
Klub seniorů (A. Barcala 40) 
ZÁŘÍ 2016 

            vstup zdarma 

 

ČT 1. 9. 
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 2. 9. 

Magistrát města ČB 
 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 

PO 5. 9. 
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 6. 9. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity, 

cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ udržujeme 

v kondici paměť, smysly, prostorovou orientaci, 

logiku, koncentraci a uvolňujeme mysl. Trénujeme 

vždy ve 4 blocích/tématech po cca 15-ti minutách. 

 

14:00 – 16:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

ST 7. 9. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
„Pletení a háčkování“ –  máte rádi(y) ruční práce? 

Přijďte mezi nás vyměnit si zkušenosti a dát své zálibě 

smysl. Tvoříme na druhý ročník akce Upletená radost. 

13:00 – 16:00 

„Vycházka k Těšínskému prameni“ odjezd 

autobusem č. 4 z nádraží ve 14:10  (případně můžete 

přistoupit po trase), více informací na letáku 

 



ČT 8. 9. 
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 

zpívá „M. Grill“ 

 

PÁ 9. 9. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
hlavní místnost 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičení převážně 

na židlích s Marií Janoušovou. Přijďte se protáhnout a 

posílit svou kondici. Cvičíme pro zdraví i pro radost. 

 

9:00 – 10:00 
zadní místnost s 

PC 

„Kurz používání počítače“ – 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 12. 9. 
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 13. 9. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ udržujeme 

v kondici paměť, smysly, prostorovou orientaci, 

logiku, koncentraci a uvolňujeme mysl. Trénujeme 

vždy ve 4 blocích/tématech po cca 15-ti minutách.  

 

14:00 – 16:00 

„Nejenom hudební odpoledne“ aneb setkání 

s „Kastelány“ – písničky o něčem a trocha povídání. 

Přijďte si poslechnout, zazpívat i popovídat. Hostem 

bude p. Klabouch z Klubu nevidomých ČB. 

 ST 14. 9. 

Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

„Dopoledne s Ledaxem“ –  co je příspěvek na péči 

,kdy a kde o něj žádat a jak celý proces probíhá 

nám  přijde vysvětlit  Mgr. Katka Lišková, sociální 

pracovnice. Občerstvení zajištěno. 

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 

 



ČT 15. 9. 
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 

zpívá „M. Grill“ 

 

 
PÁ 16. 9. 

Magistrát města ČB 
 

9:00 – 11:00 

„Archivace dokumentů v domácnosti“ – systém, 

třídění a ochrana dokumentů. Kdy mohou staleté 

fotky z rodinného fotoarchivu posloužit výzkumu či 

veřejnosti? Přednášku povede odborný garant a 

archivářka Bc. Michaela Brožová                

 

 

 

PO 19. 9. 
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 20. 9. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity, 

cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ udržujeme 

v kondici paměť, smysly, prostorovou orientaci, 

logiku, koncentraci a uvolňujeme mysl. Trénujeme 

vždy ve 4 blocích/tématech po cca 15-ti minutách. 

 

14:00 – 16:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

ST 21. 9. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 
„Rukodělné dopoledne“ –  tentokrát si vyrobíme 

lapač snů. Materiál bude k dispozici. 

 

13:00 – 16.00 
„Hrátky s pamětí“  –  zábavné i poučné trénování 

paměti s Mgr. Markétou Drdovou 

ČT 22. 9. 
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 

zpívá „M. Grill“ 

 

 



 

 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

 
Pro změnu programu a aktuální informace sledujte 

www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 

PÁ 23. 9. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
hlavní místnost 

Rehabilitační cvičení pro seniory – cvičení převážně 

na židlích s Marií Janoušovou. Přijďte se protáhnout a 

posílit svou kondici. Cvičíme pro zdraví i pro radost. 

9:00 – 10:00 
zadní místnost s 

PC 

„Kurz používání počítače“ – 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 26. 9. 
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 27. 9. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity, 

cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 

cvičitelky 

 
Magistrát města ČB 

 
13:00 – 15:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 
ST 28. 9. 

Ledax o.p.s. 
 

státní svátek ZAVŘENO 

ČT 29. 9. 
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 

 

 

PÁ 30. 9. 
Magistrát města ČB 

 

 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 


