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■ Ohlédnutí
Od všeho trochu, hlavně spolu
Měsíc září a s ním i babí léto je
vždy přechodem z prázdnin do
další třetiny kalendářního roku.
Zatímco školáci dostávají rozvrhy
hodin, tak zájemci o volnočasové
aktivity pod hlavičkou Centra so-
ciálních služeb (CSS) čekají na
pestrou nabídku pohybových,
vzdělávacích, zájmových i klubo-
vých aktivit. Na některé z nich do-
stali pozvánku i dámy a pánové
z Liberce, Frýdlantu a České Lípy.
Jednou to bylo na turnaj ve hře
mölkky, kdy vavříny zůstaly doma,
a podruhé na Citronobraní s ži-
vým orchestrem v rámci letošního
Setkání seniorů. Pohybu bylo více.
Opět se začalo cvičit na židlích
a také pokračovalo Putování za ře-
kou, konkrétně do okolí Mohelky
a Ještědky. Podzim patří i vzdělá-
vání. Pomyslnou vlajkovou lodí
CSS je určitě Akademie seniorů se
společným podtitulem předsudky,
hodnoty a tradice. Série přednášek
proběhla už na jaře, pro obrovský
zájem se musela zopakovat. Ke
Kavárničce s němčinou, která už
má v programu své místo, nově
přibyla i Kavárnička s angličtinou.
Jedná se o komornější setkání
u kávy, kde sice zní světové jazyky,
ale ve velmi odlehčené formě
a s mnoha zajímavostmi. Velice
důležitá je i klubová činnost. CSS
nabízí vyžití ve čtyřech klubech
seniorů. V těch větších, tedy na
Palackého a na Novoveské, zněla
v září muzika, hrát se bude i v li-
stopadu. Kluby Boženka a Kokonín
jsou sice prostorem menší, ale
programovou náplní totožné. Však
i tady proběhlo například povídání
s promítáním o korunovačních kle-
notech nebo hrátky s pamětí. Ve zmí-
něném letošním Setkání seniorů
vyrazili členové klubu na výlet do
Sobotky. Pestrý program nabízí
i další kluby a zájmové skupiny,
jako je Klub jabloneckých seniorů,
TJ Kardio, Klub seniorek při Čes-
kém svazu žen (článek o činnosti
najdete níže) a Kluby seniorů při
Svazu tělesně postižených. Pro-
gram CSS a všech zmíněných klu-
bů je vždy k dispozici na měsíc do-
předu. 

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

Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou přichází s napros-
tou novinkou. Jedná se o Infor-
mační a poradenské středisko
(IPS), které nabídne podporu za-
měřenou na osoby ve vyšším věku,
osamělé nebo zdravotně znevý-
hodněné a jejich rodiny. Jedním
z cílů je udržení odpovědnosti za
svůj život a pocit osobního význa-
mu v seniorském věku, motivace
k uplatnění vlastních schopností

a podpora smysluplného trávení
volného času. S IPS souvisí i vznik
recepcí v Domech zvláštního urče-
ní Novoveská a Palackého. Brzy
bude připravené informativní set-
kání a letáčky včetně kontaktů. Pro
bližší informace se lze zatím obra-
cet na kancelář volnočasových ak-
tivit CSS na tel. číslo 728 616 492. 

Činnost KS při ČSŽ
Činnost Klubu seniorek při Čes-
kém svazu žen je zaměřená hlav-
ně na tři oblasti, které se osvědčily

i v minulých letech. Jedná se
o přednášky, výlety a tvořivé dílny.
V přednáškách jsme se v letošním
roce zaměřily na sociální oblasti.
První přednášková akce Hrátky
s pamětí nás přesvědčila, že paměť
se má trénovat v každém věku.
V květnu jsme pořádaly seminář
se sociální pracovnicí z nemocnice
Jablonec a s ředitelkou organizace
Rodina24 na téma Léčebná a ná-
sledná péče pro seniory. Další se-
minář, červnový, byl na téma So-
ciální služby pro seniory v Jab-

lonci nad Nisou. Odezva z řad žen
byla vzhledem k tématům z počát-
ku trochu rozpačitá, ale nakonec
hodnocena jako přínosná. Za prv-
ní pololetí se uskutečnily celkem
tři jednodenní výlety. Na jaře to
bylo do skanzenu v Dolní Řasnici,
dále přes Polsko do Černous u Frýd-
lantu a nakonec do frýdlantského
pivovaru. 

Druhý výlet v květnu nás zavedl
do Litoměřic, na zámek Ploskovice
a do Úštěku. V Litoměřicích jsme
si vyslechly historii města, pro-
hlédly pěkné náměstí, řadu koste-
lů a nábřeží. Viděly jsme i pomník
K. H. Máchy a dům, v němž bydlel.
Zaujala nás i stavba nového domo-
va pro seniory. Předprázdninový
výlet měl cíl v Miletíně, v Hořicích
a na zámku Hrádek u Nechanic. Ve
výrobně trubiček v Miletíně jsme
si vyzkoušely utočení vlastní tru-
bičky. V Hořicích na vršku Gothard
jsme obdivovaly sochařské umění
jak učitelů, tak žáků SŠ sochařské.
Z dílniček je vždy oblíbená a ta ve-
likonoční. Všechny dámy tvořily
dle vzorů i podle své fantazie před-
měty pro velikonoční výzdobu.
Věříme, že i program 2. pololetí ro-
ku 2022, který máme připravený,
uspokojí jak naše členky, tak i ostat-
ní ženy, které na naše akce zveme.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Klub jabloneckých seniorů
Informace na 
tel. 728 616 492

13. 10. /čtvrtek/
Výlet – Vysoké nad Jizerou –
Vlastivědné muzeum
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
20. 10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Křeslo pro hosta – povídání
s Davidem Mánkem na téma
Co jsme dokázali a co nás
v našem městě čeká – malý sál

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
Každou středu od 10.00 hodin
Setkání ve spolkovém domě – jen
pro členy – cvičebna CSS

9.–15. 10. 
Rekondiční pobyt ve
Františkových Lázních

Turnaj mölkky, foto CSS

Akademie seniorů, foto CSS

Klubová činnost, KS Kokonín, foto CSS


