
 
 

 
 

 Klub seniorů  

Únor 2016     

Vstup zdarma  
 

 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

Po 1.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 
 

11:00 – 13:30 
 

14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  
Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity 

Karetní hry – „BRIDŽ“ 

Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik 

tanců vede paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová                 

Út 2.2. 
Svaz 
diabetiků 

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  

Magistrát 
města ČB 

St 3.2. 
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.  

Pohled do zemí Panamské šíje – cestování 

Panamou a Kostarikou očima přírodovědce. Beseda a 
promítání fotek s doc. RNDr. Ing. Josefem Rajchardem, 
Ph.D. z Jihočeské univerzity 

Čt 4.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

14:00 – 16:00 

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

Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu 

Hraje a zpěvem doprovází p. Grill 

Pá 5.2. 
Magistrát 
města ČB 

9:00 – 11:00 
 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

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

Po 8.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – zpívání vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  
Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity 

Karetní hry – „BRIDŽ“ 



 
 

11:00 – 13:30 

 
14:00 – 16:00 

Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik 

tanců vede paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová                                                                                    

Út 9.2. 
Svaz 
diabetiků 

9:00 – 12:00 

 

14:30 – 16:00 

Pozor, 
změna 
času!!! 

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

Peru, pereš, pereme! Ekologická domácnost – 
15 let zkušeností – povídání o ekologické a 

ekonomické údržbě domácnosti, využití 
aromaterapeutických olejů při praní a údržbě 
domácnosti, výroba 1l ekologického pracího prostředku, 
který si odnesete domů 

Magistrát 
města ČB 

St 10.2. 

Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 

13:00 – 16:00 
 

Rukodělné dopoledne – malování na plátno, výroba 

hodin (přihlášení zájemci). Materiál bude k dispozici. 

Homeopatie v praxi – jak funguje homeopatie, a co 

nám tělo nemocí říká, si budeme povídat s homeopatem 
Mgr. Michalem Říhou 

Čt 11.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

14:00 – 17:00 

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

vede paní Nechybová 

Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu 

Hrají a zpívají „Kamarádi harmonikáři“ 

Pá 12.2. 
Magistrát 
města ČB 

9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

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

Po 15.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 
 

11:30 – 13:30 

14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  
Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity 

Karetní hry – „BRIDŽ“ 

Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik 

tanců vede paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová                                                                                                          

Út 16.2. 
Svaz 
diabetiků 

9:00 – 12:00 
 
 

14:30 – 16:00 

Pozor, 
změna 
času!!! 

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

Cyklické krize v životě lidském – jak vlivem planet 

přicházejí a odcházejí krize v životě lidském: kdy přijde 
ta první, kolik jich musíme překonat, která je nejtěžší, jak 
se na ně připravit, kdy odcházejí, týkají se lidí i lidstva. 
Přednáší Mgr. Anna Ambrozová 

Magistrát 
města ČB 



 
 

St 17.2. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 

13:00 – 16:00 

Čaje na zimní neduhy – jaké bylinky jsou pro nás 

v tomto období prospěšné a proč. Povídání s bylinářkou 
Radmilou Malinovskou 

Hrátky s pamětí – zábavné a poučné tipy a triky na 

trénování paměti s Mgr. Markétou Drdovou 

Čt 18.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

14:00 – 17:00 

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

Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu  

Hraje a zpěvem doprovází p. Grill 

Pá 19.2. 
Magistrát 
města ČB 

9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

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

Po 22.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

 
11:30 – 13:30 

 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  
Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity 

Karetní hry – „BRIDŽ“ 

Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik 

tanců vede paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová 

Út 23.2. 
Svaz 
diabetiků 

9:00 – 12:00 
 
 

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 

Magistrát 
města ČB 

St 24.2. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 

Cvičení pro radost a zdraví – jednoduché cviky, 

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

Postřeh! – společenské postřehové hry – Dobble, 

Duch,… přijďte si vyzkoušet svůj postřeh a společně se 
pobavit!   

Čt 25.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

14:00 – 17:00 

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

Muzikoterapie – posezení při hudbě a zpěvu 

Hrají a zpívají „Kamarádi harmonikáři“ 

Pá 26.2. 
Magistrát 
města ČB 

9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

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



 
 

Po 29.2. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

 
11:30 – 13:30 

 
14:00 – 16:00 

Pěvecký soubor „Rozmarýn“ – nácvik písní vede 

sbormistryně Mgr. M. Malá  
Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity 

Karetní hry – „BRIDŽ“ 

Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik 

tanců vede paní Pelantová 

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede paní Podojílová 

 

Změna programu vyhrazena. 

 

Pro změnu programu a aktuální informace sledujte 

www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 


