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Vážené a milé uživatelky, vážení a milí uživatelé Centra sociálních služeb, 

zaměstnanci, rodinní příslušníci našich uživatelů, vážení a milí čtenáři a čtenářky 

časopisu Čtyřlístek pro štěstí. Nemohu uvěřit, že zde máme opět konec roku.  

Čas v Centru sociálních služeb uhání opravdu mílovými kroky. Je to asi tím, že se zde 

stále dnes a denně něco děje a za to jsem velmi ráda. Letošní rok, pokud mi dovolíte 

bilancovat, se dá nazvat jako rok stavební. Celý náš areál parku prochází velkou 

změnou. Dětský domov opravoval přístupové cesty, Muzeum a Galerie v Prostějově 

zase na místě naší bývalé stolárny přistavuje další část svého depozitáře. Soukromý 

subjekt, společnost HOME FIN, rekonstruuje Dům řádových sester, kde budou byty.  

Centru sociálních služeb se podařilo od zřizovatele získat finanční prostředky na 

opravu posledních objektů, které nebyly využívány. Jde o Technický domek, který 

bude sloužit jako zázemí pro pracovníky pečovatelské služby. Ti se mohou v příštím 

roce přestěhovat do našeho areálu z Bezručova náměstí, kde doposud sídlí.  

V areálu jsme opravili předzahrádku u kavárničky a natřeli její fasádu, opravili část 

plotu do sadu. A na naší zídce ze strany ulice Okružní město Prostějov namontovalo 

protihlukové panely, které mají zmírnit hluk způsobený hustou dopravou. I když teď je 

opravdu vše rozestavěné, tak věřím, že prostředí po těchto úpravách bude pěknější a 

pro nás všechny i k lepšímu užitku. 

Moji milí, dovolte mi, abych vám všem popřála krásné svátky vánoční a hodně štěstí a 

hlavně zdraví po celý příští rok 2020. 

                                                                                                    Mgr. Helena Vránová 

                                                                                                          ředitelka CSSP 
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V pátek 27. září 2019 se uživatelé domova se zvláštním režimem vydali do jednoho z 

nejkrásnějších měst České republiky - do Kroměříže. Má přezdívku Hanácké Athény, 

leží na řece Moravě a nachází se ve Zlínském kraji. Zdejší Arcibiskupský zámek spolu 

s Květnou a Podzámeckou zahradou je od roku 1998 zapsán na listinu světového 

kulturního dědictví UNESCO. 

Podzimní slunce hřálo a nic nebránilo tomu, abychom si užili návštěvy zdejšího 

romantického parku. Je stvořený k procházkám, vnímání krásy a harmonie a také k 

odpočinku. Jeho součástí jsou romantické stavby, ale i Zoo-koutek a nespočet volně 

chovaného zvířectva. Někteří z účastníků výletu využili možnosti projet si celý park 

speciálním vláčkem a během jízdy vyslechnout výklad zaměřený na historii parku, 

doprovázený příjemnou relaxační hudbou. Kolem poledne jsme si prošli Velké 

náměstí, které je součástí historického centra města a kde se nachází obchůdky plné 

upomínkových předmětů, cukrárny, kavárny a restaurace. Jednu z nich jsme navštívili 

a každý si mohl objednat, na co měl právě chuť. 

Podzimní návštěva Kroměříže se nám vydařila a spokojenost všech byla tou nejlepší 

tečkou za příjemně stráveným dnem. 

 

                                                                                          

                                                                                                  Simona Štěpánová 

                                                                                            aktivizační pracovnice DZR 
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V pondělí 30. září 2019 jsme  v Prostějově oslavili Svátek seniorů. I tentokrát se 

uživatelé CSSP  zúčastnili programu v Kulturním a společenském centru, kde bylo 

připravené odpoledne plné užitečných informací, kultury a zábavy.  Celou akci zahájil 

primátor města Prostějova Mgr. František Jura, který popřál všem příjemnou zábavu. 

