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Českolipský klub 3. věku 

Podzim 2021 – PROGRAM 
--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Přednášky s lektory a odborníky na vybraná témata: 

4.10. pondělí Historie (16-17,30h) 

11.10. pondělí Bylinky (17-18,30h)  

18.10. pondělí  Historie (16-17,30h)  

25.10. pondělí Bylinky (17-18,30h)  

1.11. pondělí  Historie (16-17,30h)   

8.11. pondělí Bylinky (17-18,30h)  

10.11. středa Literatura (16-17,30h)   

15.11. pondělí Historie (16-17,30h)   

22.11. pondělí Bylinky (17-18,30h)  

24.11. středa Mykologie (16-17,30h) 

Vstupné 100 Kč – při objednání více přednášek sleva! 

Setkáme se v učebně CLU3V v 1. patře SPŠ v České Lípě  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Společné tvořivé soboty – vyrobíme si: Pozvěte své přátele, děti a vnoučata 

9.10.  sobota –Originální tričko/taška se sypanou batikou 

23.10. sobota – Skleněné svícny ozdobené decoupage – ubrousková technika 

6.11. sobota – Vánočních přání z papíru 

20.11. sobota – Adventní výzdoba 

Možné tvořit ze svého materiálu, nebo materiál uhradíte na místě. 

Setkáme se v učebně CLU3V v 1. patře SPŠ v České Lípě. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kurz keramiky – 10 hodin práce s hlínou včetně točení na hrnčířském kruhu 

vždy středa 9 – 11 hod : 13.10._ 20.10._3.11._10.11._ 24.11.2021 

Kurzem provádí zkušené lektorky Základní školy, Česká Lípa, 28. října (ZŠ Špičák) 

Setkání vždy v pavilonu III Základní školy Špičák 

Účastnický poplatek 690 Kč a materiál. 

 

Dotace Města Česká Lípa přináší účastníkům ve věku nad 60 let uvedené zvýhodněné školné. 
Účastníci ve věku do 60 let hradí školné vyšší o 10 Kč (přednášky), o 50 Kč (kurz keramiky, výlety). 
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Jednodenní výlety s CLU3V z.s.  Pozvěte své přátele na společný výlet 

30.9. čtvrtek – Praha – Botanická zahrada – skleník Fata Morgana – vinice sv. Kláry 

7.10. čtvrtek – Rumburk – Filipov – Dymník / Malá Paříž severu – Loreta – kamenný Strom života 

4.11. čtvrtek – Krkonošské betlémy – Vysoké n/J a Jilemnice 

2.12. čtvrtek – Muzeum cukrovarnictví Dobrovice a adventní zámek Loučeň 

Účastnický poplatek 350 Kč. 

Odjezd vždy v 7 hod od budovy bývalého vlakového nádraží v České Lípě, návrat tamtéž v odpol. hodinách. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Českolipský klub 3. věku - Podzim 2021 
PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení:  ……………………………………………………………………………………………… 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: …………………  Telefon: ………………… E-mail: ……………..…… 

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů v souladu s Obecním nařízením o ochranně osobních údajů (GDPR) 
pro účely vyúčtování dotací poskytnutých spolku CLU3V z. s. na realizaci Českolipského klubu 3. věku. 

Vybrané označte (nevybrané škrtněte): 
 
a) přednášky  

 
 
b) tvořivé soboty 

, přijde nás ……. osob. 
 
c) kurz keramiky   

ANO NE 
 
d) výlety 

, pojede nás ….. osob. 
 

 Upřednostňujeme platbu převodem na účet č. 563 235 7369 / 0800, do poznámky pro příjemce napište 
jméno a termín či název akce. 

 Přihlášku předejte nejlépe elektronicky na e-mail info@clu3v.cz / clu3v@seznam.cz  
 Osobní předání přihlášky a úhrada bude možná vždy v termínech konání akcí (vyjma kurzu keramiky). 

 
     

Podpis …………………………….. 
 

Dotace Města Česká Lípa přináší účastníkům ve věku nad 60 let uvedené zvýhodněné školné. 
Účastníci ve věku do 60 let hradí školné vyšší o 10 Kč (přednášky), o 50 Kč (kurz keramiky, výlety). 

4.10. 11.10. 18.10. 25.10. 1.11. 8.11. 10.11. 15.11. 22.11. 24.11.

9.10. 23.10. 6.11. 20.11.

30.9. 7.10. 4.11. 2.12.


