
 Klub Seniorů Praha 15 

     DPS Janovská 486 

Internet : www.csop-praha15.cz 

 

                             Červen 2018 
Úterý: 5.6.  Bingo - přijďte si zahrát s čísly, pro vítěze dáreček 

z tomboly: (výrobky z naší keramické dílny). 

 

Středa: 6.6. Počítače – Protože nemůže probíhat z důvodu 

rekonstrukce běžný kroužek počítačů, dohodli jsme se  

na opakování učiva konzultacích s lektorem Slávkem Jiráskem od 

13:00h v prostorách Kavárničky klubu.  
 

Čtvrtek: 7.6. – Oslava DNE DĚTÍ ve spolupráci 

s Komunitním Centrem Prahy 15.  
Pozvěte vnoučky, pravnoučky a přijďte si s námi zazpívat a zahrát 

sportovní hry na zahradě Dps Janovská. Společně můžete prožít pěkné 

odpoledne. Pro děti i pro vás bude připravené malé občerstvení. 

 

Úterý: 12.6. – Celodenní výlet na zámek Litomyšl s 

obědem 
Sraz v 8:00h DPS Janovská 486, odjezd 8:30h, plánovaný návrat 

17:00h., dopravu zajištuje Klub Seniorů, vstupné a oběd si hradí 

účastníci výletu sami cca 220kč,-. Čeká vás prohlídka nádherných 

zámeckých komnat a divadelního sálu s průvodcem. Přihlašovat se 

můžete od 14.5. Z pěkného počasí, prohlídka města. 

 

 
 

http://www.csop-praha15.cz/


Čtvrtek 14.6. Zpěv za doprovodu na harmoniku - Luboš 

Kryčer od 14:00h. na zahradě DPS Janovská, za špatného 
počasí v prostorách jídelny. 

Úterý 19.6. Beseda se sociální pracovnicí PhDr.Veronikou 

Funtovou. Pomoc v sociální oblasti na Praze 15 (Účelem této 

besedy bude informovanost o službách CSOP Prahy 15. Nejen 
pro stávající klienty, ale například i pro rodinné příslušníky, kteří 
mají v péči své blízké). 

Středa 20.5. Počítače: Opakování učiva a  konzultace 

s lektorem Slávkem Jiráskem od 13:00h v prostorách 

Kavárničky klubu.  

Čtvrtek 21.5. Hudební program na zahradě DPS. 

Zahrát na klávesy a zazpívat nám přijede pan Mgr. Václav 

Vomáčka. 
 

Úterý 26.6. Výlet do skanzenu v Přerově                  
Sraz 8:45 na recepci odjezd 9:00, plánovaný návrat cca 16h. 
Zajištěna doprava Klubem Seniorů, vstupné a oběd si účastníci 
výletu budou hradit sami. Vlastníci ZTP/P karty, mají vstup i 
s doprovodem zdarma. Výlet je určen i pro hendikepované 
klienty DPS Janovská 486. Vybírat na oběd a vstup budeme 
150,- Kč. 

             

Na výlety se prosím hlaste u Kristíny Funtové nebo 

Gabriely Chytré na tel: 770111460, 725927132. 


