
KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

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

1. února 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 
Pexetrio, postřehové hry – přijďte se pobavit a vyzkoušet 
nové hry. Na přání zařadíme tentokrát i karetní hry – 
žolíky, kanastu apod.

8. února 2017
9 – 12 hod. 13 – 16 hod.

Rukodělné dopoledne
Dopleteme si košíčky z papírových ruliček, které si 
nabarvíme a ozdobíme. Navazujeme tím na lednové 
dopoledne, kdy jsme tvořili ruličky a základ na pletení.

Borovice světa 
Představíme Vám borovice z celého světa, mnohé z nich 
se nacházejí i v přírodovědném muzeu Semenec, které 
přednášku zajištuje. Nebude chybět ani ukázka např. 
šišek, semen a jehlic některých druhů.

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

Zdravá kosmetika pro každý den 
Společně s Adriánou Kašparovou si vyrobíme masážní  
pečeť  a zabrousíme i do „tajů“ výroby domácí kosmetiky. 
S sebou si přineste plátno 30 x 30 cm a stužku.

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

22. února 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.

Kardioprevence
Trápí Vás nemoci srdce a cév? Léčíte se  s vysokým 
krevním tlakem, infarktem myokardu, s anginou pectoris 
atd.? Představíme Vám možnosti, jak pomocí pohybu, 
jídelníčku apod.můžete lépe zvládat potíže. Aktivitu si 
pro Vás připravilo Centrum prevence civilizačních chorob 
a je bezplatná. 

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


