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PROGRAM CSS A KLUBŮ SENIORŮ  

PROSINEC 2022 

volnocasoveaktivity@centrumjablonec.cz                728 616 492  

Z KAPACITNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ JE NUTNÉ SE NA VŠECHNY AKTIVITY (NENÍ-LI 

UVEDENO JINAK) REGISTROVAT NEBO PŘEDEM SVOU ÚČAST KONZULTOVAT – 728 616 492 
 

Program má celkem 4 stránky:  

strana 1 – pravidelné aktivity a aktivity připravované pod hlavičkou CSS 

strana 2 – vysvětlivky a dodatky k programu na straně 1 

strana 3 – program pod hlavičkou CSS pořádaný v klubech seniorů Novoveská, Palackého, 

Kokonín a Boženka 

strana 4 – program dalších klubů a zájmových skupin 
 

 

Pravidelné aktivity 

 pondělí 5., 12. a 19.12. setkání kuželkářů, 14:00 hodin, kuželna TJ Bižuterie, bez registrace 

 úterý 6. a 13.12. cvičení na židlích s Vlaďkou, 1. skupina od 8:30 hodin, 2. skupina od 9:45 hodin, velký 
sál CSS, pouze pro registrované 

 úterý 6. a 13.12. zkouška pěveckého souboru Izerína, 10:00 hodin, cvičebna CSS 

 pátek 9. a 16.12. setkání šipkařů, 9:00 hodin, cvičebna CSS 

 pátek 16.12. Tančírna, taneční skupina Šarm, 14:00 hodin, velký sál CSS 
 

Měsíční program 

pátek 2.12. 15:00 hodin Adventní koncert v kostele sv. Anny …………………………………………………………….  R 

sobota 3.12. 14:00 hodin Vystoupení souboru Izerína v kostele Dr. Farského u Eurocentra ……………….. I 

neděle 4.12. 16:00 hodin Vystoupení souboru Izerína na rozsvícení vánočního stromu ve Mšeně ……… I 

středa 7.12. 16:00 hodin Adventní cvičení na bolavá záda – velký sál ………………………………………………… R 

čtvrtek 8.12. 10:00 hodin Klub historie – Šlechtické vánoce – malý sál ………………………………………………. R 

středa 14.12. 13:00 hodin Vystoupení Izeríny – Mírové náměstí ………………………………………………………… I 

 

 

R – akce, na kterou je potřeba se registrovat 

I – bližší informace 
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2.12. /pátek/ 15:00 hodin 
Adventní koncert v kostele sv. Anny 
Hostem Adventního koncertu bude Roman 
Hampacher (bývalý sbormistr souboru Izerína) a 
Lenka Vavřínková. V říjnu vydali novou desku 
s názvem Ej, na koncertu zazní jejich vlastní 
tvorba a klasické koledy.  
Většina vstupenek byla blokována pro jednotlivé 
kluby seniorů a zájmové skupiny 
prostřednictvím Rady starších. Pár volných 
vstupenek bylo k dispozici od 21. listopadu 
v recepci Eurocentra.  
 
3.12. /sobota/ 14:00 hodin 
Vystoupení souboru Izerína v kostele Dr. 
Farského v Jablonci nad Nisou 
XIX. ročník projektu Tvoříme duší ve spolupráci 
s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje o.s.p. opět pořádá Adventní hudební 
koncert, mezi jehož tradiční hosty patří i letos 
soubor Izerína.  
Vstup na akci je volný. CSS není pořadatelem ani 
organizátorem akce.  
 
4.12. /neděle/ 16:00 hodin 
Vystoupení souboru Izerína na rozsvícení 
vánočního stromu ve Mšeně nad Nisou 
Vánoční náladu na vyhledávané akci obyvatel 
Mšena nad Nisou – rozsvěcení vánočního 
stromu u jablonecké přehrady nedaleko tzv. 
prutu – pomůže svými vánočními písničkami 
vytvořit také soubor Izerína. 
Vstup na akci je volný. CSS není pořadatelem ani 
organizátorem akce.  
 
