
 

 
KLUB 
AKTIVNÍCH 
SENIORŮ 
 
PROGRAM – únor 2023 
 
Kde nás najdete: 
KLUBOVNA-kontaktní místo 
Budova býv. 1. polikliniky 
NA PŘÍKOPECH 103 
261 01 Příbram I 
(v přízemí) 
fitseniorpb@gmail.com 
fitseniorpribram.cz 
777 176 713 
771 143 717 
 
 

 
 

1.2.2023 I 10:00-12:00 hod 
TECHNIKA MACRAME  
Kristina Hovorková 
Macramé je nyní velkým hitem    
a při troše zručnosti si s námi 
vyrobíte působivou dekoraci. 
Materiál zajištěn. 
Příspěvek 30.- Kč na materiál. 
Bez rezervace. 
 
3.2.2023 I 10:00-12:00 hod  
RELAXAČNÍ TECHNIKY 
Lucia Fremrová 
Provedeme vás třemi druhy 
relaxačních technik. Imaginace, 
Jacobsonův trénink a progresivní 
svalová relaxace. Pohodové 
dopoledne. 
Zdarma. Nutná rezervace. 
 
7.2.2023 I 9:00-10:30 hod 
Klub MAKOVIČKA  
Ludmila Šamšulová 
Klub pro osoby s počátečním 
stádiem Alzheimerovy choroby, 
Parkinsonovou nemocí a dalšími 
neurodegenerativními změnami.  
Kognitivní trénink. 
Zdarma. Bez rezervace. 
 
7.2.2023 I 14:00-16:00 hod  
SETKÁNÍ PLETAŘEK  
Ludmila Šamšulová 
Vzájemná inspirace, společné 
tvoření. Pravidelné skupinové 
setkání každý měsíc.  
Zdarma. Bez rezervace. 
 

7.2.2023 I 16:00-18:00 hod  
KURZ HUBNUTÍ 
- podpůrná skupina 
Bc. Lucie Chmelíková 
Skupinové setkání s radami 
výživové terapeutky jak se 
konečně zbavit tuku, lépe jíst       
a lépe se cítit ve svém těle. 
Vzájemná motivace a podpora. 
Zdarma. Nutná rezervace. 
 
10.2.2023 I 10:00-12:00 hod  
SPOLEČENSKÉ HRY 
Lucia Fremrová 
Pravidelný klub milovníků 
deskových her. Nemáte doma 
parťáka? Přijďte mezi nás. 
Začínáme hrou:  UBONGO. 
 
15.2.2023 I 14:00-16:00 hod  
PÁDY A JAK JIM PŘEDCHÁZET 
Kristina Hovorková 
Pády ve vyšším věku jsou 
rizikem, kterému je třeba 
vědomě předcházet. Povíme si    
o možných příčinách nestability a 
prevenci pádů.  
Zdarma. Nutná rezervace. 
 
17.2.2023 I 10:30-12:00 hod  
ZPÍVÁNÍ s kytarou 
Lucia Fremrová 
Pojďte si s námi zpříjemnit den 
setkáním při společném zpěvu 
známých a oblíbených lidových 
písní za doprovodu kytary! 
Zdarma. Bez rezervace. 
 

21.2.2023 I 14:00-16:00 hod  
VITAMÍNY a  MINERÁLY 
PharmDr. Bc. Lada Ševecová 
Přednáška o tom, jaké vitamíny 
a minerály bychom měli užívat a 
proč, jaké jsou zbytečné a na co 
si dávat při jejich koupi pozor. 
Zdarma. Nutná rezervace. 

      
Každý pátek I 14:00-16:00 h 

     INDIVIDUÁLNÍ AJŤÁK      
Individuálně vám šité na míru. 
Poradíme jak na chytrý 
telefon, tablet, nebo počítač.  

     50.- Kč/30 min   
     Nutná rezervace předem. 
 
