ÚVODNÍ SLOVO

S pokorou
Mraky deště vítr nese,
překrásné je sedět v lese.
Od sedmi tu tiše sedím,
do houštin a pšenky hledím.
Na srnce dnes opět čekám,
sojko neřvi a leť někam.
Ptačí koncert bez vstupenek,
vůně trávy to je všelék.
Slunce zvolna níže klesá,
prodlouží se stíny lesa.
Šera kolem přibývá,
lesní tma je mámivá.
Možná se teď někdo lekne,
myslivec však klobouk smekne.
Pokorně svou hlavu skláním,
Přírodě se znovu klaním.

František Mlčoch

TRADIČNÍ GULÁŠENÍ V DOMOVĚ SENIORŮ PROSTĚJOV
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Dne 22. června 2016 se konal již 5. ročník „Gulášení“. Klání již tradičně sponzoroval
Lions club Milana Hořínka. Toto sdružení určitě zasluhuje velké poděkování
za dodání surovin a hodnotných cen. Tentokrát se zúčastnilo 11 tříčlenných družstev
z různých koutů naší republiky. První krásné místo vyhrál tým Domova pro seniory
z Javorníku, vyhráli krásných 3000 korun. Druhé místo patřilo Domovu v Radkově
Lhotě a třetí příčka patřila Domovu pro seniory v Tovačově. Ceny předala
náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová a ředitel společnosti
Lions clubu Olomouc Zdeněk Svozil. Ředitel Domova Nerudova Zdeněk Libíček vše
bravurně moderoval.
Opět přálo krásné počasí skoro jako na objednávku. Všechny týmy se skvěle bavily
a Domovu pro seniory z Nerudovy ulice se tato akce vydařila bez sebemenší
chybičky. Náš tříčlenný pánský tým se sice na nejvyšší příčce neumístil, ale pánové
byli i tak spokojeni, protože jsme se umístili hned na čtvrtém místě. Pomyslná
bramborová příčka byla trefná. Proč? No přece proto, že jsme guláš zahustili
bramborou…. Budeme se opět těšit na příští rok a zabojujeme znovu. Ve velké
konkurenci ostatních domovů není toto klání určitě jednoduché a touto cestou
děkujeme všem našim soutěžícím.
Jiřina Piňosová
aktivizační pracovnice

VÝLET DO LOŠTIC
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Čtvrtek 30. června 2016 byl den, který uživatelky služby domov se zvláštním
režimem dlouho očekávaly. Příjemné letní počasí bylo jako stvořené na výlet do
Loštic. Loštice jsou krásné město a pro milovníky tvarůžků úplný ráj. Proto první
cesta uživatelek vedla do muzea Olomouckých tvarůžků. U prohlídky muzea
se dozvěděly něco o historii výroby tvarůžků, viděly formy na zpracování tvarohu
a další pomůcky a zjistily, že největšími výrobci této pochutiny byli členové rodu
Wesslsů. V podnikové prodejně měly možnost zakoupit nebo se jenom podívat na
voňavé výrobky z tvarůžků. Po prohlídce náměstí zakončily výlet posezením ve
stylové restauraci. Na své si přišly nejen milovnice tvarůžků, ale všichni, co mají rádi
dobré jídlo a pití. Celý den byl pro uživatelky služby zcela novým zážitkem a už se
těší, kam se zase podívají příště.
Lýdia Navrátilová,
ergoterapeutka DZR
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VESELÉ GRILOVÁNÍ
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Období oblíbených „grilovaček“ je nyní v létě v plném proudu. Oheň a jídlo lidi
spojuje prakticky odjakživa a dnes je grilování právem považováno za společenskou
událost. Nebylo tomu jinak ani 13. července 2016 na zahradě před Ergo-domkem,
kde si uživatelky služby z domova se zvláštním režimem připravovaly klobásky na
grilu.
Posezení pod širým nebem podtržené podmanivou vůní grilované uzeniny přineslo
všem tu správnou letní pohodu. Na společném setkání u ohýnku panovala dobrá
nálada zpestřená zpěvem a tancem za nádherného slunečného počasí. Přáním
všech je opět se u grilování sejít a prožít příjemné chvíle na zahradě.
Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka DZR
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PROCHÁZKA DO MĚSTA
Červencové páteční dopoledne bylo sice zataženo, foukal čerstvý vítr, ale klientky z
domova se zvláštním režimem budovy 13H zamračené počasí neodradilo. Všechny
se těšily na procházku do města. Posezení v příjemných prostorách cukrárny
a dobroty v podobě zmrzlinového poháru, zákusku a dobré kávy byly velkou
odměnou. Cestou zpět jsme se prošly kolem pomníku věnovaného památce našeho
prvního prezidenta T. G. Masaryka a také jsme nahlédly do nazdobených výloh
prodejen lemujících náměstí. I když nás celou dobu provázelo nebe plné černých
mraků, stálo to za to. Deštníky a pláštěnky jsme nakonec nemusely vůbec použít.
Simona Štěpánová
aktivizační pracovnice DZR
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GRILOVÁNÍ KUŘECÍCH ŠPÍZŮ
K létu patří už tradičně i v našem zařízení posezení venku spojená s grilováním
či opékáním. K tomuto účelu využíváme zahradní posezení před Ergo – domkem.
Nebylo tomu nijak ani 16. srpna 2016.
Dopoledne probíhaly veškeré přípravy na grilování špízů. Uživatelky služby
z domova se zvláštním režimem si k tomu účelu rozdělily úkoly – jedna čistila cibule
a papriky, druhá krájela klobásy, třetí žampiony a další ingredience. Den předem
marinovaly kuřecí maso. Společně je pak napichovaly na špejle. Při této činnosti
nechyběl ani humor a vzájemné domlouvání, kdo co dál bude dělat. Odpoledne se
uživatelky služby už těšily na omamnou vůni grilování a společné posezení
na zahradě.

