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- pondĜlky – skupinové NÁCVIKY VAĮENÍ s Markétou a Ivem od 12 do 15 hodin v nácvikovém 

  bytH na DHlnické; pouze pro p[ihlášené, bližší info u D. Navrátilové, tel: 608 450 512 
  nebo D. Podrazové, tel: 777 034 882
- KLUB MAMINEK a tatínkķ menších dĜtí – termín sdHlíme prost[ednictvím SMS, 
  bližší info u J. Kro9ové na tel: 608 944 500

  - BAZÁREK NEBUDE! až v prosinci.

 -  14.11. a 29.11. bude z provozních dcvodu zav[ena dílna na Skautské.

- stįeda 14.11. - od 16:00 do 17:00 PLAVÁNÍ ve Fakultní nemocnici, 
  p[ihlášení u A. Lišky – 774 452 039 
- čtvrtek 8.11. - od 16:30 ČTENÍ ZE ŠUPLÍKU

- 1.10. - 30.11. pokračuje výstava z Crazy festu 

- 13.11. - 13.12. PROLOMENÍ 14, Vestibul divadla loutek Ostrava centrum, vernisáž od 17:00.
- 14.11. - 7.12. PROLOMENÍ 15, chodba Kated[y Psychologie Univerzity Palackého,
  9as zahájení bude up[esnHn pozdHji.

v prostorách knihovny na Vietnamské.

, Knihovna mHsta Ostrava u Mostu M. Sýkory



TERAPEUTICKÉ SKUPINY: 
                

Dobráci – pondĜlí 5.11. a 26.11 - 14:30 - 16:00,Kafárna Spirála, setkání 1 x za 3 týdny 

Nový den – čtvrtek 1.11, 15.11 a 29.11 - 12:00 - 13:30,  setkání 1 x za 14 dní, CTP 

Slunečnice – pondĜlí 12.11., 26.11. - 10:00 - 11:30, Kafárna Spirála, 1 x za 14 dní   
 (pokud bude rekonstrukce dokončena, jinak budu informovat SMS)   

 (pokud bude rekonstrukce dokončena, jinak budu informovat SMS)   

Skupina pro rodiče a blízké pįíbuzné –  Centrum trénování pamĜti.  V současné dobĜ neprobíhá. 

 DALŠÍ INFORMACE PRO UŽIVATELE: 

- V PC učebnĜ na UKRAJINSKÉ vede A. Merendová kognitivní rehabilitaci,

 

  tĜsnopis a výuku PC. V kreativních dílnách na SKAUTSKÉ se mķžete naučit rukodĜlným 

  Job klub či hospodaįení s penĜzi, dejtevĜdĜt svým klíčovým pracovníkķm. 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

 

  

PONDěLÍ 
pracovištĜ Ukrajinská - 8:00-14:00 PC učebna - dle domluvy s A. Merendovou 
pracovištĜ Skautská - 8:00-15:00 kreativní dílna 
pracovištĜ Bulharská - Centrum trénování pamĜti (CTP) – 8:00-16:00 kognitivní rehabilitace,
pracovištĜ Maėarská - dįevaįská dílna - 8:00-14:00 dle domluvy s J. Pašandou 
skupinové NÁCVIKY VAĮENÍ s Markétou a Ivem v pondĜlí od 12:00 do 15:00 

 
ÚTERÝ 

pracovištĜ Skautská - 8:00-13:00 kreativní dílna;10:00-13:00 ZAHRADNIČENÍ . 
Zájemci se mohou kontaktovat u Dáji Holušové na tel. 773450512
pracovištĜ Bulharská - CTP – 8:00-16:00 kognitivní rehabilitace; 9:00-5:00 výtvarný ateliér
s M. Cihláįem; Muzikoterapie od 15:00-15:45 s D.Podrazovou 
(zájemci kontaktují pracovnice pįedem).
STĮEDA 
pracovištĜ Ukrajinská a Maėarská

pracovištĜ Skautská - 8:00-16:00 kreativní dílna  
pracovištĜ Bulharská - CTP  kognitivní rehabilitace a výtvarný ateliér viz úterý, Muzikoterapie od 
15:00-16:00 s a D. Podrazovou
(terapeutická skupina, zájemci kontaktují pracovnice pįedem).  
ČTVRTEK   
pracovištĜ Ukrajinská a Maėarská - viz. pondĜlky 

pracovištĜ Ukrajinská a Maėarská - viz. pondĜlky 

pracovištĜ Skautská - 8:00-15:00 kreativní dílna 
pracovištĜ Bulharská - CTP - kognitivní rehabilitace a výtvarný ateliér viz úterky 
PÁTEK 
pracovištĜ Ukrajinská a Maėarská - viz. pondĜlky; na Ukrajinské každý 
pátek 14:00-15:00 zkoušky divadelního souboru NETĮESK s J. Neduhou 
pracovištĜ Skautská - 8:00-15:00 kreativní dílna 
pracovištĜ Bulharská - CTP – 8:00 – 14:00 kognitivní rehabilitace, 9:00 – 13:00 výtvarný ateliér 
 

 

Klub maminek s malými dĜtmi - 

.

bude sdĜlen SMS-kou.

Na akcích budou poįizovány fotografie, popį. audio záznamy sloužící k propagaci MENS SANA, z.ú.

zkoušky pĜveckého souboru TĮESK s J. Neduhou. CVIČENÍ TAI-CHI s Antonínem Liškou od 9:00 

  technikám pod vedením D. Holušové, Z. Horkelové a Kryštofa Balabána.  Zájemci o angličtinu,

 - viz pondĜlky; na Ukrajinské každou stįedu 14:30-16:00 

 -  14.11. a 29.11. bude z provozních dķvodu zavįena dílna na Skautské.


