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PROGRAM CSS A KLUBŮ SENIORŮ  

DUBEN 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 3., 17. a 24.4. setkání kuželkářů, 14:00 hodin, kuželna TJ Bižuterie, bez registrace 

 úterý 4., 11. a 25.4. cvičení na židlích s Vlaďkou, 1. skupina od 8:30 hodin, 2. skupina od 9:45 hodin, 
velký sál CSS, pouze pro registrované 

 úterý 4., 11., 18. a 25.4. zkouška pěveckého souboru Izerína, 10:00 hodin, cvičebna CSS 

 pátek 14., 21. a 28.4. setkání šipkařů, 9:30 hodin, cvičebna CSS 

 pátek 14. a 28.4. Tančírna, taneční skupina Šarm, 14:00 hodin, velký sál CSS 
 

Měsíční program 

úterý 11.4. 13:30 hodin Tvořivá dílnička – cvičebna  ............................................................................... R 

středa 12.4. 14:00 hodin Den zdraví – cvičení – velký sál  ....................................................................... R 

úterý 18.4. 9:30 hodin Rada starších – malý sál – uzavřená akce  

středa 19.4. 13:30 hodin  Toulky za uměním  .......................................................................................... R 

čtvrtek 20.4. 9:00 hodin Letem tanečním světem  .................................................................................. R 

čtvrtek 20.4. 10:00 hodin Tvořivá dílnička – cvičebna  ............................................................................ R 

pátek 21.4. 9:00 hodin Kuželka Liberec – turnaj v kuželkách  ................................................................. R 

pondělí 24.4. 9:45 hodin Procházka  po okolí Jablonce  .......................................................................... R 

čtvrtek 27.4. 13:00 hodin Cvičení – KS Novoveská  ................................................................................. R 

 

 

 

 

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

I – bližší informace 
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11.4. /úterý/ 13:30 hodin – cvičebna 
Tvořivá dílnička 
Společně vytvoříme jarní výzdobu  – růže. 
Materiál bude připraven. 
Registrace kdykoliv na tel. čísle 728 616 492. 
 
12.4. /středa/ 14:00 hodin – velký sál 
Den zdraví – cvičení 
Oblíbená aktivita s Vlaďkou. Oslavte společně 
s námi Den zdraví pohybem. Cvičení na 
podložkách s využitím různých druhů balančních 
nebo masážních pomůcek bude zaměřené na 
oblast páteře, uvolnění svalů kolem kyčelního 
kloubu a zlepšení rozsahu pohybu. 
Registrace od pondělí 3.4. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492.  
 
19.4. /středa/ 13:30 hodin – malý sál 
Toulky za uměním – Kouzlo a krása gotiky 
Zajímá vás styl krásných madon, jaká je česká 
stopa v díle Hieronyma Bosche nebo 
architektura cisterciáckého kláštera Porta coeli? 
O tom všem bude dubnové povídání s Vlaďkou. 
Registrace od úterý 4.4. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492. 
 
20.4. /čtvrtek/ 9:00 hodin – velký sál 
Letem tanečním světem 
Křížem krážem po Evropě. Přijďte se naučit 
jednoduché tance z různých koutů Evropy. 
Potřebná je pouze měkká obuv a pohodlné 
oblečení. 
Registrace kdykoliv na tel. čísle 728 616 492. 
 
20.4. /čtvrtek/ 10:00 hodin – cvičebna 
Tvořivá dílnička 
Dokončení jarní výzdoby. Registrace kdykoliv na 
tel. čísle 728 616 492. 

 
21.4. /pátek/ 9:00 hodin  
Kuželka Liberec 
Turnaj v kuželkách mezi městy Liberec, Jablonec 
n. N., Frýdlant. Kapacita naplněna. 
 
 
 

 
24.4. /pondělí/ 9:45 hodin – Kaufland Jateční 
ul. – Procházka po okolí Jablonce n.N. 
Projdeme se směr Rádlo, přes lávku na Dobrou 
vodu. Na Petříně si dáme občerstvení a sejdeme 
zpět do Jablonce. 
Registrace kdykoliv na tel. čísle 728 616 492. 
 
27.4. /čtvrtek/ 13:00 hodin – KS Novoveská 
Cvičení s pružným lanem – velká novinka pro 
rok 2023 – „konec“ bolestem zad 
Otevírá se cvičení, které je vhodné pro všechny, 
kteří chtějí předejít bolesti zad nebo je potřebují 
zmírnit. Skupiny maximálně po 5 účastnících, 
kde bude prostor na vysvětlení cvičení i jeho 
správného provedení. Nová metoda cvičení se 
opírá o zkušenosti tzv. Smíškovy metody – jde o 
kombinaci cviků pro protahování a odlehčení 
kloubů.  
Znalost správného provedení cviků a správného 
dýchání pro každodenní 10minutové cvičení 
v domácím prostředí vám pomůže posílit svaly, 
držet správně trup těla a tím se zbavit bolesti. 
S sebou: pohodlné oblečení, ponožky, pití. 
Registrace od pondělí 17.4. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492. 
 
