Klub Seniorů Praha 15
DPS Janovská 486
Internet : www.csop-praha15.cz

Červenec a srpen 2018
10.7. Úterý : Vycházka s posezením v přírodní restauraci. Směr
Újezd. Odcházíme ve 14:00h.
11.7. Středa: Trénink paměti od 8:30 – 10:00h. zadní sál
12.7. čtvrtek : Výstava v Tančícím domě ( Retro - Biják)
Výstava více než 200 kostýmů a rekvizit z českých filmových klasik.
Odjezd 9:00h z DPS Janovská . Pro hendikepované, zařízena doprava
Societou. Vstupné na výstavu cca do 100,-. Po výstavě za pěkného
počasí posezení v restauraci na zahrádce. Plánovaný návrat kolem
14:00 h.

'

'

18.7 středa: Angličtina pro všechny skupiny : opakování
10:00-11:30h. zadní sál
19.7 čtvrtek: Celodenní výlet na přírodní koupaliště - Jezero
Lhota. Na akci nutno se přihlásit ,cena výletu 180Kč. V ceně doprava
i vstup. Výlet se bude konat jen za příznivého počasí. Vstup do vody
pozvolný, možnost zakoupit si občerstvení v místních stáncích.
Odjezd 8:30, plánovaný návrat v odpoledních hodinách.

'

20.7. pátek : Pedigo

10:00 – 11:00h zadní sál.

26.7. čtvrtek: Hudební program na zahradě DPS.
pan V. Vomáčka, pokud by nepřálo počasí, bude se vystoupení
konat v jiných prostorách DPS. Začátek vystoupení ve 14:00h.
31.7. pondělí: Angličtina pro všechny skupiny 9:00 – 10:30h.
NA KONANÉ VÝLETY SE PROSÍM HLASTE NA TEL: 725927132

Srpen 2018
1.8. středa : Trénink paměti 10:00 – 11:30h. zadní sál
6.8. pondělí : Bingo - hra s čísly od 14: 00 zadní sál.
9.8. čtvrtek: Trénink paměti od 8:30 – 10:30 zadní sál
14.8. úterý: Období Keltů v Evropě
Interaktivní výstava Národního muzea v Praze. Stovky vystavených
archeologických nálezů ukazují náboženské rituály pohřbů i všední
život Keltů.

Výlet zajišťuje Klub seniorů ve spolupráci s Komunitním centrem..
Odjezd DPS Janovská 486 ve 13:00h . Na vstup se vybírá 80,Na akci je nutno se přihlásit na tel: 770 111 460 Gabriela Chytrá
28.8. úterý: Hudební program na zahradě DPS při hezkém počasí
pan Mgr. Vomáčka
Přeji Vám nádherné prožití letních měsíců. A hlavně se hodně
usmívejte a smějte ☺ .

