
 

 

 
 

Klub seniorů - duben 2015 
Vstup: Zdarma a pro všechny 

St  1.4.   9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 
 

 Pletu, pleteš, pleteme  ponožky s paní Pravdovou – 

učení pletení ponožek nebo pomoc s pletením 
ponožtiček pro nedonošená miminka - materiál 
k dispozici  

Návštěva muzea s komentovanou přednáškou -  

velikonoční výstava a možnost tvorby kraslic, sraz ve 13 
hod. před Klubem, poté přesun do  Jihočeského muzea 
(autobusem č.7), vstupné 15 Kč  Ledax o.p.s. 

Čt  2.4. 9:00 – 12:00 

 
  9:15 – 11:00 
 
14:00 – 17:00 

Volnočasové aktivity, trénování paměti, rekondiční a 

relaxační cvičení, rytmická gymnastika – p. Nechybová 
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  vede p. Plášil /dle přihlášek/ 

Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři - posezení při 

hudbě a zpěvu 

Pá  3.4. 
 

9:00 – 11:00   
 

 9:30 – 11:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

„Základy sebeobrany pro seniory“ – přednáška 

vedená velmi záživnou formou, doprovázená ukázkami a 
zajímavým vyprávěním. Nebudou chybět praktické rady. 

Po 6.4.   9:00 – 12:00 
 
 
11:30 – 13:30 
 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – zpívání vede Mgr. M. 

Malá. Stolní a karetní hry –„BRIDŽ“, volnočasové 

aktivity    

Taneční soubor „Slunečnice“ – nácvik tanců vede P. 

Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová                                                                                                          

Út  7.4.  9:00 – 12:00 
 9:30 – 11:00 
 
13:00 – 17:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Zdravotní cvičení pro seniory – cvičení převážně na 

židlích pod kontrolou zkušené cvičitelky 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, posezení při hudbě 



 

 

St  8.4.  9:00 – 12:00 
 

13:00 – 16:00 
  

Bylinářská poradna s Adrianou Kašparovu – 

bylinky pro jarní očistné kúry 

Odpoledne se společenskými hrami - dáma, 

člověče, karty nebo si jen tak posedíme a popovídáme. 
Hry budou k dispozici, těšíme se na Vás.  Ledax o.p.s. 

Čt  9.4.   9:00 – 12:00 
 
  9:15 – 11:00 
 
14:00 – 17:00 

Volnočasové aktivity, trénování paměti, rekondiční a 

relaxační cvičení, rytmická gymnastika – p. Nechybová 
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  vede p. Plášil /dle přihlášek/ 

Muzikoterapie – p. Gril a spol.  - posezení při hudbě a 

zpěvu 

Pá 10.4. 9:00 – 11:00 
 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Po 13.4.   9:00 – 12:00 
 
 
11:30 – 13:30 
 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – zpívání vede Mgr. M. 

Malá. Stolní a karetní hry –„BRIDŽ“, volnočasové 

aktivity    

Taneční soubor „Slunečnice“ – nácvik tanců vede P. 

Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová                                                                                                          

Út 14.4.   9:00 – 12:00 
  9:30 – 11:00 
 
13:00  - 15:00 
 

 
13:00 – 17:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Zdravotní cvičení pro seniory – cvičení převážně na 

židlích pod kontrolou zkušené cvičitelky 

Přednáška s ochutnávkou „Letem sýrovým světem“- 
povídání o sýrech, s čím je kombinovat, druhy sýrů, 
výroba apod. – atraktivní prezentace sýrů 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

St 15.4.  9:00 – 12:00 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Rukodělné dopoledne – pro velký úspěch budeme 

tvořit opět kočky z lahví, materiál k dispozici, prosím 
případné zájemce, hlaste se předem 

Když století městem proletí –  beseda s Milanem 

Binderem a promítání srovnávacích fotek Českých 
Budějovic, pokud máte doma staré fotografie, vezměte je 
s sebou! Ledax o.p.s. 

