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jablonecký měsíčník prosinec 2022

■ Ohlédnutí
Rozmanitý podzim
Představme si kamelota, který sto-
jí na náměstí a na volnočasové ak-
tivity Centra sociálních služeb
Jablonec nad Nisou láká prostřed-
nictvím novinových titulků. Musel
by se rozhodovat, na co se z té ši-
roké palety zaměřit. Pravděpodob-
ně by si vybral velmi vydařený
koncert, úspěch šipkařů, zakonče-
ní Akademie seniorů, naplněné
kurzy pro práci s chytrým telefo-
nem, pečení cukroví a plány pě-
veckého souboru Izerína. Tradiční
říjnový koncert pořádaný v podve-
čer státního svátku dokázal letos
zkombinovat důstojnost a rockový
háv. Uskupení The Celloboys, dva
hráči na violoncello a jeden per-
kusista, překvapili svým pojetím
tradiční hudby i filmových melo-
dií. Nádherná kombinace tónů i ryt-
miky skvěle doplňovala slavnostní
atmosféru s krásnou květinou
v národních barvách. Tu zástupci
organizace a seniorské veřejnosti
položili o den později k památníku
obětem první světové války v Tyr-
šových sadech. 

Během podzimu se pozornost
soustředila na vzdělávací aktivity.
Téměř čtyři desítky akademiků
slavnostně zakončily sérii předná-
šek Akademie seniorů, která měla
společný podtitul předsudky, hod-
noty a tradice. Dekorování a pře-
dání drobných dárků proběhlo
v obřadní síni jabloneckého ma-
gistrátu. O vzdělávání a rozšiřová-
ní si obzorů byl vždy velký zájem.
To potvrdily i naplněné kurzy pro
práci s chytrým telefonem, které
proběhly během listopadu. Jedním
zcela jistým faktem zůstává, že po-
dobné kurzy budou pokračovat
i na jaře příštího roku.

Závěr roku patří adventu a před-
vánočnímu setkávání. Stalo se tak
v několika rovinách. Cukroví vo-
nělo při jeho výrobě, stejně pak při
stolování v rámci klubové činnosti,
kde zněly i koledy. Adventní bar-
vou je fialová. Do té se „převlékl“
i pěvecký soubor Izerína, který
pod vedením sbormistra Jiřího
Kouna reprezentoval Jablonec na
mnoha akcích, třeba na konci li-
stopadu na koncertu v Křišťálovém
chrámu v Kunraticích u Cvikova.
Izerína pilně zkouší stávající i no-
vé písničky, se kterými se i příští
rok představí posluchačům a fa-
nouškům. Před sváteční pohodou
se však ještě tvrdě makalo a vy-
hrávalo. Jednak si svůj turnaj zor-
ganizovali kuželkáři a navíc se
hráči tří měst potkali na turnaji
v šipkách. Jablonec dal o sobě vě-
dět krásným druhým místem. 

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

Novoroční setkání ve velkém sále
spolkového domu bude v roce 2023
velmi exkluzivní. Koncert vystřídá
módní přehlídka. Akce se koná ve
čtvrtek 12. ledna od 15.30 hodin.
Kapacita akce je omezená, regist-
race probíhají od 5. ledna od 8.30
hodin na tel. čísle 728 616 492.

Informační a poradenské stře-
disko nabízí podporu zaměřenou
na osoby ve vyšším věku, osamělé
nebo zdravotně znevýhodněné
a jejich rodiny. IPS sídlí ve 4. patře
spolkového domu. Telefonní číslo
775 877 874.

Klub seniorů při STP MO 3
Pod hlavičkou naší organizace, Sva-
zu tělesně postižených, místní or-
ganizace 3, která má 117 členů, fun-
guje také klub seniorů. Každou
středu se scházíme ve spolkovém
domě na neformálním setkání. Při
kávě si řekneme, co nás čeká, kam
pojedeme, nebo si jen tak popoví-
dáme. V letošním roce jsme absol-
vovali několik jednodenních výle-
tů. Byli jsme v Polsku na známém
tržišti Kudowa Zdroj, kde si každý
nakoupil, co potřebuje, a i něco na-
víc. Navštívili jsme Kutnou Horu,

kterou jsme si prošli s průvodkyní
a samozřejmě jsme navštívili
i Chrám svaté Barbory. Odpoledne
jsme ještě jeli na zámek Kačina.
Další výlet byl na zámek Libocho-
vice a horu Říp. Všichni zúčastnění
členové vyšli až na vrchol, za což
všem patří veliká pochvala. Na dal-
ším jednodenním výletě jsme si
prohlédli ZOO ve Dvoře Králové.
Jezdíme také na týdenní pobyty.
Letos v červnu jsme byli v Podě-
bradech. Navštívili jsme místní
sklárnu a zámek Karlova Koruna.
V říjnu jsme odjeli, jako každý rok,
na týdenní pobyt do Františkových
Lázní. Tam nás čekalo 12 léčeb-
ných procedur jako např. uhličité
koupele, masáže, parafín nebo sol-
ná jeskyně. V odpoledních hodi-
nách jsme jezdili na výlety. Letos

jsme se prošli po přírodní rezerva-
ci Soos, navštívili zámek Loket
a hrad Seeberg. Všechny výlety se
povedly, počasí nám přálo. Protože
všichni byli spokojeni, tak jsme si
opět na příští rok zarezervovali ter-
mín. V listopadu jsme dvakrát jeli
do Prahy do divadla Broadway na
muzikály Okno mé lásky s písněmi
Petra Jandy a Vánoční zázrak od
Janka Ledeckého. Celý letošní rok
zakončíme vánočními trhy v Baut-
zenu a vánočním posezením.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klub jabloneckých seniorů
Informace na tel. 728 616 492

7. 12. /středa/ 9.00 hodin 
Zdobení perníčků s perníkářkou
Danou Holmanovou. Materiál
zajištěný, registrace kdykoli na
tel. č. 728 616 492 – velký sál CSS.

21. 12. /středa/ 14.00 hodin 
Adventní posezení při kávě
a zákusku v restauraci Petřín.
Registrace kdykoli na telefonním
čísle 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

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

13. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Klubové setkání, jen pro členy –
jazykovka CSS.

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.

Členové svazu tělesně postižených MO 3 na Řípu, foto HK

Akademie seniorů, foto CSS

Koncert ke 28. říjnu, foto CSS

Šipkový turnaj ve Frýdlantě, foto CSS


