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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí čtenáři našeho Čtyřlístku!
S počátkem léta Vás všechny co nejsrdečněji zdravím. Za okny to tak sice stále
nevypadá, ale kalendář nám to jasně říká – léto je tady!
Jak jste si všimli, jaro u nás proběhlo v duchu dokončovacích prací na nově
zrekonstruovaných budovách a jejich okolí. S dokončením stavebních prací jsme se
konečně zbavili stavebního ruchu, z našeho parku zmizely ploty, stavební stroje,
auta, odešli i samotní stavbaři. Konečně se upravily travnaté plochy, které se
pomaličku začínají zelenat, brzy je doplní květinové záhony, keře a stromky a park
nám všem bude sloužit k odpočinku a procházkám.
V uplynulých týdnech se uskutečnila řada pohovorů se zájemci o práci v našem
zařízení. Bylo potřeba doplnit počty zaměstnanců tak, abychom zajistili poskytování
služeb novým uživatelům, kteří k nám brzy přijdou. I Vy na svých odděleních potkáte
nové tváře pracovníků, kteří po zapracování nastoupí do nových služeb nebo
vystřídají některé naše stávající zaměstnance, kteří se stanou pilíři nových
pracovních týmů v nových službách.
V nových budovách stále ještě probíhají dokončovací činnosti. Provádí se drobné
opravářské práce, doplňuje se vybavení a celkově se zkrášlují všechny místnosti tak,
aby se v nich novým uživatelům líbilo. Všichni se usilovně snažíme, aby
ke slavnostnímu zahájení, které proběhne 26. srpna 2015, bylo všechno tak, jak má.
Ke slavnostnímu otevření nových objektů pozveme hosty z Olomouckého kraje, který
je naším zřizovatelem a současně investorem projektů s názvem Rekonstrukce
budovy 6F CSS PV – zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře
a Rekonstrukce pavilonu CSS PV – zařízení pro chronicky nemocné Alzheimerovou
nemocí. Budou rovněž pozváni představitelé našeho města a zástupci odborné
veřejnosti. Dopoledne si naši hosté prohlédnou zrekonstruované budovy.
Na odpoledne bude pak pro všechny připraven kulturní program.
Noví uživatelé k nám začnou přicházet od začátku září. Ve žluté budově 6F poblíž
zadního východu na Brněnskou ulici, které pracovně říkáme „Chata“, bude zřízen
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denní stacionář pro seniory pro 20 osob. Ten bude v přízemí, v patře pak bude
6 lůžek pro odlehčovací službu a 3 pokoje chráněného bydlení pro ženy
s psychickým onemocněním. Ve světlé budově 13H, kterou jsme pracovně nazvali
„Včelín“, naleznou své domovy naši spoluobčané trpící Alzheimerovou nemocí.
Pro ně bude připraveno 14 dvojlůžkových a 1 jednolůžkový pokoj.
Věřím, že se nám společnými silami podaří všechny práce a úkoly doladit tak, aby byl
Den slavnostního otevření opravdu slavnostní, veselý a zůstaly nám na něj příjemné
vzpomínky.
A na závěr bych Vám všem, milí čtenáři, chtěla popřát krásné letní dny plné sluníčka,
pohody a dobré nálady. Léto budiž pochváleno!

