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PROGRAM CSS A KLUBŮ SENIORŮ  

ČERVENEC A SRPEN 2022  

volnocasoveaktivity@centrumjablonec.cz                728 616 492  

Z KAPACITNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ JE NUTNÉ SE NA VŠECHNY AKTIVITY  

REGISTROVAT NEBO PŘEDEM SVOU ÚČAST KONZULTOVAT – 728 616 492 
 

Pravidelné aktivity 

 pondělí 4., 11.,18. a 25.7. a 1., 8., 15., 22. a 29.8. za hezkého počasí setkání hráčů pétanque a mölkky, 
10:00 hodin, areál volnočasových aktivit v ulici F. L. Čelakovského ve Mšeně, bez registrace – turnaj ve 
hře mölkky je plánovaný na 2. září, hráči budou osloveni 

 cvičení na židlích ve spolkovém domě o prázdninách neprobíhá, zájemci o cvičení na židlích mohou 
zavítat do klubu seniorů Novoveská – termíny a časy viz klubová činnost 

 čtvrtek 14.7., 28.7., 11.8. a 25.8.  Tančírna, taneční skupina Šarm, velký sál CSS, 14:00 hodin 

 info pro zájemce o vzdělávací aktivity na podzim 2022 (Akademie seniorů, pc kurzy, kurzy pro práci 
s chytrým telefonem, Kavárnička s němčinou atd.) – na začátku srpna proběhne hromadná výzva, 
sledujte proto email a web Centra sociálních služeb, s předstihem bude stanovený termín na registrace 

 

Měsíční program 

červenec 

pátek 1.7. 8:27 hodin Putování za řekou I. .............................................................................................. R 

pondělí 11.7. Výlet pro náročné  .............................................................................................................. R 

pátek 15.7. 8:46 hodin Putování za řekou II.  .......................................................................................... R 

 

srpen 

pátek 5.8. 8:56 hodin Putování za řekou III. ............................................................................................ R 

pátek 26.8. 10:36 hodin Putování za řekou IV.  ....................................................................................... R 

úterý 30.8. Výlet do Prahy  ....................................................................................................................... R 

 

 

 

 

 

 

R – akce, na kterou je potřeba se registrovat 

I – bližší informace 
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1.7. /pátek/ 8:27 hodin. 
Putování za řekou I. – Nisa 
Vlakem v 8:27 hodin do Liberce a dále 
do Chrastavy Andělská hora. 
Po modré značce se vydáme kolem Nisy 
a zastávky Machnín hrad na zřícenu  
Hamrštejn. Trasa je dlouhá cca 2,5 km. 
 
11.7. /pondělí/ 8:57 hodin 
Výlet pro náročné 
Vlakem z Jablonce v 8:57 hodin na zastávku 
Machnín hrad. Poté se vydáme na zřícenu hradu 
Roimund, dále přes Přístřešek Vápenný lom a 
Trávníky na zastávku vlaku ve Zdislavě. Trasa je 
dlouhá cca 13 km náročnějším terénem včetně 
stoupání a klesání. 
 
15.7. /pátek/ 8:46 hodin 
Putování za řekou II. - Kamenice 
Autobusem z AN v 8:46 hodin pojedeme do 
Plavů. Palackého stezkou se vydáme do 
Navarova. Délka trasy je cca 5 km náročnějším 
terénem. 
 
5.8. /pátek/ 8:56 hodin  
Putování za řekou III. – Jedlová 
Vydáme se vlakem v 8:56 hodin z Jablonce do 
Josefova Dolu. Naučnou stezkou Jedlový důl přes 
vodopády na Jedlové dojdeme až k tzv. Mořské 
cestě a zpět. Náročnější trasa je dlouhá cca 6 km. 
 
26.8. /pátek/ 10:36 hodin 
Putování za řekou IV – Pěnčínský potok  
Autobusem z AN v 10:36 hodin se vydáme do 
Vlastibořic. Zde si prohlédneme zbytky tvrze a 
dřevěnou zvonici a po modré značce dojdeme 
do Radimovic. Středně náročná trasa je dlouhá 
cca3 km. 
 
