
Klub seniorů
Listopad 2015

Vstup zdarma

Po 
2.11.
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 3.11. 9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Svaz diabeti Svaz diabetiků ČR – volnočasové aktivity, cvičení 
bude upřesněno 

  Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 
internet, společenské hry, přátelské posezení

St 4.11.
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.

Od ovečky ke klubíčku – povídání o vlně, stříhání, 
čištění a zpracování, možnost vyzkoušet si plstění vlny 
za sucha a práci na kolovrátku.

Čt 5.11.
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 – Kamarádi harmonikáři  - posezení při 
hudbě a zpěvu, p. Grill

Pá 
6.11.

9:00 – 11:00 Protáhněte své mozkové závity – přijďte si trochu 
zapřemýšlet a „potrápit“ hlavu. Brýle a psací potřeby 
s sebou.

Po
9.11.
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 
10.11.

9:00 – 12:00

13:00  - 17:00
14:00 – 15:30

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity

Cvičení - bude upřesněno

Setkání seniorů – volnočasové aktivity

Co je jed a co je lék? – populárně naučná přednáška 
JCU, život není otrava - nebezpečí na nás číhá

St
11.11.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

NEJSTE NA TO SAMI - Senioři a zločin – aktuální 
informace z regionu, na co si dát pozor přijde sdělit mjr. 
Mgr. Bc. Jiří Matzner z Krajského ředitelství Policie

NEJSTE NA TO SAMI – Jak se nedat – Sdružení 
českých spotřebitelů a Poradny při finanční tísni poradí, 
jakých chyb se vyvarovat a dozvíte se mimo jiné i to, kdo 
je spotřebitelský ombudsman.  

Čt 
12.11.
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 – Ječmínek  - posezení při hudbě a 
zpěvu

Pá 
13.11.

9:00 – 11:00 Č. Budějovice všedně i nevšedně - přijďte si 
poslechnout nevšední povídání o našem městě. Pan 
Mgr. Martin Mlčák se s Vámi podělí o zajímavosti 
vztahující se k městu a jistě i rád zodpoví Vaše dotazy

Po 
16.11.
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
17.11. Státní svátek Klub pro seniory uzavřen!!!

St 
18.11.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Význam pohybu ve stáří – Mgr. Lukáš Martínek 
z Centra prevence civilizačních chorob přijde vysvětlit 
vhodnou intenzitu a frekvenci pohybových aktivit 
v seniorském věku. Po přednášce bude diskuze nad 
výběrem vhodného druhu pohybu.

Trénování paměti – tipy a triky jak trénovat paměť, 
aby sloužila i ve vyšším věku.

Čt 
19.11.
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 – Kamarádi harmonikáři  - Galistl



Pá 
20.11.

9:00 – 11:00 NEJSTE NA TO SAMI – Hasičský záchranný sbor 
- hasiči Vám poradí, jak se chovat při požáru a předejít 
jeho vzniku (při vaření, kouření nebo při používání el.
spotřebičů apod.). Připomeneme si, na co si dávat pozor 
v období Vánoc - svíčky, věnce, prskavky. Upozorníme 
na důležitost údržby topidel a kouřovodů a jak je to s 
vypalováním trávy a suchého klestí. Dozvíte se, jaké 

jsou druhy sirén a co si sbalit s sebou při evakuaci. 

Po 
23.11.
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 
24.11.

9:00 – 12:00
9:30 – 11:00

13:00 – 17:00
14:00 – 15:30

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity

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

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, 

Jedovatá zvířata- populárně naučná přednáška JCU, 
nebezpečí se skrývá nejen v teráriu, jedy a léky z říše zvířat.

St 
25.11 
Ledax 
o. p. s. 

9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Rukodělné dopoledne – pletení adventních věnců, 
pokud si chcete věnec přizdobit dle svého vkusu, 
vezměte zdobení s sebou.

Cvičení pro radost a zdraví – jednoduché cviky, díky 
kterým budete fyzicky i duševně dlouho svěží, nám 
přijde ukázat Ing. Adriána Kašparová. S sebou pokud 
možno karimatku a menší tvrdý míček.

Čt 
26.11
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 – Kamarádi harmonikáři  - p. Grill

Pá 
27.11.

9:00 – 11:00 Diskuzní klub - přijďte diskutovat na téma “Tipy na 
advent a vánoční dárky“. Společný výběr tématu pro 
příští diskuzní klub v prosinci.

Po
30.11.
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                                                                                               

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




