
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nově vybudované Komunitní centrum Církve bratrské na Kladně 

16:00 – 16:05 Přivítání 

16:05 – 16:15 Veselé trampoty opičky Žofky  
(loutkové představení) 

16:15 – 18:00 Dětské odpoledne 
malování na tvář, tvoření se skleněný-
mi korálky, hry 

16:30 – 17:00 Bible – kniha, se kterou se setkáváme na 
každém kroku (Nový zákon zdarma) 

17:00 – 17:20 Historie a vize komunitního centra 

19:00 – 19:30 Bible – kniha, se kterou se setkáváme na 
každém kroku (Nový zákon zdarma) 

19:30 – 19:50 Historie a vize komunitního centra 

20:00 – 20:30 Koncert současné křesťanské hudby 

20:30 - 21:30 Promítání filmu MOST + diskuse 

21:30 – 23:30 Čajovna/kavárna + palačinky 

21:30 – 23:30 Deskové hry 
Po celou dobu programu bude otevřená kavárna a v době od 17:00 – 19:00 hodin 

a 21:30 – 23:30 bude k dispozici společné občerstvení (palačinky a další zdravé věci) 
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KOMUNITNÍ CENTRUM CÍRKVE BRATRSKÉ 

PÁTEK 10. ČERVNA 2022 

Václava Pázdrala, Kladno (kousek od železniční stanice Kladno město). 

Nejbližší stanice MHD – L. Zápotockého nebo Železniční zastávka město. 

 

Sbor Církve bratrské v Kladně Stavba komunitního centra 
  

 

KOMUNITNÍ CENTRUM CÍRKVE BRATRSKÉ 

PÁTEK 10. ČERVNA 2022 

Václava Pázdrala, Kladno (kousek od železniční stanice Kladno město). 

Nejbližší stanice MHD – L. Zápotockého nebo Železniční zastávka město. 

 

Sbor Církve bratrské v Kladně Stavba komunitního centra 
  

 