PhDr. Miluše Lišková
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VELIKONOČNÍ JARMARK
Již tradičně se Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o., prezentovalo
na Velikonočním jarmarku, který uspořádal Krajský úřad Olomouckého kraje
ve spolupráci s Regionálním centrem Olomouc. Naše zařízení se této akce účastnilo
první den konání - v úterý 31. března 2015.
Mezi desítkou vystavujících se výrobky uživatelů služeb z CSSP těšily opět velké
oblibě. Od prvních chvil konání jarmarku se kolem našeho stánku zastavovaly
skupinky návštěvníků, které upoutaly zejména různé velikonoční dekorace, věnečky,
keramické husy, kačeny, figurky ptáčků, beránků a dalších zvířátek symbolizujících
jaro. Líbily se také keramické hrnky, skořápky, misky, háčkovaná vajíčka aj.
Kromě zájmu nakupujících nás těšily také dotazy kolemjdoucích na naši organizaci
a v neposlední řadě byla pro nás přínosem příjemná výměna zkušeností s jinými
zařízeními sociálních služeb v kraji.
Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka
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HONĚNÍ JIDÁŠE
V pátek 3. dubna 2015 se vydaly uživatelky služby domov se zvláštním režimem
do velikonočně vyzdobeného centra města. Po poledni se na prostějovském náměstí
rozezvučely řehtačky, klapače, trakače a hrkače. To vše totiž patří k tradicím Velkého
pátku. Tak zvané honění Jidáše je neodmyslitelnou součástí zvyků připomínajících
Velikonoce. Chlapci ze souboru Klásek z Kralic na Hané za pomoci svých hlučných
nástrojů upoutávali pozornost všech kolemjdoucích. Přilákali i naše uživatelky,
které využily možnost s dětmi se na památku vyfotografovat a přispět jim do kasičky.
Na zpáteční cestě obdivovaly stromky nazdobené malovanými vajíčky a dalšími
vlastnoručně vyrobenými dekoracemi, o které se postaraly děti z prostějovských
základních škol a mateřských školek. I když chladné a větrné počasí jaro moc
nepřipomínalo, celková atmosféra na náměstí uživatelkám svátky jara přiblížila.
Simona Štěpánová
aktivizační pracovnice
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VYSTOUPENÍ ŠVÉDSKÉHO SOUBORU
Na velikonoční pondělí 6. dubna 2015 se rozezněly hudbou a zpěvem prostory foyer
modré budovy Centra sociálních služeb Prostějov. Uživatelé služeb zhlédli nádherný
koncert v podání 30 mladých hudebníků švédského sboru “Glohs Orchestra“.
Mladí hudebníci ve věku 12 – 18 let pocházejí ze švédského města Göteborg,
kde studují hudební konzervatoř. V současné době pořádají koncerty po České
republice, již navštívili města jako Prahu, Brno, Litomyšl a dále budou pokračovat
do Olomouce, kde si společně zahrají s místní hudební školou.
Na koncertu v našem zařízení vystoupili s poněkud netradičním a bohatým
repertoárem, jmenujme např. Bossanova soul, Skyfall, Michael Jackson – Triller,
Louis Armstrong – What a Wonderful World a jiné.
Uživatelé služeb odměnili švédský sbor velkým potleskem a na závěr si všichni
společně zazpívali známou českou písničku „Škoda lásky“.
Tato zdařilá akce potvrdila, že hudba nemá hranice a navzájem lidi spojuje.

Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V CSSP
První dubnový den letošního roku probíhal v Centru sociálních služeb Prostějov
ve znamení „Velikonoční prezentační výstavy“, která představila práce uživatelů
služeb z jejich tvořivých dílen. A bylo opět co k vidění. Zaujaly keramické výrobky
určené zejména k dekoraci před jarními svátky a k výzdobě ať už domovů nebo
zahrádek.
A tak se na stolech s vystavenými výrobky vedle sebe tísnily různě velké keramické
husy, kačeny, figurky kohoutů, zajíčků, ptáčků, šneků, slonů, ale také kočky, pagody,
svícny, vajíčka a různě zdobené dekorační koule, popelnice a jiné. Zájem byl také
o velikonoční věnečky, háčkovaná vajíčka a drobné dekorace.
Výstavu zhlédla asi stovka návštěvníků z řad uživatelů služeb a veřejnosti. Pro tvořící
je to vždy dobrá příležitost k motivaci do další činnosti a pocitu užitečnosti.
S výsledky kreativní práce v ergo-aktivizacích CSSP se mohla seznámit i široká
veřejnost prostřednictvím zpravodajství regionální televize.
Lýdia Navrátilová

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „MOJE OBLÍBENÁ HRAČKA“
Společné dopoledne prožili 20. dubna 2015 senioři z Centra sociálních služeb
Prostějov, p. o., a žáci Základní školy Vl. Majakovského Vrahovice. Po úvodním slově
ředitelky CSSP Miluše Liškové rozdávaly děti diplomy a drobné dárky všem
seniorům, kteří se nebáli sepsat vzpomínku na nejoblíbenější hračku svého dětství.
Některé ze vzpomínek přečetla šikovná děvčata z druhé třídy a my ostatní jsme
s dojetím poslouchali. Děti žijící v období války neměly mnohdy hračku žádnou,
nebo jen jedinou, ale o to více si jí uměly vážit. Neměly zdaleka takové možnosti jako
děti dnešní, přesto byly šťastné. Zapojovaly svou fantazii, tvořivost. Ani bída a válka
nemohla být překážkou při dětské nespoutané radosti ze hry.
Naopak překvapující byly odpovědi šesti, sedmiletých na otázky našich seniorů - jaká
je jejich nejoblíbenější hračka v životě. Zazněly jednotné odpovědi. Mobil, počítač.
Z tváří seniorů se dalo vyčíst, že asi nikdo by hračky nebo hry svého dětství
nevyměnil ani za ten nejlepší mobil světa.
Je dobře, že malé děti mají zájem společně se sejít, něco se dozvědět a také se
poučit od starších generací. Srdečně děkujeme za spolupráci paní vychovatelce
Naděždě Kalábové a žákům ze ZŠ Vl. Majakovského Vrahovice a už dnes se těšíme
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ZA MĚSTSKOU ARCHITEKTUROU
Poznat blíže město, ve kterém žijí, seznámit se s jeho architekturou i současně
probíhajícími úpravami v centru Prostějova – to byl hlavní cíl jarní procházky
uživatelek služby domov se zvláštním režimem. Uskutečnila se za pěkného počasí
ve středu 22. dubna 2015 dopoledne.
První zastávka patřila „stoleté dámě“ – prostějovské radnici, kterou si některé
uživatelky služby prohlédly i uvnitř, ostatní obdivovaly dominantu náměstí s právě
opravovanou

