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STŘEDA     1.9.                                                       

10:00 – 11:00 

CVIČENÍ S VENDY                                                        
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě.  
 
Pro členy kubu zdarma. 
 

 14:00 – 17:00 
FILMOVÉ, ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

Drobný úředník z cestovní kanceláře Alois 
Novák (Oldřich Nový) – se každý měsíc na 
jeden večer stane váženým hostem v nóbl 
podniku a neodolatelným svůdcem krásných 
žen. Pak se vždy vrací k manželce a ke 
svému skromnému životu. Jednou však narazí 
na mondénní dívku Zuzanu (Adina Mandlová), 
která se jeho svůdným hlasem oklamat nedá a 
začne po něm pátrat. Tím se rozběhne celá 
řada komických i tragikomických situací, na 
jejímž konci mizí Kristián – a zůstává Alois 
Novák – nikoli již „putička bez energie“, ale 

sebevědomý muž, milující svou manželku. 
 

ČTVRTEK                   2.9.                                                       

14:00 – 17:00 
PŘÍPRAVA NA TURNAJ V ŠIPKÁCH  
Vezměte si sebou sportovního ducha a 

skvělou náladu!  
 
 

PÁTEK                                3.9.                                                       

9:30 – 11:30 
KARETNÍ A DESKOVÉ HRY 
Jaké hry máme a jaké známe?  
 
 

PONDĚLÍ                  6.9.                                                       

14:00 – 15:00 
CVIČENÍ S VENDY 
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě.  
 
Pro členy kubu zdarma. 
 

15:00 – 16:00 
Babičkování 

                                       
Povídání o životě 
Starosti, nebo radosti? Vše můžeme probrat u kafíčka. 
 

16:00 – 17:00 
KURZ POČITAČOVÉ GRAMOTNOSTI  
 
LEKTOR MAREK KOLASA 
 
Pro členy kubu zdarma. 

ÚTERÝ                                7.9.                                                       

10:00… 
DOPOLEDNÍ PROCHÁZKA BĚLSKÝM 
LESEM, SPOJENÁ S GRILOVÁNÍM 
Bližší informace na KC Archa Poruba 
 
KC Archa Poruba uzavřena 
 
 
 
 

STŘEDA                 8.9.                                                       

10:00 – 11:00 
CVIČENÍ S VENDY 
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě.  
 
Pro členy kubu zdarma. 
 
 

14:00 – 17:00 
FILMOVÉ, ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE - velký sál 

Bratři Igor a David chtějí se svým 
bratrancem Ondrou oslavit zlatou 
svatbu rodičů plavbou po Sázavě. 
Jejich manželky mají však už dost 
lhaní a slibů, a tak se sbalí a 
vyrazí samy s Ondrovou přítelkyní 
na kola. Tátové bez vědomí 
manželek vyjedou na vodu jen s 
dětmi vstříc dobrodružství a 
bláznivým zážitkům. 
 

14:00 – 15:30 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Naučíme se pamatovat si co si pamatovat máme         

Zapojíme všechny naše mozkové závity        
 

Lektorka PhDr. Hana Vavříková 
 
Pro členy klubu zdarma.  
 

16:00 – 17:00 
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 
Naučme se základy anglických slovíček, které se v životě budou 
vždy hodit.  
 
LEKTORKA PhDr. HANA VAVŘÍKOVÁ 
 
Pro členy klubu zdarma. 
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ČTVRTEK                    9.9.  

14:00 – 17:00 

KURZ ŠITÍ S MIRKOU  
Rádi vás naučíme základy, které se budou 
vždy hodit. 
Od knoflíku po záplatu 
 
 
 
 

PÁTEK                                                 10.9.  

10:00 - 12:00 
POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ Posezení a povídání 
komunitního pracovníka se členy klubu 
o životě, snech, cílech, ale i možnostech, 
které nám život přináší 
 
Těší se na vás Marcelka 
 
 
 

PONDĚLÍ                      13.9.                                                       

14:00 – 15:00 
CVIČENÍ S VENDY  
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě.  
 
Pro členy kubu zdarma. 
 
 

15:00 – 16:00 

BABIČKOVÁNÍ 

 
                                                              
Povídání o životě 
Starosti, nebo radosti? Vše můžeme probrat u kafíčka. 
 
