
 

 

NABÍDKA PROGRAMŮ                         
březen 2020 

 
Datum 

 
Dopolední nabídka 

 
Odpolední nabídka 

2.3. 
pondělí 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

 

3.3. 
úterý 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-12.00 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

13.00-15.00 hod. 
Návštěva muzea 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. 
čtvrtek 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 
 

9.00-12.00 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 
 

13.00-15.00 hod. 
Zpívání s p. 
Koenigem 

Trénování paměti 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. 
pátek 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 
 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 
Vaječné topinky  

– vaření 
 
 

 
 



9.3. 
pondělí 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 
 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

 

10.3. 
úterý 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-12.00 hod. 
Volný program 

 
Vystoupení dětí pod 

vedením Soni 
Dudkové 

9.15-10.00 hod. 
 

13.00-15.00 hod. 
Posezení u kávy  

a zákusků 

12.3. 
čtvrtek 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-12.00 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

13.00-15.00 hod. 
Posezení u kávy  

a zákusků 

Pečení - čokoládové 
muffiny 

13.3. 
pátek 

 
 

ZAVŘENO 

16.3. 
pondělí 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení s 

hudbou 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

 

17.3. 
úterý 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-12.00 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

13.00-15.00 hod. 
Posezení u kávy   

a zákusků 

19.3. 
čtvrtek 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-12.00 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 
 
 

13.00-15.00 hod. 
Posezení u kávy 



 

20.3. 
pátek 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 
Vaření – pomazánka  

s pečivem 

 

 

23.3. 
pondělí 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

 

24.3. 
úterý 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-12.00 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 

13.00-15.00 hod. 
Canisterapie 

26.3. 
čtvrtek 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-12.00 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
 

13.00-15.00 hod. 
Posezení u kávy  

a zmrzliny v 
restauraci Club 

Společně odejdeme 
ve 13.00 od 
Hotelovky 

27.3. 
pátek 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 
Výroba jednohubek- 
česneková pomazánka 

s  hroznem 

 

 



30.3. 

pondělí 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

 
 

 

31.3. 

úterý 

8.30-9.00 hod. 
Posilovací cvičení  

s hudbou 

9.00-11.30 hod. 
Volná zábava  

a povídání u kávy  
ve Včele 

 
Výroba jarních  
a velikonočních 

dekorací, háčkované 
hračky, keramika 

13.00-15.00 hod. 
Návštěva kavárny 

Franqueza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


