
Klub seniorů
Prosinec 2015

Vstup zdarma

Út
1.12.

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

14:00 - 15:30 

Svaz diabeti  Svaz diabetiků ČR – volnočasové aktivity, cvičení
převážně na židlích pod dohledem zkušené cvičitelky

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

Která rostlina je Která rostlina je nejjedovatější? – další z cyklu 
populárně naučných přednášek JCU ZF, přednáší Ing. 
Zuzana Balounová, Ph. D:

St 
2.12.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Tvoření na akci „Upletená radost“ – přijďte nám 
pomoci plést nebo vyrábět přáníčka na benefiční akci

Tvoření na akci „Upletená radost“ – přijďte nám 
pomoci plést nebo vyrábět přáníčka na benefiční akci

Čt 
3.12.
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. Gallistl -
posezení při hudbě a zpěvu

Pá 
4.12.

9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 
internet, společenské hry, přátelské posezení

Po
7.12.
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 8.12. 9:00 – 12:00

13:00  - 17:00
14:00 – 15:30

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity

Cvičení - převážně na židlích pod dohledem zkušené 
cvičitelky

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na PC

Zajímavé rostliny – přijďte si poslechnout povídání o 
masožravých, sukuletních a dalších zajímavých 
rostlinách pana Ing. Karla Suchého, Ph. D.



St 9.12.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Rukodělné dopoledne - výroba vánoční dekorace 
(dárečku), materiál bude připraven

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

Čt 
10.12.
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 – p. Grill - posezení při hudbě a zpěvu

Pá 
11.12.

9:00 – 11:00
10:00 – 10:45 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity

Vánoční vystoupení dětí - přijďte nasát vánoční 
atmosféru a společně s dětmi si zazpívat známé koledy, 
ochutnat cukroví. Žádáme o dochvilnost!

Po 
14.12.
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
15.12.

9:00 – 12:00

13:00  - 17:00

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

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, hraní 

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

St 
16.12.
Ledax 
o.p.s.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Vánoční setkání s ochutnávkou cukroví – doneste 
na ochutnávku pár kousků cukroví, společně posedíme 
u čaje, popovídáme, vyrobíme voňavou ozdobičku

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

Čt 
17.12.
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 – ZUŠ, Maruška + Ječmínek – pořad k 
Vánocům

Pá 
18.12.

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

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



Po 
21.12.
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 
22.12.

9:00 – 12:00 Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity

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

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40

Změna programu vyhrazena.




