
Plán aktivit organizace 

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 

na měsíc říjen 2017 
 

POZVÁNKA  

Dne 4. 10. 2017 od 9.00 – 16.00 hodin Vás Centrum sociálních služeb 

a pomoci Chrudim zve na Den otevřených dveří, který se bude konat 

v Denním stacionáři Jitřenka a Pohoda na adrese Městský park 828, 

v Domě s pečovatelskou službou Soukenická 158 Chrudim a v Domě 

s pečovatelskou službou Obce Ležáků 215 Chrudim. Těšíme se na Vás. 

 

4. a 18. 10. od 14.00 hodin 

se sejdeme ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci 

Chrudim v Soukenické ulici na přednášce na téma: „Ema Destinová“, 

kterou si pro nás připravila paní RNDr. Jana Procházková 

 

16. 10. od 14.00 hodin  

bude v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim 

v Soukenické ulici probíhat aktivita Klub vařečka. 

 

16. 10. od 16.00 hodin 

můžete trávit pozdní odpoledne v Měšťanské restauraci v Chrudimi při 

Posezení s hudbou a tancem 

 

Posezení při kávě: 

17. 10. ve 14.00 hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim 

v Soukenické ulici  

 

Koncert RetroBandu Chrudim  

 

Retro Chrudim z.s. ve spolupráci s Chrudimskou besedou vás srdečně 

zve na druhý podzimní koncert s podtitulem „Zahraj si s námi“, který 

se koná ve čtvrtek 26. října 2017 od 17hodin v sále Spolkového domu 

v Chrudimi. 

 

Vstupenky za 50,-Kč budou v předprodeji Divadla K.Pippicha, v 

Turistickém informačním centru nebo na www.chrudimsobe.cz. 

http://www.chrudimsobe.cz/


„Anglický jazyk pro seniory“  

přednášející paní Eliška Machačová 

Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. 

 

 první skupina          2., 9., 16., 23. a 30. 10. v 9.00 hodin 

 druhá skupina                    3., 10., 17., 24. a 31. 10. v 9.00 hodin 

 třetí skupina                       4., 11., 18. a 25. 10. v 9.00 hodin 

 čtvrtá skupina                     5., 12., 19. a 26. 10. v 9.00 hodin 

 

„Arteterapie“ 

přednášející paní Ing. Eva Mašínová  

Setkání budou probíhat v Klubu seniorů v Městském parku. 

 

 první skupina                     6., 13. a 20. 10. od 9.00 hodin  

 druhá skupina                      6., 13. a 20. 10. od 12.00 hodin 
 

„Počítače pro seniory“  

přednášející pan Petr Špína 

Výuka bude probíhat v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela 

v Chrudimi 

 

 první skupina                       2., 23. a 30. 10. v 15.30 hodin 

 druhá skupina                      4. a 18. 10. v 15.30 hodin 
 

 