věží

venku.

Pro

všechny

bylo

příjemné

posezení

před

zrekonstruovaným prostějovským zámkem. Poté už uživatelky služby zamířily
na náměstí, kde probíhají rozsáhlé stavební úpravy, které výrazně změnily jeho tvář.
Samozřejmě nemohlo chybět zastavení u kavárny Avatarka, kde si ve výloze
prohlédly své výrobky z tvořivé dílny. Prvky nové architektury zhlédly při návštěvě
„Zlaté brány“ – návštěvu uživatelky služby samozřejmě spojily s posezením u kávy
a sladkých dobrot. Zajímavá procházka prohřátá slunečními paprsky přispěla
k rozšíření vědomostí uživatelek služby a k jejich dobré náladě.
Markéta Hálová
Ludmila Pudová
aktivizační pracovnice
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ZPÁTKY DO ŠKOLY
V měsíci dubnu se uskutečnila výjimečná akce s názvem „Zpátky do školy.“ Senioři
z Centra sociálních služeb Prostějov, p. o., měli možnost navštívit Základní školu Vl.
Majakovského Vrahovice a přímo se zúčastnit vyučovacích hodin. Po mnoha letech
tak usedli do lavic jako žáčci a s velkým zaujetím se zapojili do právě probíraného
učiva ve třídách nižšího stupně. Nikdo z dětí nehádal „novým žákům“ věk mezi
osmdesáti až devadesáti lety. Setkání generací provázela po celou dobu srdečná
a milá atmosféra. Dotazy dětí na vzpomínky ze života seniorů neměly konce.
S dojetím jsme sledovali, jak děti dychtí po tom, dozvědět se co nejvíce o době,
ve které senioři žili. Jak to kdysi vypadalo ve škole, jaké byly učebnice, co si tehdy
děti nosívaly na svačinky, jak si dříve hrávaly, jak trávily volný čas. Starší žáci z páté
třídy se ale zamýšleli i nad vážnými tématy - jak to bylo za války, za komunismu,
porovnávali se vzpomínkami svých prarodičů.
Na tento den budou dlouho vzpomínat nejen samotní žáci a senioři, ale
i pedagogové. Setkání přineslo nesmírně důležité a cenné předávání vzpomínek
v historickém kontextu i výměnu zkušeností napříč generacemi, tolik potřebnou
zvláště v dnešní době.
Mgr. Petra Zbořilová
aktivizační pracovnice
s prvky koordinace
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AUTORSKÉ ČTENÍ
Ve středu 13. května se v 17.00 hodin uskutečnilo v Městské knihovně čtení poezie
z tvorby paní Marcely Prázdné, která žije v Centru sociálních služeb Prostějov. Už od
rána se paní Prázdná těšila, ale byla tu také velká tréma, i když první čtení
v knihovně to pro ni nebylo. Taková poezie je ale přece jenom kus soukromí.
Nakonec všechno dopadlo dobře. Tři členové divadla POINT s ředitelem knihovny
p. Procházkou, který celý program velmi pěkně uváděl, četli básně seřazené podle
tematického zaměření do několika bloků. Všichni přítomní tak mohli prožít příjemnou
poetickou hodinku, která byla zakončena potleskem i květinami pro autorku.
Doufejme, že na příští setkání s její tvorbou nebudeme dlouho čekat a opět se
sejdeme v podkrovním sále Městské knihovny k milému posezení nad její poezií.
Ivana Kaplánková
aktivizační pracovnice
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MÁJKOVÁ OLYMPIÁDA
V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROSTĚJOV
Stavění májky – symbolu života a jeho ochrany – se v Centru sociálních služeb
Prostějov stalo již tradicí. Pro zdejší uživatele služeb je její vztyčení od roku 2012
také znakem blížící se Májkové slavnosti. Nejinak tomu bylo letos při pořádání již
4. ročníku „Májkové olympiády“, která je vždy součástí této akce. Přestože počasí
ve čtvrtek 21. května 2015 spíše připomínalo pořekadla o studeném máji,
nic nebránilo soutěžícím družstvům, aby se s elánem pustila do pěti disciplín
a prokázala při nich ještě svou zručnost, pohotovost a hlavně chuť do sportovního
zápolení. Kromě tří domácích

