
PROGRAM AKCÍ PRO SENIORY -  LEDEN 2020 

9.1.2020: TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro seniory:  Do Milovic za koňmi 

Sraz: po 9:00 hodině u pokladen Masarykova nádraží 
Odjezd:   odjezd v 9:22 hodin, jízdenka PID pro 4 pásma 
Délka trasy: cca 10km, možnost prodloužení do Benátek nad 
Jizerou. Trasou vás provede paní Jitka. 
V Milovicích obejdeme ohradu divokých koní a kolem 
italského vojenského hřbitova dojdeme do Lysé nad Labem.  
 

13.1.2020: KURZ ASERTIVITY pro seniory - Jak se nenechat odbýt 

od 14:30 jídelna v Křejpského 1502/8  

Přednášející: Robert Janák, facilitátor A DOMA z.s. 
V dnešní době jsou senioři často vystavování manipulaci či nátlaku okolí. Dozvíte se jak efektivně 
komunikovat s okolím, jak rozpoznat manipulaci a jak se jí bránit.  
ZDARMA, rezervace není nutná. 
 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staroměstské průchody a dvorky 

Dne:  14.1.2020 (úterý) ve 14:00 

Dne:  18.1.2020 (sobota) v 10:00 
Sraz pro obě procházky: v hale stanice metra Staroměstská 

(vyjet po pojízdných schodech do haly). 

Průchozí domy jsou od nepaměti rysem pražské tváře, životním 
projevem její nepřehledné spletitosti, symbolem pražského 
tajemství. Nejhustěji jsou protkány průchody ulice 
Melantrichova, Kožná, Havelská, Michalská a další. Pasáže a dvorky v těchto a dalších ulicích 
navštěvoval Egon Erwin Kisch, sem situoval děje popsané ve svých knížkách Jaroslav Foglar, zde se 
vynořovaly a mizely tajemné postavy z románů Gustava Meyrinka.  

21.1.2020: PŘEDNÁŠKA: PRVNÍ POMOC 

od 15:00 jídelna v Křejpského 1502/8  

Přednášející: Michaela Švandrlíková, odd. prevence, MP HLMP 
Obsah přednášky: První pomoc při infarktu, mrtvici, mdlobě. Prevence melanomu. 
Očkování.  
ZDARMA, rezervace není nutná. 
 

22.1.2020: LEDNOVÉ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 

od 13:30 v objektu Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena:       80Kč 
Cena zahrnuje občerstvení: chlebíčky, moučník, káva, voda  

Přijďte si užít odpoledne, při  tanci či poslechu za doprovodu živé hudby, hraje 
František z kapely Hvězdný prach Připojte se vrstevníkům z domů s pečovatelskou 
službou a z klubů seniorů.  

Vstupenky lze zakoupit do vyprodání kapacity po předchozí telefonické domluvě na adrese: Dům 

s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, u sociální pracovnice Šárky Vracovské, 

DiS., tel. č.: 770 197 680  

Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí – pátek 8:00-14:00 tel.: 770 197 680  

 



27.1. 2020: CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Led(n)ové kolečko za obecnou školou 

Sraz a odjezd: v 10.00 u Komunitního centra Matky Terezy, Háje  
Trasa: přes Záběhlice, Michli, Slatiny, Vršovice a dále …podle počasí  
 Délka trasy:  cca 25 – 45 km  
Víte, co bylo na dně Hameráku? A proč se nazýval Kupferhammer? Víte, 
kde se zachovala prvorepubliková kolonie? Kde se natáčel film Obecná 
škola a co po ní zbylo? Kde byla Čapkova Rafanda? Tušíte, proč edenský 
“Prátr” zkrachoval? Kde se střídal podnikatel Gröbe s Hitlerjugend a ti 
pak s pionýry? Kde zrálo francouzské víno, kde bylo Vivárium, nejen s krokodýly - a co způsobily 
bomby? Víte, co říká pomník pod Nuselským mostem? Mnohem víc se dozvíte cestou s Mirjou. 
Každý se účastní na vlastní nebezpečí, doporučujeme cyklistickou helmu a náhradní duši. Při 
extrémní nepřízni počasí nejedeme.  

 
Pro všechny turistické, komentované procházky a akce platí: 
Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá 

zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií během 

akcí vyjádřete prokazatelně před zahájením.  

 

Podrobné informace naleznete na www.jmsoc.cz 

 

 

 

 

 


