
Klub seniorů Máj (A. Barcala 40) 
    ČERVEN 2017          

ČT 1. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“  

 

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

a kamarádi“ 

                                        
 

PÁ 2. 6. 
Magistrát města ČB 

 

9:30 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení“ – cvičení převážně na židlích s Marií 

Janoušovou, pro zdraví i pro radost. 

 9:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup (2 – 4 účastníci), 

spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, video-

návody nejen na vaření, hudba, film, čtení…dle dotazů 

PO 5. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 
 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

 11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor pod vedením p. Pelantové 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení s p. Podojílovou                

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 6. 6. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 
skupina A 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 
14:00 – 15:00 

skupina B 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 
14:00 – 16:00 

„Nejenom hudební odpoledne“ aneb setkání s „Kastelány“ – 

písničky o něčem a trocha povídání.  

ST 7. 6. 
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. Máme další 

vlnu i přízi a inspiraci  na výrobky. 

13:00 – 16:00 

Knihovna „Čtyrák“ - Setkání s Betty McDonaldovou –  ve 

spolupráci s pobočkou JVK jsme pro Vás připravili povídání o slavné 

spisovatelce. Akce se koná v knihovně!  Sraz ve 13 hod. před 

Klubem, nebo lehce po jedné přímo v knihovně. 

ČT 8. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“  

 

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

Milan Grill                                      

PÁ 9. 6. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC)  

„Počítačový kurz“ – individuální přístup (2 – 4 účastníci), 

spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, video-

návody nejen na vaření, hudba, film, čtení…dle dotazů 



 

 

PO 12. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

 
11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor pod vedením p. Pelantové 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení s p. Podojílovou                

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 13. 6. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 
skupina A 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

14:00 – 15:00 
skupina B 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

15:00 – 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 14. 6. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

„Naam joga pro seniory“ -   za pomoci jednoduchých, ale velmi 

účinných dechových technik a hudby  harmonizujeme naše tělo. 

Posílíme srdce, aktivujeme mozek, rozpohybujeme krev a lymfu, 

očistíme naše trávení. Cvičíme na židlích nebo křeslech. 

13:00 – 16:00 
„Srdíčkové setkání“ - sdílení vzájemných životních zkušeností a 

příběhů. Setkání otevřené každému kdo nechce být sám. Přijďte 

mezi nás popovídat, nebo jen poslouchat, prostě pobýt. 

ČT 15. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“  

 

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

kamarádi  

PÁ 16. 6. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup (2 – 4 účastníci), 

spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, video-

návody nejen na vaření, hudba, film, čtení…dle dotazů 

 

 

PO 19. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

 

11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor pod vedením p. Pelantové 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení s p. Podojílovou                

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 



ÚT 20. 6. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 
skupina A 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

14:00 – 15:00 
skupina B 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

15:00 – 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 21. 6. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 
„Cvičení pro radost a zdraví“  - taoistické cviky, které můžete 

cvičit i doma v obýváku. Předcvičuje lektorka Adriána Kašparová. 

Pokud možno karimatku s sebou. 

13:00 – 16:00 
„Peking objektivem  Milana Bindera“  - postřehy 

a zajímavosti z hlavního města Číny nám na fotkách a ve vyprávění 

sdělí pan Milan Binder. 

ČT 22. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“  

 

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

kamarádi                                          

PÁ 23. 6. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup (2 – 4 účastníci), 

spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, video-

návody nejen na vaření, hudba, film, čtení…dle dotazů 

PO 26. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

 
11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor pod vedením p. Pelantové 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení s p. Podojílovou                

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 27. 6. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 
skupina A 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 
14:00 – 15:00 

skupina B 

„Trénink mozku s Mgr. A. Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

15:00 – 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.  

 



 

Od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017 bude Klub seniorů Máj uzavřen! 

 

 

Přejeme Vám příjemné prožití 

léta a v září na viděnou. 
 

 

 

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

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

ST 28. 6. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

„Rukodělné dopoledne“ – malba společného díla, kterým 

završíme naše půlroční aktivity.  V případě zájmu si  můžete přinést 

i vlastní malířské plátno a namalovat si obrázek. Barvy budou 

k dispozici. 

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

Markétou Drdovou. Společně procvičíme  nejen mozek, ale i všechny 

naše smysly. 

ČT 29. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“  

 

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

kamarádi                                         

PÁ 30. 6. 
Magistrát města ČB 

  

9:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup (2 – 4 účastníci), 

spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, video-

návody nejen na vaření, hudba, film, čtení…dle dotazů 


