
 
 

 
 

 

 Klub seniorů  

Leden 2016     

vstup zdarma  

 
Po 4.1. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

11:30 – 13:30 
 

14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – zpívání vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá.  

Stolní a karetní hry – „BRIDŽ“, volnočasové aktivity 

Taneční soubor „Slunečnice“ – nácvik tanců vede 

paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová                                                                                                          

Út 5.1. 9:00 – 12:00 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 
cvičitelky 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 
kávy nebo čaje  

St 6.1. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Pletení a háčkování -  Máte rádi(y) ruční práce? 

Přijďte mezi nás vyměnit si své zkušenosti a dát své 
zálibě smysl. Scházíme se každou první středu v měsíci. 

Postřeh! – společenské postřehové hry – Dobble, Duch 

– přijďte si vyzkoušet svůj postřeh a společně se 
pobavit. 

Čt 7.1. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

9:15 – 11:00 
 

14:00 – 17:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti  
- rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – 
vede paní Nechybová   

Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů   

Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu  

Pá 8.1. 9:00 – 11:00 
 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 
kávy nebo čaje 

Po 11.1. 
Svaz 
důchodců 

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 

paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová                                                                                                          



 
 

Út 12.1. 9:00 – 12:00 
9:30 – 11:00 

 
13:00  - 17:00 

 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 
cvičitelky 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 
kávy nebo čaje 

St 13.1. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Rukodělné dopoledne – výroba lampičky (svícínku) 

pro dlouhé zimní večery, materiál bude k dispozici 
 

Fantastický svět exotických ptáků – beseda a 

promítání fotek s doc. RNDr. Ing. Josefem Rajchardem, 
Ph.D. z Jihočeské univerzity 

Čt 14.1. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

9:15 – 11:00 
 

14:00 – 17:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti  
- rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – 
vede paní Nechybová   
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů   

Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu 

Pá 15.1. 9:00 – 11:00 Ponořte se do hlubin financí! - Přijďte si s námi 

poslechnout užitečné tipy a rady od Ing. Bc. Petry 
Hypšové týkající se vašich financí a mějte tak své peníze 
pod palcem!   

Po 
18.1. 
Svaz 
důchodců 

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 

paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová                                                                                                          

Út 19.1. 9:00 – 12:00 
9:30 – 11:00 

 
13:00 – 17:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 
cvičitelky 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

St  
20.1. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 

13:00 – 16:00 

Povídání o zdraví s Jaroslavem Pravdou -  o 

zdraví, bylinkách i výchově vnoučat s léčitelem 
Jaroslavem Pravdou 

Hrátky s pamětí – zábavné a poučné tipy a triky na 

trénování paměti s Mgr. Markétou Drdovou 

Čt 21.1. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

9:15 – 11:00 
 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti  
- rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika - 
vede paní Nechybová   
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  



 
 

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

Pá 22.1. 9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 
kávy nebo čaje 

Po 25.1. 
Svaz 
důchodců 

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 

paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová 

Út 26.1. 
 

9:00 – 12:00 
9:30 – 11:00 

 
13:00 – 17:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
Cvičení převážně na židlích pod kontrolou zkušené 
cvičitelky 

Péče o pleť a líčení v seniorském věku – povídání 

o správné péči opleť a ukázky základního líčení 

St 27.1. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 

13:00 – 16:00 

Povídání o Indonésii – o rodinné cestě a životě 

v Indonésii s Jaromírem Hladkým – promítání fotek 
s vyprávěním 

Cvičení pro radost a zdraví – jednoduché cviky, 

díky kterým budete fyzicky i duševně dlouho svěží, nám 
ukáže Ing. Adriána Kašparová. Pokud možno si s sebou 
vezměte karimatku a menší tvrdý míček. 

Čt 
28.1. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

9:15 – 11:00 
 

14:00 – 17:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti 
- rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – 
vede paní Nechybová   

Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  

Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu 

Pá 29.1. 9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

společenských her, volný přístup na PC, posezení u 
kávy nebo čaje 

 

 

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