Účastníky Svátku seniorů pozdravily také náměstkyně primátora RNDr. Alena 

Rašková a senátorka MUDr. Jitka Chalánková. Více než tříhodinový program zahájily 

mažoretky Krokodýlek a po nich zahrála pěkně od podlahy dechová kapela 

Krumsíňanka. Následně vystoupila taneční skupina Pirouette a seniorská taneční 

skupina Druhý dech z Kralic na Hané. Celý sál pak roztančila kapela Romantika 

Romana „Pytlíka“ Doležala. Návštěvníci měli možnost tancovat, zpívat nebo jen 

poslouchat skladby známé i z televize Šlágr. Milou vsuvkou pak bylo přivítání 

nejstarších účastníků akce - paní Františky Markové (97 let) a pana Adolfa Nováka (96 

let), kteří jsou uživateli našeho centra sociálních služeb. Oba obdrželi jako malý dárek 

růži. 

Akce se mimořádně povedla, všichni účastníci společně prožili příjemné odpoledne a 

dobře se bavili.  

  

                                                                                          Leona Skokánková 

                                                                                            aktivizační pracovnice DS  
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Příznivého počasí začátku letošního podzimu jsme v našem centru ještě využili ke 

krátkým výletům do nedalekých zajímavých míst. Ve středu 2. a v pátek 4. října 2019 

uživatelky z budovy E a M zamířily do Plumlova, malého městečka, které leží 

v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané a je střediskem 

rekreační oblasti „Plumlovská přehrada“, vzdálené 8 km západně od Prostějova. Cílem 

jejich výletu byla zdejší významná kulturní památka - Plumlovský zámek a jeho okolí. 

Příjemnou procházku po zámeckém nádvoří doplnily informace o historii zámku, 

postaveného v letech 1680 až 1690 Janem Adamem z Lichtenštejna, v pořadí třetím 

majitelem plumlovského panství. A protože tato raně barokní stavba se tyčí na skále, 

návštěvníci se mohou kochat i výhledem na Podhradský rybník a jeho okolí. Této 

možnosti naše uživatelky samozřejmě také využily a pak už procházkou došly na 

náměstí, kde si některé z nich koupily kávu a vychutnaly si ji na lavičce u ještě 

rozkvetlých záhonů. 

                                                                                

                                                                                                 Světlana  Konupková 

                                                                                            aktivizační pracovnice DZR 
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V rámci Dne otevřených dveří se ve středu 9. října 2019 uskutečnila v Centru 

sociálních služeb Prostějov prezentační výstava prací uživatelů našich služeb.  

A bylo opět z čeho vybírat. Nejvíce se všem líbila již tradičně keramická tvorba a z ní 

především keramické dýně, aroma lampy ve tvaru sovy, figurky skřítků, andělů, 

vyřezávané kočky a další keramické výrobky. Značný zájem vzbudily také ručně ušité 

pytlíčky naplněné levandulí, určené k dekoraci nebo provonění šatníku, a podzimní 

aranžované dekorace z přírodnin. Svoje dílka prezentovali i uživatelé z denního 

stacionáře pro seniory. Ti nabízeli na výstavě ručně vyšité ubrusy, látkové pytlíčky a 

drobné háčkované dekorace. Návštěvníci ze všech budov našeho centra obdivovali 

výrobky z kreativní dílny našich uživatelů, mnozí si je odnášeli domů k výzdobě nebo 

jako originální dárky.  

Součástí Dne otevřených dveří byla soutěž „O nejhezčí podzimní vazbu“, do které se 

zapojili uživatelé ze sedmi budov našeho centra. Vytvořili originální a nevšední 

dekorace, které byly po celý středeční den vystaveny v přízemí modré budovy D a 

uživatelé služeb, zaměstnanci, rodinní příslušníci i návštěvníci zde měli možnost 

obdivovat šikovnost, nápaditost a kreativitu uživatelů. Odborná porota poté rozhodla o 

vítězích. Odpoledne se pak konalo vyhlášení výsledků soutěže spolu s předáním 

dárkových balíčků a diplomů. Zástupci jednotlivých budov zde nejen komentovali svá 

dílka, ale také si vyslechli podzimní povídku v podání aktivizační pracovnice Jiřiny 

