
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY 

ZÁŘÍ 2018  PRAVIDELNÝ PROGRAM                                  

Pondělí 10:30 – 11:30 Tvořivá dílna               
13:30 – 15:30 -  16:30 Kanasta a jiné karetní hry 
              14:00 – 16:00 Klub u voňavého šálku-společenské odpoledne 
              15:00 – 16:00 Jóga (NOVÉ-začínáme 10.9.) 
              16:30 – 17:30 Trénink ve stolním tenisu (začíná se 10.9.) 

Úterý    10:00 – 11:00 Výuka angličtiny pro pokročilé začátečníky 
    11:30 – 12:30 Výuka němčiny pro každého 
              15:00 – 17:00 Poradenství – viz dále 

Středa  10 :00 – 11:30 Nordic walking - kdo nemá hůlky, vyzvedne si je v 9:45 v Komunitním centru  
              12:00 – 13:00 Výuka angličtiny pro úplné začátečníky 
              13:30 – 14:30 Anglická konverzace 
               

Čtvrtek 10:00 – 12:00 Petanque a Mölkky 

              14:00 – 15:00 Trénuj hlavu trénuj tělo, aby zdraví vydrželo – KONDIČNÍ CVIČENÍ 
                                       (od 13.9.)  

Pátek    10:00 – 11:00 Osobní rozvoj   
              11:00 – 12:00 BrainGym - cvičení pro mozek i tělo   
               

PORADENSTVÍ   
vždy v úterý 15-17 hod. Pokud se sejde více zájemců, má každý 15 minut 

►4.9.      Poradenství z oblasti informační techniky  Hana Čepová  
►11.9.    Poradenství právní  JUDr.Hana Mesthene 
►18.9.    Poradenství psychologické  Hellena Holečková 
►25.9.   Poradenství finanční Ing.Lenka Šťastná 
 

PŘEDNÁŠKY 

►Po 10.9. od 15 hod. Sexualita zralého věku problematiku intimního partnerského života 
seniorů přijde otevřít Petra Freya Hamerníková 

►19.9. od 15 hod. Když uši neslouží -  Přednáška o sluchu a praktické zkušenosti jak řešit 
situaci pokud špatně slyšíte. Přednášet bude Ing. Martin Novák, ředitel České unie 
neslyšících, z.ú. a prezident Českomoravské unie neslyšících z.s. 
►26.9. od 15 hod. Jak přišly počítače na svět - František Kostka pracoval v Akademii věd  
v oboru číslicové mechaniky a mikropočítačů. Na historii vývoje počítačů nám objasní jejich 
princip a konstrukci. Objevte fascinující příběh zrodu umělé inteligence. Vhodné pro 
všechny laické návštěvníky, jejich přátele, děti i vnuky. 

 

 

!!! POZOR  !!!  WWW.ZARIME.INFO  !!!  POZOR  !!!  WWW.ZARIME.INFO !!!  POZOR !!! 
24. září 2018  14-18 hod. ZáříME – již páté mezigenerační setkání, soutěžení a hraní na hřištích 
ŽŠ Poláčkova 3 na Praze 4 (metro Budějovická). Nad akcí převzal záštitu místostarosta Prahy 4, 
pan Ing. Zdeněk Kovařík, Česká asociace sportu pro všechny (ČASP) a SenSen, projekt Nadace 
Charta 77 

KURZY – NA VŠECHNY KURZY SI REZERVUJTE MÍSTO na www.kc-praveted.cz/kurzy,  
na tel. 775 531 833, nebo v kanceláři. 

►Kurz trénování paměti Feuersteinovou metodou - od 13.září 2018 do prosince 2018  
vždy ve čtvrtek od 15.30 hod. 
Metoda, která se  zaměřuje na proces učení a aplikaci naučených poznatků na obsah učiva.  
Kurz povede PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.  
TENTO KURZ MÁ ZÁSADNÍ NÁVAZNOST A PROTO JE NUTNO ABSOLVOVAT HO CELÝ. 

►18.9. Jednodenní kurz První pomoci od 13 hod.  
Výklad, ukázky, dotazy.  

►Kurz trénování paměti - vždy v úterý od 14:00 hod. 25.9. – 23.10.  
Procvičování všech druhů paměti, mnemotechniky, soustředění.  

►Kurz takticko-strategické sebeobrany pro seniory  
TENTO KURZ MÁ ZÁSADNÍ NÁVAZNOST A PROTO JE NUTNO ABSOLVOVAT HO CELÝ. 
5 setkání, 5 praktických témat: na ulici, v dopravních prostředcích, ve veřejných prostorách 
(kulturní akce – zábavy, plesy), na návštěvě, doma. Teorie + praktické cviky sebeobrany  
plus jako bonus ukázka shiatsu relaxačních cviků.  
KURZ A 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10. - čas 16:00-17:00 

KURZ B 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10. – čas 17:00-18:00 
KURZ C 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. - čas 16:00-17:00  
 

► Kurz práce na PC  – mírně pokročilí - vždy ve čtvrtek od 10:30 do 12:30 ( 27.9 – 25.10.) 
Kurz pro všechny, kteří s počítačem umí, ale chtějí se dozvědět trošku víc. Tipy a triky, kancelářský 
balík (Word, Excel, PowerPoint), bezpečnost, úprava fotografií, přílohy emailu atp.   
 

Klub U voňavého šálku – připravujeme si společné mlsání. Přineste ingredience podle 
tématu nebo malý příspěvek a společně vykouzlíme a sníme krásné a dobré mlsky. 
10.9.- ovocné dezerty,  17.9.- jednohubky 

BONUS 
26.9. v 10:00 začíná cyklus DÁMSKÝ KLUB – každý měsíc se setkáte s paní Alenou Bohryovou 
a bude to o kráse, ženství, mládí i stáří a životě vůbec. Registrace není nutná. 

VEŠKERÉ AKCE JSOU U NÁS ZDARMA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
tel. 775 531 833  -  www.kc-praveted.cz      Bedřichovská 16, Praha 8 
                                                                            změna programu vyhrazena  
                 sledujte webové stránky nebo se tam registrujte pro posílání aktualit a změn v programu 


