PROGRAM PRO VEŘEJNOST

KLUBOVÁ SETKÁNÍ

Místo konání: Volnočasové centrum KOTLANKA,
Kotlanova 7, Brno-Líšeň (není-li uvedeno jinak)

ČTVRTEK 14. ČERVNA 2018
od 14.00 hod.

14.00–15.00 hod.: Posezení u kávy
15.00–17.00 hod.: Nordic walking
Procházka s nordic walking holemi nebo bez nich
s fyzioterapeutkou Bc. Janou Šperlinkovou. Sraz na Kotlance.
V případě špatného počasí se procházka nekoná.

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety
a telefony, vezměte je s sebou.

ČTVRTEK 21. ČERVNA od 14.00 hod.
14.00–17.00 hod.:
Červnové posezení u kávy

Zrekapitulování činnosti klubu za tento školní rok.

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety
a telefony, vezměte je s sebou.

ČTVRTEK 28. ČERVNA od 14.00 hod.
14.00–17.00 hod.:
Opékání špekáčků na Dělňáku

Přátelské posezení na zahradě. Špekáček s sebou! Akce se
koná na Dělňáku, Klajdovská 28, Brno-Líšeň. V případě
špatného počasí se opékání nekoná a proběhne klubové
setkání na Kotlance.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ČERVEN 2
018

Seniorský klub RÉVA
AKCE
Středa 27. června 2018
od 14.00 hod.

SLEZINA NA KLÁŠTERNÍ ŠKOLE
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie a Kulturní
centrum Líšeň zvou bývalé žáky s rodinou a přátele školy na
posezení v zahradě a prohlídku školy.
Přijďte, zavzpomínejte na školní léta a doneste fotografie ze
svých školních lavic na Líšeňské tablo!
Fotky okopírujeme, nedáte je z ruky a odnesete si je domů.

Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma s fotkami i bez nich.
Místo konání: SZSEA, Šimáčkova 1, Brno-Líšeň

Vstup je zdarma, není-li uvedeno jinak. Program je přístupný veřejnosti, aktivity určené pouze členům Seniorského klubu RÉVA jsou
označeny. Členství v klubu je bezplatné a přináší další výhody jako
například přednostní rezervace na vybrané akce, speciální program
a případné slevy na kurzovném a vstupném v Kulturním centru Líšeň (konkrétní informace o slevách jsou průběžně zveřejňovány na
webu a FB profilu KC Líšeň).

KONTAKTY A INFORMACE:

Kulturní centrum Líšeň / Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: senior.klub@kclisen.cz
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz

V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka,
Kondiční a klubové aktivity Klubu seniorů Brno-Líšeň.
Provoz a program Seniorského klubu RÉVA zajišťuje Kulturní centrum Líšeň,
příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Činnost KC Líšeň finančně
podporuje městská část Brno-Líšeň. Na přípravě programu spolupracujeme
s Rodinným centrem Pastelka a Klubem seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto
subjekty jsou zapojeny do projektu Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné
a dostupné volnočasové aktivity pro seniory.

www.kclisen.cz

