
Klub seniorů (A. Barcala 40) 
    ŘÍJEN 2016  (vstup zdarma)          

 

PO 3. 10. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – 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 4. 10. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení převážně na židlích se zkušenou cvičitelkou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ udržujeme 

v kondici paměť, smysly, prostorovou orientaci, logiku, 

koncentraci a uvolňujeme mysl. Tak přijďte si k nám hrát 

a společně paměť trénovat!  

 

14:00 – 16:00 
Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

ST 5. 10. 
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 2. ročník akce Upletená radost. 

 

 13:00 – 16:00 
 

Vetřelec v našich vodách - Bochnatka americká 

-  povídání doplněné fotkami s doc. RNDr. Ing. Josefem 

Rajchardem Ph.D.  z Jihočeské univerzity. 

 

ČT 6. 10. 
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. Gril                                           

PÁ 7. 10. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
Hlavní sál 

„OSOBNÍ BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ“ – 

pokračování oblíbené besedy s městskou policií 

s praktickými ukázkami. Přijďte si zvýšit sebevědomí, 

naučit se bránit a aktivně reagovat v krizových 

situacích.  

 
9:00 – 11:00 

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 

11:00 – 12:00 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičení 

převážně na židlích s Marií Janoušovou, pro zdraví i pro 

radost. 

 



 

PO 10. 10. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – 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 11. 10. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení převážně na židlích se zkušenou cvičitelkou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ 

udržujeme v kondici paměť, smysly, prostorovou 

orientaci, logiku, koncentraci a uvolňujeme mysl. Tak 

přijďte si k nám hrát a společně paměť trénovat!  

 

14:00 – 16:00 

„Nejenom hudební odpoledne“ aneb setkání 

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

Hostem bude spisovatel Jaromír Jindra z Č. Budějovic. 

ST 12. 10. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

Rukodělné dopoledne – „Podzimní aranžmá“  -

vyrábíme dekorace z dýně a přírodnin. Materiál bude 

k dispozici. 

 
13:00 – 16:00 

Amerika mýma očima – povídání v rámci cyklu 

„Jeden z nás“, o několikaletém pobytu v Americe. 

ČT 13. 10. 
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 14. 10. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
Hlavní sál 

„O životě Karla IV.“ – povídání Mgr. Stejskalové 

z Jihočeského muzea o králi českém a císaři Svaté říše 

římské, který patřil k výjimečným osobnostem dějin 

9:00 – 11:00 
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 

11:00 – 12:00 
„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičení 

převážně na židlích s Marií Janoušovou, pro zdraví i pro 

radost 

 

 

 

PO 17. 10. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – 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 18. 10. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení převážně na židlích se zkušenou cvičitelkou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ 

udržujeme v kondici paměť, smysly, prostorovou 

orientaci, logiku, koncentraci a uvolňujeme mysl. Tak 

přijďte si k nám hrát a společně paměť trénovat!  

 

14:00 – 16:00 
Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 

kávy nebo čaje 

 

 ST 19. 10. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

Umíme malovat všichni - jednoduché a  přitom 

zajímavé malování nám ukáže Zuzana Návarová. Stačit 

nám bude obyčejná tužka, papír a vaše chuť zkusit něco 

nového.  

 
13:00 – 16:00 

Hrátky s pamětí - zábavné i poučné trénování 

paměti s Mgr. Markétou Drdovou.  

 

ČT 20. 10. 
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. Gril                                           

PÁ 21. 10. 
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 

„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 24. 10. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – 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 25. 10. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení převážně na židlích se zkušenou cvičitelkou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ 

udržujeme v kondici paměť, smysly, prostorovou 

orientaci, logiku, koncentraci a uvolňujeme mysl. Tak 

přijďte si k nám hrát a společně paměť trénovat!  

 

14:15 – 15:30 

Bylinné prostředky a výživa pro výkon mozku 

–  Byliny jsou nejvýznamnějším zdrojem přírodních 
léčiv a již mnoho let patří do života lidí. Rady, tipy, 
návody a mnohem víc se dozvíte od Anny Ambrozové. 

http://www.bylinky.info/


 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

 
Pro změnu programu a aktuální informace sledujte 

www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 

ST 26. 10. 
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 

Zpíváme si pro radost -  odpoledne s pěveckým 

sborem Jana Mauleho, který sdružuje všechny generace. 

Přijďte si s námi posedět a zazpívat známé písničky. 

 

ČT 27. 10. 
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 28. 10. 
Magistrát města ČB 

 

státní svátek 

 

ZAVŘENO 

 
 

PO 31. 10. 
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                 


