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Zpráva o činnosti KAS (Klub aktivních seniorů)
za rok 2017
Klub v roce 2017 pokračoval ve svých pravidelných zavedených aktivitách
z předešlých let a přidal ještě nějaké další.
Každý člen se mohl zapojit do jakékoliv aktivity ať už je to trénink paměti,
pedigování, korálkování, ruční práce, cvičení a velice oblíbená středeční hudební
odpoledne, kde si s harmonikou může zazpívat každý.
Dvakrát v týdnu se přímo v klubu cvičí a když je pěkné počasí cvičíme venku na
cvičebních strojích.
V tomto roce se uskutečnilo množství besed ať již přírodovědných, zdravotních,
cestovatelských, bezpečnostních(MěP), tak i přednášek pracovníků MěÚ
z jednotlivých odborů.
Uskutečnilo se rovněž velké množství odpoledních pátečních pěších i
autobusových výletů do okolí s poznáváním přírody a památek. Navštívili jsme
kromě jiného Perštejn s nádhernou přírodou a zavítali jsme i do místního pivovaru
na exkurzi. V rámci poznávání Českého středohoří jsme byli v Korozlukách a odtud
jsme se vydali pěšky k Duhové skále. Krásný byl také podzimní výlet do Milešova a
obce Kocourov s výšlapem na zříceninu hradu Ostrý. Počasí jsme měli výstavní .
Pokračoval trend celodenních autobusových výletů, které jsou velice oblíbené.
Koncem května jsme jeli do Karlových Varů a mělo to úspěch.
Nádherné počasí k celodennímu výletu. Návštěva muzea Becherovky s
ochutnávkou byla zajímavá a podle ohlasů moc pěkná. Po individuálním programu
jsme absolvovali návštěvu zámečku Doubí v Karlových Varech a to byl zlatý hřeb
našeho programu. Venku panoval teplý slunečný den, ale vstupem do pohádkově,
vánočně vyzdobených prostor, nás přenesl do období Vánoc. Nádhera, která nejde
ani popsat...
Obrovská sbírka medvídků, která je chloubou majitelky a je největší sbírkou v
republice obsahuje 7 tisíc medvídků. My jsme z Jirkova přivezli do sbírky 3
medvídky a na místě jsme je pokřtili se jmény - Čuk, Gek a Vašík . Medvídci budou
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vystaveni pod těmito jmény. Vánoční dům je nádhera, kterou musí každý vidět máme krásné zážitky.
Již podruhé jsme v červnu v roce 2017 byli na týdenním pobytu v lázních
Klášterec n.O.
36 členů klubu zde relaxovalo, užívalo si lázeňských procedur a kolektivní zábavy.

Každý rok v létě, před nástupem prázdnin, se loučíme se školním rokem a
tentokrát jsme byli opět na Bernově, kde se nám moc líbí. Opékali jsme buřty, měli
jsme s sebou i kytaristy, bylo veselo a odpoledne se nám moc vyvedlo.
O prázdninách, i v roce 2017, jsme užívali každé úterý zahradu klubu s volným
programem, cvičením, zpíváním s harmonikou, hraním šipek pečením buřtů a
volné zábavy.

Každoročně vyjíždíme v září s plným autobusem na týdenní pobyt mimo Jirkov.
Tentokrát jsme jeli na Vysočinu do Velkého Meziříčí.
Krásný týden s bezva společností v nádherném prostředí Vysočiny byl velice
zdařilý. Užili jsme si pohybu při ranních rozcvičkách, vycházkách po okolí a při
soutěžních sportovních hrách. Byli jsme na odpolední autobusovém výletě v Telči s
návštěvou zámku a krásného historického náměstí. Velikým zážitkem při pobytu
pro nás byli koně, na kterých se odvážlivci mohli projet. Každý z účastníků dostal v
rámci dovolené zdarma batůžek s logem našeho klubu a zaplacený zájezd do Telče
včetně vstupného do zámku.
Vrcholem byl DISKOVEČER s živou hudbou a DISKOBÁBAMI, ze kterých se vyloupla
POUPATA , kde se všichni odvázali a přestalo je všechno bolet.
Pobyt se vydařil také díky tomu, že v hotelu byl nevšedně vstřícný personál v čele s
panem vedoucím Dočkalem, který pro nás dělal co nám na očích viděl. Už přivítání
se skleničkou sektu pro každého - není běžnou záležitostí.

