
Klub seniorů (A. Barcala 40) 
DUBEN 2016     

    VSTUP ZDARMA 
 

 
 

PÁ 1. 4. 

Magistrát města 

ČB 

 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 

PO 4. 4. 

Svaz důchodců 
 

 

9:00 – 12:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, 

Karetní hry – „Bridž“ 
 

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

nácvik tanců vede paní Pelantová 

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

ÚT 5. 4. 

Svaz diabetiků 
9:00 – 12:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 

Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 

Magistrát města 

ČB 
 

13:00 – 17:00 

„ZÁHADNÝ OBJEV KNIHTISKU“ – přijďte se 

dozvědět něco o stále záhadném objevu knihtisku, 

kdy a kde se tiskly první knihy, jak se knihtisk šířil 

Evropou a kdo tiskl první knihy v Čechách? 

ST 6. 4. 

Ledax o.p.s. 
 

9:00 – 12:00 

Pletení a háčkování –  máte rádi(y) ruční práce? 

Přijďte mezi nás vyměnit si své zkušenosti a dát 

své zálibě smysl. Pleteme čepičky a ponožtičky pro 

neonatologické oddělení místní nemocnice. 

 

 

13:00 – 16:00 

 

Co znamená Zdravotní gramotnost – Jak 

si  udržet zdraví? Jak správně užívat léky a proč 

je to tak důležité? Kde vyhledávat zdravotní 

služby? Povídat si budeme s odborníky z Centra 

prevence civilizačních chorob při ZSF JU. 

 



ČT 7. 4. 

Svaz důchodců 
 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování 

paměti  - rekondiční a relaxační cvičení, rytmická 

gymnastika – vede paní Nechybová  

14:00 - 16:00 Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu 
Hrají a zpívají „Kamarádi harmonikáři“ 

PÁ 8. 4. 

Magistrát města 

ČB 
 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 

PO 11. 4. 

Svaz důchodců 
 

 

9:00 – 12:00 
 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, 

Karetní hry – „Bridž“ 
 

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

nácvik tanců vede paní Pelantová 

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

ÚT 12. 4. 

Svaz diabetiků 
9:00 – 12:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 

Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 

Magistrát města 

ČB 
 

13:00 – 17:00 

„SRÁŽKA S PLANETKOU – MÝTUS ČI REALITA?“ 

– přijďte si poslechnout, jak kusy skal zvané 

asteroidy obíhají kolem Slunce, jak blízko jsou naší 

zemí a jak moc se přibližují? 

ST 13. 4. 

Ledax o.p.s. 
 

9:00 – 12:00 
Rukodělné dopoledne – malování na kameny, 

výroba těžítka nebo stojánku na tužku. 

 

13:00 – 16:00 

Povídání o Indonésii II. - další milé povídání  s 

Jaromírem Hladkým o rodinné cestě a životě 

v Indonésii. Doplněno promítáním fotek. 

 

ČT 14. 4. 

Svaz důchodců 
 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování 

paměti  - rekondiční a relaxační cvičení, rytmická 

gymnastika – vede paní Nechybová 

 

14:00 – 16:00 
Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu  

Hraje a zpěvem doprovází p. Grill 



PÁ 15. 4. 

Magistrát města 

ČB 
 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 

 

PO 18. 4. 

Svaz důchodců 
 

 

9:00 – 12:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, 

Karetní hry – „BRIDŽ“ 

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

nácvik tanců vede paní Pelantová 

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

ÚT 19. 4. 

Svaz diabetiků 
9:00 – 12:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 

Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 

Magistrát města 

ČB 
 

13:00 – 17:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 ST 20. 4. 

Ledax o.p.s. 
 

9:00 – 12:00 

Cvičení pro radost a zdraví - jednoduché cviky, 

díky kterým budete fyzicky i duševně dlouho svěží, 

nám přijde ukázat Ing. Adriána Kašparová. Pokud 

možno s sebou karimatku a menší tvrdý míček. 

13:00 – 16:00 
Hrátky s pamětí  –  zábavné i poučné trénování 

paměti s Mgr. Markétou Drdovou 

ČT 21. 4. 

Svaz důchodců 
 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování 

paměti  - rekondiční a relaxační cvičení, rytmická 

gymnastika – vede paní Nechybová 

 

14:00 – 16:00 
Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu 
Hrají a zpívají „Kamarádi harmonikáři“ 

PÁ 22. 4. 

Magistrát města 

ČB 
 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 



 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

 
Pro změnu programu a aktuální informace sledujte 

www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 

 

 

PO 25. 4. 

Svaz důchodců 
 

 

9:00 – 12:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, 

Karetní hry – „Bridž“ 

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

nácvik tanců vede paní Pelantová 

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

ÚT 26. 4. 

Svaz diabetiků 
9:00 – 12:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 

Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 

Magistrát města 

ČB 
 

Změna času! 

14:00 

„PROHLÍDKA PIVOVARU BUDĚJOVICKÝ 

BUDVAR“, pouze pro fyzický zdatné jedince, sraz 

před budovou pivovaru před 14 hod. Zájemci se 

hlaste u sl. Losové – 386  801 647. 

ST 27. 4. 

Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 
Základy judaismu – kořeny židovsko-křesťanské 

tradice s Mgr. Monikou Slunéčkovu 

 

 

 13:00 – 16.00 

Společenské hry -  přijďte si vyzkoušet  (nejen) 

svůj postřeh společně se pobavit a zároveň se 

naučit nové hry. 

ČT 28. 4. 

Svaz důchodců 
 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování 

paměti  - rekondiční a relaxační cvičení, rytmická 

gymnastika – vede paní Nechybová 

 

14:00 - 16:00 
Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu  

Hraje a zpěvem doprovází p. Grill 

PÁ 29. 4. 

Magistrát města 

ČB 
 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 


