Procházka Žižkovem
VÁNOCE VÁNO
středa 16. 11. 2016
od 15:30
Po vydařeném pikniku z minulého roku v Kaizlových sadech pro Vás máme
další dobrodružství!
 Pojďte s námi na Vítkov!
Co nás čeká?
Zahrajeme si spolu různé hry
- dobrodružná
hra si,
proproč
děti se
v Kaizlových
sadech Žižkov
 Povíme
Žižkov jmenuje
- zábavné seznámeni s českou historii



Dozvíme se o strašidlech, která podle pražských legend žijí v

– hra pro děti i dospělé

okolí, a užijeme si velkou zábavu!

-sport: badminton, míčové hry

-piknik - občerstvení a deku s sebou (kdo může)

Sraz: 15:30 před budovou DDM - Karlínské Spektrum, Karlínské

-informace pro rodiče o českých školách (sociální pracovnice CIC)

náměstí 7, Praha 8

Sraz: před budovou DDM – Spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8

Předpokládaný návrat: 17:30 na stejné místo
After a beautiful picnic last year in orchards Kaizlovy we have another

 Come with us on the Vítkov Hill!
adventure!
What awaits
us?play together some quizzes and games for children
 Let's
- Adventure
game
children
in Kaizlovy
orchards
 We’ll
tellfor
you
why Žižkov
is called
Žižkov
- getting
with Czech
 familiar
We’ll learn
about history
ghosts which based on Prague legends live in
- Games for kids and adults

the area and we'll have great fun!

- sport: badminton, ball games
Meeting
point:
in front
Karlínské Spektrum, Karlínské náměstí 7,
- picnic
- Snacks
and15:30
blankets
(whoofcan)
Praha 8 for parents of Czech schools (from social workers of CIC)
- information
Expected
17:30
at the same location
Meeting
point: return:
in front of
DDM-Spektrum,
Karlínské náměstí 7, Prague 8

Info: Jelena Dimitrijević Tešić
Email: jelena.d.tesic@cicpraha.org
Tel. 222 360 594
Akce probíhá s podporou Městské části Praha 3.
Dobrovolnický program můžete podpořit i Vy libovolným obnosem v rámci
veřejné sbírky, a to na sbírkový účet č.: 272038651/0300, nebo přímo do kasičky na akci
Klubu.

