STŘEDISKO KOMPLEXNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE o.p.s.
5. května 249, 272 01 Kladno
tel.: 312 520 817
e-mail: protivova.skspkladno@volny.cz
www.skspkladno.cz

PROGRAM AKTIVIT PRO SENIORY
•
•
•

RELAXAČNÍ CVIČENÍ PŘI HUDBĚ
KLUB TVOŘIVÝCH RUKOU
DPS Kladno 4, ul. Vítězná 2910
Fontána Kladno, 5. května 249

Úterý:

13. 30 - 14. 15 hodin

Středa:
Čtvrtek:

12. 00 - 15. 00 hodin
12. 30 - 15. 00 hodin

Výlet
1.2.
Rudolfinum je novorenesanční budova na krásném místě v centru Prahy, prostředí vhodné pro pořádání koncertů,
výstav a jiných společenských akcí. Pojeďte s námi na komentovanou prohlídku Rudolfina v Praze.
Přihlásit se můžete 30.1.2019 od 8.00 hodin v 1. patře Fontány. Součástí prohlídky je výstup na střechu budovy bez
výtahu.
Cena: 208,-Kč (zahrnuje dopravu a vstupné)
Odjezd od Fontány: v 8.00 hodin
Předpokládaný návrat: ve 13.00 hodin
Přednáška
6.2.
13.00 hodin
Hostince jsou společenský fenomén. Svůj oblíbený hostinský podnik má snad každý, ať už je to restaurace, kavárna,
vinárna, pizzerie nebo klub. Zveme vás na přednášku pana Zdeňka Pospíšila
na téma Průvodce historií kladenských hostinců.
Přednáška
13.2.
13.00 hodin
Japonsko je pohostinná a fascinující země s jedinečnými kulturními tradicemi a moderním způsobem života. Přijďte
na přednášku Ing. Jiřího Emingera na téma Japonsko – 2.část.
Společenské odpoledne
23.2.
15.00 - 17.00 hodin
Fontána, společně s kapelou FOLK – COUNT, vás zvou na společenské odpoledne s písničkou
(trempské, country, folk i lidovky) do restaurace U Fridrichů v Kladně, ul. Smetanova 1218
(vstupné dobrovolné).
Výlet
27.2.
Naučné středisko ekologické výchovy – Čabárna o.p.s. pořádá odborné kurzy a školení za účelem zachování
biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí. Pojeďte s námi autobusem PID a navštívíme Naučné
středisko ekologické výchovy – Čabárnu o.p.s., kde nás pan Luděk Hora seznámí s náplní střediska.
Na Čabárnu a zpět do Kladna pojedeme autobusem Pražskou integrovanou dopravou, spoj č. 620 (vstupné ve výši
40,-Kč a jízdné si uhradí každý účastník sám).
Odjezd: Spoj č. 620 vyjíždí v 8. 20 hodin z nám. Svobody
Odjezd z Čabárny: v 10.16 hodin nebo ve 12.16 hodin

Generální partner

