
Klub seniorů Máj (A. Barcala 40) 
   ÚNOR 2017          

ST 1. 2. 
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. Máme další 

vlnu i přízi a inspiraci na výrobky. 

 
13:00 – 16:00 

 

„Společenské hry“ - pexetrio, postřehové hry – přijďte se pobavit 

a vyzkoušet nové hry. Na přání zařadíme tentokrát i karetní hry – 

žolíky, kanastu apod. 

ČT 2. 2. 
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.  

                                        

PÁ 3. 2. 
Magistrát města ČB 

 

9:00 – 11:00 
„Rehabilitační cvičení pro seniory“ – cvičení převážně na 

židlích s Marií Janoušovou, pro zdraví i pro radost. 

 

 

PO 6. 2. 
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 7. 2. 
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.  

 

ST 8. 2. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 
„Rukodělné dopoledne“- dopleteme si košíčky z papírových 

ruliček, které si nabarvíme a ozdobíme. Navazujeme tím na lednové 

dopoledne, kdy jsme tvořili ruličky a základ na pletení. 

13:00 – 16:00 

„Borovice světa“- představíme Vám borovice z celého světa, 

mnohé z nich se nacházejí i v přírodovědném muzeu Semenec, které 

přednášku zajištuje. Nebude chybět ani ukázka např. šišek, semen a 

jehlic některých druhů. 



ČT 9. 2. 
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.   

PÁ 10. 2. 
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 13. 2. 
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 14. 2. 
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 

(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. 

 ST 15. 2. 
Ledax o.p.s. 

 

9:00 – 12:00 

„Zdravá kosmetika pro každý den“ – s Adriánou Kašparovou 

si vyrobíme masážní pečeť a zabrousíme i do „tajů“ výroby domácí 

kosmetiky. S sebou si přineste plátno 30 x 30 cm a stužku. 

„Hrátky s pamětí“ - zábavné i poučné trénování paměti s Mgr. 

Markétou Drdovou. 

ČT 16. 2. 
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.                                         

PÁ 17. 2. 
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 

„Kurz enkaustiky aneb malování žehličkou a barevným 

voskem“  - pouze pro předem přihlášené, kapacita kurzu omezena!  

Přihlášky a dotazy u p. Ambrozové, tel.: 724 690 738. Kurz povede 

paní Jana Školaudyová. Jak enkaustika vypadá, můžete vidět na 

internetových stránkách www.vytvarnekurzy.com.  



 

PO 20. 2. 
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 21. 2. 
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 
(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.  

ST 22. 2. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 
„Cvičení pro radost a zdraví“ - taoistické cviky, které můžete cvičit 

i doma v obýváku. Předcvičuje lektorka Adriána Kašparová. Pokud 

možno karimatku s sebou. 

13:00 – 16.00 

„Kardioprevence“ - trápí Vás nemoci srdce a cév? Léčíte se s 

vysokým krevním tlakem, infarktem nebo angínou? Představíme 

Vám možnosti, jak pomocí pohybu, jídelníčku apod. můžete lépe 

zvládat potíže. Aktivitu si pro Vás připravilo Centrum prevence 

civilizačních chorob a je bezplatná. 

ČT 23. 2. 
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.    

PÁ 24. 2. 
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. 

PO 27. 2. 
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. 



 

Změna programu vyhrazena. 
 

Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 
 
Pro změnu programu a aktuální informace sledujte www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj 

ÚT 28. 2. 
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.  

 


