NABÍZÍ DOSPĚLÝM ZÁJEMCŮM BEZ ROZDÍLU VĚKU

Vážení spoluobčané, máte zájem aktivně využít svůj volný čas? Máme pro vás řešení. Šance pro
slušné nabízí dospělým zájemcům bez rozdílu věku Volnočasovou univerzitu. Můžete si vybrat z
bohaté nabídky témat. Je také možné, že se vám společně strávená odpoledne zalíbí a navštívíte
s vašimi známými nebo přáteli všech osm lekcí z nabídky. Jednotlivé kurzy jsou bezplatné, pouze
při tvoření, kde je zapotřebí jakýkoliv materiál, si účastník jeho cenu uhradí. Účastníci, kteří
absolvují většinu kurzů, obdrží na slavnostním zakončení diplom a upomínkový dárek. Nic vám
nebrání přihlásit se nezávazně už nyní na internetové adrese zlonickasance@seznam.cz,
osobně u paní Jany Tůmové Husova 94 nebo každé úterý odpoledne a čtvrtek dopoledne v
Památníku Ant. Dvořáka.
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Univerzita bude trvat od října do května a budou veřejnosti nabídnuty tyto kurzy:
Jak se správně nalíčit? – Jarešovi – říjen 2015
Pletení z pedigu J. Šlechtová – listopad 2015
Vánoční rukodělky – R. Jarešová – prosinec 2015
Základní znalosti práce s počítačem – P. Pagač – leden 2016
Základy finanční gramotnosti – R. Kotěrová – únor 2016
Sestavujeme rodokmen – J. Tůmová – březen 2016
Základy malování – Géringovi – duben 2016
Základy fotografování – T. Nosil – květen 2016
Kurzy se uskuteční v nové společenské místnosti u knihovny (pekárna) vždy ve 2. týdnu v daném
měsíci. Konkrétní datum se dozvíte včas. Na vaši účast se těší členové Šance pro slušné.

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O NĚKTEROU Z LEKCÍ TÉTO
UNIVERZITY, ZAKROUŽKUJTE NA PŘIHLÁŠCE (najdete ji v srpnovém
čísle Zlonické šance nebo ve Zlonicích v COOPu u pokladny) ČÍSLO
LEKCE, VYPLŇTE SVÉ JMÉNO, KONTAKT NA VÁS A PŘIHLÁŠKU
VHOĎTE DO SCHRÁNKY (která je rovněž v COOPu u pokladny).
V SRPNOVÉM VYDÁNÍ ZLONICKÉ ŠANCE JE PODROBNĚJŠÍ POPIS
OBSAHU JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ. TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.
ŠANCE PRO SLUŠNÉ Z.S.