7.12. /středa/ 16:00 hodin – velký sál 
Adventní cvičení na bolavá záda 
Pohybové aktivity jsou důležité v každém věku. 
Přijďte si zacvičit nejen na podložkách. 
Připravené budou balanční pomůcky a jiné 
cvičební doplňky. „Adventní cvičení na bolavá 
záda“ připravuje Vlaďka. Registrace od pondělí 
28.11. od 8:30 hodin na tel. čísle 728 616 492. 
 
 
 
 

8.12. /čtvrtek/ 10:00 hodin – malý sál 
Klub historie – přednáška – Šlechtické vánoce 
Klub historie tentokrát přivítá mimořádného 
hosta, historika pana Dušana Vaňka. Tématem 
přednášky budou šlechtické rodiny a jejich vztah 
k adventní době a Vánocům. Dozvíte se, jak 
rodiny trávily svůj čas, jakou formu obdarování 
volili a spoustu dalších zajímavostí z běžného 
života šlechticů v Čechách a na Moravě. 
Registrace od úterý 29.11. od 8:30 hodin na 
telefonním čísle 728 616 492.  
 
14.12. /středa / 13:00 hodin – Mírové náměstí 
Vystoupení Izeríny 
Program letošního Vánočního trhu na Mírovém 
náměstí opět ozdobí vystoupení pěveckého 
souboru Izerína. Milovníky hudby potěší 
repertoárem složeným z vánočních písní a koled. 
Vstup je volný bez registrace. CSS není 
pořadatelem ani organizátorem akce.  
 
 
Připravujeme:  
12.1.2023 /čtvrtek/ 15:30 hodin – velký sál 
Novoroční setkání – Historická módní 
přehlídka – Odívání 1. republiky 
Zajímá vás období Československa 20. a 30. let 
minulého století, tzv. První republiky? Máte 
příležitost nahlédnout do světa módy tehdejší 
doby. Novoroční setkání představí modely nejen 
pro denní nošení i večerní příležitosti, ale také 
pro dobové volnočasové aktivity včetně sportu. 
Registrace od čtvrtka 5.1.2023 od 8:30 hodin na 
telefonním čísle 728 616 492. 
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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 

6., 13. a 20.12. /úterý/ 10:00 hodin 

Cvičení na židlích s Alenkou 

8.12. /čtvrtek/ 15:00 hodin                                                

Petr Voslař a Alice – hudební odpoledne 

spojené s vánočním posezením.  

S ohledem na kapacitu klubu je nutná  

registrace osobně u vedoucí klubu  

nebo na tel. č. 728 616 492. 

15.12. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Adventní povídání s Vlaďkou 

22.12. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy 

 

KS Boženka* 

B. Němcové 54, nízký panelák na sídlišti  

v ulici B. Němcové a I. Olbrachta 

informace na tel. č. 728 616 492  

6.12. /úterý/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy  

8.12. /čtvrtek/ 15:00 hodin 

Viz program KS Palackého – členové klubu  

Boženka se mohou zúčastnit hudebního odpoledne 

v klubu seniorů Palackého. Hraje Petr Voslař 

a Alice. Registrace u vedoucí klubu. 

13.12. /úterý/ 13:30 hodin 

Vánoční posezení 

20.12. /úterý/ 13:30 hodin 

Adventní povídání s Vlaďkou  

 

 

       KS Kokonín* 

Slunná 440, žlutá vila v Kokoníně 

informace na tel. č. 728 616 492 

7.12. /středa/ 13:30 hodin 

Vánoční posezení 

14.12. /středa/ 13:00 hodin 

Společně navštívíme vystoupení Izeríny 

na Mírovém náměstí 

15.12. /čtvrtek/ 15:00 hodin 

Viz program KS Novoveská – členové klubu 
Kokonín se mohou zúčastnit hudebního 
odpoledne v klubu seniorů Novoveská. Hraje Petr 
Voslař a Alice. Registrace u vedoucí klubu.  

