.  
Čeká nás prohlídka s odborným průvodcem a navíc zvýhodněné vstupné podle počtu účastníků cca 60Kč. Sraz 
ve 13:30 na stanici metra Nádraží Holešovice (před restaurací McDonalds). 

INDIVIDUÁLNÍ POČÍTAČOVÁ PORADNA Středa / 12.2. + 26.2. / od 14:30 

Nevíte si rady s novým mobilem? Potřebujete někoho, kdo vám poradí, jak odeslat e-mail s přílohou nebo 
nainstalovat Skype a zavolat rodině do zahraničí? Náš dobrovolník Radim vám s tím rád pomůže. Rezervujte si 
termín a čas své individuální schůzky v KC, připravte si otázky k řešení a budete mít k dispozici 20 minut 
s odborníkem (možnost po dohodě prodloužit). Poradna je zdarma.  

PŘEDNÁŠKA: JAK REAGOVAT NA UPOMÍNKY? PRAKTICKÉ RADY / ROBERT JANÁK / Pátek / 14.2. / 10:00 

Každému se může stát to, že má dlužnou částku za platbu elektřiny, telefonu, nájmu, úvěru atd. a dostal 
písemnou upomínku, výzvu k zaplacení. Někdy dokonce dostaneme výzvu a ani nevíme za co. Ať už jste v této 
situaci někdy byli nebo ne, jistě se Vám budou hodit informace o tom, jak na ni reagovat. Přednášející Vás 
seznámí s tím, jak probíhá proces vymáhání ze strany společností. Dozvíte se praktické tipy, jak na takovou 
výzvu reagovat, jak komunikovat se společností, jaká máte práva. Vše se dá vyřešit klidně a s nadhledem. 

KOMUNITNÍ RECEPTÁŘ: MASOPUSTNÍ DOBROTY – OD KOBLIHY PO ŠKVARKOVOU PLACKU Středa / 19.2. / 15:30 

Ač může slovo „masopust“ evokovat půst od masa, je doba vymezená svátkem Tří králů a Popeleční středou 
tradičně spojena s pravým opakem - s hodováním a veselím. Pojďme se také společně poveselit a vyzkoušet si 
některý z masopustních koláčů, škvarkových placek, koblih, rohlíčků, pagáčů, božích milostí, či dalších dobrot 
vlastnoručně upéct. Nezapomeňte svůj výtvor donést i s receptem, ať se při ochutnávání můžeme i vzájemně 
inspirovat. Masopustní masky jsou samozřejmě vítány!  

PROCHÁZKA: LESY NA CIBULCE Čtvrtek / 20.2. / 10:00 

Společná procházka nás tentokrát zavede do lesů kolem usedlosti Cibulka. Ty byly v první polovině 19. století 
parkově upraveny a v romantickém duchu doplněny řadou drobných staveb se sochami, pavilonkem a 
rozhlednou, u nichž se při naší procházce zastavíme a krátce si o nich povykládáme. 
Délka trasy přibližně 4 km, sraz je v 10:00 na zastávce tramvaje Kotlářka (tram. č. 16, 10, 9). 

TVOŘIVÁ DÍLNA:  VOSKOVÝ UBROUSEK NA POTRAVINY Pátek / 21.2. / 10:00 

Únorová tvořivá dílna bude provoněná včelím voskem. Vyrábět budeme praktický doplněk k uchovávání 
potravin: voskový ubrousek. Lze jej využít jako obalový materiál na potraviny, hezký dárek, i šikovný 
ekologický pytlík na svačinu. S sebou si můžete přinést vlastní bavlněné ústřižky látek se vzorem dle Vašeho 
vkusu, k dispozici budou látky i přímo v komunitním centru (40x40 cm, či větší).  


