
KULTURNÍ PROGRAMY A PŘEDNÁŠKY V LÉTĚ 2020
Kulturní programy a přednášky

Pokud je nutné přihlášení, informujte se o volném místě v kanceláři 
CAS tel. 222 333 574/536 nebo 773 071 024.

Změna programu vyhrazena

■ Každou středu v červenci – začínáme 1. července

PRÁZDNINOVÁ ANGLICKÁ KONVERZACE
10:00–11:30 • Zveme Vás na letní konverzační hodiny. Přijďte si 
oprášit svou angličtinu, doplnit slovní zásobu a odpočinout si v kruhu 
vrstevníků. Kurz je vhodný pro studenty s úrovní angličtiny středně 
pokročilý až pokročilý. Konverzaci vede Eva Perušič, novinářka, která 
se přes Dánsko a Kanadu dostala až do New Yorku, kde dlouhá léta 
žila. • 1. patro, místnost Koutek, minimální počet účastníků pro re-
alizaci je 3 osoby. Nutné přihlášení v kanceláři CAS! Cena 300 Kč/ 
kurz (5 lekcí)

■ Pondělí 6. července

S NÁMI SAMI SEBOU – PLÁNUJME SPOLEČNĚ
12:30–13:30 • Pojďte se s námi podílet na dění v ŽIVOTě 90. Zapojte 
se do plánování programů a akcí v Centru aktivního stáří. I Váš názor 
a nápady nás zajímají. • 1. patro, místnost Reminiscence • každý je 
vítán

■ Každé úterý – začínáme 7. července

LETNÍ JÓGOVÁ RELAXACE
11:00–12:00 • Cítíte se po posledních týdnech unaveni a nemáte 
sílu na fyzicky namáhavější formu cvičení? Přesto si chcete aktivně 
odpočinout, protáhnout tělo, na chvíli se uvolnit a věnovat čas pouze 
sami sobě? Pokud ano, navštivte naše lekce relaxační jógy. Cvičíme 
především cviky pro rozvolnění kloubů, aniž bychom je zatěžovali a na 
protažení a posílení svalstva. Cvičení vede naše dlouholetá lektorka 
Jana Čivrná. • 1. patro, sál Dřevák, minimální počet účastníků pro 
realizaci je 3 osoby. Nutné přihlášení v kanceláři CAS! Cena kurzu 
160 Kč/4 lekce

■ Každé úterý – začínáme 7. července, končíme 21. července

LETNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
9:00–10:30 • Kurz je zaměřen na tematiku cestování–slovní zásobu 
a procvičování dialogů na téma ubytování, dopravní prostředky, 
zdravotní minimum, jak popsat cestu. Kurz vede zkušená lektorka 
a překladatelka Mgr. Ivana Zavadilová. • 1. patro, učebna č. 2, Nutné 
přihlášení v kanceláři CAS! Cena 180 Kč/ 3lekce

■ Každé úterý – začínáme 7. července, končíme 21. července

LETNÍ OPAKOVACÍ KURZ ANGLIČTINY
10:45–12:15, Kurz je vhodný pro studenty, kteří si chtějí ujasnit zá-
kladní pravidla a hned je procvičit nebo hledají dobrý start před 
celoročním kurzem. Zaměříme se na základy gramatiky v konverzaci. 
Probereme sloveso to be a přítomný čas prostý–kdy použít Yes, Í m / 
Yes, I do; přítomný čas průběhový x prostý a spojování sloves; minulý 
čas a předpřítomný čas). Kurz vede zkušená lektorka a překladatelka 
Mgr. Ivana Zavadilová. • 1. patro, učebna č. 2, Nutné přihlášení v kan-
celáři CAS! Cena 180Kč/ 3 lekce

■ Pondělí 13. a 27. července, 10. a 24. srpna

KLUB KONTAKT
13:30–15:00; Společné setkávání osamělých seniorů, přátelské po-
povídání, probírání témat z oblasti mezilidských vztahů, diskuze 
o oblíbených knihách, divadelních představeních, filmech, historii 
a životním stylu, na to všechno se můžete těšit v Klubu Kontakt. Vede 
paní Julie Městková • 1. patro, učebna č. 2 • vstup zdarma

