
KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ 
Pořady připravuje, uvádí a srdečně zve Ing.Dana Steinová, 

akce se konají obvykle od 14.30 hod. 

.................................................................................................... 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ DOMOVINA-KRS Praha a Aktivní stáří .eu ; Na 

Maninách 32a, Praha 7/tram 1, 14, 25 z metra C Vltavská či metra B 

Palmovka/ 

27.ledna 2020  Oslava 36.narozenin Klubu aktivního stáří a narozeni nejstarších 

studentů Centra celoživotního vzdělávání - ZDARMA! 

 

24.března 2020 Národní týden trénování paměti-Jak si hravě zapamatovat seznam       

na nákup o 150 položkách- pozor výjimečně v úterý od 9 do 11 hodin ZDARMA! 

 

22.května 2020 Jarní koncert Pražského salonního orchestru /vstupné 50 Kč 

 

7. prosince 2020 Vánoční koncert Pražského salonního orchestru /vstupné 50 Kč 

SÁL PŘÍTOMNOST-pořadatel Krajská rada seniorů hlavního města 

Prahy -Dům Radost, Churchilovo nám.2, Praha 3, tram č.9,5, 26 do 

st.Husinecká, /vchod z ul.Siwiecovy/ 

27. dubna 2020  INFO DEN  přehlídka programů, služeb a přednášek pro seniory 

návštěvníci INFO DNE obdrží čestné vstupenky  na slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni 

seniorů, který se koná ve Smetanově síni Obecního domu  1.října 2020 od 10-12 hodin 

ZDARMA!   

10.00-10.20 h  Krajská rada seniorů hlavního města Praha 

10.20-10.40 h  Seniorfitnes  

10.40-11. 30 h  Remedium a vystoupení seniorského Divadla Proměna 

11.30-12.00 h  Centrum celoživotního vzdělávání a Exp. univerzita pro prarodiče a vnoučata 

12.30-13.20 h  Aktivizační program s Právě teď o.p.s. a Babička roku-nominace do soutěže 

13.20-13.35 h  Duhový tandem-dialog mezi dětmi školního věku a seniory 

13.35-14.15h  Sdružení českých spotřebitelů 

14.15-15.00 h  Sherlock Senior-jak se zorientovat v informacích a desinformacích 

15.00-16.00 h  ČSTPMJ Trénování paměti-interaktivní workshop 



OBECNÍ DŮM , SMETANOVA SÍŇ- pořadatel HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A 

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

1. října 2020  Slavnostní koncert Pražského salonního orchestru na 

oslavu Mezinárodního dne seniorů, čtvrtek od 10-12 hodin, přehled skladeb 

se předem nezveřejňuje. ZDARMA na vstupenky, ty lze získat pouze účastí 

na INFO DNI 27.4.2020 

 

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY-pořadatel Krajská rada seniorů 

hlavního města Prahy-/předprodej v kanceláři KRS v KZ Domovina/, U 

Modré školy 1, Praha 4, přímo na stanici metra C Háje 

/výstup z nástupiště po schodech, NE po eskalátoru/ 

 

 24. února 2020  Pořad na oslavu 200 let od narození Boženy Němcové 

Božena Němcová bojující a milující-divadlo jednoho herce-Stáňa Hošková /vstupné 

50 kč 

 

9.listopadu 2020 Výlet k jezeru COMO-Mileva-o životě s Albertem Einsteinem- 

 divadlo jednoho herce-Stáňa Hošková /vstupné 50 Kč 

 

25. prosince 2020 Vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí 

 o svátcích zůstat sami ZDARMA! 

 

 Obvyklé vstupné na akce Klubu aktivního stáří je Kč 50,-, informace o studiu v Centru 

celoživotního vzdělávání naleznete na www.aktivnistari.eu, stejně tak jako o akcích Krajské rady 

seniorů hlavního města Prahy a kurzech trénování paměti pro veřejnost. 

Zápisy do letního semestru šk. roku 2019/2020 budou zahájeny 1.12.20 on -line a 3.12.19 osobně 

v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7 a končí 31.3.20. 

Zápisy do zimního semestru šk.roku 2020/2021 budou zahájeny 1.4.2020 on-line a 7.4.20 

osobně  až do 20.5.2020. V době letních prázdnin je CCV uzavřeno. Zápisy opět pokračují od 

1.10.2020 on line a od 7.10.20 osobně  do 25.11.20. 

 


