
KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

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

2. listopadu 2016
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Pletení a háčkování
Máte rádi(y) ruční práce? Přijďte mezi nás vyměnit si 
své zkušenosti a dát své zálibě smysl. Tvoříme na druhý 
ročník akce Upletená radost.

Pojďte s námi do knihovny
„Exkurze“ do Jihočeské vědecké knihovny na Lidické 
(u soudu). Pracovnice knihovny nás seznámí např. 
s audioknihami, oddělením periodik, regionálním                                                                                              
oddělením a dalšími možnostmi. 

Sraz na zastávce MHD J. Bendy ve 13 hod.,                                                            
nebo před knihovnou cca mezi 13:15 – 13:30hod.

9. listopadu 2016
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Rukodělné dopoledne
Tentokrát  budeme vyrábět vánoční ozdoby nejen pro 
sebe, ale i pro další ročník akce Upletená radost. Přijďte 
nám pomoci!

Café Groll
O nové knize s jejím autorem Janem Štifterem, 
šéfredaktorem jihočeského časopisu Barbar  -  povídání, 
čtení, beseda.

16. listopadu 2016
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Tvoření s čokolínou
Přijďte načerpat inspiraci na tvoření se speciální 
modelovací hmotou, lektorka Zuzana Návarová nám 
prozradí zajímavé tipy a triky.

Hrátky s pamětí
Zábavné i poučné trénování paměti s Mgr. Markétou 
Drdovou. Společně procvičíte mozkové závity.

23. listopadu 2016
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Rukodělné dopoledne
Pletení adventních věnců, materiál na věnec zajištěn. 
Pokud si chcete věnec přizdobit dle svého vkusu, 
vezměte zdobení s sebou. Kapacitně omezeno na 20 
osob!

Ukázka společenských her (nejen) pro seniory
Herní odpoledne s praktickými  ukázkami her, přijďte 
si vyzkoušet starší i nové hry, která nám přiveze paní 
Miroslava Kročková.

30. listopadu 2016
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Tvoření na akci Upletená radost
Budeme tvořit přáníčka, ozdoby a možná i další 
drobnosti na prodej.  Materiál bude k dispozici.

Cvičení pro radost a zdraví
Jednoduché cviky, které můžete cvičit i doma v obýváku, 
nám přijde ukázat Ing. Adriána Kašparová. Pokud možno   
s sebou karimatku a menší tvrdý míček.

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


