
Klub seniorů (A. Barcala 40) 
LISTOPAD 2016  (vstup zdarma) 

ÚT 1. 11. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání nejen diabetiků“ - volnočasové aktivity a 

rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 
(malá 

společenská 
místnost) 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si 

k nám hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici 

paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, koncentraci a 

uvolňujeme mysl.  

 13:00 – 14:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičíme s Marií 

Janoušovou převážně na židlích, jak pro zdraví, tak pro radost. 
 

14:00 – 16:00 

„Setkání seniorů“ – nebuďte doma sami, přijďte si k nám 

popovídat a posedět u kávy či čaje. Volnočasové aktivity, 

společenské hry, volný přístup na počítač.  

 

ST 2. 11. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

„Pletení a háčkování“ – přijďte mezi nás vyměnit si své 

zkušenosti a dát své zálibě smysl. Tvoříme na druhý ročník akce 

Upletená radost. 

 

13:00 – 16:00 
 

„Pojďte s námi do knihovny“ – „Exkurze“ do 

Jihočeské vědecké knihovny (na Lidické, u soudu).  
Pracovnice knihovny nás seznámí např. s audioknihami, 
oddělením periodik, regionálním oddělení atd. Sraz na zastávce 
MHD J. Bendy ve 13 hod., nebo před knihovnou cca mezi 13:15 
– 13:30hod. 
 

ČT 3. 11. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

„Klidové a volnočasové aktivity“ - trénování paměti, 

rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika, pod 

vedením paní Nechybové  

 
14:00 - 16:00 

„Muzikoterapie“ - posezení při hudbě a zpěvu, hraje a zpívá 

„p. Gril“ 

 

PÁ 4. 11. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(zadní místnost 

s PC) 

„Počítačový kurz pro seniory“ – individuální přístup (2 – 

4 účastníci), spravování a tvorba dokumentů, informace na 
internetu, video-návody nejen na vaření, hudba, film, rozhlas, 
knihy a další čtení 

 

PO 7. 11. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – 

„Bridž“ 

 
11:00 – 13:30 

Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců 

pod vedením paní Pelantové 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová              

KLUB AKTIV, z.s. 17:00 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 



ÚT 8. 11. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání nejen diabetiků“ - volnočasové aktivity a 

rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si 

k nám hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici 

paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, koncentraci a 

uvolňujeme mysl.  

 

14:00 – 16:00 
„Nejenom hudební odpoledne“ aneb setkání s „Kastelány“ 

– písničky o něčem a trocha povídání. Hostem bude spisovatel 

Jaromír Jindra z Č. Budějovic 

ST 9. 11. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
„Rukodělné dopoledne“ –  tentokrát  budeme vyrábět 

vánoční ozdoby nejen pro sebe, ale i pro další ročník akce 

Upletená radost. Přijďte nám pomoci! 

13:00 – 16:00 
„Café Groll“ –  povídání, čtení, beseda o nové knize s jejím 

autorem Janem Štifterem, šéfredaktorem jihočeského časopisu 

Barbar  

ČT 10. 11. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

„Klidové a volnočasové aktivity“ - trénování paměti, 

rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika, pod 

vedením paní Nechybové  

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ - posezení při hudbě a zpěvu,  hrají a 

zpívají „Kamarádi harmonikáři“ 

 

PÁ 11. 11. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(zadní místnost 

s PC) 

„Počítačový kurz pro seniory“ – individuální přístup (2 – 

4 účastníci), spravování a tvorba dokumentů, informace na 

internetu, video-návody nejen na vaření, hudba, film, rozhlas, 

knihy a další čtení 

 

 

PO 14. 11. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – 

„Bridž“ 

 

11:00 – 13:00 
Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců 

pod vedením paní Pelantové 

 
13:00 – 16:00 

ZAVŘENO! 

 

INVENTURA 

 

KLUB AKTIV, z.s. 17:00 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 15. 11. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání nejen diabetiků“ - volnočasové aktivity a 

rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 ZAVŘENO! 

 

INVENTURA 

 



 ST 16. 11. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
„Tvoření s čokolínou“ – přijďte načerpat inspiraci na 

tvoření se speciální jedlou modelovací hmotou, lektorka Zuzana 

Návarová nám prozradí zajímavé tipy a triky. 

 
13:00 – 16:00 

„Hrátky s pamětí“  –  zábavné i poučné trénování paměti 

s Mgr. Markétou Drdovou. Společně procvičíte mozkové závity. 

 

ČT 17. 11. 
 

ZAVŘENO! 
STÁTNÍ SVÁTEK 

Den boje za svobodu a demokracii 

PÁ 18. 11. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičíme s Marií 

Janoušovou převážně na židlích, jak pro zdraví, tak pro radost. 

 

9:00 – 11:00 
(zadní místnost s 

PC) 

„Počítačový kurz pro seniory“ – individuální přístup (2 – 

4 účastníci), spravování a tvorba dokumentů, informace na 
internetu, video-návody nejen na vaření, hudba, film, rozhlas, 
knihy a další čtení 

 

 

PO 21. 11. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – 

„Bridž“ 

 
11:00 – 13:30 

Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců 

pod vedením paní Pelantové 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová                 

KLUB AKTIV, z.s. 17:00 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 22. 11. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání nejen diabetiků“ - volnočasové aktivity a 

rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si 

k nám hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici 

paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, koncentraci a 

uvolňujeme mysl.  

 

14:15 – 15:30 

„Ekologická domácnost“ – prostředky na praní, úklid a 

udržování domácnosti. Zásady jejího vedení šetrné k přírodě i  

k peněžence. Uvidíte praktické ukázky! 

 

ST 23. 11. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

„Rukodělné dopoledne“–  pletení adventních věnců, 

materiál  na věnec zajištěn, pokud si chcete věnec přizdobit dle 

svého vkusu, vezměte zdobení s sebou. Kapacitně omezeno na 

20 osob! 

13:00 – 16.00 
Ukázka společenských her (nejen) pro seniory - herní 

odpoledne s praktickými  ukázkami her, přijďte si vyzkoušet 

starší i nové hry, která nám přiveze paní Miroslava Kročková. 

ČT 24. 11. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

„Klidové a volnočasové aktivity“ - trénování paměti, 

rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika, pod 

vedením paní Nechybové  

 

14:00 - 16:00 
„Muzikoterapie“ - posezení při hudbě a zpěvu, hraje a zpívá 

„p. Gril“ 

 



 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

 
Pro změnu programu a aktuální informace sledujte www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 

PÁ 25. 11. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičíme s Marií 

Janoušovou převážně na židlích, jak pro zdraví, tak pro radost. 
 

9:00 – 11:00 
(zadní místnost s 

PC) 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si 

k nám hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici 

paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, koncentraci a 

uvolňujeme mysl.  

 

PO 28. 11. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – 

„Bridž“ 

 

11:00 – 13:30 
Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců 

pod vedením paní Pelantové 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová                 

KLUB AKTIV, z.s. 17:00 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 29. 11. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání nejen diabetiků“ - volnočasové aktivity a 

rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si 

k nám hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici 

paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, koncentraci a 

uvolňujeme mysl.  

 

14:00 – 16:00 

„Setkání seniorů“ – nebuďte doma sami, přijďte si k nám 

popovídat a posedět u kávy či čaje. Volnočasové aktivity, 

společenské hry, volný přístup na počítač.  

 

ST 30. 11. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

Tvoření na akci Upletená radost –   budeme tvořit 

přáníčka, ozdoby a možná i další drobnosti na prodej.  Materiál 

bude k dispozici. 

 

13:00 – 16.00 

„Cvičení pro radost a zdraví“ - jednoduché cviky, které 

můžete cvičit i doma v obýváku, nám přijde ukázat Ing. Adriána 

Kašparová. Pokud možno s sebou karimatku a menší tvrdý 

míček 

 


