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jablonecký měsíčník leden 2023

■ Ohlédnutí
Při hodnocení vládne 
spokojenost
Rok 2022 byl z pohledu všech po-
hybových, vzdělávacích, společen-
ských, zájmových i klubových ak-
tivit velmi plodný a úspěšný.

Přehled měsíčních aktivit tvoří
čtyřstránkový program, Jablonec
nad Nisou se tak řadí na špici
měst, která se zajímají o své obča-
ny ve vyšším věku. I v roce 2023
bude nabídka aktivit pestrá, stáva-
jící program bude rozšířený o pár
novinek, například o besedu s lé-
kařkou z oboru geriatrie či o pře-
kvapení k Mezinárodnímu dni
muzeí. 

■ 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., (CSS) nabízí
nově služby Informačního a pora-
denského střediska (IPS), které
poskytuje komplexní informace
o sociálních službách a dostupné
pomoci ve specifických životních
událostech. Informace o IPS se
k seniorům dostávala postupně na
podzim loňského roku. Služba by-
la představená Radě starších s tím,
že vedoucí klubů předají informa-
ci svým členům. O IPS se hovořilo
na Akademii seniorů, stejně tak na
dalších kurzech, např. na kurzech
pro práci s chytrým telefonem apod.
Už v samém počátku se ukázalo,
jak je tato služba potřebná a nut-
ná. Statistika vykazuje jeden až
dva rozhovory denně, což je v této
prvotní fázi hodně. Připočítat se
pak musí ještě další záznamy z te-
rénu, konkrétně z takzvaných
Domů zvláštního určení Palac-
kého a Novoveská. V přízemí ob-
jektů totiž od září fungují recepce.
Recepční jsou skvělým prostřední-
kem mezi obyvateli domu, volno-
časovými aktivitami a Informač-
ním a poradenským střediskem.
Nejčastěji se během podzimu řeši-
ly energie, hlavně vyúčtování slu-
žeb a nastavení osobních účtů
u největších poskytovatelů elektři-
ny a plynu. Druhou nejčastější ob-
lastí bylo využívání moderních
technologií, převážně chytrých te-
lefonů, nad rámec připravených
kurzů. Dále to byl přehled o sociál-
ních službách na území města
a kraje, příspěvek na péči a na
bydlení. Často se stává, že se na
IPS obrací lidé, kteří se potřebují
lépe zorientovat v domácích i za-
hraničních událostech, protože
zprávám z médií nerozumí. To
platí i pro různé vyhlášky, naříze-
ní a formuláře. Cílovou skupinou
IPS jsou osoby ve vyšším věku,
osamělí nebo zdravotně znevýhod-
nění a jejich rodiny. IPS sídlí ve
4. patře spolkového domu, konkrét-
ně v té samé kanceláři, kterou
všichni znají díky volnočasovým

aktivitám. Služby IPS jsou bezplat-
né, na konzultaci je lepší se objed-
nat na telefonním čísle 775 877 874. 

Klub jabloneckých seniorů
V minulém roce se senioři pod
hlavičkou Klubu jabloneckých se-
niorů (KJS) vypravili na několik
zajímavých výletů. Začátek i závěr
roku patřil jablonecké dominantě,
hotelu Petřín. Příjemné prostředí,
výborná káva se zákuskem a nád-
herný výhled je vždy velkým lá-
kadlem. Procházky po Jablonci za-
končené posezením v cukrárně
jsou obecně velmi oblíbené a žá-
dané. Jarní měsíce lákaly na delší
výlety po širokém okolí. Skupina
seniorů se například vydala vla-
kem do Sychrova a došla na zá-
mek. Po prohlídce nádherně roz-
kvetlé zámecké zahrady poseděla
v oranžerii. Před létem navštívil
KJS Zvířetice u Bakova nad Jize-

rou. První zastávkou byla zříceni-
na hradu, druhou pak keramická
dílna místního Hrnčířského dvora.
Členové KJS také rádi vzpomínají
na výlet na Malou Skálu, respekti-
ve do Dolánek a Turnova. Sem se
vrátili i na podzim, konkrétně do
místní synagogy a na židovský
hřbitov. I výlet do Vlastivědného
muzea ve Vysokém nad Jizerou

obohatil seniory o další informace.
Mimo jiné zde bylo možné navští-
vit expozici Krakonošů a prohléd-
nout si místní divadlo s krásnou
malovanou oponou.

Nejčerstvější zážitky má KJS
z loňského prosince. Známá per-
níkářka Dana Holmanová připra-
vila přednášku o zdobení perníč-
ků. Na třicet zájemců si ozdobilo
své perníčky a poslouchalo zají-
mavé vyprávění o technice zdobení
a lidových tradicích. Nejen výlety
jsou dominantou Klubu jablonec-
kých seniorů. V prostorách spolko-
vého domu se pravidelně koná tré-
nování paměti a hraní deskových
her, řeší se různé vědomostní a zá-
bavné kvízy a testy. Pokud vás ak-
tivity Klubu jabloneckých seniorů
zaujaly, přijďte se také pobavit
a popovídat s přáteli. KJS uvítá
všechny zájemce, bližší informace
poskytne vedoucí klubu paní
Jarmila Vlasáková na telefonním
čísle 728 616 492.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klub jabloneckých seniorů
informace na tel. č. 728 616 492
26.1. /čtvrtek/ 10.00 hodin
Vyprávění o cestování 
s videoprojekcí – malý sál CSS. 
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

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu
tel. 720 623 595
10. 1. /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 11. 1.) 
10.00 hodin
Setkání ve spolkovém domě 
– jen pro členy – cvičebna CSS.

19. 1. /čtvrtek/ 9.30 hodin 
Hra Dobble – cvičebna CSS 
– určeno i pro širokou seniorskou
veřejnost.

Zdobení perníčků, foto KJS

Informační a poradenské středisko, foto CSS

Ilustrační foto