- družstev

z domova pro seniory, z domova

se zvláštním režimem a stacionáře „Pivoňka“ – se této soutěže zúčastnily tříčlenné
týmy ze čtyř okolních zařízení sociálních služeb.
Třetí příčku obsadilo družstvo z Domova důchodců Jesenec, druhé místo vybojovali
soutěžící z Domova důchodců, Nerudova ul. v Prostějově a prvenství obhájilo
družstvo domácích z domova se zvláštním režimem. Dopolední část zakončilo
slavnostní vyhodnocení olympiády a předání cen a diplomů z rukou ředitelky CSSP
PhDr. Miluše Liškové.
Odpoledne již patřilo zábavné části „Májkové slavnosti“, která se vzhledem k nepřízni
počasí poprvé uskutečnila ve vyzdobených prostorách foyer modré budovy. Ani tady
nechyběla pestrost a vlající stuhy jako vyjádření životní radosti a optimismu.
Byl připraven bohatý kulturní program, v jehož úvodu vystoupil pěvecký sbor
uživatelů služby z fialové budovy „Fialky“, doplněný jejich rodinnými příslušníky.
Další část patřila již tradičně „Křepelkám“, které sklidily zasloužený potlesk
za představení několika nových tanečních sestav a baletní improvizace. A pak už
dostala slovo „Zámecká kapela“ z Nezamyslic, která hrála k tanci a poslechu až do
pozdních odpoledních hodin a přispěla k dobré náladě všech přítomných.

Lýdia Navrátilová, Markéta Hálová
pracovnice ergo-aktivizace
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SPLNĚNÉ PŘÁNÍ

Paní Slapničkové se splnil dávný sen, měla možnost proletět se letadlem a pozorovat
krajinu Hané z ptačí perspektivy. V sobotu 16. května 2015 vzlétla v malém
vyhlídkovém letadle v Přerově. Let trval asi hodinu a půl a pro paní Slapničkovou to
byl silný a nezapomenutelný zážitek. Vyhlídkový let byl realizován v rámci veřejné
sbírky programu „Plníme přání seniorů“, do kterého se Centrum sociálních služeb
Prostějov, p.o. zapojuje, a tak tlumočí přání uživatelů služeb. Jde o projekt firmy
Sodexo, která se snaží ve spolupráci s Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů
sociálních služeb podporovat aktivní stáří a plnit sny a přání seniorům.

