
Klub seniorů Máj (A. Barcala 40) 
ZÁŘÍ 2017          

PO 4. 9. 
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 5. 9. 
Magistrát města 

ČB 
 

13:00 – 14:00 
skupina A 

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

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

14:00 – 15:00 
skupina B 

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

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

ST 6. 9. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
„Pletení a háčkování“ - přijďte se pochlubit Vašimi výtvory 

nebo načerpat  inspiraci. Vlna i příze k dispozici. 

13:00 – 16:00 
„Hravé odpoledne“ - deskové, postřehové i karetní hry. 

Přijďte se pobavit a vyzkoušet hry tradiční i nové.  

 

ČT 7. 9. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity“  

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ - posezení při hudbě a zpěvu, hraje a zpívá 

Milan Grill                                      

PÁ 8. 9. 
Magistrát města 

ČB 
 

9:00 – 11:00 
(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 11. 9. 
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 12. 9. 
 

Magistrát města 

ČB 
 

13:00 – 14:00 
skupina A 

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

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

14:00 – 15:00 
skupina B 

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

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

14:00 – 16:00 
„Nejenom hudební odpoledne“ setkání s „Kastelány“,  

písničky o něčem a trocha povídání.  

 

 ST 13. 9. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
„Rukodělné dopoledne“ - tvoření dekorace z kukuřičného 

šustí. Materiál bude k dispozici. 

13:00 – 16:00 

„Srdíčkové setkání“ - sdílení životních zkušeností 

a příběhů. Setkání otevřené každému kdo nechce být sám. 

Přijďte mezi nás popovídat, naslouchat, nebo jen pobýt. 

ČT 14. 9. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 „Klidové a volnočasové aktivity“ 

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ - posezení při hudbě a zpěvu, hraje 

a zpívá Milan Grill  

PÁ 15. 9. 
Magistrát města 

ČB 
 

9:00 – 11:00 
(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 18. 9. 
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 19. 9. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení (Tereza Polanková) 



 

Magistrát města 

ČB 
 

13:00 – 14:00 
skupina A 

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

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

14:00 – 15:00 
skupina B 

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

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 

 

ST 20. 9. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

„Naam joga pro seniory“ - lekce speciálně upravená pro 

seniory. Jednoduché a účinné dechové techniky, 

které  harmonizují tělo. Cvičíme na židlích nebo křeslech. 

13:00 – 16:00 

„Hrátky s pamětí“ - zábavnou a hravou formou procvičíme 

společně mozek i všechny naše smysly (Mgr. Markéta 

Drdová) 

ČT 21. 9. 
Svaz důchodců 

 

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

 

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

Růženka a kamarádi                                        

PÁ 22. 9. 
Magistrát města 

ČB 
 

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

 

„Rehabilitační cvičení“ – cvičíme převážně na židlích, pro 

zdraví i pro radost (Marie Janoušová) 

  

9:00 – 11:00 
(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 25. 9. 
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 26. 9. 
Svaz diabetiků 

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

a rehabilitační cvičení (Tereza Polanková) 

 

Magistrát města 

ČB 

13:00 – 14:00 
skupina A 

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

logiku i koncentraci. (Mgr. A Ambrozová) 

 



 

 

 
 

 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

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

 
14:00 – 15:00 

(hlavní sál) 

„Bylinné prostředky a výživa pro výkon mozku“ – (Mgr. 

Anna Ambrozová) 

 

ST 27. 9. 
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 (Adriana Kašparová) 

 

13:00 – 16.00 

„Setkání s…Geraldem Durrellem“ – Lenka Jirků 

z pobočky JVK ve“ Čtyráku“ nám tentokrát přijde vyprávět 

o Geraldu Durrellovi, jeho rodině, i jiné zvířeně…. 

ČT 28. 9. 
Svaz důchodců 

 

9:00 – 12:00 Státní svátek 

ZAVŘENO 14:00 – 16:00 

PÁ 29. 9. 
Magistrát města 

ČB 

  

9:00 – 11:00 
(hlavní sál) 

 

„Rehabilitační cvičení“ – cvičíme převážně na židlích, pro 

zdraví i pro radost (Marie Janoušová) 

 
9:00 – 11:00 

(zadní 
místnost s PC) 

„Počítačový kurz“ – individuální přístup, spravování 

a tvorba dokumentů, informace na internetu, sociální sítě, 

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


