INDIVIDUÁLNÍ POČÍTAČOVÁ PORADNA

Středa / 4.12 + 18.12. / 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.

PRAVÝ SMYSL VÁNOC / DONNA JÍCHOVÁ A DAMARIS WENDTOVÁ

Středa / 4.12. / 16:00

Vánoce se blíží a možná někdo přemýšlí o tom, proč je dnes vůbec slavíme. Křesťanská víra
představuje Ježíše jako očekávaného Mesiáše a Spasitele, jehož poselstvím byl mír na Zemi a dobrá
vůle všem lidem. Toto setkání se bude zabývat vlivem křesťanské víry na naši společnost a hlubším
významem, který má pro náš život. Přednášející nepatří k žádné náboženské organizaci a všichni jsou
vítáni.

ADVENTNÍ KONCERT S HARFOU

Čtvrtek / 5.12. / 19:00

Tradiční adventní koncert souboru Martinů Strings Prague, pod vedením Jaroslava Šonského, v
barokním refektáři Dominikánského kláštera v centru Prahy. Soubor představí následující skladby: A.
Vivaldi – Koncert pro čtvery housle, A. Corelli – Vánoční oratorium, A. Dvořák – Valčíky a skladbu se
sólovou harfou v podání Ivany Pokorné. Vstupné je dobrovolné (doporučené 100,- Kč). Pouze na
rezervaci. Sraz v 19:00 před bývalým OC Máj, v blízkosti vstupu do metra Národní třída.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A PERNÍČKŮ

Pátek / 6.12. / 15:30

Tradiční zdobení vánočního stromku u nás v komunitním centru, příjemné posezení a koledy. V 16:30
se k nám připojí naše dobrovolnice Sára Knotková, která nám řekne pár slov o charitě Dobrý skutek,
ve které se angažuje. Připravila si pro nás ukázku zdobení perníčků, přinese s sebou i několik kusů
neozdobených perníčků, které budeme mít možnost libovolně dotvořit.

KOMUNITNÍ RECEPTÁŘ: VAŠE OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Středa / 11.12. / 15:30

Přijďte se podělit o Váš osvědčený recept na cukroví či jiné vánoční pečivo a dozvědět se tipy
ostatních, jak snadno a chutně připravit pohodové svátky. Společně posedíme u čaje či kávy,
popovídáme a pochutnáme si na našich výtvorech!

VÁNOCE KUKÁTKEM ČASU S MARTOU BRYCHTOVOU

Čtvrtek / 19.12. / 14:00

Zveme vás na povídání o zimních tradicích našich keltských a slovanských předků. Zjistíme, kde se
potkává Advent a Zimní slunovrat a jaké keltské a slovanské tradice udržujeme v době Vánoc i v této
době. Setkáním nás provede vaše oblíbená lektorka pánevního dna, paní Marta Brychtová.
Budeme rádi, když všichni příchozí přinesou zabalený drobný dáreček (např. čokoládu, svíčku, čaj,
nebo cokoliv do hodnoty max. 50,-Kč). Všechny dárky dáme do "tomboly" a každý příchozí si jeden z
dárečků odnese jako památku z příjemně stráveného dne. Děkujeme všem!

Komunitní centrum A DOMA, Na Strži 1683/40, Praha 4

725 070 061 , 725 001 061
znovudozivotaspolu@adoma-os.cz

