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jablonecký měsíčník září 2022

■ Ohlédnutí
Vydařené léto
Jablonečtí senioři nepolevili ve
svých aktivitách ani během prázd-
nin. Vyrazili například na různé
výlety, které jsou čím dál tím více
oblíbenější. Série výletů pod ná-
zvem Putování za řekou byla zahá-
jená hned na počátku prázdnin.
Prvním cílem byla řeka Nisa.
Trasa v délce 2,5 km vedla z An-
dělské Hory u Chrastavy kolem
Nisy na zříceninu hradu Hamr-
štejn. Další Putování za řekou za-
vedlo jablonecké seniory do okolí
Kamenice. Z Plavů vedla cesta
Palackého stezkou do Navarova
a byla dlouhá 5 km. Vládlo krásné
počasí a dobrá nálada. I další dva
výlety za řekami, konkrétně do
okolí Jedlové a Pěnčínského poto-
ka, se ve všech ohledech vydařily.
Výletníci v krásné přírodě nasčíta-
li šest a tři kilometry. Putování za
řekou volně navázalo na Jablonec-
ké perličky, kratší procházky po
městě a okolí. O atraktivitě těchto
aktivit svědčí i fakt, že zájemci
o pěší výlety přišli s dalšími nápa-
dy na lákavá místa nejen v okolí
řek. Pohybu bylo v létě mnohem
více. V pondělí 11. července se
skupina zdatných turistů vydala
na výlet pro náročné. Přes třináct
kilometrů ušla náročným terénem
kolem zříceniny hradu Roimund,
přes Vápenný lom a Trávníky na
zastávku vlaku ve Zdislavě. Kon-
cem měsíce srpna navštívili dámy
a pánové z Jablonce Prahu. Zasta-
vili se nejdříve na Malvazinkách
a kolem Bertramky došli k zahra-
dě Portheimka, dále pak k lípě ma-
lolisté, takzvaného stromu dobré
vůle, který připomíná osobnost
Olgy Havlové. Tradiční letní výlet
do hlavního města byl zakončený
příjemným posezením s obědem
a cestou zpět domů. 

Nabitý program byl i v klubech
seniorů na Palackého, Božence,
Novoveské a v Kokoníně, kam jsou
všichni zájemci zváni i během
podzimu a zimy. Počasí v červenci
dovolilo grilovat na zahradách,
jedná se o aktivitu, která je vždy
velmi vyhledávaná. Dává totiž pro-
stor k přátelskému setkání a po-
povídání. Stejně tak tomu bylo
i v rámci autobusového zájezdu do
Černous u Frýdlantu s hudebním
překvapením. Hostem byla sólist-
ka opery divadla F. X. Šaldy v Li-
berci, Věra Poláchová. Zvolila
skvělý repertoár od klasiky, přes
filmové a muzikálové melodie až
po swing i pop. Zmíněné kluby se-
niorů jsou otevřené všem zájem-
cům z Jablonecka. Na Palackého
a Novoveské se bude během září
a listopadu hrát, zpívat i tančit.

Informace jsou součástí měsíčního
plánu, nebo na telefonním čísle
728 616 492. 

■ Aktivní věk
Informace z Centra sociálních
služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů.

Aktuální informace nejen k pro-
gramu jsou k dispozici na webových
stránkách centrumjablonec.cz, na
vývěskách, u vedoucích jednotli-
vých klubů a zájmových skupin
a také v kanceláři volnočasových
aktivit CSS na telefonním čísle 728
616 492.

V týdnu od 26. do 30. září pro-
běhne Setkání seniorů, dříve zná-
mé jako Týden seniorů. Připravuje
se například setkání se známou
osobností nebo „braní“ s muzikou
v Hotelu Praha. Letos bylo jako té-
ma zvolené Citrónobraní. Meziná-
rodní den seniorů připadá na 1. říj-
na. O týden později se chystá Týden
sociálních služeb, což je akce celo-
republiková. Organizuje ji Asociace
poskytovatelů sociálních služeb

a Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Letošní podtitul zní Nejste
v tom sami. 

Změna v Radě starších
V Jablonci nad Nisou se už léta
schází Rada starších, která krom
jiného iniciuje a navrhuje řešení
významných otázek života seniorů
v Jablonci nad Nisou. Rada star-
ších je poradním orgánem ředitel-
ky Centra sociálních služeb a tvoří
ji vedoucí klubů seniorů a zájmo-
vých skupin. Jednou z nich jsou
i Senioři ČR, dříve známí jako Svaz
důchodců. Vedoucí byla několik let
Ludmila Caránková. Jelikož Senio-

ři ČR v Jablonci nad Nisou ukon-
čují svoji činnost, přišla se paní
Caránková rozloučit i s kolegy a ko-
legyněmi v Radě starších. Předsed-
kyně RS poděkovala za spolupráci
a připomněla, že dosavadní členo-
vé skupiny Senioři ČR mají dveře
otevřené v jakémkoli klubu senio-
rů v Jablonci nad Nisou.

„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klub jabloneckých seniorů
Informace na 
tel. 728 616 492
8. 9. /čtvrtek/
Výlet do Turnova – Synagoga,
bývalá židovská čtvrť, židovský
hřbitov. Podrobnosti budou
sděleny zájemcům.
Registrace kdykoli na 
tel. č. 728 616 492.

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu
tel. 728 366 951
Program je k dispozici na webu
centrumjablonec.cz 
– aktivity seniorů - programy

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu 
tel. 605 535 987
21. 9. /středa/ 7.00 hodin
Autobusový výlet Kudowa Zdroj
(PLR – trhy) a Ratibořice –
Babiččino údolí, odjezd z Horního
nám.
Výběr 300 Kč proběhne 8. 9. od 14
do 16 hodin v kavárně Floriánka,
info tel. 602 630 913

22. 9. /čtvrtek/ 15.00 hodin 
Přednáška PhDr. P. Nový –
Historie sklářství a bižuterie
na Jablonecku – malý sál CSS,
zveme i ostatní veřejnost.

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu 
tel. 720 623 595

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083
Od 7. 9. každou středu 
od 10.00 hodin
Setkání ve spolkovém domě – jen
pro členy – cvičebna CSS.

22. 9. /čtvrtek/ 
Výlet do ZOO Dvůr Králové nad
Labem – vyhrazeno pro členy. 

Výlet Černousy, foto CSS

Putování za řekou, foto CSS Grilování KS Palackého, foto CSS

Trénink hry mölkky, foto CSS


