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 PROGRAM CSS A KLUBŮ SENIORŮ  

ÚNOR 2023 

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 6., 13., 20. a 27.2. setkání kuželkářů, 14:00 hodin, kuželna TJ Bižuterie, bez registrace 

 úterý 7., 14. a 28.2. cvičení na židlích s Vlaďkou, 1. skupina od 8:30 hodin, 2. skupina od 9:45 hodin, 
velký sál CSS, pouze pro registrované 

 úterý 7. a 14.2. a pondělí 27.2. zkouška pěveckého souboru Izerína, 10:00 hodin, cvičebna CSS 

 pátek 3., 10., 17. a 24.2. setkání šipkařů, 9:30 hodin, cvičebna CSS 

 pátek 3., 10., 17. a 24.2. Tančírna, taneční skupina Šarm, 14:00 hodin, velký sál CSS 

 
 

Měsíční program 

 

středa 1.2. 14:30 hodin Beseda s MUDr. Evou Kašparovou - velký sál   .................................................. R 

čtvrtek 9.2. 9:00 hodin Jablonecká šipka – velký sál …………………………………………………………………………..R 

středa 15.2. 14:00 hodin Klub historie – malý sál  ................................................................................... R  

úterý 21.2. 9:30 hodin Rada starších – malý sál – uzavřená akce  

středa 22.2. 14:00 hodin Letem tanečním světem – velký sál  ................................................................ R 

čtvrtek 23.2. 9:00 hodin Tvořivá dílnička – cvičebna  .............................................................................. R 

 

 

R – akce, na kterou je potřeba se registrovat + bližší informace 

I – bližší informace 
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1.2. /středa/ 14:30 hodin – velký sál 
Beseda s MUDr. Evou Kašparovou 
Bude se jednat o velmi zajímavou přednášku na 
téma Geriatrie. Geriatrie se zabývá  chorobami 
ve stáří a starým člověkem v nemoci. Dozvíte se, 
co geriatrie svým pacientům poskytuje, na koho 
se v případě nemoci obrátit, jaká je dostupnost 
služby nebo jaká je provázanost mezi geriatrií a 
praktickými lékaři. Závěr bude věnovaný vašim 
dotazům. 
Registrace proběhla, kapacita je naplněna. 
 
9.2. /čtvrtek/ 9:00 hodin – velký sál 
Jablonecká šipka 
Turnaj seniorů tří měst (Jablonec nad Nisou, 
Liberec, Frýdlant) v hodu na elektronické terče. 
Kapacita omezená, blokováno pro šipkaře, kteří 
pravidelně trénují v pátek dopoledne ve 
cvičebně CSS. Podrobnosti budou oznámené. 
Registrace od úterý 31.1. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492.  
 
15.2. /středa/ 14:00 hodin – malý sál 
Klub historie – Radovánky na ledovém ostří 
V zajímavé prezentaci zavzpomínáme na 
počátky a vývoj bruslení, připomeneme si 
úspěchy nejznámějších československých 
krasobruslařů. Popovídáme si také o 
rychlobruslení a samozřejmě o hokeji. 
Registrace od pondělí 6.2. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492. 
 
22.2. /středa/ 14:00 hodin – velký sál 
Letem tanečním světem – Mexiko 
Naučíme se mexické tance raspa a severní polka. 
Registrace kdykoliv na tel. čísle 728 616 492. 
 
23.2. /pondělí/ 9:00 hodin – cvičebna 
Tvořivá dílnička – zimní výzdoba 
Veškerý materiál zajistíme. Registrace kdykoliv 
na tel. čísle 728 616 492. 
 
 
 
 
 

 
Připravujeme: 
 
1.3. /středa/ 14:00 hodin – velký sál 
Jarní cvičení na bolavá záda 
Pohybové aktivity jsou důležité v každém věku. 
Tentokrát si Vlaďka připravila oblíbené cvičení 
na podložkách. 
Registrace od pondělí 20.2. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492. 
 