Další celodenní výlet byl koncem září, kdy jsme jeli na Karlštejn, mnozí jsme na
tomto hradě byli již dávno, jako malé děti, byl to krásně nostalgický výlet.
Tradičně jsme jeli oslavit dne 30. září Den Seniorů do Mostu, kde jako každý rok
účinkoval v programu pěveckých sbor Jirkovské seniorky.
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V roce 2017 jsme se také tradičně navštěvovali s dětmi z MŠ Kaštánek. Přijali jsme
pozvání ke Dni Matek do školky, kde dětičky připravily pro babičky milý program.
Dětičky přišly na oplátku k nám do klubu o Vánocích, kdy na ně čekal Mikuláš, čert
a anděl s dárečky. Dětičky krásně zpívaly, byli s nimi přítomni i jejich rodiče,
babičky a bylo to velice milé odpoledne.
Tradičně nás také 2x v roce poctilo svou návštěvou Mouťas Trio se svým
hudebním pořadem v rámci zahájení nového roku a oslavy Dne matek.
Na jaře a na podzim proběhla pěkná hudební odpoledne s dobrovolnickou
organizací ŠANCE ŽÍT.
Navštívili jsme také Dům dětí a mládeže Paraplíčko, s příjemnou prohlídku
jednotlivých učeben.
Na jaře a na podzim jsme se tradičně vypravili do Arboreta v Odborném učilišti
v Jirkově na prohlídku rostlinstva s výkladem odbornice.
V prosinci jsme jako každým rokem vyjeli spolu s naším pěveckým sborem, který
také v programu účinkoval , do družebního městečka Brand Erbisdorfu na tradiční
štolové odpoledne.
Velkým počinem v roce 2017 bylo přejmenování našeho klubu seniorů na
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ – tento titul si vzhledem ke každodenním aktivitám
určitě zasloužíme. Máme také své vlastní logo a jsme za něj moc rádi.
Dalším velkým počinem v tomto roce bylo zapojení našeho klubu do adventního
charitativního prodeje v Jirkově. Již od května naše členky šily, háčkovaly, pletly,
korálkovaly a vyrobily spoustu předmětů ruční práce k prodeji. Při prodeji na
náměstí ve vlastním stánku se členky střídaly při prodeji. Utržená částka 10 tis. Kč,
která pak byla odevzdána na charitu, byla pro nás velkou odměnou.
Měli jsme všichni radost, že jsme mohli pro dobrou věc, udělat co bylo v našich
silách.
Na závěr roku, jako každoročně jsme uspořádali pro členy vánoční besídku
s programem, kde vystoupily naše členky pěveckého sboru Jirkovské seniorky.
Navštívili nás čelní představitelé města a popřáli nám do dalšího roku vše dobré.
Při výborném občerstvení jsme pak hodnotili, co se v klubu za rok udělalo
dobrého.
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Poslední akci v úplném závěru roku, jsme pak pro členy, v klubu uspořádali
FALEŠNÉHO SILVESTRA. Příprava na tuto akci byla velice náročná. Vždyť vše
nazdobit, upravit stoly, připravit tombolu, zabralo několika členům celé
odpoledne. Vlastní oslava pak proběhla ve veselém duchu, hrála nám k tomu
vlastní kapela a moc jsme si to užili.
V klubu se každý den podává občerstvení s širokým sortimentem a 4 členky, které
se o blaho ostatních starají, jsou v jednom kole. Ale to vše patří k vytvoření pohody
a komfortu pro ostatní členy klubu, kterých je celkem 150.
Základem kolektivu je 9-ti členný výbor, který se podílí na samotném fungování
klubu.
Město Jirkov nám pomáhá hlavně finančně a svou morální podporou. V roce 2017
nám nechalo zrenovovat vstupní halu klubu, která svou novou vizáží přispívá
k celkově radostné a dobré pohodě v našem klubu.
V předešlém roce to byla hlavní klubovna(viz foto).

Obrázek 1 Falešný Silvestr 2017

Nedílnou součástí Klubu aktivních seniorů je pěvecký sbor Jirkovské seniorky,
který se ke svým zkouškám schází pravidelně v klubu každé pondělí odpoledne.
Nacvičuje pak program, se kterým uskutečňuje všechna svá vystoupení a že jich
v roce 2017 nebylo málo napovídá následující přehled.
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Akce sboru Jirkovské seniorky v roce 2017:
9. 1. - tradiční novoroční zahájení ( sedánek)
Každoročně začínáme nový rok sedánkem s
hodnocením loňského roku a volnou zábavou.
Nechybí tradiční domácí pohoštění a dobrá nálada.

20. 3. - loučení se zakládající členkou sboru Alenou Kollerovou
V pondělí se přišla pomyslně rozloučit se sborem
zakládající a dlouholetá členka Alena Kollerová.
Byla velkou oporou sborového zpěvu a i když již
nebude navštěvovat pravidelné zkoušky stále
patří mezi nás.

24. 4. - vystoupení v MěÚSS U Dubu v Jirkově, 26.4. Na Mládežnické
K jaru tradičně patří zpívání v domovech pro
seniory U Dubu a Na Mládežnické u nás v Jirkově

15. 5. - vystoupení v Domově pro seniory v Žatci
Byly jsme pozvány do Domova pro seniory
v Žatci. Byly jsme mile přivítány a klienti
Domova si s námi s chutí zazpívali.

