
                                                                                                                          
 
 

 
[Zadejte text.] 
 

 

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ARCHA KARVINÁ 

PROGRAM  
ZÁŘÍ 2021  

KOMUNITNÍ CENTRUM ARCHA, Havířská 1189/31, 735 06 Karviná – Nové Město,  recepce KC  tel:  725 988 275 
VEDOUCÍ CENTRA: Lenka ŠLACHTOVÁ , tel.: 603 264 609,  email: archa.karvina@aktivsen.cz 

 

ÚTERÝ-ČTVRTEK        31.08.-02.09.2021                             

POBYTOVÝ ZÁJEZD - PENZION ŠANCE - FRÝDLANT n/Ostr. 

 

 

KC je v tyto 
dny 
zavřeno!!! 

 

 

 

Bližší informace na recepci KC. 
 

PÁTEK                                                   3.9.                                                       

10:00 – 13:00 

MASÁŽE - paní Jitka 

Objednávky na recepci KC Archa, ceny individuální - pouze pro 
členy KC. 
 

PONDĚLÍ                                     6.9.                                                       

14:00 – 17:00 

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER  
 
 
Bližší informace na recepci KC. 
 
 
 

 

ÚTERÝ                                                                7.9.                                                       

14:00 – 17:00 

„BABIČKOVÁNÍ“ 

Sejdeme se u dobré kávy, popovídáme si a vyměníme si svoje 
životní zkušenosti. 
 

STŘEDA                                     8.9.                                                       

14:00 – 17:00 

KLUB SENIORŮ HEIMSTADEN KARVINÁ 

Schůzka klubu                                                        Vstup:  Jen pro členy 
 

ČTVRTEK                                                               9.9.                                                       

14:00 – 17:00 

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ 

Odpolední setkání s komunitní pracovnicí Marcelou Dulavovou. 
Společně si popovídáme o tom co nám dělá radost, ale i tom co 
nás trápí. 
 

PÁTEK                                                 10.9.                                                       

10:00 – 13:00 

MASÁŽE - paní Jitka 

Objednávky na recepci KC Archa, ceny individuální - pouze pro 
členy KC. 
 

 

PONDĚLÍ                                   13.9.                                                       

14:00 – 17:00 

FILMOVÉ ODPOLEDNE  

PŘED ÚSVITEM Romantický /Drama/USA /Rakousko /Švýcarsko 1995 

Mladý Američan Jessie, který cestuje po 
Evropě, se ve vlaku z Budapešti do Vídně 
náhodou seznámí s francouzskou 
studentkou Celine. Cesta je dlouhá, Celine 
půvabná, a tak ji Jessie osloví a dají se do 
řeči. O několik hodin později si stále ještě 
povídají. Ač jsou každý jiný, mají si stále 
co říci a ani jeden z nich nechce, aby ta 
nečekaně kouzelná chvíle skončila. A když 

vlak dorazí do Vídně, přemluví Jesse dívku, aby odložila svou cestu 
do Paříže a vydala se s ním do ulic Vídně, kde jejich rozhovor 
pokračuje a přerůstá ve vášnivou romanci plnou krásných a pro 
oba nezapomenutelných chvil. Když pak přijde těžký čas rozloučení, 
slíbí si, že o půl roku později se znovu setkají… 
 

ÚTERÝ                                   14.9.                                                       

14:00 – 17:00 

EKO WORKSHOP 

Nevyhazujte už korkové zátky!  Dá se z nich vytvořit spousta 
užitečných předmětů. Korek je skvělý materiál pro tvoření a jako 
takový si zaslouží recyklovat.  

 

 
Lektor : Lenka ŠLACHTOVÁ 
 

STŘEDA                                   15.9.                                                       

13:00 – 18:00 

Komentovaná vycházka „Havířov s Jiřinkou“ 

Dělnická ulice - obchodní dům 
Elán - kino Centrum – náměstí -
místo, kde stávala socha Lenina 
- Hlavní třída - Lučina - Kulturní 
dům Radost - budova 
magistrátu a budova Kulturního 
domu Petra Bezruče … 
 

Bližší informace na recepci KC. 
 

ČTVRTEK                                   16.9.                                                       

14:00 – 17:00 

PC a mobilní telefony  
Individuální konzultace. 

