
Klub seniorů (A. Barcala 40) 
ČERVEN 2016 

        VSTUP ZDARMA 

 
 

ST 1. 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. Pleteme čepičky a ponožtičky pro 

neonatologické oddělení místní nemocnice. 

 

13:00 – 16:00 

 

Bylinkaření, místa s energií, výhledy okolo 

Hosína a Těšínský pramen – odpolední vycházka 

do přírody, odjezd ve 14:10 hod. autobusem č. 4 od 

nádraží směr Hluboká, více na samostatném letáku. 

 

ČT 2. 6. 
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,  

překvapení „Jenda a Marie“ 

PÁ 3. 6. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 

PO 6. 6. 
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 7. 6. 
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 8. 6. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
Rukodělné dopoledne – výroba šperku resp. 

dekorace (nejen) na léto. Materiál bude k dispozici. 

13:00 – 16:00 

Společenské hry -  přijďte si 

vyzkoušet společenské hry, které jste ještě 

nehráli,  společně se pobavit a zasmát. 

ČT 9. 6. 
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 10. 6. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 

 

PO 13. 6. 
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 14. 6. 
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 

„KDYŽ STOLETÍ MĚSTEM PROLETÍ“ – 

povídání s Milanem Binderem o jeho srovnávacích 

fotografiích Českých Budějovic. Během povídání 

proběhne soutěž, kdy tři nejlepší z Vás získají knihu 

od M. Bindera s českobudějovickou tématikou 

15:00 – 17:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 ST 15. 6. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

„Moje cesta Amerikou“ – povídání nad fotkami z 

Oregonu, Yellowstonského národního parku atd., 
s návštěvnicí našeho Klubu 
 

13:00 – 16:00 

Filmové odpoledne – promítání filmu „Odkud  mi 

přijde pomoc? “ životní příběh dvou sester se smíšené 

německo - holandské rodiny, které rozdílným 

způsobem prožily dobu holokaustu. 

 



ČT 16. 6. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování 

paměti - rekondiční a relaxační cvičení, rytmická 

gymnastika – vede paní Nechybová  

 

od 14:00 
„Městský dům kultury SLÁVIE“ odpoledne 

plné nádherného jihočeského folkloru, písní, tanců 

a  překrásné a veselé muziky 

PÁ 17. 6. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 

 

PO 20. 6. 
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 21. 6. 
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 22. 6. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

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. 

 

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

paměti s Mgr. Markétou Drdovou. 

 

 

ČT 23. 6. 
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 24. 6. 
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 27. 6. 
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 28. 6. 
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 29. 6. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
Společné rukodělné tvoření – vyrobíme si 

dekoraci pro Klub seniorů. Přijďte si užít radost ze 

společného díla. Materiál bude k dispozici. 

13:00 – 16:00 
Bylinky - naši společníci i průvodci létem – 

povídání o bylinkách s Ivetou Podhradskou. 

ČT 30. 6. 
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 


