
Ptá se: Iva Filípková, Brandýský Matýsek, z. s.  

Odpovídá Lucie Trubačová, Centrum Generace Jablonec z.s. 

1. Zaujala nás ve Vaši nabídce netypická aktivita – Generace Gospel Choir. Můžete nám popsat, 
jakým způsobem jste se „našli“? Jak vznikl nápad založit Gospel Choir, kolik má členů, v jaké 
věkové struktuře? Všimli jsme si také, že vystupujete často v rámci Vašeho regionu. Plánujete 
i rozšíření Vašich výjezdů po České republice? 

Pěvecký soubor vznikl zcela nevinně při lekcích angličtiny, které vedl zakladatel obou center (Centrum 
Generace Liberec o.p.s. a Centrum Generace Jablonec z.s.) Petr Činčala. Začalo se zpívat tuším v šesti 
lidech a postupně se sbor zvětšil na 40. A protože „jablonečákům“ bylo daleko dojíždět do Liberce, vznikla 
druhá skupina nadšenců včetně druhé dirigentky v Jablonci n/N. V současnosti písně nacvičujeme v obou 
centrech a potkáváme se na koncertech. Dohromady nás je okolo 80 osob, které zpívají pro radost a bez 
nároku na odměnu. Nejstarší člence je téměř 80 let, nejmladší se těžko určují, jsou to naše děti, které se tu 
přidají na zkoušce a jindy na koncertě . Vzhledem k náročnosti dopravy vystupujeme v okolí, ale už 
začínáme pokukovat například po Praze. Koncerty ale chceme zachovat komorní, nejsme zastánci 
masových akcí. 

2. Dočetli jsme se, že v rámci Vašich aktivit organizujete Manželské večery. Rádi bychom se 
v této souvislosti zeptali, jak jsou večery koncipovány, zda a jakým způsobem se vám daří 
oslovit nové manželské páry, zda organizujete návazné akce a aktivity pro tyto manžele/ rodiny 
(víkendové výjezdy apod.). 

 Manželské večery jsme si letos vyzkoušeli poprvé a jsme tak nadšení, že plánujeme pokračovat. Manželské 
páry jsme si pro „pilotní“ večery vybrali z řad přátel, kteří nám odpustili drobné nedostatky při prvním kurzu. 
Zvolili jsme nejméně náročnou cestu – oslovili místní restauraci, která nabídla zdarma salonek i s promítací 
technikou, manželé si vždy uhradili jen svou útratu, organizační zajištění jsme nezpoplatnili. Celý koncept 
MV je k dispozici všem zájemcům o pořadatelství na webu: www.manzelskeverery.cz vřele doporučujeme!   

3. Naše poslední otázka se bude týkat nabídky přednášek a besed pro 1 i 2. stupeň ZŠ a SŠ – 
využívají školy Vaší nabídky? Spolupracujete se stálým týmem lektorů? Jakým způsobem je 
nastavena Vaše spolupráce? 

 Přednášky ve školách realizujeme již jen okrajově. Lektora máme jediného Petra Činčalu, který s námi 
spolupracuje na dálku z USA, kde od roku 2014 žije a pracuje. Petr je i nositelem projektu Národní týden 
manželství a podpořil nás v realizaci interaktivní výstavy pro děti s názvem „Výstava zdraví“, kterou nadále 
nabízíme dětem předškolním a z 1. stupně ZŠ ve spolupráci s Jablíčkem-cpr.  

4.       Je něco, na co jsme se Vás nezeptali, a přesto se s námi o „to“ chcete podělit? Dobrá 
zkušenost, zajímavá aktivita, Vaše plány, pozvánka na některou z akcí, Vaše poselství.. 

Naše poselství bych ráda nesměrovala na téma mezilidské vztahy a velký prostor v MC pro jejich posilování. 
Pro Centrum Generace Jablonec je jeden z pilířů podpora vztahů, což se nám daří díky odborníkům (Petr 
Činčala a Roman Hampacher kněz CASD), kteří s těmi, kdo mají zájem, pracují v průběhu celého roku, ale 
za významný považujeme čas strávený na rodinném táboře, kde je více času a klid na sdílení a podporu. 
Druhým pilířem je Gospel, kde trénujeme zpěv, ale i toleranci a respekt ke každé individualitě.  

Webové stránky: http://jbc.centrumgenerace.cz/ 

Facebookové stránky: Gospel Generation – společný s Centrem Generace Liberec o.p.s. 

 

Představení Centra Generace Jablonec: 

Centrum vzniklo, jako sesterská organizace CG Liberec a hlavním impulzem byl Gospelový pěvecký soubor. 

Aktivity jsme nabízeli od zpívání, výtvarné kurzy po tradiční rodinné tábory, které pořádáme do dnes. 

V průběhu let se nám obměnilo vedení organizace a jeden stěžejní člen se odstěhoval do USA, takže jsme 

http://www.manzelskeverery.cz/
http://jbc.centrumgenerace.cz/
https://www.facebook.com/Gospel-Generation-308782379221596/?fref=ts


činnost velmi omezili a svou energii šetříme spojenectvím se spřátelenými organizacemi. Od roku 2013 jsme 

členem Sítě pro rodinu, z.s.  

 

Představení Lucie Trubačové: 

Nadšení pro práci v neziskovce jsem získala v Liberecké Generaci, díky které jsem založila Generaci 

jabloneckou. Naše centrum udržujeme na komunitní bázi, nemáme ambice na rozšiřování aktivit ani získání 

vlastních prostor. Po prvních letech vedení jsem se rozhodla pro roli pokladníka a řízení jsme ustálili díky 

NOZ kolektivním statutárním orgánem, takže řídíme 3 osoby malinkou organizaci. Letos jsem po letech 

podnikání nastoupila do zaměstnání, takže mi času ubývá i na věci které mám ráda, což je zahradničení, 

masérství a výroba skleněných figurek. Mám dvě dospělé děti a manžela, který mě podporuje.  

Ukázky z naší činnosti: 

Reportáže RTM TV: Výstava zdraví ve spolupráci s Jablíčkem –cpr. (10:25minuta), Rodinný tábor 2017 

Fotogalerie z koncertu Gospel Generation, více o souboru zde. 

 

   

Manželské večery 2017                                              Pohádková přehrada – kampaň Sítě pro rodinu:  

                                                                                                          „RODINA OFFLINE“ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXkUg4eXIh4&list=PLBRdhnMue9R3SlxAK5x0l7PTlIyWXGRIA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zYFmOBdIAIA
https://www.facebook.com/pg/jnoise/photos/?tab=album&album_id=491034364354094
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/liberecky-kraj/liberec/5296-42173-gospel-generation-spojuje-nejen-dve-sousedni-mesta.html


 

 

Rodinný tábor 2017 – Cestování časem  

 

 