Piňosové. A kdo byl nejlepší? První místo se svou přírodní dekorací z březového 

polena obsadila budova E, druhá příčka patřila uživatelům z budovy F, kteří s vtipem 

naaranžovali plechovou vanu v podzimním duchu, a jako třetí se umístili se svou 

dekorací z „koláčů“ lipového dřeva uživatelé z budovy C. Kreativní vyrábění přispělo 

ve všech budovách našeho centra k podzimní pohodě a dobrá nálada, která při něm 

panovala, příjemně zpestřila toto roční období. Výsledná dílka již zdobí jednotlivé 

budovy. 

 

                                                                                          Mgr. Ludmila Pudová 

vedoucí aktivizačního úseku 
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V úterý 22. října 2019 navštívila paní vychovatelka Naďa Kalábová ze Základní školy 

Prostějov v ul. Dr. Horáka se svými malými svěřenci domov pro seniory v budově D. 

Děti z prvních, druhých a třetích tříd si v rámci odpolední družiny přišly zahrát s našimi 

uživateli hru „Bingo“. 

Senioři mají tuto hru velmi rádi, a když byla zpestřena dětským smíchem, štěbetáním 

a malou pomocí při vyplňování herních tiketů, o to víc je bavila. Dětská radost z drobné 

výhry, jiskry v očích dříve narozených -  to je prostě deviza k nezaplacení. Tato 

mezigenerační setkání se již stala nepsanou tradicí v Centru sociálních služeb 

Prostějov a z naší strany je jistý trvalý zájem o propojení generací při různých 

aktivizačních činnostech. Kontrast rozdílných etap lidského života a vzájemná 

poznávání jsou velkým přínosem pro obě zúčastněné strany. Senioři rádi nahlížejí do 

dnešního světa dětí, mohou čerpat energii z jejich radosti, upřímnosti a vitality, děti 

zase naopak zajímá, jak se žilo dříve a přitom se přirozeně učí úctě ke stáří. Společné 

chvíle pokaždé dokazují, že obě generace se mají čím obohatit. Děkujeme proto paní 

vychovatelce Kalábové za její snahu, kterou při práci s malými školáky věnuje 

stmelování vztahů mezi nejstarší a nejmladší generací. 

 

                                                                                                  Jiřina Piňosová 

                                                                                                           aktivizační pracovnice DS 
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Projekt pro seniory, který připravil Olomoucký kraj ve spolupráci s Policií ČR a 

divadlem Tramtarie jako komentované představení s názvem „Víš, kdo volá?“, se 

jednoznačně jeví jako nepostradatelný pro dnešní dobu. Vzhledem k čím dál většímu 

počtu lidí (zejména právě seniorů), kteří naletí podvodníkům přes telefon, je zapotřebí 

upozornit, jak lehce se mohou stát obětí tohoto trestného činu. 

Ve středu 30. října 2019 se v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově 

uskutečnila divadelní inscenace, ve které herci spolu s policisty přiblížili seniorům 

nástrahy a rizika podvodných telefonátů a nastínili, jak na ně správně reagovat.   

Policisté uvedli případy z praxe, sdělili jejich zkušenosti, zvládli všem poradit a 

odpovědět na mnohé otázky.  

Mezi účastníky této akce byla také zástupkyně uživatelů Centra sociálních služeb 

Prostějov – paní Ludmila Losová z budovy D. O přestávce měla možnost získat další 

cenné rady v rozhovoru s policistou, který - když se dověděl, že je z domova pro 

seniory - zdůraznil hlavně nepouštět neznámé lidi do pokoje a mít cennosti 

v uzamčené skříňce. Po představení obdrželi účastníci tašku s logem „Víš, kdo volá?“ 

a drobné propagační dárky.    

                                                                                               Veronika Smítalová 

                                                                                              aktivizační pracovnice DS    
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Opět po roce jsme si začátkem listopadu připomněli s uživateli CSSP svátek sv. 

Huberta – patrona myslivců. Pan František Mlčoch, pracovník pečovatelské služby, si 

pro naše seniory připravil již druhou besedu, která se konala 4. listopadu 2019 v jídelně 

budovy C. 

