
Klub seniorů říjen 2015    

vstup zdarma 

Čt 1.10.
Svaz 
důchodců

9:00 – 12:00

9:15 – 11:00

14:30 – 17:30

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti 
-rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – p. 
Nechybová  
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 
klubovna počítačů 

Program - Oslava mezinárodního dne seniorů -
otevření Senior Pointu

Pá 2.10. 9:00 – 11:00 A jak to vidíte Vy? - společná diskuze na aktuální 
téma týdne, události probíráme nad šálkem dobré kávy 
či čaje.

Po 5.10.
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 P. 
Pelantová

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová                                                                                                         

Út 6.10. 9:00 – 12:00
9:30 – 11:00

13:00 – 16:00

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity

Zdravotní cvičení pro seniory – cvičení převážně na 
židlích pod kontrolou zkušené cvičitelky

Prohlídka Akademické knihovny – začátek od 15 
hod – délka prohlídky 45 min, sraz ve 14:30 v KC Máj 

St 7.10.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Pletení a háčkování - (nejen) s paní Pravdovou 
přijďte mezi nás a pomozte nám s výrobky na benefiční 
akci, která se uskuteční v prosinci

Netradiční cestování - zajímavé vyprávění z cest 
spojené s promítáním fotek. Naším hostem bude doc. 
RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. z Jihočeské univerzity

Čt 8.10.
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 – p. 
Nechybová  

Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 
klubovna počítačů  

Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři  - posezení 
při hudbě a zpěvu



Pá 9.10. 9:00 – 11:00 Jak na luštěniny? - Luštíte rádi křížovky, osmisměrky
a sudoku? Přijďte si poslechnout zajímavé povídání, 
které si právě pro Vás připravil pan JUDr. Přemysl 
Kubíček – člen Svazu křížovkářů a hádankářů

Po
12.10.
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 P. 
Pelantová

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová                                                                   

Út 
13.10.

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

Vůně švestek a jablek – přijďte se podělit o  
osvědčený rodinný recept. Koláč i káva dle receptu A. 
Ambrozové na místě k ochutnání zdarma

St 14.10.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Rukodělné dopoledne – pro velký úspěch :-D si 
znovu vyrobíme podtácky z obalů od čaje, materiál k 
dispozici

Odpoledne se společenskými hrami –  přijďte si 
zahrát netradiční hry, které ještě neznáte

Čt 
15.10.
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 –
p. Nechybová  
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 
klubovna počítačů  

Muzikoterapie – p. Gril  - posezení při hudbě a zpěvu

Pá 
16.10.

9:00 – 11:00 A jak to vidíte Vy? Společná diskuze na aktuální téma 
týdne. Události probíráme nad šálkem dobré kávy nebo 
čaje

Po
19.10.
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 P. 
Pelantová

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová                                                                                                         

Út 
20.10.

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, společenské hry, přátelské posezení



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

St 
21.10.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Zásady vyváženého stravování -  o stravě trochu 
jinak nám přijde popovídat Mgr. David Kimmer z Centra 
prevence civilizačních chorob. Dozvíte se, jak si stravu 
můžete korigovat zejména Vy sami.

Trénink paměti - tipy a triky jak trénovat paměť, aby 
sloužila i ve vyšším věku

Čt 
22.10.
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 –
p. Nechybová  
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 
klubovna počítačů 

Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři  - posezení 
při hudbě a zpěvu

Pá 
23.10.

9:00 – 11:00 Srdečně Vás zveme na besedu s Městskou policií na 
téma „Senioři v dopravě, prevence domácího násilí a 
obrana proti podvodnému jednání“. Vaše dotazy vítány.

Po 
26.10.
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 P. 
Pelantová

Relaxační cvičení „JOGA“ – vede p. Podojílová

Út 
27.10.

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, společenské hry, přátelské posezení

St 28.10. Státní svátek Klub pro seniory uzavřen.

Čt
29.10.
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 –

p. Nechybová  

Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 
klubovna počítačů 

Muzikoterapie – p. Gril – hudba a zpěv

Pá 30.10. 9:00 – 11:00 Klub pro seniory z provozních důvodů uzavřen.




