
Klub seniorů Máj (A. Barcala 40) 
    BŘEZEN 2017          

ST 1. 3. 
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 
 

„Společenské hry“ - postřehové, karetní a další hry, které ještě 

neznáte. Přijďte se pobavit a vyzkoušet si něco nového. 

ČT 2. 3. 
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, pod vedením p. 

Ehrenbergerové. Vystupují „Kamarádi harmonikáří“. 

                                        

PÁ 3. 3. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičení převážně na 

židlích s Marií Janoušovou, pro zdraví i 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, knihy a další čtení. 

 

PO 6. 3. 
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 vede 

paní Pelantová. 

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

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

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 7. 3. 
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 Annou 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 Annou 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 8. 3. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
ZAVŘENO 

13:00 – 16:00 



ČT 9. 3. 
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, pod vedením p. 

Ehrenbergerové.  Vystupují „Kamarádi harmonikáří“. 

 

PÁ 10. 3. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičení převážně na 

židlích s Marií Janoušovou, pro zdraví i 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, knihy a další čtení. 

 

 

PO 13. 3. 
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 vede 

paní Pelantová. 

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

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

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 14. 3. 
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 Annou 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 Annou Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

 ST 15. 3. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

„Rukodělné dopoledne“ - vyrobíme si jarní věnec z proutí. 

Dekorace i proutí bude k dispozici, pokud však můžete, přineste si 

tenké proutí (větvičky musí být tenké a pružné) např. z břízy, 

smuteční vrby, břečťanu, vinné révy apod. 

 

13:00 – 16:00 

„Třídíš, třídím, třídíme“ - aneb jak poznám kam s čím. Bez 

problémů třídíme papír, sklo a plasty. Ale co ostatní druhy jako 

hliníkové odpady, bioodpad, textil, světelné zdroje, léky a jiné. Víte, 

kam patří a co se s nimi děje po jejich vytřídění? 

ČT 16. 3. 
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, pod vedením p. 

Ehrenbergerové.  Vystupují „Kamarádi harmonikáři“. 

 



PÁ 17. 3. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ –  cvičení převážně na 

židlích s Marií Janoušovou, pro zdraví i 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, knihy a další čtení. 

 

PO 20. 3. 
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 vede 

paní Pelantová. 

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

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

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 21. 3. 
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 Annou 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 Annou Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

ST 22. 3. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 
„Etikoterapie“ - co se skrývá pod pojmem etikoterapie, z čeho 

tento směr vychází, a kde hledá příčiny zdravotních problémů, si 

budeme povídat s paní Věrou Štefánkovou. 

13:00 – 16:00 
„Hrátky s pamětí“ - zábavné i poučné trénování paměti s Mgr. 
Markétou Drdovou.  

 

ČT 23. 3. 
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, pod vedením p. 

Ehrenbergerové.  Vystupují „Kamarádi harmonikáří“. 

 

PÁ 24. 3. 
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, knihy a další čtení. 



 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 
 
Pro změnu programu a aktuální informace sledujte www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 

PO 27. 3. 
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 vede 

paní Pelantová. 

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

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

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 28. 3. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:30 
„Tradiční čínské cvičení Čchi-Kung“ – paní Andrea Freiová 

nás přijde seznámit s tímto léčebným systémem, který dodává tělu 

potřebnou energii. Součástí jsou ukázkové lekce. 

 

14:30 – 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 29. 3. 
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 

„Povídání o bylinkách“ - tentokrát trochu jinak - představení 

literatury, ze které je možné čerpat, povídání o tom, jak připravit 

čajovou směs, jak čaj obarvit, osladit či ovonět pouze pomocí 

bylin,  jak sbírat různé části bylin a jak s nimi pracovat. Uvaříme si 

na ochutnání bylinkový čaj a  vyrobíme si mast na rty. 

 

ČT 30. 3. 
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, pod vedením p. 

Ehrenbergerové.  Hraje a zpívá Milan Grill. 

 

PÁ 31. 3. 
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, knihy a další čtení. 


