
 

KLUB 
AKTIVNÍCH 
SENIORŮ 
 
PROGRAM - listopad 
 
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 
 
 

 
 

 
 

2.11.2022 I 10:00-12:00  
ZDRAVÝ SPÁNEK – přednáška 
Kristina Hovorková 
Řekneme si o příčinách poruch 
spánku ve stáří, jak usínat a jak 
dodržovat pravidla pro zdravý 
spánek. Na co se zaměřit při 
poruchách spánku a co nám 
pomůže upravit spánkový režim. 
Zdarma, nutná rezervace. 
 
2.11.2022 I 15:00-17:00  
KURZ FOCENÍ mobilním telefonem 
pro začátečníky – lekce 4/4 
Martin Janota 
Uzavřený kurz. Poslední lekce 
s profi fotografem. 
Na Příkopech 103 - Příbram I. 
 
8.11.2022 I 14:00-16:00 hod  
SETKÁNÍ PLETAŘEK  
Ludmila Šamšulová 
Vzájemná inspirace, společné 
tvoření. Pravidelné skupinové 
setkání každý měsíc.  
Zdarma. 
 
8.11.2022 I 16:00-18:00 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. 

9.11.2022 I 10:00-12:00 hod 
23.11.2022 I 13:00-15:00 hod 
Klub AKTIV FIT  
Ludmila Šamšulová 
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. 
 
23.11.2022 I 10:00-12:00 hod 
30.11.2022 I 10:00-12:00 hod 
SPOLEČNÉ ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
Kristina Hovoroková 
Pojďte s námi tvořit adventní 
dekorace. Závěsný věnec, nebo 
věnec na stůl. 
Nutná rezervace. 
Poplatek na materiál: 100 Kč. 
 
Každý pátek I 10:30-11:30 hod 
TECHNOLOGIE BEZ OBAV s 
Marcelou Kubovou – začátečníci  
Učíme se s chytrým telefonem. 
Zdarma, nutná rezervace. 
 
Každý pátek I 14:00-16:00 hod 
Individuální IT pomoc s 
telefony/tablety 
50.- Kč/30min – nutná rezervace 
předem. 

VÝŠLAP VESELÉ HŮLKY 
Každé pondělí s Maruškou Veselou 
9:00-15:00 hod (dle domluvy) výšlap 
v terénu, veškeré info a přihlašování 
na vessle@seznam.cz akce je zdarma, 
vlastní úhrada dopravy. 
 
7.11.2022 Obecnice - Klobouček - 
Tok - Orlov, 14,5 km.  Odjezd BUS 
v 8:21 hod. Předpokládaný návrat cca 
v 15 hod. 
14.11.2022 Příbram - Kozičín - Láz, 
10,5 km. Sraz u Družby v 9:30 hod., 
předpokládaný návrat do 15 hod. 
21.11.2022 Dlouhá Lhota - Kotenčice 
- Pičín - Hluboš, 11 km. Odjezd v 8:51 
hod od II. polikliniky spojem č. 517 
Návrat do 15 hod. 
28.11.2022 Orlov - Pilská nádrž - 
Kozičín - Lazec - Příbram, 11 km. Sraz 
v 9:30 hod u Družby. Návrat cca ve 14 
hod. 
 

VÝŠLAP DLOUHÉ HŮLKY 
Každé pondělí s Láďou Zeithamlem 
9:30-15:30 hod (dle domluvy) výšlap v 
terénu, veškeré info a přihlašování na 
lzeithaml@centrum.cz, akce je 
zdarma, vlastní úhrada dopravy. 
 

VÝŠLAP KRÁTKÉ HŮLKY 
Každé pondělí s Jitkou Karasovou 
9:30-12:00 hod (dle domluvy) výšlap v 
terénu, veškeré info a přihlašování na 
jitka.karasova50@seznam.cz, akce je 
zdarma, vlastní úhrada dopravy 
 

mailto:fitseniorpb@gmail.com


 

Představujeme vám kompletní rozvrh ak
v tělocvičnách a ve vybraných obcích. Vše přehledně na jenom místě. Pověste si nás na ledničku a máte vše při ruce 
Aktivity jsou určeny pro všechny seniory 62+. Nabízíme zajímavý program, společnost, odbornou sociální 
informace. Aktivity jsou zpravidla zdarma, na některé je nutné se předem přihlásit. Přijďte si k
poradit se. Zacvičte si s námi. Pojďte s námi ven.
na: fitseniorpb@gmail.com. 
Těší se na Vás Kristina, Lucia, Lída a mnoho dalších.