■ Úterý 14. července

LETNÍ PEČENÍ – MUFFINY
10:00–11:30 • Muffiny jsou v kurzu. Děti je zbožňují a co si budeme 
povídat, my také. Kamila Vokrouhlíková si pro Vás připravila jednodu-
chý recept, jak na tento nadýchaný pečený dortík. Vezměte s sebou 
ovocné dary ze zahrádky a společně vykouzlíme letní ovocné pře-
kvapení. • 2. patro, Denní místnost • vstup zdarma, Nutné přihlášení 
v kanceláři CAS!

■ Středa 15. červenec

ZACHRAŇ SOUSEDKU PŘED VEDREM
10:00–13:00 • Přednáška zaměřená na dopady klimatické změny 
a obranu před extrémními projevy počasí ve vyšším věku. Workshop 
je spojený s přednáškou lékaře o dopadech extrémního počasí na se-
niory a možnostech, jak ho zvládat. Účastníci workshopu získají 
za účast symbolickou finanční odměnu 200Kč/osoba. Na akci bude 
zajištěno drobné občerstvení. Přednostní přihlášení pro členy Klubu 
přátel ŽIVOTa 90 a klienty ŽIVOTa 90 • 1. patro, sál Dřevák • vstup 
zdarma, Nutné přihlášení v kanceláři CAS!

■ Pondělí 20. července

ŠIJEME PRO RADOST A PRO ŽIVOT
12:30–13:30 • Hledáme šikovné ženy, které umějí šít na stroji jedno-
duché věci a mají chuť šít se ŽIVOTem 90 a pro ŽIVOT 90. Přijďte 
na informativní setkání. • 1. patro, Reminiscence, Nutné přihlášení 
v kanceláři CAS! Vstup zdarma

■ Čtvrtek 23. července

ZÁKLADY PRÁVA
10:00–11:30; Trápí Vás už delší dobou nějaká právní otázka, ale nezná-
te na ni odpověď? Tápete, jak je to s dědictvím či právním statusem 
Vaší nemovitosti? Neváhejte přijít na naši besedu, kde se budete moci 
zeptat na vše co Vás zajímá a povíme si také důležité základy o zákon-
né dědické posloupnosti, závěti a daru. Těší se na Vás advokáti Mgr. 
Klára a JUDr. Lukáš Jakoubkovi. • 1. patro, učebna č. 2 • vstup zdarma, 
Nutné přihlášení v kanceláři CAS!

■ Pondělí 27. července

ZAHRADA PRO RADOST
10:00–11:30 • Příroda na nás působí v každém věku. Přijďte se hra-
vou a zábavnou formou pobavit s rostlinami a o rostlinách nebo 
přírodninách, které nás obklopují. Podělte se o své vědomosti a zku-
šenosti s pěstováním květin a odpočiňte si u aktivit, třeba i s kávou 
a čajem, které si pro Vás připravila Kamila Vokrouhlíková, sociální 
pracovnice ŽIVOTa 90. A nejlépe, když nějakou rostlinku přinesete 
s sebou. • 2. patro, Denní místnost • vstup zdarma, Nutné přihlášení 
v kanceláři CAS!

■ Středa 29. července

POJĎME SPOLEČNĚ ZNOVU OŽIVIT PAPÍROVÉ DOPISY
10:00–11:30 • Zveme Vás na představení projektu, který si klade 
za cíl oživit posílání dopisů. Přijďte si popovídat o dopisech a pro 
ty z Vás, co baví psaní, máme nabídku stát se našimi přepisovateli/
přepisovatelkami. • 1. patro, učebna č. 2 • vstup zdarma, Nutné při-
hlášení v kanceláři CAS!