Jeho vyprávění o zajících, vysoké a černé zvěři, liškách a jezevcích bylo velmi 

zajímavé a doplněné vlastními zážitky. Zodpověděl seniorům spoustu otázek a pro 

názornost přinesl i ukázky trofejí paroží a kožešin zvířat, která sám ulovil. Pan Mlčoch 

nám i tentokrát přečetl vlastní povídku a báseň z mysliveckého prostředí, ze kterých 

bylo patrno, jak myslivost a přírodu miluje. Naši uživatelé si při tomto setkání užili také 

jeho loveckého psa jménem Alma, který předvedl, že je výborně vycvičený a zároveň 

velmi přátelský. Beseda měla velký úspěch a doufáme, že v této tradici budeme 

pokračovat a s panem Mlčochem se za rok opět sejdeme. 

 

                                                                                              Radomíra Zatloukalová  

                                                                                            aktivizační pracovnice DS 
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Druhé listopadové úterý zavítali mezi uživatele budovy H žáci ZŠ Prostějov v ul. Dr. 

Horáka, aby jim zpříjemnili odpoledne kulturním vystoupením. Pod vedením paní 

učitelky zazpívali pásmo lidových písní, při nichž se zapojili i někteří z uživatelů. Pana 

Zelingera písničky doslova „zvedly“ ze židle a sám děti vedl. Hudební vystoupení se 

žákům opravdu povedlo a potěšilo všechny přítomné. Poděkováním jim byl potlesk a 

malé občerstvení v podobě piškotů s nutelou, které jsme pro ně ráno přichystali. 

 

                                                                                                     Ivana Kindlerová 

                                                                                            aktivizační pracovnice DZR 
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Ve středu 13. listopadu 2019 se v budově 6 F uskutečnil již II. ročník velmi zdařilé 

soutěže „Člověče, nezlob se“. Ve velice příjemném prostředí zde mezi sebou soutěžily 

týmy denního stacionáře pro seniory, domova pro seniory, domova se zvláštním 

režimem a denního stacionáře Pivoňka. Každý z týmů měl čtyři soutěžící, kteří se mezi 

sebou utkali v prvním kole za podpory přihlížejících PSS. Všichni se pustili do hry s 

velkým elánem. Ve druhém kole mezi sebou soutěžili čtyři výherci z jednotlivých 

družstev, které povzbuzovali jejich spoluhráči a přihlížející hosté. 

Pro všechny zúčastněné připravili zaměstnanci naší kuchyně vynikající občerstvení v 

podobě různých sladkých i slaných dobrot. Vítězem se po napínavém finále nakonec 

stala paní Zita Marešová z našeho denního stacionáře, která získala jako výhru velký 

balík plný dobrot. S prázdnou ale nakonec nikdo neodešel, na každého ze soutěžících 

čekal balíček se sladkým překvapením. 

Všichni jsme si užili velmi příjemné soutěživé dopoledne s dobrou náladou a již se 

těšíme na další ročník soutěže. 

                                                                                                           Petra Přikrylová 

                                                                                                           pracovnice DSS 
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Jedno listopadové odpoledne se v jídelně fialové budovy sešla zajímavá skupina 

uživatelů. Na první pohled se zdálo, že mají společného jen to, že jsou všichni z Centra 

sociálních služeb Prostějov, i když z různých oddělení, ale spojovalo je mnohem víc. 

Během uplynulých asi dvou let vytvořili soubor příběhů, které pod názvem „Střípky 

vzpomínek“ vyšly tiskem. A právě tato krásná publikace se v úterý 19. listopadu 2019 

křtila za přítomnosti autorů a aktivizačních pracovnic, které příběhy většinou podle 

vyprávění sepsaly. Několik příběhů doplnily i staré fotografie, které uživatelé s láskou 

opatrují. Setkání se zúčastnili i někteří rodinní příslušníci, a tak když aktivizační 

pracovnice začaly číst vybrané příběhy, bylo to ještě dojemnější. K příjemné atmosféře 

přispělo i výborné občerstvení připravené naší kuchyní. 

