Město Kopřivnice Vás srdečně zve na aktivity
pro naše seniory v celoročním programu

VANAIVAN

Aktivní senior 2017
aneb
Setkávání při sportu,
zábavě i vzdělávání
Kalendář akcí pro aktivní seniory 2017

24.01.2017 – Na kajaku kolem Bajkalu
Beseda s cestovatelem a dobrodruhem Markem Šimíčkem.
V jeho vyprávění se s ním vrátíme k nádhernému Bajkalu,
který tentokrát proplul na kajaku.
Zasedací místnost v 10. patře budovy radnice – 14 hodin
21.02.2017 – Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme
Již tradiční společné zpívání při harmonice i kytaře
s Ing. L. Piskořem. Také si zasoutěžíme o nejlepší vtip
odpoledne.
Klub seniorů TATRA, Sokolovská 393 – 14 hodin
06.03.2017 – SENIORCOMP
Úvodní schůzka zájemců o výuku i zdokonalování v práci
na PC - určeno pro začátečníky i mírně pokročilé.
Skautské centrum Vanaivan – 17 hodin

14.03.2017 – Beseda na téma „Jak nevyhořet“
Povídání s pracovníkem Hasičského záchranného sboru
v Novém Jičíně v rámci prevence vzniku požárů. Toto téma
se týká každého z nás.
Klub seniorů, Sokolovská 393 - 1. pochodí – 14 hodin
15.03.2017 – Národní týden trénování paměti
Přednáška s pracovnicí Městské knihovny Lucií
Kazlepkovou, u níž je možné přihlásit se do kurzu.
Přednášková místnost knihovny v KDK – 9 hodin
29.03.2017 – Trénování paměti
Zahájení kurzu o šesti lekcích s p. Kazlepkovou.
Přednášková místnost knihovny v KDK – 9 hodin

Duben 2017 – Výstavka prací absolventů výtvarného kurzu
při Akademii 3. věku
Prostory knihovny v KDK Kopřivnice
20.04.2017 – Jarní seniorské odpoledne
Tradiční kulturně společenská akce s programem i tancem.
Velký sál KDK – 17 hodin
19.05.2017 – Den sociálních služeb
Tradiční přehlídka poskytovatelů sociálních služeb.
Prostranství před Kulturním domem Kopřivnice – 13 hodin

20.05.2017 – Pochod generací
Sportovně - zábavná mezigenerační akce v rámci „Týdne
pro rodinu“. Dopolední procházka po naučné stezce – bez
nároků na vysokou výkonnost s cílem ve Skautském centru
Vanaivan (zábavně soutěžní program napříč generacemi
s možností opékání špekáčků).
Start: před Kulturním domem Kopřivnice - 9 hodin
14.06.2017 – Cyklozájezd – Srdcem Jižní Moravy
Oblíbené cykloputování pro milovníky jízdy na kole,
přírodních i kulturních zajímavostí po trase.
Odjezd od Interhotelu TATRA Kopřivnice – 6,30 hodin
28.06.2017 – Od jamky k jamce
I letos, na Vaše přání, opakujeme tuto nenáročnou
sportovní aktivitu v pěkném přírodním prostředí.
Hřiště minigolfu v areálu koupaliště – 8,30 hodin

06.09.2017 – Outdoorové dopoledne na Vanaivanu
Akce ve spolupráci se Skautským centrem Vanaivan.
Soutěže, ve kterých bude třeba prokázat nejen fyzickou
zdatnost, ale také kreativitu a schopnost spolupráce
v týmu.
Skautské centrum Vanaivan – 8,30 hod.
11.09.2017 – Akademie 3. věku
Přihlašování do zimního semestru vzdělávání seniorů
Knihovna KDK
20.09.2017 – Turisticko–poznávací zájezd
Kam? To bude překvapení
Turisticko-poznávací zájezd pro milovníky aktivního
pohybu, historických památek i přírodních pozoruhodností.
Odjezd od Interhotelu TATRA Kopřivnice – 6 hodin

17.10.2017 – Zábavné soutěžní odpoledne
Převážně nevážně si zasoutěžíme, pobavíme se, možná
se i něco nového dozvíme. Přestávky vyplní hudební
vsuvka a nealko pitný režim.
Zasedací místnost v 10. patře radnice – 14 hodin
23.11.2017 – Podzimní seniorské odpoledne
Tradiční kulturně společenská akce s programem i tancem.
Velký sál KDK – 17 hodin
28.11.2017 – Předvánoční tvoření
Což takhle adventní věnec nebo pěknou vánoční vazbu
z vlastní dílny? Pojďte si vyzkoušet svou zručnost
a kreativitu – za zkoušku nic nedáte.
Klub seniorů, Sokolovská 393 - 1. pochodí – 8,30 hodin

Sledujte prosím upoutávky na jednotlivé akce v místních sdělovacích
prostředcích a na plakátovacích plochách. Drobné změny nejsou
vyloučeny!
Máte návrhy, nápady či připomínky? Neváhejte a kontaktujte nás!
Kontaktní osoby:
Mgr. Pavla Zrunková - MÚ Kopřivnice – OSVZ, 2. poschodí č. dv. 243
Tel: 556 879 460, e-mail: pavla.zrunkova@koprivnice.cz
Lucie Kazlepková - Knihovna Kopřivnice, KDK
(pro Akademii III. věku a Trénování paměti)
Tel: 556 808 420, e-mail: kazlepkova@kdk.cz
Dana Žambochová - Skautské centrum VANAIVAN

(pro SENIORCOMP)
Tel: 603 228 175, e-mail: dana.zambochova@vanaivan.cz