■ Čtvrtek 30. července, 6. a 13. srpna

TRÉNINK PAMĚTI S KAMILOU
10:00–11:30 • Zveme Vás na letní kurz trénování paměti, který je 
určen seniorům, kteří se chtějí setkat v příjemném prostředí se svý-
mi vrstevníky, naučit se něco nového a posílit svou paměť. Jedná 
se o celkem tři setkání. Kurz vede Kamila Vokrouhlíková, sociální 
pracovnice ŽIVOTa 90. • 1. patro, místnost Koutek, minimální počet 
účastníků pro realizaci je 4 osoby. Nutné přihlášení v kanceláři CAS! 
Cena 60 Kč/ lekce (cena celého kurzu 180 Kč / 3 lekce)

■ Pondělí 3. srpna

S NÁMI SAMI SEBOU – PLÁNUJME SPOLEČNĚ
12:30–13:30 • Pojďte se s námi podílet na dění v ŽIVOTě 90. Zapojte 
se do plánování programů a akcí v Centru aktivního stáří. I Váš názor 
a nápady nás zajímají. • 1. patro, místnost Reminiscence • každý je 
vítán

■ Každé úterý – začínáme 4. srpna, končíme 25. srpna

LETNÍ KERAMIKA
12:30–14:30 • Mít ruce od keramické hlíny a tvořit je radost. Přijďte 
mezi nás. Pracujeme jak na zadaná témata, tak i podle vlastních 
nápadů. Kurz vede akademický malíř Jan Eckert. • Minimální počet 
účastníků pro realizaci je 5 osob. • 1. patro, učebna Ateliér, Nutné 
přihlášení v kanceláři CAS! Cena 400 Kč (4 lekce)

■ Každou středu – začínáme 5. srpna, končíme 26. srpna

VÝTVARNÝ KURZ S MGA. LIBOREM BERÁNKEM
10:00–12:00 • Témata jednotlivých setkání: malování na hudbu, en-
kaustika, koláž, tematická kresba–voda. Minimální počet účastníků pro 
realizaci je 5 osob. • 1. patro, učebna č. 2, Nutné přihlášení v kanceláři 
CAS! Cena 400 Kč (4 lekce)

■ Pondělí 17. srpna

ŠIJEME PRO RADOST A PRO ŽIVOT
12:30–13:30 • Hledáme šikovné ženy, které umějí šít na stroji jed-
noduché věci a mají chuť šít se ŽIVOTem90 a pro ŽIVOT90. Přijďte 
na informativní setkání. • 1. patro, Reminiscence, Nutné přihlášení 
v kanceláři CAS! Vstup zdarma

■ Čtvrtek 27. srpna

SRÍ LANKA
10:00–11:30 • Pojďme se společně skrz fotky a autentické vyprávění 
projet úchvatným Cejlonem, který mnoho lidí umí překvapit svou 
rozmanitostí. Povíme si něco o krvavé nedávné historii, projdeme se 
po rozlehlých dechberoucích plážích, zjistíme, jak těžké to mají želvy 
s kladením svých vajíček, ukážeme si, jak žijí sběračky čajových lístků 
na čajových plantážích, vylezeme společně na Adamovu horu a vy-
kročíme jednou nohou do života slonů v národním parku Udawalawe. 
Těšíme se na Vás–Klára a Lukáš Jakoubkovi • 1. patro, sál Dřevák • 
vstup zdarma, Nutné přihlášení v kanceláři CAS!

PROGRAM ON-LINE 

■ Každé úterý v červenci – začínáme 7. července, končíme 
28. července 

TRÉNINK PAMĚTI ON-LINE 
14:00–15:00, Můžete si zapamatovat mnohem víc, než si myslíte, 
a to vše z pohodlí domova u vlastního notebooku nebo tabletu. Lek-
torka a mentorka Lída Charvátová Vám ukáže paměťové techniky 
a prozradí Vám tipy na trénování paměti a efektivnější učení. • Kurz 
probíhá přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným rádi pomůžeme s instala-
cí. • Nutné přihlášení v kanceláři CAS! Cena kurzu 120 Kč (4 lekce)

■ Každé pondělí – začínáme 13. července, končíme 3. srpna 

RANNÍ OPAKOVÁNÍ ANGLIČTINY ON-LINE 
8:30–9:30, Chcete si během léta opakovat angličtinu, ale nemáte 
s kým? Nabízíme on-line angličtinu pro mírně až středně pokročilé, 
během které si můžete s lektorkou Klárou Jakoubkovou opakovat 
slovíčka, fráze a gramatiku. • Kurz probíhá přes aplikaci ZOOM. Při-
hlášeným rádi pomůžeme s instalací. • Nutné přihlášení v kanceláři 
CAS! Kapacita omezena. Cena kurzu 190 Kč (4 lekce) 

DALŠÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

TECHNICKÉ OKÉNKO – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 
Potřebujete něco vysvětlit, zopakovat látku nebo se třeba naučit 
zacházet s novým zařízením? Rádi Vám poradíme. Celé léto pro Vás 
máme v CAS otevřenou poradnu určenou k řešení dotazů z oblasti 
počítačů, telefonů či internetu. • Každé úterý, od 14:00–16:00, po-
radna je zdarma, Nutné objednání v kanceláři CAS! 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY 

S MARTOU SVOBODOVOU 

■ Středa 8. července 

HRADČANY TROCHU JINAK 
Vycházka na Pražský hrad, Nový Svět a Pohořelec. Místa známá, ale 
zdaleka ne vše o nich určitě víte. Sejdeme se ve 13:00 před Laternou 
magikou na úrovni tramvajové zastávky Národní divadlo ve směru 
do centra. Vycházka je zdarma, nutné přihlášení v kanceláři CAS! 

■ Středa 12. srpna 

STARÉ MĚSTO  
Vycházka s překvapením. Poznáte Staré Město v jiném světle. Na-
příklad na Staromáku byl asi každý, ale opravdu víte o srdci Prahy 
vše? Sejdeme se ve 13:00 u domu Portus ŽIVOT 90 ulice Betlémská 
před budovou SPŠ strojní. Vycházka je zdarma, nutné přihlášení 
v kanceláři CAS! 

DUHOVÝ ŽIVOT 90 
Pravidelné setkání starší generace LGBT+ komunity, které vede 
Agáta Hrdličková. Objednáme si občerstvení, dáme si kávu nebo víno, 
seznámíme se a společně vymyslíme, jaký průběh dalších setkání 
nám bude nejvíce vyhovovat. Dejte nám prosím vědět, že byste se 
chtěli k nám přidat na tel.: +420 222 333 555 nebo emailem na du-
ha@zivot90.cz.

AKADEMIE SENIORŮ

ŽIVOT 90 • Karoliny Světlé 18 • 110 00 Praha 1

Tel. 222 333 574, 222 333 536
www.zivot90.cz

ZIMNÍ SEMESTR ZAČÍNÁ 1. 9. 2020 
A VÝUKA PROBÍHÁ DO 22. 12. 2020. 
Oficiální zápis do všech kurzů zimního se-
mestru probíhá od 17. 8. 2020. Po předchozí 
domluvě a na základě objednání v kance-
láři CAS je možný osobní zápis do pohy-
bových, výtvarných, počítačových kurzů 
a tréninku paměti již v průběhu měsíců 
července a srpna. 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
PORADEN ŽIVOTA90 
Nevíte si rady s vaší tíživou životní situa-
cí? Potřebujete se zorientovat v dávkách 

sociálního systému a ve službách pro seni-
ory? Nebo poradit, jak řešit finanční, právní 
situaci či mezilidské vztahy? Sociálně práv-
ní poradna je určena všem seniorům, ale 
i osobám, které o seniory pečují. Pro objed-
nání volejte +420 222 333 555, poradenství 
je zdarma. 

Odborné sociální poradenství 
 – každé úterý 9:00 - 15:00 
Právní poradenství 
 – osobní konzultace: 8. 7. a 12. 8. s pa-

nem Kastnerem 

 – písemná nebo telefonická konzultace: 
13. 7., 20. 7., 10. 8., 24. 8. s paní Janků 

Psychologické poradenství 
 – 24.7., 31.7., 21.8., 28.8. 

PRIDE LIFE – ŽIVOT 90 
Letos se znovu zúčastníme duhového fes-
tivalu Prague Pride, který se koná 3. až 7. 
srpna. V průběhu pridového týdne bude 
v ŽIVOTě 90 probíhat program PRIDE LI-
FE, kterým se prolíná myšlenka setkávání 
starší a mladší generace LGBT+ osob. Pro-
gram bude uveřejněn na našich webových 
stránkách.  

