KURZY A NABÍDKA PRO VOLNÝ ÈAS
Reflexní masáž a terapie
na zónách plosek nohou
Termín konání: 8. 4. - 9. 4. 2011,
pátek 15.00 -19.00, sobota 9.00 - 17.00
Cena 2200,- Kè
Pøednášející: Bc. Helena Šosová,
Zdeòka Šosová

Dornova metoda
a Breussova masáž
ucelený kurz obou metod
Termín konání: 20. - 22. 5. 2011
pátek: 15.00hod - 18.00 hod
sobota: 8:30- 18:00 hod - poledni pøestávka
nedìle: 8:30- 14:00 hod bez polední pøestávky
Cena 3100,- Kè
Pøednášející: Anna Velíšková, Nìmecko
Kurzy se konají na rehabilitaèním oddìlení
v H.Týnì, Dobrovského 254
Kurzy jsou limitovány poètem úèastníkù.
Je požádáno o kredity UNIFY /12 kreditù/
Pøihlášky: písemnì na adresu
Rehabilitace Šos s.r.o., Dobrovského 254,
346 01 Horšovský Týn, telefon 379428620,
602464980, email: zdeneksos@arcom.cz

Rehabilitace Šos s.r.o., Dobrovského 254, 346 01 Horšovský Týn poøádá

v nedìli 10. 4. 2011 SEMINÁØ QI - GONG (ÈCHI - KUNG)

Klub jógy
pokraèuje v MKZ H. Týn
lekce probíhají
každý ètvrtek
od 17.30 do 19.00
Tìší se na Vás lektorka
Bohdana Heroldová

Dìtská jóga
probíhá v MKZ H. Týn
lekce každé úterý
od 16.00 do 16.45
Tìší se na Vás
Hanka Klobouèníková

KURZ SNIOVÁNÍ
NADVÁHY - STOB
KURZ
SNIŽOVÁNÍ
NADVÁHY - STOB
Zahajujeme
5. dubna 2011

Cesta ke zdraví a dlouhovìkosti
LEKTOR SEMINÁØE: Tomáš Bezdìk diplomovaný fyzioterapeut
Místo konání: Rehabilitaèní odd., Dobrovského 254, H. Týn
Pøihlášky: Rehabil. odd. H. Týn, tel. 379 428 620, zdeneksos@arcom.cz
Semináø je urèen nejen úplným zaèáteèníkùm, ale i všem studentùm Taiji Quan (Taièi).
Èchi kung je nedílnou souèástí tradièní èínské medicíny. Cvièení má léèivý úèinek pro mnoho
nemocí, ale umožòuje i nemocem pøedcházet.
Úèast na semináøi není podmínìna žádnými pøedchozími zkušenostmi
s Taiji nebo Qi-gong.
Udržujte své zdraví chùzí s hùlkami

Nordic walking
Instruktor: Bc. Helena Šosová
Každé úterý od 14.00 hod. - sraz u vchodu
do parku baproti obchodnímu domu
Hùlky je možné zapùjèit
u Z. Šosové 606 557 798
Tìší se na vás
Zdeòka a Helena Šosová

Kurz využívá metodiku kognitivnì behaviorální
psychoterapie. Kurz je vhodný i pro diabetiky 2. typu (pro jejich zaøazení je nutné vyjádøení diabetologa, zda souhlasí s pohybovou aktivitou, která je
souèástí kurzu).
Budeme se setkávat po dobu 12 týdnù - 1 x týdnì
od 17.00 do19.00 hodin, 1 hodina tìlesné aktivity
a 1 hodiny terapie.
Znamená to 12 týdnù spoleèného cvièení, konzultací, relaxace. Zaèínáme cvièením. Již na 1. lekci
s sebou pøineste: cvièební podložku, pití, psací potøeby. Lze získat pøíspìvek od VZP 500,- Kè.
12 lekcí - 2000,- Kè, v cenì jsou zahrnuty výukové materiály.
Informace a pøihlášky:
MUDr. Viola Chvalová, lektor spoleènosti STOB,
Tyršova 89, 345 43 Koloveè
tel.: 724 152 640
e-mail: violachvalova@seznam.cz

Tìšíme se na setkání s Vámi.

POZVÁNKY
Stavìní májky

Dovolujeme si Vás pozvat na autogramiádu nové knížky

V letošním roce pøipadne poslední dubnový
den na sobotu ( 30.4.), kdy bude SDH
Horšovský Týn, jako každoroènì, provádìt
stavìní májky v Sadech Petra Bezruèe.
Pøedpokládaný zaèátek akce
je od 16,00 hodin. Dále bude pøipraveno
posezení u májky vèetnì grilovaného selete.
Konec akce je individuální.
Dobrou náladu s sebou.

KARA MOR, poslední èarodìj ze zemì Kùd
Autogramiáda se uskuteèní
v Horšovském Týnì a to ve ètvrtek 7. dubna t.r.
od 17.30 hodin.
Knížka je tentokrát vyzdobena krásnými
obrázky dìtí, které zvítìzily ve výtvarné soutìži
vyhlášené ve školách ve Staòkovì, Holýšovì,
Horšovském Týnì a v Domažlicích.
Obálku a doplòky stvoøil opìt p. Palme.
Knížka bude ke koupi za sníženou cenu.
K dispozici budou i ostatní knížky tohoto autora.
Souèástí autogramiády bude veøejné ètení
a beseda s autorem a také s ilustrátorem,
malíøem J. F. Palmem.
Úèast dìtí vítána.

Pozvánka pro seniory
Zveme všechny seniory na posezení
s kulturním programem u pøíležitosti oslavy
Dne matek, které se bude konat
v nedìli 8. kvìtna 2011 od 13,00 hodin
v kinì v Horšovském Týnì.
Klub spoleèenských akcí
pøi MìÚ H. Týn

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Srdeènì zvou - autor knihy - Ivan Vièar, Mìstská knihovna H. Týn a MKZ H. Týn
Info: 737 239 737, e-mail: ivan.vicar@seznam.cz
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