20.3. /pondělí/ 14:00 hodin – velký sál 
Den štěstí 
20.3. je Mezinárodním dnem štěstí. Pokud jste 
to nevěděli, tak to vlastně ani nevadí … vždyť 
nestačí být šťastný pouze tento den. Pro naše 
zdraví je nutné radovat se každý den. Každý den 
prožít kus toho svého štěstí. Důvod se vždy 
najde. O tom všem bude povídání s Vlaďkou. 
Informace o registraci bude zveřejněna 
v březnovém programu.  
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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 

7., 14. a 28.2. /úterý/ 10:00 hodin 

Cvičení na židlích s Alenkou 

2.2. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy a pexesa                                                                                                    

9.2. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Retrovzpomínání 

16.2. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Masopust – veselé povídání s Vlaďkou 

23.2. /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  

7.2. /úterý/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy 

14.2. /úterý/ 13:30 hodin 

Masopust – veselé povídání s Vlaďkou 

21.2. /úterý/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy  

28.2. /úterý/ 13:30 hodin 

Retrovzpomínání 

       

         

 

 

 

        KS Kokonín* 

Slunná 440, žlutá vila v Kokoníně 

informace na tel. č. 728 616 492 

8.2. /středa/ 13:30 hodin 

Masopust – veselé povídání s Vlaďkou 

15.2. /středa/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy 

22.2. /středa/ 13:30 hodin 

Retrovzpomínání 

 

 

 

 

 

 

KS Novoveská* 

Novoveská 5, vedle bývalého novoveského 
koupaliště, informace na tel. č. 728 616 492 

6., 13., 20. a 27.2. /pondělí/ 9:00 hodin 

Cvičení na židlích, ustálená skupina – tělocvična 

2.2. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Posezení u kávy a pexesa 

9.2. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Retrovzpomínání 

23.2. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Masopust – veselé povídání s Vlaďkou 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 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 
7.2. /úterý/ 10:00 hodin Kafíčková společnost – zahrajeme si pexeso, 2 vítězové postoupí do finále – malý 
sál CSS. Registrace kdykoli na telefonním čísle 728 616 492. 

24.2. /pátek/ 10:00 hodin Kafíčková společnost – finále v pexesu – zástupci Klubů seniorů Palackého, 
Boženka, Novoveská, Kokonín, hráčů Herního dopoledne a Klubu jabloneckých seniorů se utkají o vítězství 
v pexesu. Na vítěze čekají zajímavé ceny. 

 

TJ KARDIO Jablonec 
Informace u vedoucího klubu – tel.: 728 366 951 

3.2. /pátek/ Výlet: Vysoké nad Jizerou - cukrárna - procházka - Muzeum, trasa 2 – 3 km. 

Odjezd z AN v 8:46 hodin do Tanvaldu, příjezd 9:09 hodin, odjezd z Tanvaldu 9:24 hodin – příjezd  

Vysoké n. J. 9:55 hodin. Občerstvení v restauraci Větrov nebo restaurace Crazy.  

Odjezd z Vysokého nad Jizerou ve 12:02 hodin nebo ve 14:02 hodin, Jablonec n.N. 14:12 hodin nebo 

v 15:14 hodin. 

Každé úterý 10:00 hodin Cvičení ve fitku – pouze pro členy 

Každou středu 14:45 hodin Cvičení v Břízkách – pro členy i nečleny – nečlen vstupné 60,- Kč 

Každý čtvrtek 11:00 – 12:15 hodin Plavání v bazénu – pouze pro členy 

20.2. /pondělí/ 16:00 hodin Členská schůze – malý sál CSS 

 

Klub seniorek při ČSŽ 

Informace u vedoucí  klubu - tel. 605 535 987 

23.2. /čtvrtek/ 15:00 hodin – „Křeslo pro hosta“ – beseda s ředitelkou CSS Naďou Jozífkovou - malý sál CSS 

 

Klub seniorů při STP MO 2 

Informace u vedoucí  klubu - tel. 720 623 595 

21.2. /úterý/ 14:00 hodin – Členská schůze – velký sál CSS. Žádáme všechny členy o účast. 

 

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 

4.2. /sobota/ Zájezd do divadla Broadway v Praze na představení „Láska nebeská“ – jen pro přihlášené 

členy 

20.2. /pondělí/ 14:00 hodin Členská výroční schůze – velký sál CSS 

21.2. /úterý/ 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. 


