
 

 

PROGRAM 
PROSINEC 

Středa 2. prosince, 16.00 -18.00 h. 

Angličtina hravě, ONLINE 
Že vás učení nebaví? Že nevíte, jak na to? Že neustále hledáte cesty a jste opakovaný 
začátečník? Máme pro vás TIP! Pojďte si vyzkoušet anglický jazyk jednoduchou a 
zábavnou formou. Madla vás naučí, jak to jde. Lehce a hravě. Lekce je určena těm, kteří 
si chtějí anglický jazyk procvičit. Všem, kteří zatím tento jazyk jenom zkouší. Učení nemá 
být mučení. Proto nyní máte možnost vyzkoušet zábavnější formu angličtiny. Věříme, že 
si každý nějaké vědomosti odnese. Potkáte se ONLINE s Madlou.  
Vstupné ZDARMA 
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz,  
tel.: 731 250 133 
 

Čtvrtek 3. prosince, 16.00 – 18.00 h. 
 

Úprava fotografií nejen pro 
Vánoce, ONLINE 
 

Ovládněte úpravu fotografií. Rádi fotíte? Chcete si vyrobit vlastní fotokoláž, originální 
tvorbu, dárek nejen k Vánocům? Ale nevíte si rady, jak fotky upravit? Jste neustálý 
začátečník? My vám s tím pomůžeme. Společně se naučíme: zmenšení, ořez, barevné 
úpravy, doostření, vyvážení světel a stínů. Co budete potřebovat? Stačí si připravit 
fotografii určenou k úpravě, PC a program (práce s programem, který je běžně 
dostupný). Před akcí vám budou na email zaslány potřebné informace k přípravě na 
online workshop. Online bude probíhat na platformě ZOOM. Prosíme o včasné 
přihlášení, počet míst je omezen. Workshopem bude provázet kreativní grafik ze studia 
www.noinstant.cz Martin Škroch.  
Vstupné ZDARMA 
Rezervace na: 
email.: taksis@domovnaceste.cz,  
tel.: 731 250 133 
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ČTVRTEK 10. prosince, od 16.00 – 18.00 h. 

Deskobraní s Matějem, ONLINE 
Matěj je u nás velmi oblíbený. Je to totiž mistr her. S úsměvem umí rozdat karty a 
roztočit kostku. Jeho herní repertoár je velmi široký, takže má z čeho vždy vybírat. Víte, 
že největší zážitky jsou ty společné? Přijďte si do našeho online herního světa k nám pro 
jeden takový. Koná se ve spolupráci s Klubem deskových her Skuteč. 
Společně tak můžeme dát hraní jiný rozměr.  
Vstupné ZDARMA 
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz,  
tel.: 731 250 133 
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