SPOLKOVÝ DŮM, místo setkávání
září - říjen 2022
Rozjíždíme pravidelné programy!
Rodičovské centrum / každou středu
dopoledne 9 – 12 hodin
Rodičovské centrum připravuje cyklus tvůrčích dílen „Čtvero ročních období“. Rodiče a děti se tak mohou setkávat

v herně Rodičovského centra ve Spolkovém domě a to každou středu dopoledne od 9 do 12 hodin a třeba i
venku při dalších programech. Rodičům nabízíme kávu a občerstvení dle denní nabídky naší kavárny.

PILATES / každé pondělí v 18 hodin
Pilátes cvičení, lektorka Vítězslava Benešová. Úvodní lekce v pondělí 19.9. 2022. Kontakt 606 630 399.

JARMARK / obrazy Simony Lovětínské
sobota 17.9. 2022, v 10 hodin vernisáž
Oblíbený podzimní event „JAREK a MAREK“ doplňujeme výstavou z tvorby místní mladé autorky Simony
Lovětínské, v doprovodu naší výběrové kávy, domácích limonád, drinků, vína … a s příjemným posezením.

Akademie řemesel / zahájení
čtvrtek 22.9., v 16 hodin
Pokračování úspěšného projektu AKADEMIE. Dalšími programy volně navazujeme na akademii 5 smyslů.
V neformálním vzdělávání volnočasového klubu, formou tvůrčí a zážitkové pedagogiky poznáme a
vyzkoušíme si tradiční i netradiční řemesla. Ve čtvrtek nás čeká ohlédnutí - promítnutím filmu z akcí,
představení sborníku a také lahodný začátek nových aktivit – vyzkoušíme si moštování!

BURZA vinylů / sobota 24.9., 11 – 15 hodin
Nákup a prodej hudebních lahůdek – stačí jen přijít. V sobotu 24.9. od 11 do 15 hodin.

Akademie řemesel / fotografie - seminář
čtvrtek 13.10., v 15 hodin
Seminář pro děti v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci, kde bude pro účastníky připraven FOTO SEMINÁŘ základy fotografování. Čas bude upřesněn, předpokládáme 15 – 20 hodin.

Rodičovské centrum / drakiáda
sobota 15.10.
Ve spolupráci s The Barakos opékání buřtů, jablek, brambor … podzimní pohoda na "baráku u čističky".

Akademie řemesel / fotografický plenér
čtvrtek 20.10., v 15 hodin
V návaznosti na seminář v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Co jsme se naučili? Vyzkoušíme to!
Pokračování v odhalování tajemství fotografického řemesla. V 15 hodin ve Spolkovém domě.

Cestovatelská beseda / Radek Křivánek
pátek 21.10., v 19 hodin
Cestovatelská beseda s Radkem Křivánkem "Pekařem" - u příležitosti výročí 20. let kult putování s kočárkem.

Podzimní prázdniny / pro rodiče i děti
26. – 30.10.
Vycházka, dílny, promítání, ochutnávky … v klubovně a kavárně Spolkového domu celoprázdninový program.

a další
Stálá expozice 4 příběhy – 4 osudy, výstava Česká cena architektury, sdílené kanceláře, otevřeno po – pátek
10 – 16 hodin, nebo po osobní domluvě i mimo termín. Kavárna otevřena při programech.

