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Brzy otevíráme  
Generační centrum 

Přístav generací 
    na adrese 26. dubna 591/12, Cheb, 350 02

 Dovolte, abych Vás pozvala na otevření nového 
Rodinného centra s názvem Přístav generací. Nachází 
se v centru města Cheb v ulici 26. dubna 591/12. 
Rodinné centrum vzniká na podporu mezigeneračních 
vztahů. Cítíme, že ve vztazích mezi jednotlivými 
generacemi máme všeobecně rezervy, proto se 
zaměřujeme na budování a utužování těchto vztahů.  
 Co Vám tedy nabídneme?  Zázemí u nás 
najdou jak dětičky s maminkami či tatínky, tak i starší 
generace. Společně budeme tvořit silnější pouta mezi 
jednotlivci, ale také ve skupinách pomocí různorodých 
vnitřních i venkovních činností.  
 Otevření se plánuje na sobotu 19. 6. 2021. 
Program bude rozdělen do 3 bloků.  
 V Sobotu 19.6. 2021 začínáme v 8:30. Ranní 
blok bude věnován soutěžním aktivitám a vyrábění      
s rodinnými příslušníky a dětmi. 
 V odpoledním bloku se zaměříme na 
představení několika projektů, na které se následně 
můžete nahlásit. Můžete se těšit na Pohybové hrátky  
s nejmenšími, batolátky i seniory, na společné tvoření, 
ukázku logopedického kroužku a další činnosti, které 
pro Vás připravuje náš tým.  
 Třetí blok ponese název Čaj o páté. Jak už 
název napovídá tento blok začíná v 17:00 hod. Bude 
věnován seniorům, kteří se chtějí dozvědět více o 
aktivitách zaměřených na jejich cílovou skupinu.  
 Jako doprovodný celodenní program máme ve 
spolupráci se skupinou velmi šikovných místních žen, 
které spolupracují s profesionální kosmetikou značky 
Mary Kay, domluvené, že si můžete sami kosmetiku 
vyzkoušet a tyto odbornice Vás na místě nalíčí. 
Můžete se těšit na velmi bohatý celodenní 
program.Těšíme se na Vás.

 Pozvánky na tuto akci jsme vytvořili poněkud 
netradiční, formou malovaných kamínků, které již 
můžete nacházet na různých místech města Cheb.  

 Kamínky Vás odkazují 
na stránky Facebooku, 
kde budete dostávat 
pravidelné informace      k 
otevření centra a jeho 
projektům.  
 Cílem kamínkových 
pozvánek je potěšit se  
s nálezem, vyfotit si ho, 
najít potřebné informace 
a zase ho odnést na jiné 
místo v Chebu, aby mohl 
sloužit dalším jako 
pozvánka. Kamínky mají 
různé podoby, tak poctivě 
hledejte. 

Budeme rádi, když se naši pozvánkové hry 
zúčastníte. Pro účast je nutné dodržet aktuální 
vládní nařízení. 
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