
DOD KC Máj „Žijme společně“ 
27. září 2014  13 – 18:30 hod 

 
Předpokládané prostory: 
parkoviště před OSSZ, Českou Poštou, K. C. Máj, dále chodník před hlavním schodištěm K. C. Máj a prostory 
uvnitř K. C. Máj včetně hřiště  

 

Program: Podium (vyvýšené podium 8x8 m, zastřešené, ozvučené)  
V rámci programu může dojít k posunutí jednotlivých vstupů +/- 10min. 

 
13:00  přivítání, představení program dne 

13:30 -  13:40 DANCELINE studio I.  pí Eliška Tomášová   10 min. 

13:40 – 13:45 představení organizací I.  Klub seniorů, Ledax   p Petr Šulista 

13:45 – 14:05 taneční soubor „Slunečnice“ Klub seniorů    20 min. 

14:05 – 14:10 představení organizací II.  Městská Policie ČB   p Václav Sup 

14:10 – 14:30 Fudoshinkai České Budějovice p Lukáš Laiber    20 min. 

14:30 -  14:40 DANCELINE studio II.  pí Eliška Tomášová   10 min. 

14:40 – 14:50 představení organizací III.  MC Máj + Salesiáni   Plojharová, Rádl 

14:50 – 15:00 zvučení 

15:00 – 15:40  Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče I. část   40 min. 

15:40 – 15:45 představení organizací IV.  Investor     p Petr Podhola 

15:45 – 16:25  Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče II. část   40 min. 

16:25 – 16:30 představení organizací V.  Sociální služby – Diecézní ch. + ostatní pí Kolářová a Dvořáková  

16:30 – 16:50 Klub afrických rytmů  pí Mirka Kaukušová   20 min. 

16:50 – 16:55 představení organizací VI.  Sociální služby – Rozkoš b.r. + ostatní pí Martíšková, Baňacká  

16:55 -  17:10 Family of Move (parkur) p Ondřej Raffel    15 min. 

17:10 – 17:20 zvučení 

17:20 -  18:00 Strong Coffee (koncert)  p Patrik Bartizal    40 min. 

18:00  poděkování, shrnutí dne – nabídek 

18:30   ukončení 

 

 

 



Program: prostranství 

- Skákací hrad 

- Nafukovací horolezecká věž 

- Soutěžní disciplíny pro děti (stanoviště vně i uvnitř KC Máj) po absolvování všech disciplín získá dítě 

odměnu 

- Stanoviště ostatních organizací 

 

Program: uvnitř KC Máj 

Salesiánské středisko mládeže 

15:00 -  15:20 Téměř divadelní společnost (divadlo pro celou rodinu)   p Pirošuk   

  

Soutěžní disciplíny pro děti (stanoviště vně i uvnitř KC Máj) po absolvování všech disciplín získá dítě 

odměnu 

Mateřské centrum Máj 

9:00 – 12:00    Fit sobota pro rodiče 

Venku stanoviště pro nejmenší děti - chodník před vchodem do MC Máj 

Uvnitř výtvarná dílna pro děti 

Ukázková hodina jógy v denním životě 

 

Klub důchodců 

14:00 – 17:00   průběžně Hudební skupina Patriot pod vedením kapelníka Miroslava Grilla  
  průběžná hudební produkce 
 
14:00 – 16:00   průběžně Analýza těla na diagnostickém přístroji In Body 230 - měření množství  

tělesného tuku, svalů a vody v těle, vnitřního neboli viscerálního tuku. Měření, 
vysvětlení, popis výsledků a krátká doporučení. Kondice Pro, s.r.o.  
 

14:00 – 18:00 průběžně  měření krevního tlaku,  Ledax o.p.s. 
 
15:00 – 15:30  Taneční soubor „SLUNEČNICE“ Představení činnosti Městské organizace Svazu důchodců 
 
16:00 – 16:20  Ukázka cvičení pro starší a seniory, možnost si zacvičit s cvičitelkou Evou Koubovou  

(vhodné sportovní oblečení) - Kondice Pro s.r.o.  
 
16:30 – 16:50  Ukázka cvičení pro starší a seniory, možnost si zacvičit s cvičitelkou Evou Koubovou  
  (vhodné sportovní oblečení) – Kondice Pro s.r.o. 

 

Městská policie ČB 

Hry a dárkové předměty pro děti (předměty s bezpečnostní tématikou, reflexní doplňky, apod.) 

V případě zájmu bude možnost krátké ukázky psovodů zaměřené zejména na poslušnost 

 

Rozkoš bez Rizika 

Výstava fotografií z práce v terénu v Jihočeském kraji a foto ze zahraničních stáží, kde je legalizovaná 

prostituce tzn. tippelzony. 


