
 

 
 

Českolipský klub  
3. věku   
Podzim 2019  

30. 9. 2019 v 15,30 hod  
ZAHÁJENÍ V UČEBNĚ STŘEDNÍ 
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V ČESKÉ LÍPĚ  
                                             

Práce na PC – jak na texty a tabulky!     
Osvědčený lektor Daniel Dlouhý účastníky naučí nebát se textů a tabulek 
v počítači. Skupiny budou rozděleny na úroveň začátečníků a pokročilých.  
Školné za všechna setkání 890 Kč. 
Začínáme v úterý 1. 10. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích hodinách, 
předpoklad vždy v úterý od 15,30 / 17 hod na SPŠ v České Lípě. 

Historie Českolipska 
Novým programem týkajícího se historie České Lípy a našeho regionu od 
založení po závěr minulého století Vás provedou odborníci – historici z 
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 
Školné za všechna setkání pouze 790 Kč. 
Začínáme v úterý 1. 10. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích hodinách, 
předpoklad vždy v úterý od 15,30 hod ve VMG v České Lípě. 

Bylinky nejen pro zahradníky II 
Lektorky Kateřina Šimon a Zuzana Bukvičková budou pokračovat v tématu 
bylinek – tentokrát adekvátně podzimnímu a zimnímu pohledu a potřebám.  
Součástí bude opět workshop tentokrát pro výrobu vánočních dárků s bylinkami. 
Školné za všechna setkání pouze 890 Kč. 
Začínáme v pondělí 30. 9. 2019.. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích 
hodinách, předpoklad vždy v pondělí od 17 hod na SPŠ v České Lípě. 

Trénink paměti 
S lektorkou Markétou Chýlkovou se naučíme zacházet s vlastními myšlenkami, 
soustředěním a rozcvičíme své „mozkové závity“. 
Školné za všechna setkání pouze 790 Kč. 
Začínáme ve čtvrtek 3. 10. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích 
hodinách, předpoklad vždy ve čtvrtek od 16 hod na SPŠ v České Lípě. 

Keramika I 
Lektorky keramické dílny Základní školy, Česká Lípa, 28. října (ZŠ Špičák) 
budou s účastníky zpracovávat hlínu, tvořit krásné výrobky a přenášet na sebe 
radost z tvorby. 
Školné za všechna setkání 890 Kč + úhrada materiálu. 
Začínáme ve středu 2. 10. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích hodinách, 
předpoklad vždy ve středu od 9 hod na ZŠ Špičák. 
 

Osobní kontakt pro předání přihlášky a úhradu vybraného kurzu je možný: 

Kdy: ve čtvrtek 29. 8., 12. 9. a 19. 9. 2019, v době 14 – 16 hod 

Kde: ve vestibulu domova mládeže SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 443 

Dotace Města Česká Lípa přináší účastníkům ve věku nad 60 let uvedené 

zvýhodněné školné. 

Účastníci ve věku do 60 let hradí školné o 50 Kč vyšší. 

 

I senioři se chtějí 
vzdělávat a zlepšovat 

____ 

Zlepšujte se 
společně s námi 

v tom, co vás zajímá 
____ 

Nikdy není pozdě 

____ 

Začněte vyplněním 
přihlášky 

____ 

Přihlášku najdete na 
druhé straně letáku 

 
KONTAKTY: 

clu3v@seznam.cz 
telefon: 704 417 980 

www.clu3v.cz 