21.12. /středa/ 14:00 hodin 

Adventní posezení při kávě a zákusku v restauraci 
Petřín 

 

KS Novoveská* 

Novoveská 5, vedle bývalého novoveského 
koupaliště 

informace na tel. č. 728 616 492 

12. a 19.12. /pondělí/ 8:30 hodin 

Cvičení na židlích, ustálená skupina – tělocvična 

8.12. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Adventní povídání s Vlaďkou 

15.12. /čtvrtek/ 15:00 hodin 

        Petr Voslař a Alice – hudební odpoledne 

        spojené s vánočním posezením  

        S ohledem na kapacitu klubu je nutná 

        registrace osobně u vedoucí klubu nebo na  

        tel. čísle 728 616 492.  

22.12. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy  

 

Připravujeme:  V pondělí 16. ledna a ve středu 18. ledna zavítá do klubů seniorů primátor města pan Miloš Vele 
a náměstkyně primátora pro oblast humanitní paní Jana Hamplová. Podrobnosti budou součástí lednového 
programu.  
 

* Klub seniorů Palackého, Boženka, Kokonín i Novoveská je otevřený a přístupný všem seniorům z Jablonecka, 
kteří o to projeví zájem. Zaujala vás některá aktivita? Chcete přijít na kávu a poznat nové lidi? Chcete si zkusit 
trénování paměti? Zavolejte, dejte vědět, že se chystáte, rádi vás uvidíme. Podrobnosti na tel. č. 728 616 492.  
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Programy dalších klubů a zájmových skupin 
 

KJS – Klub jabloneckých seniorů 
7.12. /středa/ 9:00 hodin Zdobení perníčků – známá perníkářka Dana Holmanová předvede zdobení 
perníčků. Každý zájemce si bude moci sám ozdobit perníčky, materiál bude zajištěný – velký sál CSS. Kapacita 
omezena, pouze pro registrované.  Registrace kdykoli na telefonním čísle 728 616 492, nejpozději však do  

2. prosince. 

21.12. /středa/ 14:00 hodin Adventní posezení při kávě a zákusku v restauraci Petřín. Kapacita omezena. 
Pouze pro registrované. Registrace kdykoli na telefonním čísle 728 616 492, nejpozději však do 16. prosince.  

 

TJ KARDIO Jablonec 
Informace u vedoucího klubu – tel.: 728 366 951 
2.12. /pátek/ Výlet – trasa: Mírová p.Kozákovem Bělá Myšina-pramen Boží Voda a Kopalova vyhlídka- trasa 
3,5 km. Doprava tam: bus AN Jablonec v 9:30 hod. do Mírové, zde příjezd 10:11 hod. Občerstvení: 
restaurace U Karla IV. Turnov. Doprava zpět: bus restaurace U Karla IV. 13:45 hod. Příjezd Jablonec AN 
14:29 hod.  

Každé úterý od 10:00 hodin do 13. prosince 2022 Cvičení ve fitku – pouze pro členy 

Každou středu od 14:45 hodin do 14. prosince 2022 Cvičení v Břízkách – pro členy i nečleny – nečlen 
vstupné 50,- Kč 

Každý čtvrtek 11:00 – 12:15 hodin do 15. prosince 2022 Plavání v bazénu - pouze pro členy 

13.12. /úterý/ 15:00 hodin Vánoční besídka spojená s členskou schůzí – velký sál CSS 

 

Klub seniorek při ČSŽ 

Informace u vedoucí  klubu - tel. 605 535 987 

 

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 Setkání ve spolkovém domě – jen pro členy – cvičebna CSS 

8.12. /čtvrtek/ 14:00 hodin  

Vánoční posezení – jen pro členy – velký sál CSS 

13.12. /úterý/ Výlet do Žitavy a do Bautzenu na vánoční trhy – jen pro členy. 

15.12. /čtvrtek/ 9:30 hodin Herní dopoledne – hra Dobble – pro členy i nečleny – cvičebna CSS  

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. 

 


