
ANKETA

VOLNÝ ČAS SENIORŮ 2013
Vážené seniorky, vážení senioři,
připravujeme pro vás nabídku činností 
pro letošní rok 2013 přímo v místě Vašeho 
bydliště a rádi bychom nejprve znali Váš 
názor.

Jak byste nejraději využili svůj volný čas? 
Zajímá vás spíše vzdělávání? Kultura? Po-
hybové aktivity či něco úplně jiného…? 
Nebo byste se rádi naučili základům práce 
s počítačem, abyste mohli třeba poslat 
pozdrav přátelům a známým?

Pokud byste se chtěli účastnit některé 
z volnočasových aktivit připravovaných 
městskou částí Praha-Libuš bezplatně, 
vyplňte, prosím, následující dotazník, aby-
chom věděli, kolik z vás má o tuto nabídku 
zájem, případně připište své náměty. Vaše 
odpovědi slosujeme a výherce odměníme.

Vyplněný anketní lístek, prosím, ode-
vzdejte na těchto sběrných místech:
ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35
ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664
Základní škola Ladislava Coňka v Písnici
Supermarket Albert, sídliště Písnice

Uzávěrka ankety je 25. února 2013!

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na 
bezplatnou přednášku na téma:
„Víte, kdy a na co konkrétně máte nárok 
od státu v roce 2013?“
Přednáška se koná ve čtvrtek 14. března 
2013 od 13 hodin v Zasedací místnosti 
MČ Praha-Libuš, Libušská čp. 1 (zelená 
budova vedle pošty).
Po skončení přednášky slosujeme Vaše 
odpovědi z ankety a vyhlásíme výherce.
Zájemcům o plánované kurzy pro seniory 
poskytneme bližší informace a na závěr 
vám nabídneme malé pohoštění. 
Pozvání přijal i starosta městské části pan 
Jiří Koubek.
Podrobnější informace o přednášce 
a průběhu akce se dozvíte v příštím čísle 
časopisu U nás.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš
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1  Je Váš volný čas vyplněn dostatečně? 
 ANO   NE*

Pokud byste mohl/a požádat městskou část o zorganizování libovolné 
aktivity, jaká by to byla? Jaké aktivity byste se zúčastnil/a?

Na jaře 2013 plánujeme otevření bezplatného kurzu obsluhy počítače. Pro zjiště-
ní konkrétních požadavků prosíme o zodpovězení následujících otázek:

2  Máte doma funkční počítač? 
 ANO   NE*

3  Máte zájem o kurz, ve kterém byste se naučil/a, jak s počítačem přiro-
zeně pracovat (od zapnutí přístroje přes ovládání klávesnice a „myši“ 
až po práci s dokumenty a internetem)? 
 ANO   NE*

4  Navštěvoval/a jste někdy podobný kurz zaměřený na práci s počíta-
čem? Jak dlouhý? V kterém roce to bylo? 
 ANO   NE*

5  Vyhovoval by Vám více dopolední, nebo odpolední kurz? 
 DOPOLEDNÍ   ODPOLEDNÍ   NEMÁM PREFERENCE*

6  Vyhovovalo by Vám, aby kurz probíhal každý týden  
po dobu 2–3 měsíců? 
 ANO   NE*

Poznámka: * Vámi zvolenou možnost označte

Pokud máte zájem účastnit se slosování, uveďte zde své jméno, příjmení a kontakt: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a výhradně pro účely ankety „Volný čas senioři 
2013“. MČ Praha-Libuš se zavazuje, že osobní údaje archivuje pouze jeden měsíc po odevzdání an-
ketního lístku a poté je bezpečně skartuje. Zavazuje se také k povinnostem vyplývajícím ze zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


