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Pomáháme seniorům zůstat doma co nejdéle

CVIČENÍ PAMĚTI

N    OVIN(K)Y
 Z CENTRA

CO SE UDÁLO

Zdraví je základem všeho

Zdroj obrázku www.muzeumusti.cz

Foto CSS

Milí čtenáři,
naše nové Novin(k)y z Centra 
se k vám dostávají jen pár de-
sítek hodin po té, co začal nový 
rok. Pomalu si zvykáme na jiný 
letopočet. Ten předchozí doka-
zoval jednu vzácnost. Tři stejné 
číslice, tedy tři dvojky, byla výji-
mečná shoda. Podobná situace 
nastane až za 89 let, tedy v roce 
2111. 
Do roku 2023 vkročme s nadě-
jí, že se náš život bude i nadále 
vracet do známých a zajetých 
kolejí, že vše bude zase jako 
dříve. Jménem svým a jménem 
všech pracovníků Centra sociál-
ních služeb Jablonec nad Nisou 
bych vám chtěla popřát přede-
vším pevné zdraví. V posledních 
několika letech jsme si potvrdili, 
že zdraví je základem všeho. 
Všichni víme, že i rok 2022 byl 
ovlivněný mimořádnými událost-
mi, kvůli kterým se bohužel ne-
podařilo uskutečnit všechny plá-
ny. Máme za sebou další těžké 
období, rok extrémní pracovní 
zátěže. 
Navzdory podmínkám v náročné 
době jsme se snažili o zmírnění 
sociální izolace a udržení kvality 
poskytovaných pečovatelských 
služeb. Ukázalo se, že máme 
odpovědný a kvalitní personál, 

který dokázal s nadstandardním 
nasazením čelit všem nástra-
hám a potvrzoval, že poskytova-
né služby na území města plní 
svou úlohu. 
Ráda bych poděkovala všem 
subjektům, s nimiž jsme v roce 
2022 spolupracovali. Děkuji také 
všem z vás, kteří nejste lhostejní 
k životům lidí kolem sebe. 
Všichni pravděpodobně tušíme, 
že také rok 2023 bude plný vý-
zev a zodpovědného rozhodo-
vání. Je zajímavé sledovat, jak 
se naše moderní, rychlá a dy-
namická doba musí vracet ke 

kořenům. Tím mám na mysli, 
že i přes neuvěřitelné možnosti 
a technický pokrok je důležité mít 
kolem sebe svou rodinu a své 
nejbližší přátele. Zároveň však 
dodávám, že pro zvládání spe-
cifických a náročných životních 
událostí jsme tady pro vás i my, 
tedy Centrum sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p. o.
Milí čtenáři, milé čtenářky, dovol-
te, abych se spolu s vámi těšila 
na vše hezké, co nám nový rok 
2023 přinese.

Naďa Jozífková
ředitelka organizace
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Provoz pečovatelské a odlehčovací služby v roce 2023 finančně 
podporuje Liberecký kraj a statutární město Jablonec nad Nisou

Bezplatné seniorské linky bezpečí
800 157 157 / 800 200 007 / 800 915 915

A) Z uvedených skupin slov vyberte jedno, 
které nepatří mezi ostatní. 

1) mrkev, ředkvička, křen, celer, ananas
2) jogurt, jahoda, kefír, tavený sýr, smetana 
3) vepřové, kaviár, hovězí, skopové
4) rohlík, chléb, veka, mouka, houska
5) kuba, žemlovka, štrúdl, jablečné pyré
6) lžíce, nůž, vařečka, vidlička

B) Letos si připomínáme 30 let od vzniku samo-
statné České republiky. Vzpomenete si, co jste 
dělali v roce 1993? Foto CSS

Hudba a tanec patří k sobě, stejně jako setkání 
přátel. Hudební duo Petr Voslař a Alice je zárukou 
úspěchu.

O vzdělávací aktivity byl i loni velký zájem. Důka-
zem byla podzimní Akademie seniorů s podtitulem 
Předsudky, hodnoty a tradice.

Foto CSS

Foto CSS

Izerína s novým sbormistrem Jirkou Kounem svým 
výkonem upoutala pozornost v Křišťálovém chrá-
mu v Kunraticích u Cvikova.

Foto CSS

Listopadové a prosincové dílničky se proměnily 
v pečení cukroví. Skvělá parta pekařů a cukrářů 
připravila výborné linecké a Masarykovo cukroví.

Foto CSS

Řešení: 
1) ananas, 2) jahoda, 3) kaviár, 4) mouka, 
5) kuba, 6) vařečka
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Informační a poradenské středisko

VÍTE, ŽE ... 

TÍSŇOVÉ LINKY MĚSTSKÉ POLICIE
Senior linka Městské policie Liberec 
slouží pro ověření služeb, které vám někdo nabí-
zí, a vy jste na pochybách, zda se nejedná 
o podvodníka

488 578 188
Provozní doba linky: 
pondělí, středa 8 – 17 hodin
úterý, čtvrtek 8 – 16 hodin 
pátek 8 – 14 hodin

