
     Zvonkohra z.s. SENSEN Teplice                  

 
POZVÁNKA PROSINEC 2020 

 

Chcete se k nám připojit ? 
 

Kde:  Klubovna v budově GT u Beuronské kaple v Alejní ul. Teplice 
Co:    Společně se potkáváme, studujeme a pracujeme systematicky, pravidelně,   
           trvale, se zaujetím  v jednotlivých zájmových  KLUBECH. 

Jak:   Zaregistrujte se: klub.zvonkohra@centrum.cz     nebo         SMS  602 151 399     
 
Sledujte:   www.lidespoluasobe.cz,              Pozvánky v Informační centru Tce, Benešovo nám.   
                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Z důvodu bezpečnostních vládních nařízení jsou všechny aktivity odloženy. 
Další informace vydáme 2. 1. 2021   

 
Jak se daří členům zájmových klubů v našem spolku seniorů v současné složité době?  
 
Především jsme v kontaktu po telefonu, mailem či SMS a snažíme se o sobě navzájem   vědět,  
podpořit  se.  Jsme  tak spolu a myslíme na sebe. Pokud to pravidla dovolí, sejdeme se ve skupince 
 2 – 4 osob v klubovně u počítače a učíme se a hlavně  - povídáme si. Je fajn „ pobejt  spolu „.  
 
Oddíl FOTBAL 60+ se setkává, sportuje a udržuje se v kondici v přírodě v malých skupinách. 
III. Mistrovství republiky, na které jsme se přihlásili, bylo ze září odloženo na jaro 2021. Budeme tam. 
Kapitán František Franke. 
 
Elegance a přirozenost s Jolankou . Všechny pravidelně s námi cvičící ženy dostaly k dispozici video 
na každodenní cvičení 15 minut ve svém soukromí.  Jolanka Mrzenová předcvičuje a společně 
s dcerou video natočily.  
 
KREATIV Klub Jarka - jsme v kontaktu a ve svých domovech a vytváříme artefakty pro STROM 
ŽIVOTA. Ten společně  sestavíme  a stane se ozdobou   naší klubovny.   
Schůzka je 10.12.2020 ve 14 hodin na Zámecké u Altánu Zahradního domu. Jistí Jarka Otvinovská. 
 
FOTO Klub. SEN – jsme v trvalém virtuálním kontaktu a máme úkoly,  které  všichni plní. No bezva, 
jen tak dál. Jsme ve stálém kontaktu.  Vedoucí lektor Milan Stryja. 
 
Co ještě?     V prosinci také budeme aktivní s TABLETY – Richard Sedláček  a  studenti. 
                       
                       Připravujeme pěkný výlet s Karlem Stupkou dne 29. 12. 2020 – kdo chce s námi, 
                       přihlaste  se mailem nebo SMS. 
  

My, senzační senioři ve Zvonkohře, LIDÉ SPOLU A SOBĚ přejeme všem lidem: 
Opatrujme se, buďme zdraví a hlavně si zachovejme dobrou pozitivní mysl. 

Každá trampota jednou skončí a opět bude svítit sluníčko. 
 

                                                                                                           Helena Voctářová 

http://www.lidespoluasobe.cz/