Lenka Prosecká
sociální pracovnice

13

GULÁŠENÍ
Již několik let je CSSP zváno na soutěž o nejlepší guláš v DD na Nerudově ulici v
Prostějově. „Gulášeníí“ se konalo ve středu 17. května 2015 za účasti 11 zařízení pro
seniory.
Několik týdnů před soutěží jsme prodiskutovávali recepty a hledali „vychytávky“,
které by nás posunuly na stupeň vítězů. Nakonec byl vybrán pánský recept
oceňovaný mnoho let spokojenými kamarády.
V úterý dopoledne se sešlo družstvo ve složení pánů Husárka, Pukla a Talandy
na verandě klubového zařízení. Čekalo na ně kilo cibule, česnek a příprava
zásmažky. S chutí se pustili do práce a zanedlouho se linula vůně po celém zařízení.
Příprava guláše den dopředu se osvědčila, protože na zahradě DD Nerudova foukal
vítr a neustále zhasínal plamen propanbutanového vařiče. Nic nás ale nevyvedlo
z míry a soustředili jsme se jen na guláš. Nenápadně jsme okukovali sousední
kuchaře, jaké ingredience do guláše přidávají. Zaujalo nás víno a fazole.
Protože jsme vařili v „papiňáku“, měli jsme hotovo ještě před určenou hodinou.
Nevím, jak se ta informace rozšířila, ale během chvilky k nám přicházeli zástupci
s talířky a chtěli ochutnat. Rádi jsme jim vyhověli, protože nešetřili chválou
a uznáním. Mezi soutěžícími se proplétali i redaktoři regionální TV PIK. Při
ochutnávání našeho guláše si povídali a diskutovali s panem Puklem nejen o guláši,
ale i o ochraně osobních dat pří zpravodajských reportážích.
Guláše v hrnci ubývalo a my čekali na hodnocení poroty. Poslední porce, které byly
jistě nejlepší, jsme nazdobili a předali. Stůl byl v obležení nejen poroty,
ale i soutěžících. Všichni sledovali, který guláš je opomíjený a ke kterému se znovu
a znovu vracejí.
Hodnotilo se několik kritérií, za která byly uděleny body. Vůně, barva, estetický
vzhled, chuť… Po zapsání posledních bodů byly listiny předány ke sčítání. Napětí
vrcholilo. Času jsme využili k uklízení a klábosení s ostatními kuchaři. Nezapomněli
jsme ochutnat guláš s vínem a fazolemi. Byl nezvyklý, ale dobrý.
Ve 13 hodin bylo vyhlášení vítězů. Toužili jsme po dobrém umístění nejen kvůli
našemu úsilí, ale i protože se našemu zařízení zatím nepodařilo nikdy stát na stupni
vítězů. Čekali jsme napnuti, co uslyšíme. Místa od 11tého po 4té nebylo vyhlášeno,
začínalo se třetím.
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„A jako třetí zařízení se umístilo…Centrum sociálních služeb v Prostějově!“ To bylo
radosti! Konečně máme medaili! Přijímáme gratulace a užíváme si slávu. Tak příští
rok zase! Na shledanou v roce 2016.

Eva Ovčáčková
aktivizační pracovnice
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DEN SENIORŮ
V červnu si každoročně připomínáme Den seniorů. Město Prostějov i letos
uspořádalo již druhý ročník setkání seniorů s poskytovateli sociálních služeb
ve spolupráci se Zdravým městem a Centrem sociálních služeb Prostějov, p.o.
Během celého dopoledne probíhaly zajímavé přednášky, např. o bezpečnosti
seniorů, o zdraví a zdravém životním stylu. Přítomní si také mohli prohlédnout
potřeby a pomůcky usnadňující aktivní život seniorů. Po celou dobu dotvářela
atmosféru Dne seniorů v Duze hudba Zámecké kapely z Domova „Na Zámku
Nezamyslice“. Společenské akce v Kulturním klubu Duha se zúčastnili i uživatelé
služeb CSSP.
Mgr. Petra Zbořilová
aktivizační pracovnice
s prvky koordinace
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JIŘÍ KRAMPOL V CSSP
Jméno Jiřího Krampola většina z nás spojuje především s humorem. Setkání s tímto
známým hercem, bavičem a dabérem ukázalo, že mu nejsou lhostejné ani problémy
seniorů v naší společnosti. Do CSSP zavítal v pátek 5. června 2015 se svým
dlouholetým kamarádem - právníkem Petrem Michkem, se kterým plánuje otevřít na
podzim v Prostějově bezplatnou občanskou poradnu, kam by senioři – ale nejen oni
– mohli přijít pro odbornou radu. O tomto záměru oba informovali uživatele služeb při
venkovní besedě, která se uskutečnila na zahradě oranžové budovy M.
Nechybělo ani humorné povídání Jiřího Krampola, jeho vzpomínky na Miloslava
Šimka a jejich působení v divadle Semafor. Hovořil také o svých rodinných kořenech,
které ho pojí k Prostějovsku. Po zodpovězení dotazů přítomných rozdával zájemcům
podepsané fotografie a závěr patřil společnému fotografování.
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PÉTANQUE
V úterý 2. června 2015 se zástupci uživatelů Centra sociálních služeb
v Prostějově zúčastnili sportovního klání ve hře pétanque, které se konalo
v prostorách Domova seniorů POHODA ve Chválkovicích. Bylo to krajské kolo
VI. ročníku Morava Cupu, jehož dvě vítězná družstva postupují do celomoravského
finále. Naše družstvo nastupovalo do tohoto turnaje s elánem a odhodláním
dosáhnout co nejlepších výsledků. To se mu nakonec podařilo a z osmi
zúčastněných týmů vybojovalo čestné čtvrté místo. Slavnostního vyhodnocení
se zúčastnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvona Kubjátová.

