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Aktivity pro seniory v Líšni
Vážení senioři,
rádi bychom Vám poděkovali za přízeň, kterou jste během tohoto školního roku věnovali
Révě. Náš dík patří také všem lektorům a partnerům za jejich úžasnou spolupráci.

A jaký byl tento školní rok v Révě?
První, nesmělý a neokoukaný s velkým přáním zaujmout, poskytnout zajímavé aktivity
a možnost podílet se na komunitním životě.
Réva nabídla lekce cvičení pro seniory, jógu, přednáškové cykly o moravské architektuře,
přírodě a občanském právu, babičkohrátky, návštěvy výstav, divadelních představení,
koncertů i zábavných akcí, členství v klubu šachů, taroků a informatiky, výrobu originálních
šperků nebo prohlídku Depozitáře MHD. Zřídili jsme lékovou a ekologickou poradnu.
Účastnili jsme se kampaně Brněnské dny bez úrazů a soutěže Úhel pohledu.
Přivítali jsme hosty z Nadace Charty 77. Zrealizovali jsme mezigenerační besedu v rámci projektu Národní kronika Senzačního seniora, kde senioři sdíleli se studenty své životní
příběhy, které budou vydány městskou částí v brožuře a uloženy v Národním muzeu.
Slavnostně jsme otevřeli Senior point a Klubovnu pro seniory na Kotlance, kterou je možné
zdarma využít pro zájmovou činnost. Zde jsme již poskytli zázemí klubu informatily,
šachovému a tarokovému klubu, výstavě maleb a fotografií, a také sál pro cvičeni jógy.
Tento prostor je otevřen i pro realizaci Vašich zájmů!
Réva Vás bude provázet i nadále!
Aktivity, které jsme zahájili v minulém školním roce, budou samozřejmě pokračovat
a je připraveno i pár novinek!
Rozšíříme přednáškové cykly o dějiny umění, navštívíme spalovnu, účastníme se kampaně
Brněnské dny pro zdraví, přidáme tanec, angličtinu a další. Budeme pokračovat v projektu
Národní kronika, sbírat osobní příběhy líšeňských seniorů a mapovat proměny naší obce.
Pozveme Vás na pravidelná společná odpolední setkávání seniorů na Kotlance.
RC Pastelka připravilo prázdninový program Barevné léto pro babičky a dědečky s vnoučaty
do kterého se můžete stále zapojit.
Vážení senioři a partneři,
přejeme Vám krásné léto, plné šťastných chvil s rodinou a přáteli, mnoho veselých zážitků
a odpočinku. Těšíme se na společná setkávání a další spolupráci v příštím školním roce.
Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň a na telefonních číslech 731 117 114 nebo na reva@kclisen.cz.
Klub seniorů

Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804

