Setkání Singles+ v Praze

27. listopadu 2021
sobota v 10:00 hodin

pro nezadané křesťany z protestantských církví

ve Sboru Církve bratrské,
Praha 1, Soukenická 15

(cca 25-55+ let)

Komunikace
aneb jak si vzájemně porozumět

Program:

Přihlášky: do 21. 11. 2021 zde nebo
na adrese singlesplus30@gmail.com
Uveďte jméno, zda se zúčastníte
oběda v restauraci (podle platných
nařízení může být vyžadováno
prokázání bezinfekčnosti).

Přednáška s diskusí Bronislav a Jana Matulíkovi
Oběd:
Pizzeria La Ventola aneb trénování komunikace
(na vlastní náklady)

Procházka po Praze
(v kompetenci účastníků)
Podle zájmu je možné navštívit začínající Vánoční
trhy na Staroměstském i Václavském náměstí
nebo začínající tradiční výstavu betlémů v Muzeu
Karlova mostu (Muzeum tradičně představí své
unikátní betlémy, například Slaměný betlém
v životní velikosti polského umělce Andrzeje
Wrzecionka, Vltavský rybí betlém zapsaný
v České knize rekordů, Africký z ebenového
dřeva, Námořnický, či betlém z kukuřičného šustí).

Přihlašování je z důvodu, abychom
mohli rezervovat místa pro oběd!
Kontakty:
Přihlášky vyřizuje Lenka Mikisková
singlesplus30@gmail.com
604 837 079

Změna vyhrazena podle aktuálně platných nařízení a bude oznámena přihlášeným před konáním akce.
Těšíme se na společně strávený čas.
Nejedná se o seznamovací akci. Nabízíme prostor pro povzbuzení,
ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství.
Další informace o aktivitách Singles+ a pozvánky na chystané akce najdete na stránkách: http//singlesplus.cz/

Setkání Singles+ v Praze
Sobota 27. listopadu 2021
pro nezadané křesťany z protestantských církví cca 25-55+ let

Začátek 10:00 hodin
ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15
Program:

Komunikace aneb jak si vzájemně porozumět
Přednáška s diskusí Bronislav a Jana Matulíkovi
Oběd: Pizzeria La Ventola aneb trénování komunikace
(na vlastní náklady)

Procházka po Praze v kompetenci účastníků
Podle zájmu je možné navštívit začínající Vánoční trhy na Staroměstském i
Václavském náměstí nebo začínající tradiční výstavu betlémů v Muzeu Karlova
mostu (Muzeum tradičně představí své unikátní betlémy, například Slaměný betlém
v životní velikosti polského umělce Andrzeje Wrzecionka, Vltavský rybí betlém
zapsaný v České knize rekordů, Africký z ebenového dřeva, Námořnický, či betlém
z kukuřičného šustí).
Přihlášky: do 21. 11. 2021 zde nebo na adrese singlesplus30@gmail.com . Uveďte
jméno, zda se zúčastníte oběda v restauraci (podle platných nařízení může být
vyžadováno prokázání bezinfekčnosti).
Přihlašování je z důvodu, abychom mohli rezervovat místa pro oběd!
Změna vyhrazena podle aktuálně platných nařízení a bude oznámena
přihlášeným před konáním akce.
Těšíme se na společně strávený čas.
Kontakty:
Přihlášky vyřizuje Lenka Mikisková, singlesplus30@gmail.com, 604 837 079.
Nejedná se o seznamovací akci. Nabízíme prostor pro
povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování
přátelství.
Další informace o aktivitách Singles+ stejně jako pozvánky na chystané akce
najdete na stránkách: http//singlesplus.cz/