Josef Moudrý
aktivizační pracovník
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SPORTOVNÍ DEN V DD JESENEC
Také letos jsme přijali pozvání od Domova důchodců v Jesenci, kde se konal
jubilejní, již X. ročník sportovních her. Uskutečnil se ve středu 10. června 2015 pod
záštitou náměstků hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka a Yvony Kubjátové.
Tříčlenné družstvo z CSSP bylo sestaveno z uživatelek služby z oranžové a zelené
budovy domova se zvláštním režimem, tvořily ho jmenovitě paní Palátová, paní
Vláčilová a paní Staňková. Z Centra sociálních služeb Prostějov odjížděly plny elánu
a nadšení. Po příjezdu soutěžících, jejich milém přivítání a počáteční prezentaci se
ujali slova ředitelka domova důchodců a starosta obce Jesenec. A pak už
následovaly sportovní hry. Na soutěžící týmy čekalo sedm disciplín, jejichž názvy
psané v místním nářečí napovídaly, že budou pojaty v hravém duchu. Naše trojice je
zvládla úspěšně a hlavně rychle, a tak ve zbývajícím čase pozorovala klání ostatních
družstev. Netrpělivé čekání na vyhlášení výsledků všem zpříjemnilo bohaté
občerstvení. Velké nadšení, které nastalo pro naše soutěžící při vyhlášení prvního
místa, pokračovalo a bylo znát v jejich tvářích i při předávání vítězného poháru a
věcné ceny. Na příjemně strávený den a sportovní úspěch v Jesenci budou jistě ještě
dlouho vzpomínat. Organizátorům patří naše poděkování nejen za pozvání na tuto
zdařilou akci, ale také za pohostinnost, možnost setkání a výměny zkušeností se
zástupci uživatelů okolních zařízení sociálních služeb.
Eva Konšelová
aktivizační pracovnice
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SBORNÍK VZPOMÍNEK
Letos na jaře vyhlásili žáci ZŠ Vl. Majakovského další soutěž pro babičky a dědečky
s názvem „Moje oblíbená hračka“. Své nadšení a dětskou zvídavost přenesli na
seniory, kteří s chutí zavzpomínali na své dětství a svou vzpomínku také sepsali.
Jednotlivé příběhy děti nádherně ilustrovaly a postupně vznikalo dílo, na které
můžeme být všichni právem pyšní. 23. června jsme pak uspořádali v Centru
sociálních služeb Prostějov výstavku a společně pokřtili Sborník vzpomínek „Moje
oblíbená hračka“. Kmotrem Sborníku se stal vedoucí sociálního odboru města
Prostějova pan Mgr. Jaroslav Svozil.
Naše společné práce jsme prezentovali také na Dni seniorů 2015 v Kulturním klubu
Duha Prostějov. Touto cestou velice děkujeme žákům ZŠ Vl. Majakovského, kteří pod
vedením paní vychovatelky Naděždy Kalábové vnáší kus radosti do životů starších
lidí.

Mgr. Petra Zbořilová
aktivizační pracovnice
s prvky koordinace
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VÝLET NA PLUMLOVSKOU PŘEHRADU
Páteční ráno 19. června bylo poněkud deštivé. Nikdo by nehádal, že se výlet na
Plumlovskou přehradu i přes nepříznivé počasí krásně vydaří. Sluníčko nakonec
zvítězilo nad mraky a nic nebránilo příjemné procházce kolem přehrady
s nostalgickým zavzpomínáním na známé výletní místo.
Mgr. Petra Zbořilová
aktivizační pracovnice
s prvky koordinace
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NĚCO PRO ZÁBAVU A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Doplňte rčení a přísloví, tak aby dávala smysl.

Kam chodí ……………………., nechodí lékař.
Pod ……………………… je největší tma.
S ………………….. jde všechno líp.
………………………. půl zdraví.
Pro jedno kvítí ……………. nesvítí.
………………………. myje.
Na jazyku med, v srdci……………….
Přišel s ……………………….. po funuse.
Nové………………. mete.
Každý ………………… pilku.
Dobrá ………………………. zlato.
Ve ………….. je pravda.
Potrefená ………………… ozve.
Opakování je ………………….moudrosti.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fotografie v tomto časopise jsou použity se souhlasem uživatelů.
Redakční rada: Mgr. Lenka Prosecká, Mgr. Vendula Kaprálová, Mgr. Petra Zbořilová, Markéta Hálová
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Lidická 86, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 321 403
www.csspv.cz
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