Připravujeme: 
3.5. /středa/ 14:00 hodin – velký sál 
Májové cvičení - podložky 
Oblíbená aktivita s Vlaďkou. 
Registrace od úterý 25.4. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492. 
 
4.5. /čtvrtek/ 9:00 – 9:45 hodin, druhá skupina 
10:00 – 10:45 hodin 
Cvičení s pružným lanem – viz 27.4.2023 
Vždy skupiny 5 osob 
Registrace od pátku 28.4. od 8:30 hodin na tel. 
čísle 728 616 492. 
 
5.5. /pátek/ 9:30 hodin 
1. Jablonecké perličky – procházka po Jablonci. 
Registrace od úterý 2.5. od 8:30 hodin na tel. 
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 

4. a 25.4. /úterý/ 10:00 hodin 

cvičení na židlích s Alenkou 

3.4. /pondělí/ 13:30 hodin 

Velikonoce s Nisankou 

11. – 14.4. /úterý – pátek/ 10:00 hodin 

kurz – chytrý telefon 

13.4. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

posezení u kávy s hrou Dobble 

20.4. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Mít pro co žít – Jiří Koun 

27.4. /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 

3.4. /pondělí/ 13:30 hodin 

Velikonoce s Nisankou, v prostorách 

KS Palackého 

11. – 14.4. /úterý – pátek/ 13:00 hodin 

kurz – chytrý telefon 

18.4. /úterý/ 13:30 hodin 

Mít pro co žít – Jiří Koun 

25.4. /úterý/ 13:30 hodin 

posezení u kávy s hrou Dobble 

       

 

 

 

KS Kokonín* 

Slunná 440, žlutá vila v Kokoníně 

informace na tel. č. 728 616 492 

5.4. /středa/ 13:30 hodin 

posezení u kávy s hrou Dobble 

12.4. /středa/ 13:30 hodin 

Mít pro co žít – Jiří Koun 

17. – 20.4. /pondělí – čtvrtek/ 13:00 hodin 

kurz – chytrý telefon 

26.4. /středa/ 13:30 hodin 

výprava za cukrárnou 

 

 

 

 

 

KS Novoveská* 

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

3., 17. a 24.4. /pondělí/ 9:00 hodin 

cvičení na židlích, ustálená skupina – tělocvična 

6.4. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

posezení u kávy s hrou Dobble 

13.4. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

Mít pro co žít – Jiří Koun 

27.4. /čtvrtek/ 13:30 hodin 

posezení u kávy 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

* 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? 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 
13.4. /čtvrtek/ 10:00 hodin Kafíčková společnost – jarní pomazánkové mlsání - cvičebna. Registrace kdykoliv 
na telefonním čísle 728 616 492 – počet míst omezen – podmínkou pro účast je donést vlastní osvědčenou 
pomazánku. 

27.4. /čtvrtek/ 10:00 hodin Kafíčková společnost – oblíbená akce s parafínem – malý sál CSS. Registrace 
kdykoliv na telefonním čísle 728 616 492. 
 

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

7.4. /pátek/ Výlet – Nová Ves OÚ – Nisanka – Parkhotel Smržovka – nádraží Smržovka Luční – trasa 4,5 km. 
Doprava tam: Jablonec n.N. AN 10:25 hod., příjezd Nová Ves Obecní úřad 10:32 hod. 

Občerstvení: Parkhotel Smržovka 

Doprava zpět: vlak Smržovka Luční ve 13:37 hod., příjezd do Jablonce n.N. HN ve 13:56 hod. 

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 

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

Klub seniorek při ČSŽ 
Informace u vedoucí  klubu - tel. 605 535 987 

20.4. /čtvrtek/ 15:00 hodin Přednáška Mgr. Chytrové „Specifika výživy seniorů“ – velký sál CSS – i pro 
ostatní veřejnost 

26.4. /středa/ 7:00 hodin Horní náměstí Autobusový výlet – Kudowa Zdroj /Polsko – trhy/, Jarkow 
/japonská zahrada/. Výběr 360,- Kč – čtvrtek 13.4. od 15:00 – 16:00 hodin v kavárně CSS paní Niklová, tel. 
602 630 913 

 

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 

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

12.4. /středa/ 10:00 hodin Zajímavosti o českých mostech – zajímavé povídání s Vlaďkou – jen pro členy  – 
velký sál CSS 

25.4. /úterý/ 8:00 hodin – odjezd z Horního náměstí – autobusový zájezd do Jilemnice na zámek – prohlídka 
města – hrad Pecka – určeno jen pro členy 

  

 
 
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. 


