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7. - 11.3.2022 від 9:00 до 14:00
місце для зустрічі
можливість користування Інтернетом та ПК
ігрова кімната для дітей
7. - 11.3.2022
від 9:00 дітей
до 14:00
спортивні
ігри для старших
місце виховательки
для зустрічі
без догляду
можливість
Інтернетом
та ПК
Дітям та
молоді відкористування
11 років до 21
року пропонуємо
відвідування молодіжного
ігрова
кімната для
дітей
клубу (без
супроводу
батьків)
спортивніПрага
ігри для
старших
Клуб «Безтіже»
3 (Na
Balkáněдітей
2383/66, 130 00 Praha 3)
без доглядувівторок
виховательки
понеділок,
та середа (від 14:00 до 19:00)
Дітям та молоді
11 років 92,
до 128
21 року
пропонуємо
Клуб «Безтіже»
Прага 2від
(Jaromírova
00 Praha
2 - Nusle)відвідування молодіжного
клубу (безсереда
супроводу
батьків) (від 14:00 до 19:00)
вівторок,
та п’ятниця
Клуб «Безтіже» Прага 3 (Na Balkáně 2383/66, 130 00 Praha 3)
7. - 11.3.2022
vždy od 9 вівторок
do 14 hodin
понеділок,
та середа (від 14:00 до 19:00)
místo pro
setkávání
Клуб
«Безтіже» Прага 2 (Jaromírova 92, 128 00 Praha 2 - Nusle)
možnost využít
internetсереда
a PC та п’ятниця (від 14:00 до 19:00)
вівторок,
volná herna pro děti
7. - aktivity
11.3.2022 vždy od 9 do 14 hodin
sportovní
místodětí
pro setkávání
bez hlídání
a PC
Dětemmožnost
a mládeživyužít
od 11internet
do 21 let
nabízíme návštěvu nízkoprahového klubu (bez doprovodu)
volná herna
děti
Klub Beztíže
Praha pro
3 (Na
Balkáně 2383/66, 130 00 Praha 3)
sportovní
aktivity
pondělí,
úterý
a středa (14:00 - 19:00)
bez hlídání
Klub Beztíže
Prahadětí
2 (Jaromírova 92, 128 00 Praha 2 - Nusle)
Dětemstředa,
a mládeži
od (14:00
11 do 21
let nabízíme návštěvu nízkoprahového klubu (bez doprovodu)
úterý,
pátek
- 19:00)
Klub Beztíže Praha 3 (Na Balkáně 2383/66, 130 00 Praha 3)
pondělí, úterý a středa (14:00 - 19:00)
середу та четвер (від 16:00 до 18:00)
Klub Beztíže Praha 2 (Jaromírova 92, 128 00 Praha 2 - Nusle)
маємо підготовлену програму для дітей: творчі післяобідні години, спортивний зал та
úterý, středa, pátek (14:00 - 19:00)
настільні ігри.
Будемо вдячні, якщо нам подзвоните чи напишете мінімум за один день перед
середу
та четвер (від 16:00 до 18:00)
відвідуванням
закладу.
маємо
підготовлену
програму
для+420
дітей:
творчі
післяобідні
години, спортивний зал та
Контактна
особа
- Едіта Янечкова,
тел.:
777
650 759,
edita.janeckova@novatrojka.cz
настільні
ігри.
Одночасно
зможемотприйняти
15-20 дітей різного віку.
Будемо
вдячні,і мами
якщо дітей
нам подзвоните чи напишете мінімум за один день перед
Будемо
раді бачити
відвідуванням закладу.
středa
a
čtvrtek,
16:00
18:00
Контактна особа - Едіта Янечкова, тел.: +420 777 650 759, edita.janeckova@novatrojka.cz
tvořivéОдночасно
odpoledne +
pohybový sál k dispozici,
též віку.
зможемотприйняти
15-20stolní
дітейhry
різного
přihlášení
alespoň
den
předem
vítáno
Будемо раді бачити і мами дітей
kontakt: Edita Janečková, 777 650 759, edita.janeckova@novatrojka.cz
středa
a čtvrtek,
16:00 maminky
- 18:00 vítány
Pro cca 15-20
dětí bez
rozdílu věku,
tvořivé odpoledne + pohybový sál k dispozici, stolní hry též
přihlášení alespoň den předem vítáno
Щопонеділка
(від 17:00 до
) edita.janeckova@novatrojka.cz
kontakt: Edita Janečková,
77718:00
650 759,
Вищезазначені
щовівторка
до 17:30)
Pro cca 15-20(від
dětí15:30
bez rozdílu
věku, maminky vítány
та щосереди ( від 16:00 до 17:00)
послуги надаються
на ігровому майданчику Пражачка (Pražačka)
Щопонеділка
до 18:00 )
на вас чекає
футбол та інші(від
гри17:00
з м‘ячем
Вищезазначені
щовівторка (від 15:30 до 17:30)
та17:00
щосереди
pondělí
-18:00 ( від 16:00 до 17:00)
послуги надаються
на ігровому
майданчику Пражачка (Pražačka)Výše uvedené služby jsou
úterý
15:30 - 17:30
на вас16:00
чекає- 17:00
футбол та інші гри з м‘ячем
středa
hřiště Pražačka - fotbal a jiné míčové hry
pondělí 17:00 -18:00
Výše uvedené služby jsou
úterý 15:30 - 17:30
středa 16:00 - 17:00
hřiště Pražačka - fotbal a jiné míčové hry

безкоштовно!

безкоштовно!
ZDARMA!
ZDARMA!