 

VÝŠLAP VESELÉ HŮLKY 
Každé pondělí s Maruškou Veselou 
9:00 - dle domluvy. Výšlap v terénu, 
veškeré info a přihlašování na 
vessle@seznam.cz akce je zdarma, 
vlastní úhrada dopravy. 
 

VÝŠLAP DLOUHÉ HŮLKY 
Každé pondělí s Láďou Zeithamlem 
9:30 - 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 
- dle domluvy. Výšlap v terénu, 
veškeré info a přihlašování na 
jitka.karasova50@seznam.cz, akce je 
zdarma, vlastní úhrada dopravy. 



 

Kompletní rozvrh lekcí a aktivit 
jaro/léto 2023 

 
Představujeme vám kompletní rozvrh aktivit FIT SENIOR Příbram od října 2022 v Klubovně Na Příkopech 103, 
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 pomoc, 
informace. Aktivity jsou zpravidla zdarma, na některé je nutné se předem přihlásit. Přijďte si k nám posedět, popovídat, 
poradit se. Zacvičte si s námi. Pojďte s námi ven. Rezervace provádějte, prosím, na tel.: 777 176 713 nebo 
na: fitseniorpb@gmail.com. 
Těší se na Vás tým FIT senior Příbram. 

 

 

 

 

 

 
KLUBOVNA 
Na Příkopech 103 

OBCE - KLUBY CVIČENÍ 

pondělí 

13.00-13.55 
Cvičení na židlích (nenáročné) 

9.30-11.30 Obecnice (Fara) 9.00 – konec dle domluvy - Veselé hůlky - v terénu, veškeré 
info a přihlašování na vessle@seznam.cz 

14.00-14.55 
Cvičení na židlích (pokročilí) 

13.30-15.30 Dolní Hbity 
(Komunitní centrum) 

9.30 – konec dle domluvy - Dlouhé hůlky - v terénu, 
veškeré Info a přihlašování na lzeithaml@centrum.cz 

9.30 – konec dle domluvy - Krátké hůlky - v terénu, veškeré 
info a přihlašování na jitka.karasova50@seznam.cz 

úterý 

9.00-10.30 Klub Makovička 
(1x měsíčně 1. úterý) 

9.30-11.30 Láz (sál) 8.30-9.30 
Dům Jógy Uran Zdravotní cvičení na podložce 

14.00-16.00 Pletařky 
(1x měsíčně 1. úterý) 

14.00-15.30 Podlesí (obecní úřad) 9.30-10.30 
Dům Jógy Uran Zdravotní cvičení na podložce 

16.00-18.00 
Hubnoucí podpůrná skupina  
(1x měsíčně 1. úterý) 

14.30-15.30 KODUS Příbram 
(společenská místnost) 

11.00-12.00 
On-line Zdravotní cvičení na židlích 

středa 

14.00-16.00 
Přednáška – bude upřesněno 

10.00-12.00 Bohutín (obecní 
úřad) 

8.30-9.30 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce 

14.00-16.00 
Klub Tvoření – bude upřesněno 

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

14.00-16.00 
Pěvecký sbor zkouška 

14.00-15.30 Bratkovice (obecní 
úřad) 1x měsíčně 

11.00-12.00 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce 

15.00-17.00 
Foto kurz (každých 14 dnů) – bude 
upřesněno 

10.00-11.30 
Sportovní hala Fotbal v chůzi 

čtvrtek 

13.00-14.00 
Trénink paměti 
zdarma, rezervace nutná 

13.30-15.00 – NOVÁ OBEC – bude 
upřesněno 

8.30-9.30 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce 

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

 9.45-10.45 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce 

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

11.00-12.00 
Zimní stadion Zdravotní cvičení na podložce 

pátek 

10.00-12.00 
Klub s programem 

 9.00-10.00 
RS fitness Posilovna ženy 

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

10.00-11.00 
RS fitness Posilovna muži 

8.30-9.30 
On-line Zdravotní cvičení na podložce 