30.8. /úterý/ 
Výlet do Prahy  
Komentovaná prohlídka hřbitova Malvazinky, 
procházka k pivovaru na Smíchově – vše bude 
upřesněno, změna programu vyhrazena. 
Kapacita omezená, registrace od 9.8. od 8:30 
hodin na tel. č. 728 616 492.  
 
 

Plánované aktivity podzim/zima 2022 – 
podrobnosti budou včas oznámené, změna 
programu vyhrazena  
 
vzdělávací aktivity (Akademie seniorů, pc kurzy, 
kurzy pro práci s chytrým telefonem, Kavárnička 
s němčinou atd.) – na začátku srpna proběhne 
hromadná výzva, sledujte proto email a web 
Centra sociálních služeb, s předstihem bude 
stanovený termín na registrace 
 
Putování za řekou – v září i v říjnu budou 
připravené další trasy  
 
2. září 
Turnaj ve hře mölkky – Tyršovy sady u sokolovny 
 
5. září 
Výlet Jizerské hory, setkání na Prezidentské 
 
13. září  
Seniorská míle Liberec 
 
30. září  
Citrónobraní Hotel Praha Jablonec nad Nisou 
 
27. října  
Koncert ke Dni vzniku samostatného 
československého státu 
 
30. prosince 
Silvestr před Silvestrem 
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Programy jednotlivých klubů pod hlavičkou CSS 
KS Palackého* 

Palackého 65, pod zastávkou MHD U Jelena 

informace na tel. č. 728 616 492 

12.7. /úterý/ 9:00 hodin 

Cvičení na židlích s Alenkou 

14.7. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy 

21.7. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Letní grilování – za hezkého počasí se bude  

grilovat na zahradě, za deště proběhne  

setkání v klubu, o gril bude postaráno  

26.7. /úterý/ 

Výlet Černousy – vyhrazeno pro členy klubu 

4.8. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy 

9. a 23.8. /úterý/ 9:00 hodin 

Cvičení na židlích s Alenkou 

18.8. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Palačinkování – setkání u dobré kávy a palačinky,  
za hezkého počasí venku na zahradě, za deště 
v klubu  

KS Boženka* 

B. Němcové 54, nízký panelák na sídlišti  

v ulici B. Němcové a I. Olbrachta 

informace na tel. č. 728 616 492  

19.7. /úterý/ 13:30 hodin 

Letní grilování – za hezkého počasí se bude  

grilovat na zahradě, za deště proběhne 

setkání v klubu, o gril bude postaráno  

26.7. /úterý/  

Výlet Černousy – vyhrazeno pro členy klubu 

9.8. /úterý/ 13:30 hodin 

Palačinkování – setkání u dobré kávy a palačinky,  

za hezkého počasí venku na zahradě, za deště v klubu  

23.8. /úterý/ 13:30 hodin 

Korunovační klenoty – povídání s  

obrázkovou prezentací a překvapením,  

za hezkého počasí budou připravená stanoviště  

na zahradě, za deště se akce koná v klubu. 

KS Kokonín* 

Slunná 440, žlutá vila v Kokoníně 

informace na tel. č. 728 616 492 

20.7. /středa/ 13:30 hodin 

Letní grilování – za hezkého počasí v altánu, za deště  

setkání v klubu, o gril bude postaráno  

26.7. /středa/ 13:30 hodin 

Výlet Černousy – vyhrazeno pro členy klubu 

10.8. /středa/ 13:30 hodin 

Palačinkování – setkání u dobré kávy a palačinky, za 
hezkého počasí v altánu, za deště v klubu 

24.8. /středa/ 13:30 hodin 

Korunovační klenoty – povídání s obrázkovou 
prezentací a překvapením, za hezkého počasí budou 
připravená stanoviště na zahradě, za deště se akce koná 
v klubu. 

