
Klub seniorů (PKSS) v roce 2019
Klub seniorů 4 sdružených žup pod vedením župy Jana Podlipného a župy Barákovy uspořádal v

letošním roce 10 tématických besed, z nichž tou poslední byla velmi zajímavá cestopisná beseda s
videoprojekcí o Peru (viz foto) pod vedením bratra Antuška. Zajímavým doplněním byla i ochutnávka
typického ovoce. Velmi zajímavou přednášku v lektorném provedení bratrem Antuškem navštívilo
přes 25 seniorů v libeňské sokolovně. Klubová posezení se tradičně konají vždy poslední pondělí v
měsíci od 16:30 hodin v zasedací místnosti župy Barákovy. Poslední akcí letošního roku bude vánoční
besídka, termínově zařazená na pondělí 16.12., kde vystoupí dětský muzikální kroužek oddílu
všestrannosti Sokola Šestajovice. Po novém roce bude program pokračovat, a opět ho doplní společné
výlety, turistické pochody a také víkendový zimní pobyt na Šumavě, zájezd do Oetzu a nebo pobytová
cvičební a dovolená v Itálii. Veškeré informace se dozvíte na klubu, u bratra župního vzdělavatele a
nebo u jednatele bratra Šilhána. Případné dotazy na telef. čísle 723138151 (sestra Lenka Brandová).
Plánů pro rok 2020 má organizační výbor klubu povícero, nově budou vydávány také čtvrtletně infolisty
klubu seniorů - je tedy do budoucna se na co těšit. Sokolští senioři, účastníci klubových posezení, také
aktivně pomáhají při zajišťování sokolských akcí, jak na úrovni žup, tak ústředí v Tyršově domě.
Klub seniorů byl založen jako první pod záštitou Komise pro práci s mládeží a seniory při P VO ČOS
a významný podíl na jeho letité práci má sestra Brandová, která neúnavně zásobuje seniory Prahy a
blízkého okolí také informacemi o akcích a dění v sokolském hnutí, za což jí patří naše poděkování.
Spolupráce klubu a náčelnictva župy se ukazuje přínosnou rovněž při větších akcích náčelnictva župy,
kde pro organizační zajištění akcí mají senioři nezastupitelný podíl. Poděkování patří zejména Sokolu
Hostivař, Štěrboholy a Karlín, kteří významně přispívají k aktivnímu zapojení se tímto směrem. Hodně
zdraví a radosti ze společné další činnosti celému klubu seniorů do nového roku přeje náčelník župy
Jana Podlipného Petr Čížkovský.
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