Čt 16.4. 9:00 – 12:00 
 
  9:15 – 11:00 
 
14:00 – 17:00 

Volnočasové aktivity, trénování paměti, rekondiční a 

relaxační cvičení, rytmická gymnastika – p. Nechybová 
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  vede p. Plášil /dle přihlášek/ 

Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři  - posezení při 

hudbě a zpěvu 

Pá 17.4. 9:00 – 11:00 

 
Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Po 20.4. 9:00 – 12:00 
 
 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – zpívání vede Mgr. M. 

Malá. Stolní a karetní hry –„BRIDŽ“, volnočasové 

aktivity    



 

 

11:30 – 13:30 
 
14:00 – 16:00 

Taneční soubor „Slunečnice“ – nácvik tanců vede P. 

Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová                                                                                                          

Út 21.4.  9:00 – 12:00 
 9:30 – 11:00 
 
13:00 – 14:30 

 
 

13:00 – 17:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Zdravotní cvičení pro seniory – cvičení převážně na 

židlích pod kontrolou zkušené cvičitelky 

Přednáška „Můj zelený ráj – přírodní zahrady“ – 
dary přírodní zahrady a jejich využití a mnoho dalšího ze 
světa zahrad 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

St  22.4.   9:00 – 12:00 
 

13:00 – 16:00 

Rukodělné dopoledne – doděláme kočky a vyrobíme 

si malou jarní dekoraci 

Trénink paměti aneb na nákup bez lístku – tipy  a 

„triky“ jak trénovat paměť, aby sloužila i ve vyšším věku 
Ledax o.p.s. 

Čt  23.4.  9:00 – 12:00 
 
  9:15 – 11:00 
 
14:00 – 17:00 

Volnočasové aktivity, trénování paměti, rekondiční a 

relaxační cvičení, rytmická gymnastika – p. Nechybová 
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  vede p. Plášil /dle přihlášek/ 

Muzikoterapie – p. Gril a spol.  - posezení při hudbě a 

zpěvu 

Pá 24.4. 9:00 – 11:00   Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Po 27.4. 9:00 – 12:00 
 
 
11:30 – 13:30 
 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – zpívání vede Mgr. M. 

Malá. Stolní a karetní hry –„BRIDŽ“, volnočasové 

aktivity    

Taneční soubor „Slunečnice“ – nácvik tanců vede P. 

Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová                                                                                                          

Út 28.4.  9:00 – 12:00 
 9:30 – 11:00 
 
13:00 – 17:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Zdravotní cvičení pro seniory – cvičení převážně na 

židlích pod kontrolou zkušené cvičitelky 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, posezení při hudbě 
St 29.4.  9:00 – 12:00 

 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Jak si správně měřit krevní tlak –vysvětlí Mgr. Věra 

Olišarová ze ZSF JU. Měření krevního tlaku, BMI indexu. 
Máte-li svůj tlakoměr vezměte ho s sebou, naučíme Vás, 
jak správně měřit krevní tlak. 

Odpoledne se společenskými hrami - dáma, 

člověče, karty nebo si jen tak posedíme a popovídáme. 
Hry budou k dispozici, těšíme se na Vás.  Ledax o.p.s. 

Čt  30.4. 9:00 – 12:00 
 
  9:15 – 11:00 
 

Volnočasové aktivity, trénování paměti, rekondiční a 

relaxační cvičení, rytmická gymnastika – p. Nechybová 
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  vede p. Plášil /dle přihlášek/ 



 

 

 

 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 
Změna programu vyhrazena. 
 

Organizace pořádající  aktivity pro seniory v KC Máj: 

Pondělí + čtvrtek – Svaz důchodců o. s., Městská organizace České Budějovice 

Úterý dopoledne – Svaz diabetiků ČR – územní organizace ČB 

Úterý odpoledne + pátek – Odbor sociálních věcí Magistrát města ČB 

Středa – Ledax o. p. s., České Budějovice 

14:00 – 17:00 Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu – 

vystoupení žáků SZUŠ Č. Budějovice 2 


