
                                                                                                                         

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY 

ČERVEN 2018      

PRAVIDELNÝ PROGRAM                                  
 

Pondělí 10:30 – 11:30 Tvořivá dílna 
              13:30 – 15:30 Kanasta a jiné karetní hry 
              14:00 – 16:00 Klub u voňavého šálku-společenské odpoledne NOVÉ 
              15:00 – 16:00 Trénink ve stolním tenisu  

Úterý    10:00 – 11:00 Výuka angličtiny pro pokročilé začátečníky 
     11:30 – 12:30  Výuka němčiny pro každého 
              13:00 – 14:00 Dílna pro jednotlivce 
              15:00 – 17:00 Poradenství – viz dále 

Středa  12:00 – 13:00 Výuka angličtiny pro úplné začátečníky 
              13:30 – 14:30 Anglická konverzace 
              14:00 – 17:00 Přednášky – viz dále 

Čtvrtek   9:30 – 11:00 Nordic walking - kdo nemá hůlky, rezervuje si je v kanceláři 
              10:00 – 12:00 Anglická konverzace 
              12:30 – 13:30 Španělština 
              10:00 – 12:00 Petanque 
              14:30 – 15:30 Dvouhodinový program Trénuj hlavu trénuj  
                                       tělo, aby zdraví vydrželo část první- TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  
              15:30 – 16:30 Dvouhodinový program Trénuj hlavu trénuj 
                                       tělo, aby zdraví vydrželo část druhá - CVIČENÍ   

Pátek    10:00 – 11:00 Sebepoznání-Porozumět sami sobě-relaxace, meditace, 
                                        koncentrace, vědomé vnímání   NOVÉ 
              11:00 – 12:00 BrainGym - cvičení pro mozek i tělo  NOVÉ 
              15:00 – 16:00 Kondiční cvičení 

  

 

 

                             VEŠKERÉ AKCE JSOU U NÁS ZDARMA 



 

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

►5.6.    Poradenství právní  Hana Mesthene 

►12.6.  Poradenství z oblasti informační techniky  Hana Čepová 
►19.6.  Poradenství finanční Lenka Šťastná 
►26.6. Poradenství psychologické  Hellena Holečková 
 

PŘEDNÁŠKY 
 

 

►Středa 6.6. 15 hod.  Cítit se krásná v každém věku - se špičkovou vizážistkou 
Magdalenou Souškovou. Vše o líčení a kráse i v pozdějším věku, vše o tom,  
jak být sama sebou a jak zvýraznit svoji osobitost. Praktické ukázky a diskuse. 

►Pondělí 11.6. 15 hod.  Relaxace a uvlonění Radka Mothejzíková, ČASPV. 
Relaxovat a uvolnit se je čím dál složitější, ale zároveň čím dál pro zdraví 
potřebnější. Pojďte se něco z tohoto umění přiučit, nebudete litovat. 

►Pondělí 18.6. 15 hod.  Jedu s dobou – Jedu bezpečně  Ing.Budina z AMK ČR 
pohovoří o projektu „Jedu s dobou”, o novinkách v legislativě i o tom,  
jak i v seniorském věku řídit bezpečně.. 

►Středa 27.6. 15 hod.  Když už člověk jí  Výživová poradkyně a zakladatelka 
legendárního klubu racionální stravy Poljanka Ing.Michaela Nusková  
nás seznámí se základy zdravé výživy a také zavzpomíná na historii hnutí  
za zdravou stravu v Čechách. 

►Středa 28.6. Návštěva zamčené zahrady v Nuslích, které vládne velice zajímavý 
a charismatický „zahradník“ s dlouhou a obsáhlou pamětí. Je to studnice vzpomínek  
na dávný sochařský ateliér a jeho stavbu, na jeho známé  i méně známé umělecké 
obyvatele i na éru, kdy tento kouzelný kout obývali slavní tvůrci prvních animovaných 
filmů. Uvidíme, jak tento zapomenutý klenot zrestauroval a uvedl do života. 
SRAZ  v 16 hod. v Centru Bedřichovská 16, nebo v 17 hod. na stanici tramvaje 
Svatoplukova (pod Nuselským mostem, tram.č.1,2,3,7,12,14,17,18,21,24) 

 

                 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 


