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PROGRAM LISTOPAD 2022
celý listopad
MOJE VÁNOCE
Mezigenerační soutěž na téma Moje Vánoce. Fantazii se meze
nekladou – můžete soutěžit s obrázky, fotografiemi, texty aj.
Výstavka soutěžních příspěvků se bude konat v prosinci, autoři
nejlepších výtvorů budou odměněni drobným dárkem.
středa 2. listopadu v 15 h
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Hudební odpoledne při kytaře a s promítáním textů písní.
čtvrtek 3. listopadu v 8.30-12.30 h nebo 13.00-17.00 h
SEMINÁŘE JAK NA CHYTRÝ TELEFON A TABLET
Je vám 65 a více let? Zdarma vás naučíme, jak správně ovládat
tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na
internetu!
Senior Point Zlín ve spolupráci s neziskovým spolkem Moudrá
Sovička nabízí ZDARMA vzdělávací semináře Jak na chytrý
telefon a tablet. Seminář je určen pro seniory 65 +, kteří mají
zájem naučit se správně ovládat základní nastavení a služby
chytrého telefonu a tabletu.
Neziskový spolek Moudrá Sovička má dlouholeté zkušenosti se
vzděláváním seniorů a díky dotačnímu programu MPSV –
Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností a NADACE VODAFONE –
Projekt Digitální odysea, jsou naše aktivity ZDARMA.
Přihlášky předem!
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pondělí 7. listopadu v 16.30 h
OSOBNOST A DÍLO TGM, JAK JEJ NEZNÁTE II
Cyklus tří přednášek o méně známých informacích, událostech,
myšlenkách spoluzakladatele naší republiky T. G. Masaryka.
Další přednáška se uskuteční 21. listopadu 2022.
Přihlášky předem!
Přednáší Ing. Petr Franc.
středa 9. listopadu v 15 h
NÁDHERNÝ ISLAND
Cestovatelská přednáška s promítáním fotografií.
Přednáší Vlasta Benešová.
čtvrtek 10. listopadu v 10.25 h
LISTOPADOVÁ VYCHÁZKA ZA POZNÁNÍM
- PO BAŤOVĚ DÁLNICI Z KUDLOVA DO ZLÍNA
Sraz na autobusové zastávce Školní, odjezd autobusem č. 32X
v 10.35 h. Výstup na zastávce Kudlov, točna v 10.44 h. Společná
procházka cca 3 km po trase tzv. Baťovy dálnice, pár metrů po
silnici, potom přírodním prostředím po polní cestě.
Zpáteční cesta trolejbusem do Zlína ze zastávky Lesní čtvrť,
případná možnost prodloužení trasy dolů pěšky.
sobota 12. listopadu
LISTOPADOVÝ VÝŠLAPEK
Odjezd vlakem v 8.35 h z Otrokovic, 8.53 h ze Zlína-střed, 8.58 h
ze Zlína, Podvesná. Z nádraží ve Vizovicích půjdeme pěšky do
Zámecké zahrady – cca 1 km, pak se dle zájmu projdeme po
zahradě.
(pokračování na další straně)
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(pokračování z předchozí strany)
V Zámecké zahradě se koná 12. ročník Svatomartinského
trhu. Těšit se můžete na ukázku řemesel, dílničky pro děti,
pestrý doprovodný program a prodej místních produktů.
Dále můžeme navštívit Galerii Mariette, ve které probíhá 21.
prodejní výstava skleněných vánočních ozdob a všeho dalšího,
co k Vánocům patří. Jedná se o exkluzivní kolekci skleněných
vánočních ozdob vyráběných ručně českými výrobci výhradně
pro galerii. Nevynecháme Čokoládové království.
Vlak jede zpět ve 13.24 h, 14.20 h, 14.51 h.
Ve spolupráci se Spolkem Parkinson Zlínsko.

pondělí 14. listopadu v 16 h
SETKÁNÍ PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI
Zveme všechny zájemce o pěstounskou péči.
Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína
středa 16. listopadu v 10-17 h
ŠÁTKOBRANÍ POTŘETÍ
Dobročinný prodej. Přijďte si nakoupit šátky, šály a
drobnou bižuterii, kterou přinesli naši příznivci. Výtěžek
z akce bude určen pro Family a Senior Point Zlín.
Děkujeme vám za donesené věci a těšíme se na vás při
prodeji.
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pondělí 21. listopadu v 16.30 h
OSOBNOST A DÍLO TGM, JAK JEJ NEZNÁTE III
Cyklus tří přednášek o méně známých informacích,
událostech, myšlenkách spoluzakladatele naší republiky
T. G. Masaryka.
Přihlášky předem!
Přednáší Ing. Petr Franc.
pondělí 28. listopadu v 13 h
SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Podpůrné setkání. Vede Zdenka Černá, Unie pečujících.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Aktivity jsou pro vás zdarma a proběhnou za platných vládních opatření.
Děkujeme za vaši podporu a moc nás těší vaše návraty i nové cesty k nám!
Možnost přispění na činnost Family a Senior Pointu Zlín:
Bankovní spojení - 2201069601/2010, VS 110. Děkujeme za podporu.

Projekt podporuje statutární město Zlín a Zlínský kraj.