Nepřetržitá tísňová linka Městské policie 156

Dámy a pánové, vážení a milí čtenáři, 
každý z vás zná Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou, p.o. (CSS) trochu z jiného pohle-
du. Primárně poskytujeme pečovatelskou službu, 
v terénní i ambulantní formě. Dále je to odlehčova-
cí služba pobytová. Odlehčovací služba ve smy-
slu „odlehčit“ pečujícím. CSS nabízí zájemcům 
i pestrou paletu volnočasových aktivit, které se 
dají různě pojmenovávat, např. aktivity pohybové, 
vzdělávací, zájmové, společenské i klubové. Jako 
organizace se také musíme starat o svěřený ma-
jetek, což je celý spolkový dům v centru města, 
zázemí pečovatelské služby, kluby seniorů atd. 
Naprostou novinkou v nabízených službách je In-
formační a poradenské středisko se zkratkou IPS. 
O IPS se v Jablonci nad Nisou hovoří už dlouho.
Informační a poradenské středisko mělo také svůj 
pracovní název „seniorské íčko“. Než se kompletní 
materiál o vzniku IPS předložil Radě města a Za-
stupitelstvu města, vedla se dlouhá diskuze. Už 
samotný fakt, že populace stárne a přibývá nejen 
seniorů, ale i pečujících, byl pevným argumentem 
pro vznik IPS. V praxi se ukázalo, že silné okamži-
ky posledních let (covid, konflikt na Ukrajině, ceny 
energií,…), narůstající digitální technologie, nega-
tivní mediální tlak na čtenáře a diváky i celospo-
lečenská situace vede k obrovské nejistotě nejen 
seniorské veřejnosti. Informační a poradenské 
středisko pod hlavičkou CSS není v žádném pří-
padě žádná nová a už vůbec ne nedostupná služ-
ba. Právě naopak. Souvislosti najdeme ve 4. pa-

tře spolkového domu, v kanceláři volnočasových 
aktivit CSS. Ta byla v posledních letech častým 
svědkem různých dotazů, na které bohužel neby-
lo možné získat odpověď v žádné jiné poradně, 
např. v občanské, právní či dluhové. A právě pro-
story kanceláře volnočasových aktivit se staly záze-
mím nově vzniklého IPS. Od září, kdy se informace 
o IPS postupně dostávala k široké veřejnosti, za-
chytilo středisko denně jeden až dva unikátní do-
tazy. Jednoduchá statistika okamžitě dokazovala, 
že vznik IPS byl správným a důležitým krokem, 
služba jako taková je na území města více než po-
třebná. Na Informační a poradenské středisko se 
se svými dotazy mohou obracet osoby ve vyšším 
věku i jejich blízké a pečující osoby. Pro začátek 
stačí vytočit telefonní číslo 775 877 874. Pracov-
níci IPS, kteří dbají zásad nezávislosti, nestran-
nosti a bezplatnosti, se pak s každým zájemcem 
dohodnou na formě konzultace a setkání. IPS má 
dosah také do takzvaných Domů zvláštního urče-
ní na adrese Novoveská 5 a Palackého 63 a 65. 
Školení pracovníci recepcí s přehledem zachytí 
a předají veškeré dotazy, jejich přítomnost skvěle 
propojuje volnočasové aktivity s Informačním a po-
radenským střediskem. 
Vážení a milí čtenáři, Informační a poradenské 
středisko je tu pro vás, těšíme se na další setkání 
s vámi.

Lukáš Frydrych, vedoucí Informačního a po-
radenského střediska a volnočasových aktivit

Víte, že….
… luštěniny jsou pro 
organismus důležitou 
složkou jídelníčku? 
Luštěniny, které jsou 
přirozeně bezlepko-
vé a výživné, bychom 
měli konzumovat ale-
spoň jednou týdně. 
Není čočka jako čočka, 
různé druhy chutna-
jí různě. Kromě čočky 
hnědé a tmavozelené 
je tu ještě také čočka 
červená a černá, zva-
ná beluga, ale i žlu-
tá. Čočka, jako zdroj 
vlákniny, je cenná i pro 
rostlinné bílkoviny, be-
luga obsahuje dokonce 
dvojnásobné množství. 
Často bývá diskuto-
vána stravitelnost luš-
těnin. Doporučuje se 
luštěniny namočit přes 
noc, protože díky dlou-
hému namočení méně 
nadýmají. Naopak čer-
vená čočka se namáčet 
nemusí, protože po při-
vedení k varu je do pat-
nácti minut měkká. Po-
kud se nechá vařit déle, 
rozpadá se na kaši. Po-
užívat jí lze jako přílohu, 
do polévek a do salátů.  
Žlutá čočka je lépe stra-
vitelná, obsahuje velké 
množství vitamínu B6, 
železa, selenu, zinku 

a vlákniny. Doporuču-
je se při potížích se 
žaludkem či při držení 
zdravotních diet. Zají-
mavostí je, že nadýmá-
ní z luštěnin pomohou 
vyřešit některé přidané 
bylinky, např. saturejka, 
tymián, petrželka, korian-
dr a třeba i fenykl.
Jednoduchou a dobrou 
svačinu získáme, když si 
připravíme pomazánku 

z červené čočky. Chutná 
podobně jako škvarková, 
ale je mnohem zdravější.
Červenou čočku dáme do 
hrnce, zalijeme dvojná-
sobným množstvím hor-
ké vody (měly by to tedy 
být cca 2 šálky) a 5 minut 
povaříme. Případnou 
přebytečnou vodu slije-
me a uvařenou čočku 
necháme vychladnout. 
Poté ji smícháme s vět-

ším oříškem změklého 
másla, nasekanou jarní 
cibulkou a česnekem. 
Přidat můžeme i malé 
množství hořčice a sůl 
dle chuti. Pečlivě vše 
promícháme a nechá-
me v lednici ztuhnout.

Zdroj text i foto:
fresh.cz, iprima.cz,

toprecepty.cz, 
zdraviakrasa.cz

Foto CSS


