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Klub seniorů - červen 2015 
Vstup: Zdarma a pro všechny 

Po 1.6. 
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 2.6. 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 3.6. 
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 4.6 
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 5.6 9:00 – 11:00 
 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 
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Po 8.6. 
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 9.6. 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 10.6. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Cvičení pro radost a zdraví – jednoduché cviky, díky 

kterým budete fyzicky i duševně dlouho svěží nám 
přijde ukázat ing. Adriana Kašparová. Cviky si můžete 
cvičit i denně doma v obýváku. 

Návštěva muzea s besedou – výstava ŠANGRI-LA je 

zajímavou interaktivní výstavou, která podává zajímavý 
přehled o čtyřech zemích: NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN -
INDIE. Pojeďte se na ni podívat spolu s námi. Po 
prohlídce výstavy bude beseda s pracovnicí muzea. Sraz 
ve 13 hodin před Klubem seniorů (KC), poté přesun 
trolejbusem č. 3 do muzea, vstupné cca 70 Kč. 

Čt 11.6. 
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 12.6. 9:00 – 11:00 
 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Po 15.6. 
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 16.6. 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 17.6. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 

13:00 – 16:00 

Rukodělné dopoledne – výroba podtácků pod Váš 

oblíbený letní nápoj 
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 Trénink paměti aneb na nákup bez lístku  –  tipy  a 

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

Čt 18.6. 
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 19.6. 9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Po 22.6. 
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 23.6. 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 24.6. 
Ledax 
o.p.s. 

9:00 – 12:00 
 
 
 

13:00 – 16:00 

Byliny léta kolem nás  –  jaké orgány máme v létě šetřit 

či regenerovat a jaké bylinky k tomu najdeme v letním 
období v přírodě nám přijde popovídat bylinkářka 
Radmila Malinovská 

Odpoledne se společenskými hrami - dáma, 

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

Čt 25.6. 
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 26.6. 9:00 – 11:00 Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 

Po 29.6. 
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 30.6 9:00 – 12:00 
9:30 – 11:00 

Setkání nejen diabetiků – volnočasové aktivity 
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Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 
Změna programu vyhrazena. 
 

 

 
13:00 – 17:00 

Zdravotní cvičení pro seniory – cvičení převážně na 

židlích pod kontrolou zkušené cvičitelky 

Setkání seniorů – volnočasové aktivity, přístup na 

internet, společenské hry, přátelské posezení 


