Leden



Novoroční mše svatá
SeneCura ples 2020 (vystoupení, tombola, kapela A-Trio, občerstvení, taneční zábava) - 29. 1. 2020

Únor



Masopust (pravá česká zabijačka) - 29. 2. 2020
Večeře při svíčkách - 27. 2. 2020

Březen




Oslava MDŽ (vystoupení pěveckého sboru Rozmarýnek, pozornost v podobě květiny pro každou
ženu z domova)
Zdraví nadevše! Voňavá přednáška z krámku Bylinkářství U Chytré horákyně
Jarní turnaj v bingu

Duben






Velikonoční mše
Vystoupení v krojích - Havířovské babky
Den Země: květinový workshop ve spolupráci s květinářstvím U Radosti
Kulinářství (pečení beránka)
Oslava JARA (pálení čarodějnic, opékání párků, taneční zábava)

Květen






Máj, lásky čas (návštěva skanzenu Rožnov pod Radhoštěm)
Oslava 5. narozenin SeniorCentra Havířov - 5. 5. 2020
Letnice (smažení vaječiny na zahradě domova, lidové písně) - 29. 5. 2020
Den rodiny
MS světa v hokeji-fandíme v barvách ČR

Červen




Krásní v každém věku (spolupráce se SŠ Kpt. Jasioka - obor kadeřnice, kosmetička)
Výlet do ZOO Ostrava
Den na vesnici (Den na zahradě domova ve společnosti zvířátek (kozy, králíci, husy, kachny, psi,
slepice…), smažení bramboráků, ochutnávka domácích sýrů, koláčů, pozvání dětí z okolních MŠ

Červenec



Zahradní slavnost - 23. 7. 2020
Letní olympijské hry XXXII. - Tokyo (v rámci fandění našemu olympijskému týmu se uskuteční i
olympiáda SeniorCentra Havířov, vč. symbolické spartakiády) - 24. 7. 2020

Srpen



Ukončení a následné vyhlášení vítězů olympiády v Tokyu, i té naší v SeniorCentru Havířov
Loučení s létem (opékání párků na ohni, zpívání trampských písní s kytarou) - 27. 8. 2020

Září



Veletrh poskytovatelů sociálních služeb města Havířov
Exkurze do výrobny medových dortů Marlenka

Říjen



Exkurze do pivovaru Radegast - Nošovice
Beseda s fotografiemi: Cestování s Jiřím Kolbabou

Listopad



Svátek Sv. Martina - ochutnávka svatomartinských vín a sýrů - 11. 11. 2020
Večeře při svíčkách - 18. a 19. 11. 2020

Prosinec



Rozsvícení vánočního stromu (koncert pěveckého sboru gymnázia Komenského, vánoční pohoštění)
4. 12. 2020
Silvestrovské bingo - 31. 12. 2020

