SENIORSKÉ VÝLETY 2017
Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro občany seniorského věku s trvalým
bydlištěm v Praze 1 (doprava, návštěva
objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu).
Nový způsob přihlašování. Pro velký
zájem o seniorské výlety sdělujeme, že
se senior může přihlásit pouze na 1 výlet
v daném měsíci a upřednostněni budou ti,
kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů. V první možný den přihlášení
na daný výlet bude přihláška umožněna
jen těm, kteří neabsolvovali minimálně
dva poslední výlety. Všem ostatním bude
přihláška otevřena týden od prvního data
možného data přihlášení na daný výlet.
Tímto se chceme vyhnout frontám v den
přihlašování a vyhrazujeme si možnost
daného seniora z výletu odhlásit, pakliže
by nesplňoval výše zmíněné podmínky.
Děkujeme za pochopení.
Den před odjezdem výletu je možné
zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li
se neuvolnilo místo. V případě naplnění
kapacity výletu bude sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně
a včas informován telefonicky. Tímto také
žádáme uvést vždy telefonní kontakt,
nejlépe mobilní telefon.
Mgr. Karel Ulm, MPA,
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování
stejným způsobem, popř. telefonicky:  221 097 280  221 097 300.

 Únorové seniorské výlety 2017
Pondělí, 6. února 2017, 8:00
 DUBÍ – PORCELÁNKA („CIBULÁK“)
A MOST – CHRÁM NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Na tento výlet se přihlašuje od pondělí 16. ledna 2017.
Úterý, 21. února 2017, 8:00
 KESTŘANY – TVRZ A VYSOKÁ
U PŘÍBRAMI (A. DVOŘÁK)
Na tento výlet se přihlašuje od pondělí 23. ledna 2017.
 Březnové seniorské výlety 2017
Úterý, 14. března 2017, 8:30
 JEMNIŠTĚ – ZÁMEK A SEDLČANY
– MĚSTO
Na tento výlet se přihlašuje od pondělí 6. února 2017.

Úterý, 21. března 2017, 8:00
 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
– ZÁMEK A DĚČÍN – MĚSTO
Na tento výlet se přihlašuje od úterý
21. února 2017.
 Dubnové seniorské výlety 2017
Úterý, 11. dubna 2017, 8:00
 LOUKA U ZNOJMA – KLÁŠTER
A ZNOJMO – MĚSTO
Na tento výlet se přihlašuje od
úterý 14. března 2017.
Úterý, 25. dubna 2017, 8:00
 MERKUR ( MUZEUM STAVEBNICE) POLICE NAD METUJÍ A NÁCHOD – MĚSTO
Na tento výlet se přihlašuje od
úterý 21. března 2017.

 Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30

AKCE PRO SENIORY
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘEJÍ VŠEM
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A LÁSKY V
NOVÉM ROCE.
V roce 2017 pro vás připravujeme
spoustu dalších krásných akcí, budou
pokračovat zavedené cykly besed, přednášek, vycházek i kulturních a sportovních programů, chystáme tradiční akce,
jako jsou turnaje v pétanque, tábor pro
seniory, vánoční koncert, ples seniorů
apod. Plánujeme i pěkné novinky, proto
sledujte tuto rubriku nebo si nechte
e-mailem posílat věstník akcí pro seniory (objednávky věstníku na e-mailu
schwarzova@socialnisluzbyp1.cz).
PŘEDNÁŠKA PALACHOVO NÁMĚSTÍ
A NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH NÁHRADNÍ
TERMÍN
V úterý 17. 1. ve 14 hodin srdečně
zveme všechny seniory z Prahy 1 do

BDPS Benediktská 13 na přednášku
Jaroslavy Náprstkové na téma Palachovo náměstí a náměstí Curieových. Na
přednášku se hlaste od 2. 1. u Terezy
Noskové, tel. 607 048 183, a Karolíny
Schwarzové, tel. 725 397 934.
POETICKÉ ODPOLEDNE VE VIOLE
Odpoledne s básněmi Pavla Bláhy
Běh života se koná ve středu 18. 1. od
15 hodin v divadle Viola. Na kytaru doprovodí Pavel Bláha mladší. Vstupenky
jsou k vyzvednutí zdarma v infocentru
MČ Praha 1 ve Vodičkově ulici od úterý
3. 1. 2017. Z kapacitních důvodů není
možný vstup bez platné vstupenky.
SETKÁNÍ S KULTUROU
Koncert tentokrát na téma Písničky
našeho mládí se koná v Malostranské
besedě ve středu 25. 1. od 15 hodin.
Vystoupí uskupení Pragtet. Vstupenky jsou zdarma k vyzvednutí v
informačních centrech Úřadu městské

části Praha 1 ve Vodičkově ulici a na
Malostranském náměstí od 10. 1. do
naplnění kapacity. Z kapacitních důvodů
není možný vstup bez vstupenky.
PŘEDNÁŠKA LIBEŇ ANEB KDE SLAVILI PRVNĚ V PRAZE VÁNOCE S VÁNOČNÍM STROMKEM
Přednáška Jaroslavy Náprstkové z
cyklu Klikaté cesty Prahou se uskuteční ve
čtvrtek 26. 1. od 14 hodin v jídelně BDPS
Benediktská. Na přednášku se hlaste od
16. 1. u Terezy Noskové, tel. 607 048 183,
a Karolíny Schwarzové, tel. 725 397 934.
SOVY V HAŠTALCE!
Přijďte se dozvědět něco o nočních
lovcích, prohlédnout si je zblízka a
pohladit si jejich peří. Nejen s ohledem
na přítomnost živých ptáků je omezena
kapacita posluchačů, a proto je nutné se
na přednášku hlásit od 16. 1. u Terezy
Noskové, tel. 607 048 183, a Karolíny
Schwarzové, tel: 725 397 934.

