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AKTIVITY PRO SENIORY V LÍŠNI
prázdniny 2017

Vážení senioři,
děkujeme Vám za přízeň, kterou jste během školního roku Révě věnovali.
Náš dík patří také všem lektorům za jejich obětavou práci a partnerům,
kteří s námi sdíleli své zkušenosti a znalosti.
Co Réva zažila a nabídla?
Volnočasové aktivity, a to např. cvičení, angličtina, šachy, taroky, informatika.
Oslavu Dne seniorů a křest první publikace Příběhy líšeňských pamětníků.
Nový Seniorský klub Réva s pestrým programem. Vánoční barmanské vystoupení,
besedy s hosty a exkurze. Členky věnovaly krásné ruční práce dětem z Klokánku,
navštěvují Stacionář pro seniory Naděje a MŠ Synkovu.
Klub seniorů Brno - Líšeň si převzal Čestné uznání ceny Seniora roku, vyhlášené
Chartou 77, dle nominace Kulturního centra Líšeň.
Uspořádání druhé besedy našich pamětníků se studenty a první ročník
Tradice dětem.
Réva Vás bude provázet i dál!
Co jsme zahájili v minulém roce, bude nadále pokračovat.
Rozšíříme aktivity Seniorského klubu Réva. Nabídneme např. Seniorskou akademii
ve spolupráci s Městskou policií, trénink paměti, cvičení, angličtinu, nutriční poradnu
a zajímavé hosty.
I letos oslavíme Den seniorů a pokřtíme nové Příběhy líšeňských pamětníků, které
se také stanou součástí celorepublikové výstavy projektu Národní kronika Charty 77.
Nově na Kotlance!
I Kotlanka se představí v novém kabátě, nabídne široké líšeňské veřejnosti nové
aktivity a zájmové kluby.
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 O AKTIVITÁCH RÉVY NA E-MAILU reva@kclisen.cz, tel. 544 210 182 A RECEPCI KOTLANKY.
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