Internetová kavárna 

Zájemci mají možnost využít plně vybavenou počítačovou učebnu v 
příjemném prostředí s dobrou kávou. 
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PÁTEK                                                              17.9.                                                       

10:00 – 13:00 

POHYB PRO SENIORY – relaxační cvičení.  

Lektor:  Zuzana KOLEBÁČOVÁ  
Vstup: členové 20,-Kč, nečlenové 30,-Kč 
 

PONDĚLÍ                     20.9.                                                       

14:00 – 17:00 

FILMOVÉ ODPOLEDNE  

PŘED SOUMRAKEM  Romantický / Drama/USA 2004 

Spisovatel Jesse v knihkupectví 
Shakespeare & Company představuje 
svůj první román. Když postupně 
odpovídá na otázky týkající se jeho 
nové knihy, je čím dál víc evidentní, že 
jeho prvotina vypráví v pozměněné 
verzi o evět let staré vídeňské romanci. 
Uprostřed jedné z odpovědí pak Jesse 
uvidí, že v knihkupectví stojí Celine. 
Radostně i trochu s rozpaky se pozdraví. 

Oba cítí, že si toho musí spoustu říct, a vyrazí spolu na 
několikahodinovou procházku Paříží,která trvá až do chvíle, než 
Jesse musí na letiště stihnout letadlo do místa dalšího 
představování své nové knihy… 
 

ÚTERÝ                                    21.9.                                                       

14:00 – 17:00 

SENIOR GYMNÁZIUM – Ekonomika 

„Zásady ekonomické bezpečnosti“ 

Lektor:  Matěj FIALA – student - Slezská universita Karviná 
 

STŘEDA                                   22.9.                                                       

14:00 – 17:00 

KLUB SENIORŮ HEIMSTADEN KARVINÁ 

Schůzka klubu                                                        Vstup:  Jen pro členy 
 

ČTVRTEK                                   23.9.                                                       

14:00 – 17:00 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM 

Přátelské posezení s dobrou kávou a 
malým občerstvením  "co jsme zažili 
toto léto". K poslechu a pro radost 
nám zahraje  DUO POHODA. 

Bližší informace na recepci KC. 
 

PÁTEK                                                              24.9.                                                       

10:00 – 13:00 

MASÁŽE - paní Jitka 

Objednávky na recepci KC Archa, ceny individuální - pouze pro 
členy KC. 
 
 
 

PONDĚLÍ                                   27.9.                                                       

14:00 – 17:00 

FILMOVÉ ODPOLEDNE  

PŘED PŮLNOCÍ  Romantický / Drama/USA 2013 

Jesse a Céline mají dvojčata Ellu a Ninu a 
končí jim prázdniny na jižním Peloponésu, 
kde s nimi byl i Jesseho syn z rozvedeného 
manželství Hank. Chlapec právě odletěl a 
dvojici po rozlučkové hostině s tamními 
přáteli čeká romantický večer v místním 
hotelu. Ten se však po slibném začátku 
změní v nelítostně upřímnou diskusi a 
bilanci, v níž hlavní slovo má výřečná 
Céline. Oba mají své kostlivce ve skříni, 

oba mají obavy z budoucnosti a oba se potýkají s realitou všedního 
dne... 
 

ÚTERÝ                                                              28.9.                                                       

                  Státní svátek – Den české státnosti 

                             Tento den je KC zavřeno!!! 
 

STŘEDA                                   29.9.                                                       

14:00 – 17:00 

SENIOR GYMNÁZIUM – Literatura 

„Romantismus v české a světové literatuře“ 

Romantismus v české literatuře je vyvrcholením národního 
obrození v letech 1830-1848. Dochází k rozkvětu poezie, venkovské 
prózy, satiry, publicistiky a divadla. Hlavními představiteli 
romantismu v české literatuře jsou Karel Hynek Mácha, Josef 
Kajetán Tyl a Karel Jaromír Erben. 

Lektor:  Matěj FIALA – student - Slezská universita Karviná 
 

ČTVRTEK                     30.9.                                                       

14:00 – 17:00 

PC a mobilní telefony  
Individuální konzultace. 

Internetová kavárna 

Zájemci mají možnost využít plně vybavenou počítačovou učebnu v 
příjemném prostředí s dobrou kávou. 
 

 
 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
 

V PROSTORECH KC JE NUTNÉ DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ 
EPIDEMIOLOGICKÁ NAŘÍZENÍ 

 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt vznikl a běží díky 
laskavé podpoře společnosti 

 