DŮLEŽITÉ  INFORMACE



Datum Akce Kde a kdy Vstupné

Po 6. 7. S NÁMI SAMI SEBOU – PLÁNUJEME SPOLEČNĚ 12:30–13:30, 1. patro, Reminiscence Vstup volný

Út 7. 7. – 28. 7. LETNÍ JÓGOVÁ RELAXACE 11:00–12:00, 1. patro, sál Dřevák 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

160 Kč/4 lekce

Út 7. 7. – 21. 7. LETNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ 9:00–10:30, 1. patro, učebna č. 2 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

180 Kč/3 lekce

Út 7. 7. – 21. 7. LETNÍ OPAKOVACÍ KURZ ANGLIČTINY 10:45–12:15, 1. patro, učebna č. 2 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

180 Kč/3 lekce

St 1. 7. –  29. 7. PRÁZDNINOVÁ ANGLICKÁ KONVERZACE 10:00–11:30, 1. patro, místnost Koutek 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

300 Kč/5 lekcí

Út 7.7. – 28. 7. TRÉNINK PAMĚTI ON-LINE 14:00–15:00, Kurz probíhá přes aplikaci 
ZOOM 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

120 Kč/4 lekce

Po 13. 7. KLUB KONTAKT 13:30–15:00, 1. patro, učebna č. 2 zdarma

Út 14. 7. LETNÍ PEČENÍ – MUFFINY 10:00–11:30, 2. patro, Denní místnost 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

Po 13. 7. – 3. 8. RANNÍ OPAKOVÁNÍ ANGLIČTINY ON-LINE 8:30–9:30, Kurz probíhá přes aplikaci 
ZOOM 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

190 Kč /4 lekce

St 15. 7. ZACHRAŇ SOUSEDKU PŘED VEDREM 10:00–11:30, 1. patro, sál Dřevák 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

Po 20. 7. ŠIJEME PRO RADOST A PRO ŽIVOT 12:30–13:30, 1. patro, místnost 
Reminiscence 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

Čt 23. 7. ZÁKLADY PRÁVA 10:00–11:30, 1. patro, učebna č. 2 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

Po 27. 7. ZAHRADA PRO RADOST 10:00–11:30, 2. patro, Denní místnost 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

KLUB KONTAKT 13:30–15:00, 1. patro, učebna č. 2 zdarma

St 29. 7. POJĎME SPOLEČNĚ ZNOVU OŽIVIT PAPÍROVÉ DOPISY 10:00–11:30, 1. patro, učebna č. 2 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

Čt 30. 7. – 13.8. TRÉNINK PAMĚTI S KAMILOU 10:00–11:30, 1. patro, místnost Koutek 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

180 Kč/3 lekce

Po 3. 8. S NÁMI SAMI SEBOU – PLÁNUJEME SPOLEČNĚ 12:30–14:30, 1. patro, místnost 
Reminiscence

vstup volný

Út 4. 8. – 25. 8. LETNÍ KERAMIKA 12:30–14:30, 1. patro učebna Ateliér 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

400 Kč/4 lekce

St 5. 8. – 26. 8. VÝTVARNÝ KURZ S MGA. LIBOREM BERÁNKEM 10:00–12:00, 1. patro, učebna č. 2 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

400 Kč/4 lekce

Po 10. 8. KLUB KONTAKT 13:30–15:00, 1. patro, učebna č. 2 zdarma

Po 17. 8. ŠIJEME PRO RADOST A PRO ŽIVOT 12:30–13:30, 1. patro, Reminiscence 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

Po 24. 8. KLUB KONTAKT 13:30–15:00, 1. patro, učebna č. 2 zdarma

Čt 27. 8. SRÍ LANKA 10:00–11:30, 1. patro, sál Dřevák 
Nutné přihlášení v kanceláří CAS

zdarma

PROGRAM LÉTO 2020

ŽIVOT 90 • Karoliny Světlé 18 • 110 00 Praha 1

Tel. 222 333 574, 222 333 536
www.zivot90.cz


