
 
 
 

PROGRAM V MĚSÍCI ZÁŘÍ 

 
1. září, čtvrtek 
9.30, Povídání se zpíváním s panem farářem  
 
2. září, pátek 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Kognitivní rehabilitace – 3. patro 

 
5. září, pondělí 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Lehké aktivní cvičení – 2. patro 
15.00, Spolu u stolu v duchovním setkání 
 
6. září, úterý 
9.00, Canisterapie – 3. patro  
10.00, Canisterapie – 2. patro 
14.00, Kavárnička s promítáním – jídelna 

 
7. září, středa 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Lehké aktivní cvičení – 1. patro 
14.00, Povídání o cestování po krajanech 
s evangelickým farářem – jídelna 
 
8. září, čtvrtek 
9.30, Povídání se zpíváním u kávy – jídelna  
14.00, Cesta vnitřního míru 
 
 
 
 



 
9. září, pátek 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Lehké aktivní cvičení – 3. patro 

 
12. září, pondělí 
9.00, Individuální aktivizace 
15.00, Setkání s harmonikou a vínkem – jídelna 
 
13. září, úterý 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Cvičení paměti – 1. patro 
 
14. září, středa 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Muzikofiletika – 3. patro  
14.00, Kavárnička s promítáním – jídelna 
 
15. září, čtvrtek 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Cvičení paměti – 1. patro  
14.00, Cesta vnitřního míru 
 
16. září, pátek 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Kognitivní rehabilitace – 3. patro 

 
19. září, pondělí 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Artefiletika – babí léto – 2. patro 
 
 
 
 



 
20. září, úterý 
9.00, Canisterapie – 1. patro  
10.00, Canisterapie – 3. patro 

 
21. září, středa 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Artefiletika – babí léto – 1. patro 
14.00, Kavárnička s promítáním – jídelna 
 
22. září, čtvrtek 
10.00, Husitská bohoslužba 
14.00, Cesta vnitřního míru 

 
23. září, pátek 
10.00, Oslava narozenin – 2. patro 

 
26. září, pondělí 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Lehké aktivní cvičení – 1. patro 
 
27. září, úterý 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Lehké aktivní cvičení – 3. patro  
14.00, Kavárnička s promítáním – jídelna 

 
29. září, čtvrtek 
9.00, Individuální aktivizace 
10.00, Lehké aktivní cvičení – 2. patro 
 
30. září, pátek 
10.00, Katolická bohoslužba 

 
 



 
 

V případě dobrého počasí a možností pojedeme na výlet do okolí Zlína. 

 
Na našich programech rádi přivítáme i rodinné příslušníky 

a přátele. 
 

„Neměj strach z loučení. 
Rozloučení je nezbytné k tomu, abyste se mohli znovu setkat.  

A nové setkání, po chvílích, nebo celých životech, 
je jisté pro ty, kdo jsou přátelé.“ 

 
- Richard Bach   - 

 
 

 


