
KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

Klub seniorů
LISTOPAD 2015
Každou středu 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.

4. listopadu 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Pletení a háčkování (nejen)                                
s paní Pravdovou
přijďte mezi nás a pomozte nám s výrobky na benefiční akci, 
která se uskuteční v prosinci. Kdo nechce plést může vyrábět 
přáníčka, materiál bude připraven.

Od ovečky ke klubíčku  
povídání o vlně, o stříhání, čištění a  zpracování, možnost 
vyzkoušení si plstění vlny za sucha a práci na kolovrátku.

11. listopadu 2015
Celý den program v rámci akce – NEJSTE NA TO SAMI

9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Senioři a  zločin
aktuální informace z regionu přijde sdělit mjr. Mgr. Bc. Jiří 
Matzner z Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje. Na 
co si dát pozor, jaké jsou nejnovější věrohodné zlodějské finty        
a jak se před nimi chránit.

Jak se nedat 
Sdružení českých spotřebitelů a Poradny při finanční tísni Vám 
poradí jak zrušit smlouvu podepsanou pod nátlakem, jakých 
chyb se vyvarovat při podepisování smluv o půjčkách a jak se 
bránit nekalým praktikám „šmejdů“ při nabídkových akcích. 
Dozvíte se také, kdo je spotřebitelský ombudsman.

18. listopadu 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Význam pohybu ve stáří
Mgr. Lukáš Martinek z Centra prevence civilizačních chorob 
přijde vysvětlit vhodnou intenzitu a  frekvenci pohybových 
aktivit v seniorském věku. Po přednášce bude diskuze nad 
výběrem vhodného druhu pohybu.

Trénování paměti
tipy a triky jak trénovat paměť, aby sloužila i ve vyšším věku. 
Vezměte s sebou papír a tužku.

25. listopadu 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Rukodělné dopoledne
pletení adventních věnců, pokud si chcete věnec přizdobit dle 
svého vkusu, vezměte zdobení s sebou.

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.

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


