
VÍKEND  
PLNÝ ENERGIE
31. 8. – 2. 9. od 9 do 18 hodin

1. ZÁŘÍ OD 9.00 h.  
TRADIČNÍ ZUMBA 
MARATON NA  

STŘEŠE CENTRA  
A INLINE BRUSLENÍ  
S INSTRUKTOREM

 energetické poradenství

 jízdy na elektrokolech  

 vystoupení Terezy Kerndlové

 Vanda a Standa 

 soutěže a další zajímavosti

 dárky pro držitele věrnostní karty

.com

VŽDY ONLINE / KEEP CONNECTED  

WWW.CENTRUMCHODOV.CZ

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

23KLÍČ 8/2012

Senioři si vyměňovali oblečení
Strávit příjemné odpo-

ledne se svými blízkými 

a k tomu si ještě odnést 

hezký kousek obleče-

ní se mohlo poštěstit 

každému, kdo přišel 

před prázdninami do  Domova pro seniory Háje. Právě tady 

proběhla v  řadě již 8. Výměna oblečení. Je to společensky 

prospěšný, neziskový projekt, který funguje od března 2009. 

Smyslem projektu, který probíhá vždy 2x do roka, je celoden-

ní charitativní sbírka oblečení, doplňků, hraček a hygienických 

potřeb, které jsou poté předány konkrétnímu nemocničnímu, 

neziskovému zařízení, které potřebuje naši pomoc. Za  celou 

dobu fungování již Výměna oblečení opakovaně pomohla např. 

Kojeneckému ústavu v Krči, Dětskému domovu v Dolních Po-

černicích a mnoha dalším. Ti nejnetrpělivější obyvatelé DS Háje 

zvídavě nahlíželi do kulturního sálu a vyptávali se na odpolední 

program, který však měl začít až o  druhé hodině odpolední. 

Po zahájení programu, který byl obohacen o písně z fi lmů a po-

hádek kapely ÚSP Murgašova „AJETO“, se každý z návštěvní-

ků mohl občerstvit a odnést si kousek oblečení, který se mu 

nejvíce líbil, třeba slušivé sako, či kalhoty. Nerozebrané obleče-

ní včetně doplňků a bot (celkem 31 pytlů) putovalo do Bohnic-

ké psychiatrické léčebny. 

 Devátá Výměna oblečení proběhne v  sobotu 13. října. 
Zveme na ni všechny lidi bez rozdílu věku, kteří mohou při-
spět oblečením a chtějí s námi strávit smysluplné odpoled-
ne. Pozvánku a podrobné info o místě konání zveřejníme na  
www.vymena-obleceni.cz.

Lucie Jonášová a Markéta Borecká 

Kosmetické ekostudio Venuše

o
ké

n
ko

 p
ro

 p
o
d
n
ika

te
le

Cítíte se unavená, máte pocit, že by vám prospěla alespoň 

hodina relaxace a  nicnedělání a  přitom byste ráda udělala 

něco pro svou krásu? Potom je pro vás kosmetické ekostudio 

Venuše tou pravou volbou. V příjemné vilce na starém Chodo-

vě, obklopené zelení a přitom v dobrém dosahu MHD, najde-

te přesně tohle. Studio vede již léta profesionální kosmetička 

paní Libuše Hlavová, která vám poradí se vším, co se týká 

kosmetiky a dermatologie. 

 Zeptali jsme se majitelky studia na pár věcí, které by vás 

mohly zajímat. Co všechno tady nabízíte za služby a ošetře-

ní? Zabývám se klasickou kosmetikou a  čištěním pleti. Po-

užívám přírodní švédskou a  hlavně španělskou kosmetiku 

Keenwell. Ke standardnímu ošetření pleti patří také terapie 

speciální biolampou, která má ověřené hojivé účinky. 

 Dokonce ne jenom na pleť, ale třeba i po zranění či ma-

lém zdravotním problému. Pokud se rozhodnete, můžete si 

nechat prodloužit, či nabarvit řasy, nebo si nechat ošetřit pleť 

speciální metodou � alassopherapie, která využívá mořských 

řas a mořské vody a blahodárně působí na pleť. 

 Studio nabízí také regenerační metodu na obnovu nehto-

vých lůžek – Pi.shine. 

 V  salonu Venuše máme otevřeno od  pondělí do  pátku 

od 8–20 hodin podle objednání.

Kde kosmetické studio Venuše najdete?
Květnového vítězství 730/45, 

(roh Šperlovy ulice) Praha 11-Chodov

Potřebujete poradit? 

Zeptejte se hned... mob.: 724 252 801


