
DUBEN 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, tanec 

              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   9:30 – 11:00 Nordic walking - kdo nemá hůlky, rezervuje si je v kanceláři 

                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 

              10:00 – 12:00 Petanque 

              14:30 – 15:30 Dvouhodinový program Trénuj hlavu, trénuj tělo,  

                                       aby zdraví vydrželo - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  

              15:30 – 16:30 Dvouhodinový program Trénuj hlavu, trénuj tělo,  

                                       aby zdraví vydrželo - CVIČENÍ 

Pátek    10:00 – 11:00 Sebepoznání-Kdo zná sám sebe, může najít skutečnou 

                                           moudrost a hlubokou radost. Různé techniky sebepoznání.  

               11:00 – 12:00 BrainGym - cvičení k propojení mozku s tělem   

              15:00 – 16:00 Kondiční cvičení 

 

PORADENSTVÍ   

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

►  3.4.2018  Poradenství počítače, mobily apod.  Hana Čepová 

►10.4.2018   Psychologie, osobní a rodinné problémy, Hellena Holečková  

►17.4.2018  Právní poradenství, Hana Mesthene   

►24.4.2018  Finanční poradenství, Lenka Šťastná  

 



 

PŘEDNÁŠKY 
 

 

►Středa 4.4. 15:00 – 17:00 Zdeněk Svoboda- PROKRASTINACE  

      Praktické postřehy  a rady přináší Zdeněk Svoboda, zakladatel Nadačního fondu  

      Lepší senior. 

►Pondělí 9.4.15:00 – EURYTMIE léčebná -  Hana Giteva – artróza 
     Zakladatelka české eurytmické společnosti Eurythmea nám ukáže, jak se pomocí 

      unikátní metody pohybu zbavit artrózy. 

►Středa 11.4. 14:00-16:00 Pohybové studio MUDr.Kleplové 
    Přednáška bude s praktickými ukázkami- vezměte si lehký šátek dvě hluboké lžíce  

     a malou PET láhev. Na přednášku se registrujte, počet míst je omezen. 

►Středa 18.4. 14:00-16:00 Kreslené hádanky s Tomášem Jurczykem   
    Tomáš (*1983)  vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a věnuje se kresleným  

    hádankám. Budou zároveň představeny i 2 knihy autorových kreslených hádanek,  

    které skvěle zabaví děti i dospělé (12 – 99 let) a navíc podpoří i logické myšlení.  

►Pondělí 23.4. 15:00 – 17:00 Časté zdravotní obtíže a vhodná pohybová 

     aktivita. Přednášející je MUDr. Vlasta Syslová z České asociace Sport pro všechny. 

►Úterý 24.4.16.30-18:00 Jak komunikovat v rodině?  
     Přednáší psychoterapeut, lektor a supervizor Mgr. Michal Žmolík.  
  

►Středa 25.4. 15:00 – 17:00  Zdravotně orientovaná zdatnost - Mgr.M.Zitko  

                                                                  z České asociace Sport pro všechny.                        

             

 

 

 

 

 

 

                  

                     

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 


