
Klub seniorů Máj (A. Barcala 40) 
    LEDEN 2017          

 

PO 2. 1. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – „Bridž“ 

 

11:00 – 13:30 
Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců vede 

paní Pelantová 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová                 

Klub aktiv, z. s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 3. 1. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

14:00 – 16:00 
„Setkání seniorů“ – nebuďte doma sami, přijďte si k nám 

popovídat a posedět u kávy či čaje. Volnočasové aktivity, 

společenské hry, volný přístup na počítač.  

 

ST 4. 1. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
„Pletení a háčkování“ - máte rádi(y) ruční práce? Přijďte mezi 

nás vyměnit si své zkušenosti a dát své zálibě smysl. Domluvíme se, 

co nového se naučíme v letošním roce. 

  
13:00 – 16:00 

 

Společenské hry - karty, pexetrio, postřehové hry – přijďte se 

pobavit a vyzkoušet nové hry. 

ČT 5. 1. 
Svaz důchodců 

 

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

rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – vede paní 

Nechybová  

 
14:00 - 16:00 

Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu, hrají a zpívají 

„Kamarádi harmonikáři“ 

                                         

PÁ 6. 1. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz pro seniory“ – individuální přístup (2 – 4 

účastníci), spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, 

video-návody nejen na vaření, hudba, film, knihy a další čtení 

 

PO 9. 1. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – „Bridž“ 

 

11:00 – 13:30 
Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců vede 

paní Pelantová 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová                 

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 



ÚT 10. 1. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 
„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 
14:00 – 16:00 

„Nejenom hudební odpoledne“ aneb setkání s „Kastelány“ – 

písničky o něčem a trocha povídání. Hostem bude  

ST 11. 1. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
Rukodělné dopoledne - pletení košíčku z papírových ruliček. 

Materiál bude k dispozici. 

13:00 – 16:00 
Island - cestopisné vyprávění mladého cestovatele Vojty Trčky 

doplněné fotkami. 

ČT 12. 1. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti - 

rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – vede paní 

Nechybová  

 

14:00 – 16:00 
Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu, hrají a zpívají 

„Kamarádi harmonikáři“                                       

PÁ 13. 1. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 10:00 
(hlavní sál) 

„Události roku 2016 ve světě a u nás a očekávané 

události roku 2017“ – povídání s Annou Ambrozovou 

10:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz pro seniory“ – individuální přístup (2 – 4 

účastníci), spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, 

video-návody nejen na vaření, hudba, film, knihy a další čtení 

 

 

PO 16. 1. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – „Bridž“ 

 

11:00 – 13:30 
Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců vede 

paní Pelantová 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová                 

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 17. 1. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

14:00 – 16:00 
Setkání seniorů „Setkání seniorů“ – nebuďte doma sami, 

přijďte si k nám popovídat a posedět u kávy či čaje. Volnočasové 

aktivity, společenské hry, volný přístup na počítač.  

 

 
 ST 18. 1. 

Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

Cvičení pro radost a zdraví - taoistické cviky, které můžete 

cvičit i doma v obýváku. Pokud možno karimatku s sebou. 

Bylinky na nachlazení a zimní neduhy – co nás v zimě trápí a jak 

nám mohou bylinky pomoci, si povíme s Radkou Malinovskou. 



ČT 19. 1. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti - 

rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – vede paní 

Nechybová  

 
14:00 – 16:00 

Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu,  

hraje a zpěvem doprovází p. Gril                                           

PÁ 20. 1. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ –  cvičení převážně na 

židlích s Marií Janoušovou, pro zdraví i pro radost. 

 
9:00 – 11:00 

(zadní 
místnost s PC) 

„Počítačový kurz pro seniory“ – individuální přístup (2 – 4 

účastníci), spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, 

video-návody nejen na vaření, hudba, film, knihy a další čtení 

 

 

PO 23. 1. 
Svaz důchodců 

 

 
9:00 – 12:00 

„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – „Bridž“ 

 

11:00 – 13:30 
Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců vede 

paní Pelantová 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová                 

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 24. 1. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 

„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

14:00 – 16:00 
„Setkání seniorů“ – nebuďte doma sami, přijďte si k nám 

popovídat a posedět u kávy či čaje. Volnočasové aktivity, 

společenské hry, volný přístup na počítač.  

 

ST 25. 1. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

Povídání o včelách - s Barborou Šímovou z přírodovědného 

muzea Semenec - o včelstvu, jeho způsobu života, o historii, vývoji a 

způsobech včelaření, apod. Seznámíme se s včelařskými pomůckami 

a ochutnáme rozdíl mezi květovým a medovicovým medem. 

13:00 – 16.00 
Hrátky s pamětí - zábavné i poučné trénování paměti s Mgr. 

Markétou Drdovou. 

ČT 26. 1. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 

Klidové a volnočasové aktivity, trénování paměti - 

rekondiční a relaxační cvičení, rytmická gymnastika – vede paní 

Nechybová  

 
14:00 - 16:00 Muzikoterapie - posezení při hudbě a zpěvu, hraje a zpívá p. Grill.   

PÁ 27. 1. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičíme s Marií 

Janoušovou převážně na židlích, jak pro zdraví, tak pro radost 

9:00 – 11:00 
(zadní 

místnost s PC) 

„Počítačový kurz pro seniory“ – individuální přístup (2 – 4 

účastníci), spravování a tvorba dokumentů, informace na internetu, 

video-návody nejen na vaření, hudba, film, knihy a další čtení 



 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

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

PO 30. 1. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 
„Rozmarýn“ – pěvecký soubor, vede Mgr. Malá  

Společenské a stolní hry, volnočasové aktivity, Karetní hry – „Bridž“ 

 

11:00 – 13:30 
Taneční soubor „Slunečnice“ – provozování a nácvik tanců vede 

paní Pelantová 

14:00 – 16:00 Relaxační cvičení „Joga“ – vede paní Podojílová                 

Klub aktiv, z.s. 16:30 – 18:00 
„Country tanec“ – nácvik country tanců pod vedením pana 

Kovaříka. Přístupné pro všechny zájemce. 

ÚT 31. 1. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení s Terezou Polankovou 

 
Magistrát města ČB 

 

13:00 – 14:00 
„Trénink mozku s Annou Ambrozovou“ - přijďte si k nám 

hrát a společně paměť trénovat! Udržujeme v kondici paměť, 

smysly, prostorovou orientaci, logiku i koncentraci.  

 

14:00 – 16:00 

„Setkání seniorů“ – nebuďte doma sami, přijďte si k nám 

popovídat a posedět u kávy či čaje. Volnočasové aktivity, 

společenské hry, volný přístup na počítač.  

 


