
 

1 
 

 
 

Klub seniorů - květen 2015 
Vstup: Zdarma a pro všechny 

Pá 1. 5.      Klub uzavřen – státní svátek 

Po 4. 5. 
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 5. 5. 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 6. 5. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 

Pletu, pleteš, pleteme -  ponožky s paní Pravdovou - 

přijďte se naučit plést ponožky nebo nám pomoci 
s pletením ponožtiček pro nedonošená miminka 
(nadbytečné zásoby vlny vítány) 

Odpoledne se společenskými hrami - dáma, 

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

Čt 7. 5. 
Svaz 
důchodců 

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  

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

zpěvu 

Pá 8. 5.  Klub uzavřen – státní svátek 
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Po 11.5. 
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 12.5. 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 13.5. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Kamenná Boží muka a kapličky v okolí Č. 
Budějovic - s historií, umístěním, zvláštnostmi i důvody 

zbudování kapliček a Božích muk nás seznámí 
památkářka Mgr. Zdenka Paloušová. Paní Paloušová je 
autorkou rozsáhlé publikace a studiem kapliček a Božích 
muk se zabývá již mnoho  

Zahrada pro radost – tipy a triky pro krásnou a 

zdravou zahradu bez slimáků a plevele aneb jak se stát 
líným zahradníkem přijde popovídat Adriana Kašparová  

Čt 14.5. 
Svaz 
důchodců 

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   

Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři  - posezení při 

hudbě a zpěvu 

Pá 15.5. 9:00 – 11:00 
 

9:30 – 10:30 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Bezpečí pro seniory – přednáška Městské policie ČB 

na téma bezpečného chování, pochůzkového prodeje aj. 

Po 18.5. 
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 19.5. 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 20.5. 9:00 – 12:00 
 

Rukodělné dopoledne – výroba jarní dekorace, 

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

 

Ledax 
o.p.s. 

13:00 – 16:00 
 

Trénink paměti aneb na nákup bez lístku  –  tipy  a 

„triky“ jak trénovat paměť, aby sloužila i ve vyšším věku 

Čt 21.5. 
Svaz 
důchodců 

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   

Muzikoterapie – p. Ječmínek a spol.  - posezení při 

hudbě a zpěvu 

Pá 22.5. 9:00 – 11:00 
 

9:00 – 10:00 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Felinoterapie – terapie s kočkou – přednáška o 

kočkách a s kočkami a jejich pomoci seniorům 

Po 25.5. 
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 26.5. 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 27.5. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 

Cukrovka II. typu  –  jak můžete ovlivnit průběh choroby 

stravou, pohybem a dalšími faktory nám vysvětlí Jana 
Maňhalová z Centra prevence civilizačních chorob. 
Měření hladiny cukru v krvi. 

Odpoledne se společenskými hrami - dáma, 

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

Čt 28.5. 
Svaz 
důchodců 

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  

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

zpěvu 

Pá 29.5. 9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 