Lidé vzpomínají většinou na pěkné věci. A právě tyto hezké vzpomínky jsou pokladem 

každého člověka, mladého i starého. Při společných rozhovorech se lidé mnohdy 

rozpovídají a bylo by přece škoda, kdyby zajímavé příběhy upadly v zapomnění. 

Senioři často říkají: „To přece není nic zajímavého, aby to stálo za zapsání.“ Ale není 

to pravda, právě ty obyčejné věci – to je přece ten život! A ty drobné „střípky“ ho přece 

tvoří. Je hezké tato vyprávění poslouchat a zapisovat. A senioři zase rádi vzpomínají 

a vyprávějí, když cítí zájem posluchačů. 

Posezení se čtením se opravdu vydařilo a věříme, že se snad zase za rok nebo za dva 

s uživateli při křtu dalšího dílu vzpomínek sejdeme.  

Publikace byla vydána za finančního přispění statutárního města Prostějov a je 

k zapůjčení u aktivizačních pracovnic 

 

                                                                                          Ivana Kaplánková 

aktivizační pracovnice DS  
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Také uživatelé Centra sociálních služeb Prostějov využili možnosti zapojit se do 

projektu českých a slovenských Kiwanis klubů pro pomoc nemocným dětem. Jde o 

výrobu látkových panenek Kiwanis, které jsou určeny pro malé pacienty v 

nemocnicích. Díky těmto panenkám hospitalizované děti překonávají pocit osamění a 

strachu z neznámého. Zdravotníkům zase usnadňují komunikaci s dětmi tím, že lékaři 

jim pomocí panenek vysvětlují a ukazují, jaké lékařské zákroky podstoupí. Každé dítě 

si může panenku vymalovat podle své fantazie a ta je pro něho potom kamarádem po 

celou dobu pobytu v nemocnici a zůstává mu i po návratu domů.  

Do prospěšné práce při výrobě panenek se s chutí zapojili uživatelé z denního 

stacionáře, domova se zvláštním režimem a z domova pro seniory. Předšité látkové 

panenky plnili vatelínem a nakonec otvor pro plnění ručně zašili. Všechny, kdo se na 

této činnosti podíleli, spojoval dobrý pocit a uspokojení, že mohou být užiteční pro 

druhé. Svým zapojením do projektu panenky Kiwanis jsme pomohli dětem 

v prostějovské nemocnici. 

                                                                                           

                                                                                                     Dana Makišová 

                                                                                           aktivizační pracovnice DZR 
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Jako každoročně v předvánočním čase, i letos přijalo Centrum sociálních služeb 

Prostějov pozvání na Vánoční jarmark pořádaný v Regionálním centru Olomouc, aby 

zde představilo výrobky z kreativní dílny. Této akce jsme se zúčastnili hned v prvním 

termínu jejího konání - ve středu 27. listopadu 2019.  

Kromě našeho centra zde bylo přítomno deset dalších vystavovatelů z ostatních 

zařízení sociálních služeb Olomouckého kraje. Tu pravou předvánoční atmosféru 

navodil krásně nazdobený vánoční stromeček i vůně medoviny. 

Na jarmarku jsme prezentovali výsledky aktivizačních činností uživatelů našich služeb 

a bylo opět z čeho vybírat. Počáteční nápor byl velký. Ještě nebyly ani vybaleny 

všechny výrobky a už náš stánek obklopil hlouček prvních zájemců. Největší poptávka 

byla již tradičně po keramické tvorbě -  líbily se zejména sošky andělů, zvonky, koule 

různých velikostí, svícny, figurky zvířátek i další vánoční dekorace. Velký zájem a 

množství prodaných výrobků nás potěšily a jsou pro nás nejen povzbuzením, ale také 

závazkem k další tvořivé činnosti. 