17. 5. - vystoupení na koncertě dětského pěveckého sboru SLAVÍČEK
Jirkovském divadle
Dětský pěvecký sbor SLAVÍČEK, pod vedením
Mgr. Evy Steinbachové, slavil 30 let od svého
založení. Jirkovské seniorky přišly sborečku
jako hosté pogratulovat.
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18. 5. - vystoupení v Blatně u příležitosti založení místního klubu

Jirkovské seniorky jely pozdravit nově
založený klub v Blatně...

8. 6. - vystoupení na akci „ Zámecké zpívání“ na zámku Červený Hrádek
Jirkovské mateřské školy každoročně pořádají
přehlídku dětských pěveckých sborů na zámku
Červený Hrádek. Měly jsme tu čest na přehlídce
vystoupit a se všemi sbory si na závěr společně
zazpívat.

12. 6. - pravidelné červnové setkání současných i bývalých členek
sboru(sedánek)
Pravidelné červnové setkání současných i
bývalých členek sboru, na kterém hodnotíme
uplynulou sezónu, zpíváme a plánujeme věci
příští...

4. 9. - oslava životního jubilea členky sboru Marušky v Telčském údolí

Oslavenkyně nás pozvala na svoji zahrádku ke
společnému posezení. Počasí bylo přímo
výstavní, atmosféra neměla chybu.
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16. 9. - vystoupení v Zákoutí
Část pěveckého sboru vystoupila u příležitosti
oslavy 660 let od první zmínky o obci Zákoutí...

30. 9. - tradiční vystoupení na Dni seniorů v Mostě
Dne seniorů jsme se zúčastnili již poněkolikáté.
Počasí nám přálo a celkově odpoledne bylo
vydařené. Jirkovské seniorky měly pěvecké
vystoupení v rámci programu na prostranství
před mosteckým Magistrátem...

4.10. - vystoupení v Domově pro seniory v Podbořanech
Vystupovaly jsme v krásném prostředí Domova
pro seniory v Podbořanech. Do zpěvu zapojujeme
i posluchače a při našich vystoupeních je vždy
příjemná a srdečná atmosféra. Paní ředitelka se s
úsměvem zapojila do celé akce.

6.10. - vystoupení v Domově pro seniory v Kadani
V Domově pro seniory v Kadani jsme byly již po
několikáté. Atmosféra byla jako vždy nádherná,
zazpíval i místní sboreček VĚŽŃÁCI. Společné
zpívání obou sborů i obyvatel domova bylo srdečné
a hřejivé...
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11.11. - vystoupení části sboru na Blatně - oslava Sv. Martina + ochutnávka vín

Část sboru JS zazpívala několik moravských
písní při příležitosti degustace vína v kulturním
zařízení v Blatně...

25.11. - předvánoční soustředění sboru

V sobotu proběhlo v klubu celodenní
soustředění před prosincovými koncerty...

30.11. - vystoupení na předvánočním setkání s důchodci ve Vysoké Peci

Na předvánoční setkání s důchodci ve Vysoké
Peci nás pozval pan starosta Milan Čapek.
V sále byla příjemná atmosféra a naše
vystoupení sklidilo velký úspěch.

2.12. - vystoupení na rozsvícení vánočního stromu v Drmalech
Již podruhé jsme byly pozvány na akci
rozsvícení vánočního stromu v Drmalech.

3.12. - tradiční adventní koncert v kostele sv. Jiljí v Jirkově

Adventní koncert v kostele sv. Jiljí je naše
srdeční záležitost. I tentokrát byl kostel zaplněn
do posledního místečka.
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6.12. - vánoční koncert v Galerii Lurago v Chomutově

Již několik let pořádáme spolu s dětskými sbory
Zvoneček a Slavíček vánoční koncert v krásním
prostředí Galerie Lurago.

9.12. - tradiční předvánoční vystoupení v družebním městě Brand-Erbisdorf
Jirkovské seniorky jely tradičně zpívat na štolový
průvod do partnerského města Brand – Erbisdorf.
Cestou jsme se zastavili v městečku Oederan na
prohlídku parku s miniaturami. Potěšilo nás vidět tam
také náš Červený Hrádek. Celý den proběhl v srdečné
atmosféře a budeme mít dlouho na co vzpomínat.
Děkujeme vedení našeho města, že nám krásný výlet
pomohlo uskutečnit.

10.12. - vystoupení v kostele v Blatně

Vystoupení v Blatně provázelo mrazivé počasí,
to nás ale nezdolalo a koncert se povedl.
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16.12. - vánoční koncert v Kostele Sv. Kateřiny v Chomutově

Tento koncert také patří k již tradičním

18.12. - vánoční zpívání v MěÚSS U Dubu v Jirkově

Opět milé setkání s klienty domova
U Dubu a společný zpěv koled.

19.12. - Vánoce v Klubu aktivních seniorů v Jirkově

Poslední vystoupení sboru v roce 2017
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