 
 

KLUBOVNA 
Na Příkopech 103 

OBCE 

pondělí 

13.00-13.55 
Cvičení na židlích (nenáročné) 

9.30

14.00-14.55 
Cvičení na židlích (pokročilí) 

13.30
(

úterý 

14.00-16.00 
Setkání pletařek (1x měsíčně) 
 

9.30

16.30-18.30 
Hubnoucí podpůrná skupina (1x 
měsíčně) 

14.00

14.30
(

středa 

10.00-12.00 Klub AKTIV FIT 
1x měsíčně 3. středa 

10.00
úřad)

10.00-12.00 
Klub s programem 

14.00

14.00-16.00 
Pěvecký sbor zkouška 

14.00
úřad) 1x měsíčně

15.00-17.00 
Foto kurz (každých 14 dnů) 

čtvrtek 

13.00-14.00 
Trénink paměti 
zdarma, rezervace nutná 

 

14.15-15.15 
Technologie bez obav – začátečníci 
zdarma, rezervace nutná 

15.30-16.30 
Technologie bez obav – pokročilí 
zdarma, rezervace nutná 

pátek 

10.30-11.30 
Technologie bez obav – začátečníci 
zdarma, rezervace nutná 

 

14.00-16.00 
Individuální IT pomoc 
s telefony/tablety 
50.- Kč/30min – nutná rezervace 
předem. 

Kompletní rozvrh lekcí a aktivit 
podzim/zima 2022

 
Představujeme vám kompletní rozvrh aktivit FIT SENIOR Příbram od října 2022 v Klubovně Na Příkopech 103, 

tělocvičnách a ve vybraných obcích. Vše přehledně na jenom místě. Pověste si nás na ledničku a máte vše při ruce 
Aktivity jsou určeny pro všechny seniory 62+. Nabízíme zajímavý program, společnost, odbornou sociální 
informace. Aktivity jsou zpravidla zdarma, na některé je nutné se předem přihlásit. Přijďte si k

námi ven. Rezervace provádějte, prosím, na tel.: 777 176

Těší se na Vás Kristina, Lucia, Lída a mnoho dalších. 

 

 

OBCE - KLUBY CVIČENÍ 

9.30-11.30 Obecnice (Fara) 9.00-15.00 
(dle domluvy) Veselé hůlky
přihlašování na vessle@seznam.cz

13.30-15.30 Dolní Hbity 
(Komunitní centrum) 

9.30-15.30 
(dle domluvy) Dlouhé hůlky
přihlašování na lzeithaml@centrum.cz

9.30-12.00 
(dle domluvy) Krátké hůlky
přihlašování na jitka.karasova50@seznam.cz

9.30-11.30 Láz (sál) 9.30-10.30 
Dům Jógy Uran Zdravotní cvičení na podložce

14.00-15.30 Podlesí (obecní úřad) 11.00-12.00 
On-line Zdravotní cvičení na židlích

14.30-15.30 KODUS Příbram 
(společenská místnost) 

10.00-12.00 Bohutín (obecní 
úřad) 

8.30-9.30 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce

14.00-15.30 Dubno (obecní úřad) 9.45-10.45 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce

14.00-15.30 Bratkovice (obecní 
úřad) 1x měsíčně 

11.00-12.00 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce

10.00-11.30 
Sportovní hala Fotbal v chůzi

 8.30-9.30 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce

9.45-10.45 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce

 9.00-10.00 
RS fitness Posilovna ženy

10.00-11.00 
RS fitness Posilovna muži

9.00-10.00 
On-line Zdravotní cvičení na podložce

rh lekcí a aktivit 
2022 

Klubovně Na Příkopech 103, 
tělocvičnách a ve vybraných obcích. Vše přehledně na jenom místě. Pověste si nás na ledničku a máte vše při ruce . 

Aktivity jsou určeny pro všechny seniory 62+. Nabízíme zajímavý program, společnost, odbornou sociální pomoc, 
informace. Aktivity jsou zpravidla zdarma, na některé je nutné se předem přihlásit. Přijďte si k nám posedět, popovídat, 

176 713 nebo 

 

 

Veselé hůlky - v terénu, veškeré info a 
přihlašování na vessle@seznam.cz 

Dlouhé hůlky - v terénu, veškeré Info a 
přihlašování na lzeithaml@centrum.cz 

é hůlky - v terénu, veškeré info a 
přihlašování na jitka.karasova50@seznam.cz 

dravotní cvičení na podložce 

dravotní cvičení na židlích 

dravotní cvičení na podložce 

dravotní cvičení na podložce 

Zdravotní cvičení na podložce 

Fotbal v chůzi 

Zdravotní cvičení na podložce 

Zdravotní cvičení na podložce 

Posilovna ženy 

Posilovna muži 

Zdravotní cvičení na podložce 


