
 

Klub seniorů – únor 2015  

Komunitní centrum Máj, A. Barcala, Č. Budějovice 

 

Změna programu vyhrazena 

Po 2.2.   9:00 – 12:00 
 

11:30 – 13:30 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“,  
volnočasové aktivity - stolní a karetní hry 
Taneční soubor „Slunečnice“- nácvik tanců     
Relaxační cvičení „JOGA“ 

Út 3.2. 14:00-  16:00 Trénování paměti, procvičení mozkových buněk 

St 4.2. 
 

9:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

Pletu, pleteš, pleteme  ponožky s paní Pravdovou  - Ledax o.p.s. 

Odpolední listování při čaji-  knihy různých žánrů, společné 
čtení – Ledax o.p.s. 

Čt 5.2. 9:00 – 12:00 
 

14:00 – 17:00 

Volnočasové a klidové aktivity, trénování paměti, rekondiční 
a relax. cvičení, rytmická gymnastika 
Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu 

Pá   6.2. 9:00 – 11:00 Mozkový jogging – společenské hry, jak na počítač  

Po 9.2.   9:00 – 12:00 
 

11:30 – 13:30 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“,  
volnočasové aktivity - stolní a karetní hry 
Taneční soubor „Slunečnice“- nácvik tanců     
Relaxační cvičení „JOGA“ 

Út  10.2. 14:00 – 16:00 Trénování paměti, aktivizace   

St  11.2. 9:00 – 12:00 
 

13:00 – 16:00 

Rukodělné odpoledne- přijďte si vytvořit srdíčko  
z papírových ruliček, materiál k dispozici -  Ledax o.p.s. 
Odpoledne se společenskými hrami  -  Ledax o.p.s. 

Čt  12.2. 9:00 – 12:00 
 

14:00 – 17:00 

Volnočasové a klidové aktivity, trénování paměti, rekondiční 
a relax.cvičení, rytmická gymnastika 
Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu 

Pá 13.2. 9:00 – 11:00 Mozkový jogging – společenské hry, jak na počítač 

Po 16.2.   9:00 – 12:00 
 

11:30 – 13:30 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“,  
volnočasové aktivity - stolní a karetní hry 
Taneční soubor „Slunečnice“- nácvik tanců     
Relaxační cvičení „JOGA“ 

Út  17.2. 14:00 – 16:00 Trénování paměti, procvičení mozkových buněk 

St  18.2. 9:00 – 12:00 
 

13:00 – 16:00 

Povídání s Jaroslavem Pravdou– jak se o sebe starat, aby 
tělo fungovalo  Ledax o.p.s. 
Kinokavárna – promítání filmu -  Ledax o.p.s. 

Čt  19.2. 9:00 – 12:00 
14:00 – 17:00 

Volnočasové aktivity, relax. cvičení, rytmická gymnastika 
Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu 

Pá 20.2. 9:00 – 11:00 Mozkový jogging – společenské hry, jak na počítač 

Po 23.2.   9:00 – 12:00 
 

11:30 – 13:30 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“,  
volnočasové aktivity - stolní a karetní hry 
Taneční soubor „Slunečnice“- nácvik tanců     
Relaxační cvičení „JOGA“ 

Út  24.2. 14:00 – 16:00 Trénování paměti, aktivizace  

St  25.2. 9:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

Na vysokou školu s vnoučaty? Proč ne?-  Ledax o.p.s. 
Trénink paměti aneb nákup bez lístku… -  Ledax o.p.s. 

Čt  26.2. 9:00 – 12:00 
14:00 – 17:00 

Volnočasové aktivity, rekondiční cvičení 
Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu 

Pá 27.2. 9:00 – 11:00 Mozkový jogging – společenské hry, jak na počítač 