 

16:00 – 17:00 
KURZ POČITAČOVÉ GRAMOTNOSTI  
LEKTOR MAREK KOLASA 
 
Pro členy kubu zdarma. 
 
 
 
 

ÚTERÝ                       14.9.                                                       

14:00 – 17:00  
PROCVIČENI MOZKOVÝCH ZÁVITU  
 
Těší e na Vás Leňa 
 
 
 

STŘEDA                      15.9.                                                       

10:00 – 11:00 
CVIČENÍ S VENDY 
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě. 
Pro členy kubu zdarma. 
 

14:00 – 17:00 - velký sál 

FILMOVÉ, ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

 Eva Norová se vrací domů z penzionátu, protože 
její teta bude mít narozeniny a ona pro ni chystá 
překvapení. Ví, že nesmírně touží po návodu na 
vypěstování odrůdy růží, kterou vyšlechtil její 
soused, továrník Záhorský. Potíž je v tom, že teta 
se sousedy příliš nevychází, a tak si Eva usmyslí, že 
návod na „Záhorské růže“ ukradne. Pronikne do 
domu jako uchazečka o místo sekretářky a ke 
svému překvapení se tu setká se svým bratrem 
Michalem. Ten se po letech strávených v cizině 
vrátil domů a cestou se seznámil s dcerou 

továrníka Záhorského Eliškou. Ta se právě snaží uniknout plánům své 
matky, která chce za každou cenu oznámit její zasnoubení s přihlouplým 
Zdeňkem. Proto požádá Michala, aby se vydával za jejího snoubence, 
anglického hraběte. Už tak velký zmatek zkomplikuje továrníkův tajemník 
Jiří Kučera, ve skutečnosti doktor Jiří Novotný, jenž se do domu vetřel, aby 
se zmocnil drahocenného náramku své matky. Rázná paní Záhorská ho 
získala jako zástavu a odmítá ho vrátit. Je víc než jisté, že dům Záhorských 
čeká rušná noc. 
 

14:00 – 15:30 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Naučíme se pamatovat si co si pamatovat máme         Zapojíme 

všechny naše mozkové závity       
 

Lektorka PhDr. Hana Vavříková 
 
Pro členy klubu zdarma. 
 

16:00 – 17:00 
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 
Naučme se základy anglických slovíček, které se 
v životě budou vždy hodit.  
 
LEKTORKA PhDr. HANA VAVŘÍKOVÁ 
 
Pro členy klubu zdarma. 
 
 
 

ČTVRTEK                      16.9.                                                       

14:00 – 17:00 

WORKSHOP S LENKOU               
Zábavný relax při kreativním vyrábění s korku. 
 
Těší se na Vás Lenka. 
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PÁTEK                                     17.9.                                                       

9:30 – 11:30 
KARETNÍ A DESKOVÉ HRY 
Jaké hry máme a jaké známe? 

  

 
 
 
 
PONDĚLI                                     20.9.            

14:00 – 15:00 
CVIČENÍ S VENDY 
 
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě.  
 
Pro členy kubu zdarma. 
 

15:00 – 16:00 
Babičkování 
 
Povídání o životě 
Starosti, nebo radosti? Vše můžeme probrat u kafíčka. 

 
16:00-17:00 
KURZ POČITAČOVÉ GRAMOTNOSTI  
 
LEKTOR MAREK KOLASA 
Pro členy kubu zdarma. 
 
 
 
 

ÚTERÝ                         21.9.                                                       

14:00 – 17:00 

RISKUJ! 
 
Tuhle hru určitě každý dobře zná. Důležité je hlavně riskovat! 
Odkryjte a hádejte  
 
TĚŠÍ SE NA VÁS LEŇA 
 
 

STŘEDA                                                 22.9.                                                       
Z TECHNICKÝCH DŮVODU CVIČENÍ S VENDY ZRUŠENO 
(KC ARCHA UZAVŘENA) 

14:00 – 17:00 - velký sál 
FILMOVÉ, ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

