
KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

Klub seniorů
KvětEN 2016
Každou středu 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.

4. května 2016

9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

O 
Pletení a háčkování 
Máte rádi(y) ruční práce? Přijďte mezi nás vyměnit si 
své zkušenosti a dát své zálibě smysl. Pleteme čepičky 
a ponožtičky pro neonatologické oddělení místní 
nemocnice.

O 
Zdravotní gramotnost 
V dubnu jste dávali podněty k tomu co Vás zajímá. 
Nejžádanější témata byly léky - jak s nimi zacházet,  kam 
s těmi nepoužitými, dále např. artróza a astma. Besedovat 
s námi budou odborníci z Centra prevence civilizačních 
chorob.

11. května 2016

9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

O 
Rukodělné dopoledne   
Ruční výroba vlastního sešitu, který můžete využít 
jako deník či poznámkový blok apod.  Materiál bude                         
k dispozici.

O 
Poutní kostel Lomec
Jak ho možná neznáte. Fotoprezentace a povídání                              
s Mgr. Zdenkou Paloušovou, autorkou knihy Kamenná boží muka 
v jižních Čechách a přilehlé Moravě.

18. května 2016

9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

O 
Cvičení pro radost a zdraví 
Jednoduché cviky, díky kterým budete fyzicky i duševně 
dlouho svěží, nám přijde ukázat Ing. Adriána Kašparová. 
Pokud možno s sebou karimatku a menší tvrdý míček.

O 
Hrátky s pamětí  
Zábavné i poučné trénování paměti s Mgr. Markétou 
Drdovou.

25. května 2016

9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

O 
Jak si správně měřit krevní tlak 
Měříte si krevní tlak doma? A víte jak na to? Mgr. Lenka 
Šedová z Centra prevence civilizačních chorob Vám 
vysvětlí jaké zásady je třeba u měření dodržovat. 
Přineste si svůj vlastní tonometr a můžete měření 
zkonzultovat. Měření tlaku zdarma.

O 
Společenské hry   
Přijďte si vyzkoušet  (nejen) svůj postřeh společně se 
pobavit a zároveň se naučit nové hry.

všechny seniory srdečně zveme a těšíme se na společné setkání!
vstup volný                 více informací na www.ledax.cz

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice


