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Akce CSM – duben 2017
Úterý 4. dubna v 15 hodin, jídelna DL

Jarní taneční pásmo Dětského tanečního kroužku při Mekuc
pod vedením p. Zelenkové
Pátek 7. dubna, RC Chloumek

„Babičko, dědečku, pojď s námi tvořit“
Vícegenerační výtvarná dílnička seniorů z CSM a rodin v Rodinném centru Chloumek.
Odjezd od CSM v 9:15 hod. – zájemci hlaste se akt. pracovnicím.
Pondělí 10. dubna 10 - 15 hodin, MěÚ Mělník

Velikonoční jarmark CSM na MěÚ Mělník
Přijďte zakoupením výrobků podpořit seniory CSM.
Pondělí 10. dubna od 17 hodin v Růžové kavárně CSM

„Čaj o páté“
Poradenství pro rodiny pečující o seniory, kteří onemocněli demencí
a žijí v domácím prostředí.
Středa 12. dubna ve 14 hodin, jídelna DL

Kapucíni a jejich klášter na Mělníku
Nejen pro pamětníky.
Přednáší Mgr. Lukáš Snopek z Regionálního muzea Mělník.
Čtvrtek 13. dubna v 9:45 hodin, akt. místnost DP

Angličtina pro seniory
S lektorkou anglického jazyka Martou Hájkovou.
Přístupné i pro seniorskou veřejnost.
Úterý 18. dubna ve 14 hodin, jídelna DL

Beseda pro nedoslýchavé
se zástupcem svazu neslyšících a nedoslýchavých Jaroslavem Paurem.
Pokud máte jakýkoliv problém se sluchem či naslouchadlem, přijďte se poradit s odborníkem.

Čtvrtek 20. dubna ve 14 hodin, jídelna DL

Klavírní hodinka s Miroslavem Krausem a jeho hosty
Klavírní vystoupení mělnického pianisty a jeho hostů: Jitky Kučerové Jirků a Vlastimila Jirkala.
Středa 26. dubna od 14 hodin, jídelna DL

Čarodějnické grilování
Tradiční grilování vuřtů pro uživatele CSM a jejich rodinné příslušníky.
Hudební doprovod – kapela Mošňáci.
Čtvrtek 27. dubna v 9:45 hodin, akt. místnost DP

Angličtina pro seniory
S lektorkou anglického jazyka Martou Hájkovou.
Přístupné i pro seniorskou veřejnost.
3. - 30. dubna, Výstavní prostor DL, přízemí u Růžové kavárny

Výstava fotografií ze spolupráce CSM a MP Mělník
Přijďte si prohlédnout fotografie z procházek, kuželek, Zimního plesu,
ukázky canisterapie a taekwonda a návštěvy služebny MP.

Změna programu vyhrazena.

