
KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

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

2. září 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Pletení háčkování (nejen) s paní Pravdovou
přijďte mezi nás a pomozte nám s výrobky na benefiční 
akci, která se uskuteční v prosinci.

Odpoledne se společenskými hrami 
zábava, která Vás pobaví i poučí. Hry jsou k dispozici, 
těšíme se na Vás.

9. září 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Dopolední čaj s Ledaxem  
představení služeb (nejen) pro seniory, posezení s  
hudbou a drobným pohoštěním.

Astrologie - koníček i cenné informace pro 
praktický život
Beseda s astroložkou Annou Ambrozovou. Dozvíte se třeba to, 
jak stará je astrologie a kolik má různých „odvětví“, kdo píše 
horoskopy do Blesku a jak si se základními znalostmi astrologie 
vylepšit péči o své zdraví (i bez astrologa A).

16. září 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Rukodělné dopoledne
výroba dešťové hole - materiál zajištěn, pokud máte doma 
menší  kladívko a odstřižky látek, vezměte je s sebou!

Rukodělné odpoledne
dokončení dešťové hole.

23. září 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Poutní místa jižních Čech, energie krajiny 
povídání s Mgr. Michalem Říhou jak energie krajiny 
ovlivňuje obyvatele a stavbu sakrálních památek 
(kapličky, kostely apod.).

Odpoledne se společenskými hrami 
zábava, která Vás pobaví i poučí. Hry jsou k dispozici, 
těšíme se na Vás.

30. září 2015
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Cvičení pro radost a zdraví  
jednoduché cviky, díky kterým budete fyzicky i duševně 
dlouho svěží, nám přijde ukázat Ing. Adriána Kašparová. 
Cviky si můžete cvičit denně i doma v obýváku. Pokud 
možno s sebou karimatku a menší tvrdý míček.

Trénink paměti aneb na nákup bez lístku  
tipy a triky jak trénovat paměť, aby sloužila i ve vyšším 
věku.

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