KS Novoveská* 

Novoveská 5, vedle bývalého novoveského koupaliště 

informace na tel. č. 728 616 492 

12.7. /úterý/ a 25.7. /pondělí/ 9:00 hodin 

Cvičení na židlích – za hezkého počasí venku u klubu, za 
deště v tělocvičně 

14.7. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy 

26.7. /úterý/ 

Výlet Černousy – vyhrazeno pro členy klubu 

8.8. a 22.8. /pondělí/ 9:00 hodin 

Cvičení na židlích – za hezkého počasí venku u klubu, za 
deště v tělocvičně  

11.8. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Palačinkování – setkání u dobré kávy a palačinky, za 
hezkého počasí venku u klubu, za deště v klubu 

25.8. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Korunovační klenoty – povídání s obrázkovou 
prezentací a překvapením, za hezkého počasí budou 
připravená stanoviště na zahradě, za deště se akce koná 
v klubu. 

 

*Kluby seniorů jsou přístupné všem zájemcům 

z Jablonecka. Zaujal Vás program? Zavolejte a přijďte.  
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Programy dalších klubů a zájmových skupin 

KJS – Klub jabloneckých seniorů 
29.7. /pátek/ 14:00 hodin Grilování u spolkového domu. Registrace kdykoli na tel. č. 728 616 492. 

23.8. /úterý/ 9:30 hodin Výlet Malá Skála, odjezd z AN na Malou Skálu – vláčkem na Zrcadlovou kozu – pěšky 
na AN v Turnově. Trasa dlouhá cca 4 km. Registrace kdykoli na tel. č. 728 616 492. 

 

TJ KARDIO Jablonec 

Informace u vedoucího klubu – tel.: 728 366 951 
1.7. /pátek/ Výlet Mníšek-Fojtka-Krásná Studánka, trasa 4,2 km. Doprava tam: vlak Jablonec n. N. 8:57 hod. – 
Liberec 9:17 hod., z Liberce 9:33 hod. – Mníšek 9:45 hod. Doprava zpět: Bus 13:08 do Liberce Fügnerova, 
odtud 13:35 hod. – Jablonec n. N. AN 14:07 hod. nebo bus 13:38 hod. do Liberce, odtud 13:50 hod. do 
Jablonce n. N. 

5.8. /pátek/ Výlet Rakousy-Zbirohy-Malá Skála – trasa 4 km. Doprava tam: AN Jablonec n. N. 9.30 hod. –
Rakousy pod Tunelem 10:02 hod. Doprava zpět: Malá Skála na Labi 12:28 hod. – Jablonec n. N. 13:21 hod. 
Občerstvení: Malá Skála Hotel nebo Sokolovna 

Každý čtvrtek od 11:00 – 12:15 hodin Plavání v bazénu - pouze pro členy 

22.8. /pondělí/ 16.00 hodin Členská schůze – malý sál CSS 
 

Od září 

Každé úterý od 10:00 hodin Cvičení ve fitku, pouze pro členy  

Každou středu od 14:45 hodin Cvičení v břízkách – pro členy i nečleny, nečlen vstupné 50,- Kč 

 

Klub seniorek při ČSŽ 

Informace u vedoucí  klubu - tel. 605 535 987 

Společné aktivity a program opět v září, všem členkám přejeme krásné léto.  

 

Klub seniorů při STP MO 2 

Informace u vedoucí  klubu - tel. 720 623 595 

12.7./úterý/ 9:00 hodin Levandulová farma v Raspenavě, Obří sud Libverda a okolí. Odjezd z Horního nám – 
určeno pro členy i nečleny, info na uvedeném telefonním čísle  

30.8. – 4.9. Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí  

 

Klub seniorů při STP MO 3 
Informace u vedoucí  klubu - tel. 739 550 083 
Všem členům a členkám přejeme krásné a pohodové léto. 
   

Přítomní účastníci berou na vědomí a souhlasí s pořízením zvukového či obrazového záznamu, který může být využit Centrem 
sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. v přiměřené míře pro účely prezentace této akce nebo aktivit přímo souvisejících a 
souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 


