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Den pro seniory 2014
III. ročník celostátního setkání seniorů

Záštitu nad setkáním převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle u příležitosti završení oslav 
20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny.

Motto: „I ten náš seniorský  

věk má svoji krásu”
sobota 13. 12. 2014, 9.00–17.00 hod.

Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno 
(k dispozici výtah)

Dopolední program:
Přednášky 9.00–11.30 hod. (aula)
 Demografické změny ve společnosti (Mgr. Lenka Kamanová) • Přínosy mezigeneračního   
 učení (Prof. PhDr. Milada Rabušicová Dr., Mgr. Kateřina Pevná) • Mezigenerační    
 spolupráce ve farnosti (P. Mgr. Jiří Kaňa)
Workshopy / ukázky z praxe 11.30–12.30 hod. (ve třídách)
 Mobilní počítačová učebna • Loutkohra • Tance vsedě • Vývoj architektury města Brna 

Polední program 12.30–14.00 hod. (jídelna školy a aula)

 Oběd • Prezentace seniorských aktivit z jiných krajů • Prohlídka Rádia Proglas

Mše svatá 14.00–15.00 hod. (aula)

Společenský program 15.00–17.00 hod. (společenský sál)
 Předtančení vsedě • Kulturní vystoupení spolupracujících škol (Církevní střední zdravotní   
 škola, s.r.o., Brno, Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, Cyrilometodějské   
 gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Gymnázium a ZUŠ     
 P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o., Brno) • Beseda s moderátorkou seniorských   
 pořadů Magdou Hauserovou • Písničky na přání • Zakončení u adventního věnce

Jak se k nám dostanete:
MHD: trolejbusy č. 35 z Mendlova náměstí nebo č. 39 od zastávky Komenského náměstí  
 (u Červeného kostela)

Přihlášky:
• Do 5. 12. 2014 
• Elektronicky, e-mailem, telefonicky nebo písemně na níže uvedených kontaktech
• Účast je zdarma
• Uveďte, zda máte zájem o zajištění oběda (80 Kč), a workshop, kterého se chcete účastnit.

Den pro seniory se koná za podpory Jihomoravského kraje.

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna pořádá