 

                                                                                      Simona Štěpánová 

aktivizační pracovnice DZR 

 



20 
 

 

Už tradičně se v CSSP začátkem prosince koná ve foyer modré budovy D prezentační 

výstava prací uživatelů služeb. Letos se uskutečnila v úterý 3. prosince 2019 a 

navodila příjemnou atmosféru předvánočního času.  Představila výsledky tvořivé dílny 

uživatelů z domova se zvláštním režimem, domova pro seniory a denního stacionáře 

pro seniory. Kromě keramické tvorby, kterou zastupovaly především figurky andělů, 

zvonky, svícny, domečky, koule a další výrobky, vzbudily zájem návštěvníků také 

různé vánoční dekorace, věnečky, výšivky a jiné rukodělné práce. 

O výstavu byl velký zájem ze strany uživatelů i zaměstnanců  CSSP, kteří tak měli 

možnost nejen se seznámit s výsledky kreativní činnosti uživatelů, ale také si zde 

pořídit originální dárky a drobnosti k vánoční výzdobě a současně tak podpořit další 

rozvoj rukodělných aktivit v našem zařízení. 

                                                                                                 

                                                                                                      Eva Konšelová   

                                                                                            aktivizační pracovnice DZR 

 



21 
 

 

Na Barborku - 4. prosince 2019 - jsme v budově F přivítali děti z Mateřské školy Žešov. 

Jezdí k nám už třetím rokem ukázat, co je paní učitelky naučily. Letos se předvedly 

jako čertíci a čertice v pekle. Přijeli také Mikuláš a anděl, kteří po krásném vystoupení 

rozdali dárky od dětí určené seniorům. Čertovský program se všem přítomným moc 

líbil, mnozí jej sledovali s dojetím. Na oplátku naši uživatelé vyšili dětem vánoční 

pytlíčky, ve kterých dostaly nadílku. 

Těšíme se už nyní na jarní setkání s dětmi, domluvili jsme se na vystoupení ke Dni 

matek. 

  

                                                                                                       Eva Polášková  

                                                                                                  koordinátorka budovy F 
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Jednou z akcí, která se stala již neodmyslitelnou součástí začátku adventního období 

v Prostějově, je předvánoční setkání dětí a žáků speciálních škol a uživatelů sociálních 

služeb, konané pod záštitou statutárního města Prostějova. Jeho již 9. ročník se 

uskutečnil ve čtvrtek 5. prosince 2019 v Kulturním klubu Duha a zahájil ho primátor 

města Mgr. František Jura, který popřál všem krásné vánoční svátky a pevné zdraví 

do nového roku. 

Po úvodním slovu se na pódiu střídali účinkující z jednotlivých zařízení, jejichž 

vystoupení navodila kouzelnou předvánoční atmosféru. Centrum sociálních služeb 

Prostějov prezentovala tanečním vystoupením skupina „Křepelky“ z domova se 

zvláštním režimem a denní stacionář Pivoňka s pásmem písniček ze známých 

pohádek. Na závěr slečna Silvie Šustalová zahrála na flétnu a zazpívala vánoční 

koledu, při které zapojila všechny přítomné v sále a působivě tak zakončila celý 

program. Ti, kteří se zúčastnili letošního předvánočního setkání v Duze, zde nejen 

strávili příjemné dopoledne, ale také odcházeli vzájemně obdarováni přinesenými 

maličkostmi. Opět se potvrdila platnost hesla, pod kterým se tyto akce konají – že „Být 

jiný není překážka“. 

 

                                                                                                       Ivana Fládrová 

aktivizační pracovnice DZR 
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Stejně jako vloni i letos nás v předvánočním čase navštívily děti z tanečního kroužku 

„Pohyb pro radost“ ze ZŠ Prostějov v ul. Dr. Horáka. Návštěva to byla velmi milá a 

našim uživatelům vykouzlila úsměv na tvářích. Aby taky ne, děti se na vystoupení 

vzorně připravily a předvedly spoustu kostýmů. Měli jsme možnost vidět čerty, 

princezny, ale i zvířátka. V jejich podání nechybělo ani pásmo básniček s vánoční 

tematikou, při kterém se mnohým uživatelům zaleskly oči dojetím. 

Věříme, že i v příštím roce budou pokračovat společné akce s dětmi v rámci 

mezigeneračního setkání. 

