
Klub seniorů Máj (A. Barcala 40) 
KVĚTEN 2018          

ÚT 1. 5. 
 

 
Státní svátek 

ZAVŘENO 

ST 2. 5. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

„Pletení a háčkování“ –   Pletete? Háčkujete? Přijďte se 

pochlubit Vašimi výtvory nebo načerpat  inspiraci. Vlna 

i příze k dispozici. 

 

13:00 – 16:00 

„Hrátky s pamětí“  –  zábavné i poučné trénování paměti 

s Mgr. Markétou Drdovou. Zábavnou a hravou formou 

procvičíme společně mozek i všechny naše smysly. 

 

ČT 3. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“  

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ – hraje a zpívá „Milan Grill“ (zajišťuje M. 

Ehrenbergerová)                          

PÁ 4. 5. 
Magistrát města ČB 

 

10:00 – 12:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup, spravování 

a tvorba dokumentů, informace na internetu, sociální sítě, 

elektronická pošta…dle dotazů (Mgr. A. Ambrozová) 

PO 7. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Rozmarýn“ – pěvecký soubor (Mgr. Malá)  

 

11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor (p. Pelantová) 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení (p. Podojílová)              

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 „Country tanec“ – (p. Kovařík) 

ÚT 8. 5. 
 

 
Státní svátek 

ZAVŘENO 



ST 9. 5. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 „Rukodělné tvoření“ –  vyrábění  koček z lahví + dalších 

figurek.  Budeme tentokrát tvořit dopoledne i odpoledne, aby 

nám vše uschlo a mohli jste si odnést hotový výrobek. 

Materiál zajištěn, přineste si pouze vlastní fén. 

 

13:00 – 16.00 

ČT 10. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“  

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ - hrají a zpívají „Kamarádi harmonikáři“ 

(zajišťuje M. Ehrenbergerová)                          

PÁ 11. 5. 
Magistrát města ČB 

  

10:00 – 12:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup, spravování 

a tvorba dokumentů, informace na internetu, sociální sítě, 

elektronická pošta…dle dotazů (Mgr. A. Ambrozová) 

PO 14. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Rozmarýn“ – pěvecký soubor (Mgr. Malá)  

 

11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor (p. Pelantová) 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení (p. Podojílová)              

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 „Country tanec“ – (p. Kovařík) 

ÚT 15. 5. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání diabetiků“ - volnočasové aktivity a rehabilitační 

cvičení 

 
Magistrát města ČB 

 
14:00 – 15:00 

„Trénujeme mozek“ – cvičíme paměť, smysly, orientaci, 

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

ST 16. 5. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

„Cvičení pro radost a zdraví“ -  taoistické cviky, které 

můžete cvičit i doma v obýváku. Předcvičuje lektorka 

Adriana Kašparová. Pokud možno karimatku s sebou. 

13:00 – 16.00 
„Českobudějovické kostely a jejich tajemství“ - povídání 

a fotoprezentace s památkářkou Mgr. Zdenkou Paloušovou.  

 

ČT 17. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“ 

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ – hraje a zpívá Milan Grill (zajišťuje M. 

Ehrenbergerová)                         



PÁ 18. 5. 
Magistrát města ČB 

 

 10:00 – 12:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup, spravování 

a tvorba dokumentů, informace na internetu, sociální sítě, 

elektronická pošta…dle dotazů (Mgr. A. Ambrozová) 

PO 21. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Rozmarýn“ – pěvecký soubor (Mgr. Malá)  

 

11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor (p. Pelantová) 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení (p. Podojílová)              

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 „Country tanec“ – (p. Kovařík) 

ÚT 22. 5. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání diabetiků“ - volnočasové aktivity a rehabilitační 

cvičení 

 

Magistrát města ČB 

 

 
13:30 – 15:00 

 

„Beseda s Policií ČR“ - příslušníci Policie ČR přiblíží rizika 

setkání se s podvodníkem, trestné činnosti páchané na 

seniorech a mnoho dalších zajímavých témat.  

14:00 – 15:00 
„Trénujeme mozek“ – cvičíme paměť, smysly, orientaci, 

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

ST 23. 5. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 
„Současný stav a vývoj společnosti  z hlediska astrologie“ 

– beseda s astroložkou Petrou  Nel Smolovou.  

13:00 – 16.00 

„Čchi-kung“ – cvičení vycházející z tradiční čínské 

medicíny. Rozvíjí pružnost, posiluje svaly a napomáhá 

k rovnováze celého těla. 

 

 ČT 24. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“ 

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ – hraje a zpívá Milan Grill (zajišťuje M. 

Ehrenbergerová) 



 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

 
Pro změnu programu a aktuální informace sledujte www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 

PÁ 25. 5. 
Magistrát města ČB 

 
9:00 – 12:00 

„Jarní přírodovědná vycházka“ -  sraz na zastávce MHD 

Metropol, bus č. 13, odjezd v 8:31 ve směru Srubec. Více info 

na samostatném letáčku. Celková délka trasy cca 3 km. 

Vycházku povede Mgr. Ambrozová. 

PO 28. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Rozmarýn“ – pěvecký soubor (Mgr. Malá)  

 

11:00 – 13:30 „Slunečnice“ – taneční soubor (p. Pelantová) 

14:00 – 16:00 „Joga“ – relaxační cvičení (p. Podojílová)              

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 „Country tanec“ – (p. Kovařík) 

ÚT 29. 5. 
Svaz diabetiků 

9:00 – 12:00 
„Setkání diabetiků“ - volnočasové aktivity a rehabilitační 

cvičení 

 

Magistrát města ČB 

 

14:00 – 15:00 
„Trénujeme mozek“ – cvičíme paměť, smysly, orientaci, 

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

ST 30. 5. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 
„Základy zdravé výživy“ – vaření a úprava ovoce, zeleniny 

a původních potravin (pohanka, jáhly apod.) s Adrianovu 

Kašparovou.  

 

13:00 – 16.00 
„Naam joga pro seniory“ -  lekce speciálně upravená pro 

seniory. Jednoduché a účinné dechové techniky, které 

harmonizují tělo. Cvičíme na židlích nebo křeslech. 

ČT 31. 5. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti“ 

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ – hraje a zpívá Milan Grill (zajišťuje M. 

Ehrenbergerová)                                                        


