
pro každého, kdo chce poznat zemi, ve které žije. Přidejte se k nám do klubu! Čekají na Vás zajímavé informace o
Česku, procházky po neznámých místech Prahy a výlety do regionů. 
Kde: celá Praha / online (podle nařízení vlády) 
Pro více informací sledujte FB stránku InBáze
kontakt: kvetenadze@inbaze.cz 

procvičování českého jazyka v přírodě pro všechny, kdo mají zájem. Nebojíme se mluvit česky        
Kde: osobně v parku / online (podle nařízení vlády) 
Pro více informací sledujte FB stránku InBáze
kontakt: kvetenadze@inbaze.cz 

Program Komunitního centra InBáze květen 2021

Klub milovníků Česka datum: 29.05 čas: 11:00

Pravidelné kluby 

Small talks v češtině  datum: od půlky května čas: 17:00 - 18:30

Klub rodičů s dětmi "Aktivní rodinka"   
Dětský SWAP a registrace do klubu                                                   datum: 7.5                                                       čas: 14:00 - 18:00
Cestovaní a aktivní trávení času s dětmi - tipy a nápady         datum: 21.5                                                     čas: 16:30 - 18:30
Kvést - venkovní akce                                                                                datum: 30.5                                                  čas: 10:00 - 13:00
Kde: osobně v InBázi,  online, venku
kontakt: tarcynec@inbaze.cz 

Multikulturní skupiny KRUHY

Setkání ženské skupiny                datum:  12 a 26.5. čas:  18:00 - 19:30
určené všem ženám, které chtějí navázat nové kontakty a zlepšovat svoji znalost češtiny. Jsou otevřeným bezpečným
prostorem pro ženy všech kultur, které mají zájem poznávat nové tváře, popovídat si, odreagovat se, sdílet s námi své
radosti i starosti.
Témata května: Jak se cítit dobře ve svém těle a Ženská cykličnost     
Kde: online, zoom                           
kontakt: mortillaro@inbaze.cz 

Babí léto – klub pro seniory       každý čtvrtek čas: 17:00 – 18:30
Kde: online/ osobně/ venku na procházce                          
kontakt: mortillaro@inbaze.cz 

Legerova 257/50, 120 00 Praha 2
+420 739 037 353
 info@inbaze.cz 

Pravidelná setkání klubů a jednorázové akce probíhají na adrese: InBáze, Legerova 50
Sledujte naší stránky: https://www.facebook.com/InBaze  

 

Komunitní zahrady Prahy
Kde: online, zoom
kontakt: mortillaro@inbaze.cz 

Klub  "Zahradničíme spolu s InBáze"   datum: 13. 5. čas: 17:00 - 18:00
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