
During 
the afternoon 
awaits you:

• Examples of Easter traditions
• Easter workshops from all over the world
• Easter competition games
• Knitting whips
• Easter eggs and Easter decorations
• Face painting
• Refreshment

Friday  April 8rd, 2022
    From 3pm to 5pm Event location: 

Ladislava Coňka 40, 
Prague 4 – Písnice,

in front of the Elementary 
school and fi re department 
in Písnice, at the Oběcňák 

pond and at the school 
playground

� e author of the drawing is Jaroslava Kočová.Programme subje
ct to 

chan

ge.

� e event is organized as part of the Prague-Libuš district project 
„Support of integration in the Prague-Libuš district in 2022“ focused on 
the integration of foreigners and is potentially co-� nanced by the Ministry 
of the Interior of the Czech Republic and the Prague-Libuš district.

Během 
odpoledne 
na vás čekají:

• Ukázky velikonočních tradic
• Velikonoční dílničky z různých koutů světa
• Velikonoční soutěžní hry
• Výuka pletení pomlázek
• Výroba kraslic a velikonoční dekorace
• Malování na obličej
• Něco dobrého na zub

pátek 8. 4. 2022 
   od 1500  do 1700 hod.

Místo
konání události: 

Ladislava Coňka 40, 
Praha 4 – Písnice,

na prostranství 
před Základní školou 

s rozšířenou výukou jazyků 
a hasičskou zbrojnicí 

v Písnici, u rybníka 
Obecňák 

a na hřišti ZŠ

Autorka kresby je Jaroslava Kočová.Změna prog
ramu vyh

razen
a.

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2022“ 
zaměřeného na integraci cizinců a je potenciálně 
spolu� nancován Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha-Libuš.
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