
KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

Klub seniorů
BŘEZEN 2017
Každou středu 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.

1. března 2017
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. Máme další vlnu i přízi            
a inspiraci na výrobky.

Společenské hry 

Postřehové, karetní a další hry, které ještě neznáte. Přijďte se 
pobavit a vyzkoušet si něco nového.

8. března 2017
Jarní prázdniny - zavřeno

15. března 2017
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Rukodělné dopoledne 
Vyrobíme si jarní věnec z proutí. Dekorace i proutí bude              
k dispozici, pokud však můžete, přineste si tenké proutí 
(větvičky musí být tenké a pružné) např. z břízy, smuteční vrby, 
břečťanu, vinné révy apod.

Třídíš, třídím, třídíme,                                             
aneb jak poznám kam s čím  

Třídění odpadu patří k běžným aktivitám všedních dnů. 
Hodně  z nás bez problémů třídí papír, sklo a plasty. Ale co 
ostatní druhy jako hliníkové odpady, bioodpad, textil, světelné 
zdroje, léky a jiné. Víte, kam patří a co se s nimi děje po jejich 
vytřídění?

22. března 2017
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Etikoterapie
Co se skrývá pod pojmem etikoterapie, z čeho tento směr 
vychází a kde hledá příčiny zdravotních problémů, si budeme 
povídat s paní Věrou Štefánkovou.

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

29. března 2017
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Cvičení pro radost a zdraví 
Taoistické cviky, které můžete cvičit i doma v obýváku. 
Předcvičuje lektorka Adriána Kašparová. Pokud možno 
karimatku s sebou.

Povídání o bylinkách
Tentokrát trochu jinak - představení literatury, ze které je 
možné čerpat, povídání o tom, jak připravit čajovou směs, jak 
čaj obarvit, osladit či ovonět pouze pomocí bylin, jak sbírat 
různé části bylin a jak s nimi pracovat. Uvaříme si na ochutnání 
bylinkový čaj a  vyrobíme si mast na rty.

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