 

                                                                                           Marie Faltýnková                                                       

                aktivizační pracovnice DZR 
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Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v budově 13 H uskutečnilo předvánoční posezení 

uživatelů služby a jejich rodinných příslušníků, kteří byli na tuto akci pozváni a 

zúčastnili se jí v hojném počtu. Setkání u vánočního stromečku zahájila a všechny 

přítomné srdečně přivítala sociální pracovnice Martina Jirkovská. A pak již dostaly 

slovo děti ze ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka, které svým milým vystoupením navodily 

krásnou vánoční atmosféru. A protože k ní patří i obdarování, rozdaly našim 

uživatelům vlastnoručně vyrobená přání. 

Po skončení kulturního programu si uživatelé ještě poseděli se svými blízkými u kávy 

a malého občerstvení. 

                                                                                                    Dana  Makišová   

                                                                                            aktivizační pracovnice DZR 
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V pondělí 16. prosince 2019 přijely potěšit seniory v našem zařízení vánoční besídkou 

děti ze Základní školy v Určicích. Nejprve svůj krásný program předvedly v modré 

budově a poté se přesunuly do fialové budovy. Vystoupení měly jako již tradičně 

vypilované do posledního detailu. Tímto chceme velmi poděkovat ochotným a 

trpělivým učitelkám, které s dětmi program nacvičují. Pokaždé mají připravené nové 

písničky, tanečky a hudební vystoupení. Malí muzikanti, zpěváci a tanečníci určitě v 

předvánočním čase pohladili po duši každého seniora a navíc jim rozdali vlastnoručně 

namalované obrázky. Bylo to velice milé setkání, smích dětí zněl v obou budovách a 

naši uživatelé si s nimi rádi zazpívali své oblíbené koledy. Není divu, že mnohým se 

přitom leskly oči dojetím. 

Navíc – stejně jako v loňském roce - spolu s dětmi přijeli dobrovolní hasiči z Určic, kteří 

seniory obdarovali krásnými dárky, vyfotili se s nimi a udělali všem velkou radost. Ve 

svých slavnostních uniformách byli ozdobou této předvánoční akce. Všem ještě jednou 

moc děkujeme a budeme se těšit v příštím roce na další setkání. 

 

 

                                                                                         Jiřina Piňosová 
                                                                                          aktivizační pracovnice DS 
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Nádech blížících se Vánoc a připomenutí jejich křesťanských tradic  - s touto 

myšlenkou se v našem zařízení každoročně koná akce nazvaná „Setkání u betléma“. 

Letos se uskutečnila v úterý 17. prosince 2019 a v prostorách zahrady u oranžové 

budovy M se na ní sešlo několik desítek uživatelů služeb ze všech budov, někteří 

v doprovodu svých rodinných příslušníků. Osvětlený živý betlém v podvečer vytvořil 

působivou kulisu k biblickému příběhu a navodil u přítomných atmosféru 

nadcházejících svátků.  Slavnost zahájila ředitelka CSSP Mgr. Helena Vránová, která 

pozdravila účastníky tohoto setkání a popřála všem krásné Vánoce. 

Se sváteční úvahou vystoupil jáhen, Mgr. Karel Valtr, který nejen připomněl příběh o 

narození Ježíše Krista, ale také poukázal na jeho stále živý odkaz pro dnešní 

konzumní dobu. A pak se zrak přítomných soustředil na živý betlém, kam andílci do 

jeslí uložili malého Ježíška při čtení příběhu o zázraku jeho narození. 

Malí poslové dobra a lásky také rozdávali přítomným perníková srdíčka a všichni 

společně si pak zazpívali nejznámější vánoční koledy za doprovodu seniorského 

pěveckého sboru „Fialky“ z našeho centra. Nechyběl ani tradiční vánoční punč na 

zahřátí, jehož vůně uvedla všechny do předvánoční nálady. Akce byla realizována za 

finanční podpory statutárního města Prostějova.  

 

                                                                                        Mgr. Ludmila Pudová 

vedoucí aktivizačního úseku 
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