Studentka práv Jiřina (Gollová) přijede na 
prázdniny do rodinné vily své babičky paní 
Bártlové (Nasková). Svezou ji autem 
kamarádi Vašek a Karel 
(Strejka a Novotný), kteří mají trampskou 
chatu v nedalekém lese. U babičky 
Bártlové žije druhá vnučka, patnáctiletá 
Jarmila (Májová), kterou zle sužují 
konzervativní názory staré paní a její 
přísná výchova. Do vily dochází pravidelně 
rodinný přítel a lékař MUDr. Kosina 
(Steimar), který léčí babiččiny vesměs 
smyšlené neduhy. Babička nemá ráda 
moderní mladé muže, ale svůj názor, když 

student medicíny Karel svým zákrokem zachrání život nešťastně 
zraněnému synovi jejího zahradníka. Babička začne chodit na 
procházky do přírody a konečně nepotřebuje žádné pilulky... 
Režisér Miroslav Cikán využil velkého komediálního talentu přední 
členky Národního divadla Růženy Naskové a velmi oblíbené Nataši 
Gollové, která zastupovala v českém meziválečném filmu typ 
moderní, vtipné a často ztřeštěné dívky. 

 
 
14:00 – 15:30  
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
 

Naučíme se pamatovat si co si pamatovat máme         Zapojíme 

všechny naše mozkové závity       
 

Lektorka PhDr. Hana Vavříková 
Pro členy klubu zdarma. 
 

16:00 – 17:00 
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 
Naučme se základy anglických slovíček, které 
se v životě budou vždy hodit.  
 
LEKTORKA PhDr. HANA VAVŘÍKOVÁ 
Pro členy klubu zdarma.  
 

ČTVRTEK                      23.9.                                                       

14:00 – 18:00 
TURNAJ V ŠIPKÁCH PROTI SPOLUHRÁČŮM 
Z MULTIGENERAČNÍHO CETRA LUČINA 
Vezměte si sebou sportovního ducha a skvělou 

náladu!  
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PÁTEK                                    24.9.                                                       

9:30 – 11:30 
KARETNÍ A DESKOVÉ HRY 
Jaké hry máme a jaké známe?  
 
 
 
 

PONDĚLÍ                                   27.9.                                                       

14:00 – 15:00 
CVIČENÍ S VENDY 
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě.  
 
Pro členy kubu zdarma. 
 

15:00 – 16:00 
BABIČKOVÁNÍ  
Povídání o životě 
Starosti, nebo radosti? Vše můžeme probrat u kafíčka. 
 

16:00 – 17:00 
KURZ POČITAČOVÉ GRAMOTNOSTI  
LEKTOR MAREK KOLASA         
Pro členy kubu zdarma. 
 

ÚTERÝ                                   28.9.                                                       
 
STÁTNÍ SVÁTEK - KC ARCHA PORUBA UZAVŘENA 
 

STŘEDA                                               29.9.                                                       

10:00 – 11:00 
CVIČENÍ S VENDY 
Ve zdravém těle, zdravý duch. Protažení od hlavy až k patě.  
Pro členy kubu zdarma. 

 
14:00 - 17:00 - velký sál 
FILMOVÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

 Charismatický cynik Karel Král (Jiří 
Langmajer), trochu šovinista a sarkastický 
sympaťák, na kterého ženy letí, je 
šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne 
jeho nezávazný způsob života utrží hned 
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům 
a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá 
manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a 
Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá 
žena mu nabourá auto a na jeho místo je 
dosazena pohledná mladá šéfredaktorka 
Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší 

problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem 
Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby 
se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší 
a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem 
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla 
Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. 
Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale 
hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy 
opravdu snazší? 

 

14:00 – 15:30  
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Naučíme se pamatovat si co si pamatovat máme         Zapojíme 

všechny naše mozkové závity       

 
Lektorka PhDr. Hana Vavříková 
Pro členy klubu zdarma. 
 

16:00 – 17:00 
 ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 
Naučme se základy anglických slovíček, které 
se v životě budou vždy hodit.  
 
LEKTORKA PhDr. HANA VAVŘÍKOVÁ 
Pro členy klubu zdarma. 
 
 
 
 
 

ČTVRTEK                    30.9.                    

14:00 – 17:00 
GASTRO FESTIVAL 
Konec měsíce zakončíme ve stylu pečení. 
Pochlubte se svou nejlepší buchtou, zákuskem, nebo slanou 
mňamkou. Vše vyzkoušíme a 
předáme si své nej recepty :) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

 
ČTVRTEČNÍ DOPOLEDNE VYHRAZENO TANEČNÍ SKUPINĚ 

BESEDA 
 

V PROSTORECH KC JE NUTNÉ DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ 
EPIDEMIOLOGICKÁ NAŘÍZENÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt vznikl a běží díky 
laskavé podpoře společnosti 
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