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■ Ohlédnutí
Slavilo se tři dny
Začátek podzimu je vždy ve zna-
mení oslav. Mezinárodní den seni-
orů připadá na 1. října. V Jablonci
nad Nisou se vždy kolem tohoto
data připravuje pestrý program.
Většinou jsou veškeré aktivity plá-
nované na poslední týden v září,
protože na svátek seniorů navazu-
je Týden sociálních služeb. Letošní
plány byly zaměřené na zábavu
i poznání. Do Jablonce nad Nisou
dorazil v úterý 27. září Josef Dvo-
řák. Divadelní, televizní a filmový
herec, vypravěč a nejznámější čes-
ký vodník oslavil v dubnu osmde-
sáté narozeniny. V sále kina Rad-
nice vzpomínal na svůj herecký
život, na ochotnické začátky v Ka-
dani i vlastní divadelní společnost.
Pořadem provázela známá spiso-
vatelka Marie Formáčková. 

Čtvrtek 29. září byl výletní. Dva
autobusy, s téměř stovkou dam
a pánů, vyrazily do Českého ráje, do
rodiště Fráni Šrámka, do Sobotky.
Zastávka na náměstí byla vyloženě
obědová, ta další už procházková.
Výletníci z Jablonce se přesunuli
do Vesce u Sobotky, do míst, kde se
natáčelo mnoho českých i zahra-
ničních filmů a pohádek, napří-
klad S čerty nejsou žerty, Přijela
k nám pouť nebo Jak dostat tatínka
do polepšovny. Krátká procházka
s komentářem byla před cestou
domů báječným završením celého
výletu. 

Setkání seniorů dostálo svého
názvu i v pátek 30. září, do Jab-
lonce zavítali přátelé z Frýdlantu.
Citrónobraní, společenská událost
s živým orchestrem a známými hi-
ty, bylo příležitostí si připomenout,
že stáří je přirozená součást života,
která se dá prožít plnohodnotně.
Důležité je správně pečovat o své
tělo i svou mysl, například pravi-
delným pohybem a trénováním
paměti. Významný je také kontakt
se společenským prostředím. Pro-
to Centrum sociálních služeb kaž-
dý měsíc nabízí širokou progra-
movou škálu, ze které si vybere
každý. Na začátku října to byla be-
seda s ředitelkou Domova důchod-
ců v Rokytnici nad Jizerou paní
Helenou Housovou. Hovořila o so-
ciálním systému, o příkladech
dobré praxe i o soukromých cesto-
vatelských zážitcích.

■ 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, p. o., ve spolupráci
s magistrátem připravuje adventní
koncert. Konat se bude v pátek
2. prosince. Podrobnosti, včetně
termínu registrace, budou včas
oznámené. Hostem koncertu bude
Roman Hampacher, který dlouhá
léta působil jako sbormistr senior-
ského pěveckého souboru Izerína.

Soustředění TJ Kardio
Ve dnech 7. až 11. září 2022 se 23
členů TJ Kardio zúčastnilo tradič-
ního podzimního soustředění v tu-
ristické oblasti Sloup v Čechách.
Ubytováni jsme byli v penzionu
U Studničků nedaleko známého
hradu. Po celou dobu soustředění
jsme využívali sjednaný autobus,

což nám umožnilo potřebné pře-
suny mezi vybranými lokalitami
a mezi východisky a cíli jednotli-
vých tras. Každé ráno byla půlho-
dinová rozcvička, kterou vedla na-
še lékařka. Po snídani jsme vyjíž-
děli nebo vycházeli na turistické
výlety, které byly velmi pečlivě
připraveny členy výboru Kardia.

Nejdůležitější bylo časově skloubit
varianty tras podle výkonnosti čle-
nů, jejichž věkový průměr je 75 ro-
ků. Navštívili jsme nejkrásnější
místa v okolí Sloupu v Čechách,
konkrétně skalní hrad, jeskyně,
sloupský okruh s lesním divadlem,
rozhlednu Na Stráži, okolí Hra-
běnčiny, Hradní a Maxmiliánovy
vyhlídky. Dále to byla obec Rad-
vanec, Havraní skály i Panská ská-
la, stejně tak hora Klíč. Zatímco
cestou na soustředění jsme byli ve
sklárně Pačinek glass v Kunra-
ticích u Cvikova, tak cestou domů
jsme stihli navštívit Modlivý důl
a prohlédnout si zříceninu hradu
Svojkov. Soustředění se jako každý
rok zúčastnila doktorka Jana
Nosková, která měla dohled nad
naším zdravotním stavem. U všech
účastníků soustřední provedla vy-
šetření. Zdatnost členů TJ Kardio
je udržována během celého roku
cvičením v tělocvičně, ve fitku
a plaváním v městském bazénu.
Poděkování za finanční příspěvky
patří KÚ Libereckého kraje, městu
Jablonec nad Nisou i Centru sociál-
ních služeb v Jablonci nad Nisou,
které nám formou finančních dota-
cí umožňují nejen tato krásná sou-
středění, ale i další aktivity během
celého roku uskutečnit.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Klub jabloneckých seniorů
Informace 
na tel. 728 616 492

15. 11. /úterý/
Krátká procházka zakončená
posezením v kavárně.
Podrobnosti budou sdělené
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

24. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Vánoční tvoření s adventním
posezením – velký 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
Každou středu od 10.00 hodin
Setkání ve spolkovém domě 
– jen pro členy 
– cvičebna CSS.

2. 11. /středa/ a 29. 11. /úterý/ 
Výlet Praha – návštěva muzikálů 
– jen pro členy.

Výlet Sobotka, foto CSS

Citrónobraní, foto CSS

Soustředění TJ Kardio, foto TJ Kardio


