
 

 

BŘEZEN 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 10:00 – 12:00 Anglická konverzace 
              12:30 – 13:30 Španělština 
              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-intuice, meditace, 
                                        autom.kresba a další způsoby sebepoznání -  NOVÉ 
              11:00 – 12:00 BrainGym - cvičení pro mozek i tělo  NOVÉ 
              15:00 – 16:00 Kondiční cvičení 

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

►6.3.2018   Finanční poradenství, Lenka Šťastná  
►13.3.2018 Poradenství počítače, mobily apod.  Hana Čepová  
►20.3.2018 Právní poradenství Hana Mesthene  
►27.3.2018 Psychologické poradenství Hellena Holečková 

 

 



PŘEDNÁŠKY 
 

 

►Středa 7.3. 15:00-17:00 ONE BRAIN-Kineziologie Taťána Sitenská 
                          Metoda, jak se dobrat příčin našich fyzických i psychických potíží  
                              a zaměřit se přímo na ně pomohla už mnoha lidem, znáte ji? 

►Středa 14.3.15:30 – 17:00 Dědické právo po novele občanského zákoníku 
    v roce 2014.            Přednáší notář JUDr. Martin Krčma a bude čas i na vaše dotazy. 

►Středa 21.3. 15:00-17:00 Kladný přístup k životu. Přednáší a praktické postřehy 
                              a rady přináší Zdeněk Svoboda, zakladatel Nadačního fondu Lepší senior.  

►Úterý 27.3.16.30-18:00 Jak posílit svou odolnost proti stresu?  
                                      Přednáší psychoterapeut, lektor a supervizor Mgr. Michal Žmolík.   
                                           Teorie i nácvik relaxační metody k uvolnění stresu.  

KURZY  
►Kurz práce s počítačem pro naprosté začátečníky    
    Vždy ve čtvrtek od 8.2. do 8.3. vždy od 13:00-15:00 hod. Kurz je obsazen. 
 
 

►Kurz trénování paměti  
    20.2.,  27.2.,  6.3.,  13.3.,  20.3. 14:00 – 15.30 hod.  
    Kurz je obsazen.   
►Kurz první pomoci - jednodenní. 13.3. od  13:00 – 17:00 hod.  
     V kurzu bude věnován velký prostor pro vaše dotazy. 

►Kurz tvůrčího psaní - středa 14.3. od 16:00 
    Druhý díl celoročního cyklu, kdo má velký zájem, bude možno ještě se přidat 

5.3. pondělí od 14:00 do 17:00  DISKOTÉKA pro pamětníky !!! 
vítáme diskooblečky či doplňky (není nutné), také CD, pokud máte nějaké z 70-80 let, 
případně malé občerstvení a hlavně chuť si zatančit, pobavit se a zasmát. 
 

28.3. JARNÍ TĚŠENÍ !!! Po celý den od 10:00 do 19:00 se bude něco dít.  
Turnaj ve stolním tenisu, zdobení kraslic, pletení pomlázek, soutěž o nejlepší 
velikonoční mňamku, jarní úklid uvnitř i vně, kultura, Velké Bubnování na Jaro 
a možná bude i oheň a zelené pivo!  
(přivítáme vaši pomoc, příspěvek do soutěží nebo k pohoštění či nalezení 
sponzorů, kteří by věnovali ceny do soutěží apod.) 
 
        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 


