
 

Klub seniorů Máj (A. Barcala 40) 
    PROSINEC 2018       

PO 3. 12. 
Senioři ČR z.s. 

 

9:00 – 11:00 „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. 16:00 – 18:00 „Country tanec“ – (p. Kovařík) 

ÚT 4. 12. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení 

 

Magistrát města 

ČB 

 

 
 

14:00 – 15:00  
 
 

„Setkání s knihou“ – zajímavosti ze světa literatury 

doplněné půlhodinkou četby na pokračování. Se spisovatelem 

Jaromírem Jindrou. 

 

ST 5. 12. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

 

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

inspirovat nebo zapojit do projektu Ledax ART. Vlna a příze 

k dispozici. 

 

13:00 – 16.00 

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

můžete cvičit i doma v obýváku. Předcvičuje lektorka 

Adriana Kašparová. Pokud možno karimatku s sebou. 

ČT 6. 12. 
Senioři ČR z.s. 

 

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

 

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

„Milan Grill“                     

PÁ 7. 12. 
Magistrát města ČB 

  

10:00 – 12:00 
„Rehabilitační cvičení“ – cvičíme převážně na židlích, pro 

zdraví i pro radost (Marie Janoušová) 

 



PO 10. 12. 
Senioři ČR z.s. 

 

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. 16:00 – 18:00 „Country tanec“ – (p. Kovařík) 

ÚT 11. 12. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení 

 
Magistrát města ČB 

 

 
14:00 – 15:00 

 

„Setkání s knihou“ – zajímavosti ze světa literatury 

doplněné půlhodinkou četby na pokračování. Se spisovatelem 

Jaromírem Jindrou. 

 

 

 
15:00 – 16:30 

 

„Nejenom hudební odpoledne se skupinou KASTELÁNI“ 

– aneb písničky o něčem a trocha povídání 

ST 12. 12. 
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 
„Jak na dluhy a oddlužení“ – jak se nedostat do dluhové 

spirály a proč si půjčovat s rozmyslem. Beseda s právničkou 

Mgr. Petrou Svobodovou. Více na letáku. 

ČT 13. 12. 
Senioři ČR z.s. 

 

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

 

14:00 – 16:00 
„Muzikoterapie“ –  posezení při hudbě, hraje a zpívá M. 

Grill                    

PÁ 14. 12. 
Magistrát města ČB 

 
 9:30 – 12:00 

„Vánoční setkání dětí a seniorů“ –  zazpíváme si, 

popovídáme a společně vytvoříme úžasnou 

vánoční atmosféru. 

PO 17. 12. 
Senioři ČR z.s. 

 

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

 

11:00 – 13:30 
„Slunečnice“ – taneční soubor, folklórní a country tance (p. 

Pelantová) – Hledáme nové zájemce do souboru! 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena. 
                                         Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40 

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

ÚT 18. 12. 
Svaz diabetiků 

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

cvičení 

Magistrát města ČB 

 
14:00 – 15:00 

 

„Setkání s knihou“ – zajímavosti ze světa literatury 

doplněné půlhodinkou četby na pokračování. Se spisovatelem 

Jaromírem Jindrou. 

 

ST 19. 12. 
Ledax o.p.s. 

9:00 – 12:00 

„Vánoční posezení s tvořením“ -         

vezměte s sebou malou ochutnávku cukroví a 

přijďte si s námi zazpívat koledy. Vytvoříme 

si společně malou vánoční ozdobu.  

 

13:00 – 16.00 
„Vánoční hrátky s pamětí“ – přijďte si naposledy v tomto 

roce procvičit mozkové závity na předvánoční trénování 

paměti s Mgr. Markétou Drdovou.  

ČT 20. 12. 
Senioři ČR z.s. 

 

9:00 – 12:00 „Rekondiční a relaxační volnočasové aktivity“ 

14:00 – 16:00 

„Muzikoterapie aneb Vánoční posezení 

s písničkou“ – hraje a zpívá  SOLIS BEND 

                                                  

PÁ 21. 12. 
Magistrát města ČB 

 

                      ZAVŘENO 

 
Přejeme všem  

klidné a spokojené VÁNOČNÍ SVÁTKY 

a v novém roce se těšíme 

 na společná setkávání.  

Začínáme 7. ledna 2019 

 

http://www.facebook.com/KomunitnicentrumMaj


 


