
 

KLUB 
AKTIVNÍCH 
SENIORŮ 
 
PROGRAM - říjen 
 
Kde nás najdete: 
KLUBOVNA-kontaktní místo 
Budova býv. 1. polikliniky 
NA PŘÍKOPECH 103 
261 01 Příbram I 
(v přízemí) 
fitseniorpb@gmail.com 
fitseniorpribram.cz 
771 143 717 
777 176 713 
 
 

 
 

 
 

5.10.2022 I 10:00  
PÁDY A JAK NA NĚ - přednáška 
Kristina Hovorková 
Řekneme si o příčinách pádů ve 
stáří, jak padat a jak pádům 
předcházet, jak vstávat a 
pomáhat vstát. Na co se zaměřit 
při úpravě bezpečného prostředí 
a jak cvičit na podporu stability. 
Zdarma, nutná rezervace. 
 
6.10.2022 I 10:00-16:00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Zveme všechny naše seniory, ale 
i nové zájemce, na den 
otevřených dveří v klubovně 
spolku. U příležitosti 10 let 
fungování organizace vás zveme 
na malé občerstvení a pro 
každého seniora, který nás v 
průběhu dne navštíví, bude 
připraven ve spolupráci s 
partnery akce dárek. Akce bude 
probíhat od 10:00 do 16:00 hod v 
přízemí bývalé 1. polikliniky Na 
Příkopech 103.  
Děkujeme všem za přízeň. 
 
11.10.2022 I 15:00-16:30 hod  
SETKÁNÍ PLETAŘEK  
Ludmila Šamšulová 
Vzájemná inspirace, společné 
tvoření. Pravidelné skupinové 
setkání každý měsíc.  
Zdarma. 
 
 
 

11.10.2022 I 16:30-18:30 hod  
KURZ HUBNUTÍ pro seniory - 
podpůrná skupina 
s výživovou expertkou 
PharmDr. Bc. Lada Ševecová 
Potřebujete motivaci a podporu 
při hubnutí? Začít žít zdravěji  
a vytrvat? Naučit se správně jíst a 
vařit? Podpoříme vás. Pravidelné 
skupinové setkání každý měsíc.  
Zdarma, nutná rezervace. 
 
12.10.2022 I 10:00-11:30 hod 
MOZKOVÁ GYMNASTIKA 
Ludmila Šamšulová 
Hádanky, kvízy, pátrání po 
správných řešeních rozličných 
úkolů pro osvěžení mysli. Prstová 
cvičení, úkoly pro jemnou 
motoriku.  
Zdarma. 
 

19.10.2022 I 10:00-12:00 hod 
Klub AKTIV FIT  
Kristina Hovorková 
Otevíráme klub pro osoby s 
počátečním stádiem 
Alzheimerovy choroby, 
Parkinsonovou nemocí a dalšími 
neurodegenerativními změnami. 
Těšit se můžete na podpůrné a 
stimulující prostředí. Náplní 
setkání bude zdravotní cvičení, 
trénování paměti, relaxační 
techniky a především podpora a 
společenský kontakt. Setkávat se 
budeme pravidelně každý měsíc.  
Nutná rezervace: 777 176 713. 

VÝŠLAP VESELÉ HŮLKY 
Každé pondělí s Maruškou Veselou, 
veškeré info a přihlašování na 
vessle@seznam.cz akce je zdarma, 
vlastní úhrada dopravy. 
 
1.10.2022 Strašice - lovecký zámeček 
Tři Trubky - Brdská vločka – Strašice, 
11,9 km. Odjezd BUS 531 v 7:50 hod., 
návrat cca v 17 hod. 
8.10.2022 Mokrovraty - Pouště - Kozí 
Hory - Stará Huť, 11,3 km. Odjezd 
BUS 395 v 7:25 hod., návrat do cca 15 
hod. 
15.10.2022 Neumětely - Želkovice - 
Málkov - Lounín – Zdice, 12,2 km. 
Odjezd BUS v 7:40 hod., návrat do 16 
hod. 
22.10.2022 Příbram - Skorotín – 
Hluboš, 9,9 km. Sraz na autobusové 
zastávce v Jinecké ulici v 9:30 hod., 
návrat do 15 hod. 
29.10.2022 Drahlín - Klouček - 
Slonovec – Jince, 10 km. Odjezd BUS 
504 z autobusového nádraží v 8:21 
hod., návrat do 14 hod. 

 

NOVINKY od října 2022 
Začínáme 7.10.2022 (každý pátek)  

10:30-11:30 hod TECHNOLOGIE 
BEZ OBAV s Marcelou Kubovou – 
nová skupina začátečníci  
Učíme se s chytrým telefonem. 
Zdarma, nutná rezervace. 
14:00-16:00 hod Individuální IT 
pomoc s telefony/tablety 
50.- Kč/30min – nutná rezervace 
předem. 
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