
 
 

 
 

 

 Klub seniorů  
září 2015 

 Vstup zdarma 

Út 1.9.  
 

13:00 – 17:00 
 

Svaz diabetiků ČR  – zahájení činnosti 15.9.2015 !!!  

 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

St 2.9. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 

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

Odpoledne se společenskými hrami 
Zábava, která Vás pobaví i poučí. Hry jsou 
k dispozici, těšíme se na Vás. 

Čt 3.9. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 

9:15 – 11:00 
 

14:00 – 17:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti 
– z důvodu nemoci cvičitelky se nekoná!!!, bude 

upřesněno v 2. polovině měsíce  
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 
klubovna počítačů  
Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři  - 
posezení při hudbě a zpěvu 

Pá 4.9. 9:00 – 11:00 
 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 
Po 7.9. 
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 8.9.  
 

13:00 – 17:00 
 

Svaz diabetiků ČR  – zahájení činnosti 15.9.2015  

 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 



 
 

St 9.9. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Dopolední čaj s Ledaxem – představení služeb 

(nejen) pro seniory, posezení s hudbou a drobným 
pohoštěním. 

Astrologie – koníček i cenné informace pro 
praktický život – beseda s astroložkou Annou 

Ambrozovou. Dozvíte se třeba to, jak stará je astrologie 
a kolik má různých „odvětví“, kdo píše horoskopy do 
Blesku a jak si se základními znalostmi astrologie 
vylepšit péči o své zdraví (i bez astrologa). 

Čt 10.9. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 
 

9:15 – 11:00 
 

14:00 – 17:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti  
– z důvodu nemoci cvičitelky se nekoná!!!, bude 

upřesněno v 2. polovině měsíce  
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů   

Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři  - posezení při 

hudbě a zpěvu, pí Ehrenbergerová 

Pá 
11.9. 

9:00 – 11:00 
 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Po 
14.9. 
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 15.9. 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 16.9. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 

13:00 – 16:00 
 

Rukodělné dopoledne – výroba dešťové hole – 

materiál zajištěn, pokud máte doma menší kladívko a 
odstřižky látek, vezměte s sebou! 

Rukodělné odpoledne–  dokončení dešťové hole 

Čt 17.9. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 

9:15 – 11:00 
 

14:00 – 17:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti  
– dle upřesnění  
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů   

Muzikoterapie – p. Gril  - posezení při hudbě a zpěvu 

Pá 
18.9. 

9:00 – 11:00 Není mince jako mince -  přijďte si poslechnout 

povídání člena České numismatické společnosti o vývoji 
a funkci platebních prostředků. Seznámíte se s platidly 
na českém území a dozvíte se další zajímavosti z oboru 
numismatika. Historie na Vás dýchne při ukázce sbírky. 
 
 



 
 

 
 

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

 

Po 
21.9. 
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 22.9. 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 23.9. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 

Poutní místa jižních Čech, energie krajiny –  

povídání s Mgr. Michalem Říhou jak energie krajiny 
ovlivňuje obyvatele a stavbu sakrálních památek 
(kapličky, kostely apod.). 

Odpoledne se společenskými hrami  
Zábava, která Vás pobaví i poučí. Hry jsou k dispozici, 
těšíme se na Vás. 

Čt 24.9. 
Svaz 
důchodců 

9:00 – 12:00 
 

9:15 – 11:00 
 

14:00 – 17:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti  
– dle upřesnění 
Počítačový kurz pro pokročilé – práce na webu, 

klubovna počítačů  

Muzikoterapie – Kamarádi harmonikáři  - posezení při 

hudbě a zpěvu 

Pá 
25.9. 

9:00 – 11:00 Krajem lesů a rybníků  - jaké druhy lesní zvěře, ryb a 

ptáků můžeme potkat v ČB a blízkém okolí? Přijďte si 
poslechnout zajímavé povídání o funkci a významu lesů 
a rybníků. Seznámíte se s „Rekreačním lesem Bor“ a 
prostor bude ponechán i pro Vaše dotazy. 

Po 
28.9. 
 

 
Státní svátek 

 

Klub pro seniory uzavřen 

Út 30.9. 
 

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 