Ochutnávku kuřecích špízů doladily melodie trampských písní.

Poděkováním všech přítomných končilo příjemně strávené letní odpoledne.
Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka DZR
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VÝSTAVA SBĚRATELSKÝCH PANENEK
Ve čtvrtek 11. srpna 2016 přilákala uživatelky z domova se zvláštním režimem
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do Kulturního a společenského centra v Prostějově nevšední a ojedinělá výstava
sběratelských panenek. Na malé ploše výstavního sálu uživatelky obdivovaly přes
250 panenek různých podob, velikostí, různých stylů, materiálů a mimořádného
realistického provedení. Kromě panenek zde byly k vidění i kočárky z minulého
století. Výstava je dílem autorek Moniky a Nikol Chmelařových, které v Prostějově
vystavovaly jen necelou čtvrtinu své rozsáhlé sbírky. Velkou část těchto panenek
i samy vyrábí či pořádají veřejné kurzy, kde učí účastníky tyto panenky zhotovovat.
Uživatelky z domova se zvláštním režimem tato výstava velice nadchla a nejedna
zavzpomínala na svoje děti, na oblečení z té doby, které si často vyráběly samy
doma. Všechny měly radost z toho, že si mohly vybrané panenky pochovat.

Marie Faltýnková a Ludmila Pudová

OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTKEM SPORTU –
RIO DE JANEIRO 2016
Rio de Janeiro – česky Lednová řeka - brazilské město, kde žije přes 11 600 000
obyvatel, bylo dějištěm olympiády 2016. Druhé největší město Brazílie, se stalo
prvním jihoamerickým městem, které hostilo 31. olympijské hry s celkovou účastí
10 500 sportovců. Nejúspěšnějšími státy co do počtu medailí jsou USA, Velká
Británie, Čína, Ruská federace, Německo, Japonsko, Francie, Korejská republika,
Itálie a Austrálie.
Olympiády se zúčastnilo 104 českých sportovců, kteří vybojovali 10 medailí. Z toho
jednu zlatou, dvě stříbrné a sedm bronzových.
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Jediným naším držitelem zlaté olympijské medaile se stal judista Lukáš Krpálek,
který je také mistrem světa z roku 2014 a dvojnásobný mistr Evropy. Lukáš Krpálek
se narodil 15. listopadu 1990 v Jihlavě, je ženatý a necelý měsíc před letní
olympiádou 2016 v Riu de Janeiru se mu narodil syn. Je vášnivým sběratelem
motorek a nejraději relaxuje u vody lovem ryb.
A na závěr naše medailové úspěchy jmenovitě:
Zlatá medaile – Lukáš Krpálek - judo
Stříbrná medaile – Josef Dostál - rychlostní kanoistika
Jaroslav Kulhavý - horská kola
Bronzová medaile – Daniel Havel, Jan Štěrba, Josef Dostál a Lukáš Trefil - čtyřkajak
na 1000 m
Lucie Šafářová a Barbora Strýcová - tenis (čtyřhra ženy)
Lucie Hradecká a Radek Štěpánek - tenis (smíšená čtyřhra)
Petra Kvitová - tenis (dvouhra ženy)
Ondřej Synek – veslování
Barbora Špotáková – hod oštěpem
Jiří Prskavec – singl kajak

Ivo Trunda
pracovník přímé péče odd. DP

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Příjemné letní počasí jako na objednávku doprovázelo zábavné odpoledne, které
se uskutečnilo v úterý 23. srpna 2016 ve vyzdobené zahradě u budovy 13H
pod názvem „Zahradní slavnost“. Sešlo se na ní více než sto padesát uživatelů
služeb ze všech budov CSSP. Celým odpoledním programem provázela hudební
skupina „Trio plus“ z Prostějova, jejíž členy účastníci slavnosti vřele přivítali a pak
častým potleskem odměňovali jejich výkony. Pěkným zpestřením bylo vystoupení
taneční skupiny „Křepelky“ za doprovodu „Tria plus“, které navodilo úžasnou
atmosféru, po níž se rozproudila volná zábava s tancem a zpěvem. Po celou dobu
zde nechyběla dobrá nálada, radost z tance při známých písničkách a ke
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spokojenosti přispělo i výborné občerstvení, kterému „kraloval“ vynikající štrúdl.
Zahradní slavnost byla další příležitostí ke společnému setkání a pobavení uživatelů
našich služeb. Nové příjemné zážitky, které si účastníci této zdařilé letní akce
pochvalovali v jejím závěru, byly nejlepším dokladem jejich spokojenosti.
Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka DZR
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SPORTOVNÍ TURNAJ
Motto: „ Člověk je dokonale lidský, jen když si hraje“
Pod tímto mottem se 25. srpna 2016 nesl sportovní turnaj v Domově pro seniory
v Nerudově ul. v Prostějově. Na společné setkání se tým uživatelek služby z domova
se zvláštním režimem CSSP dlouho předem těšil. Počasí nám přálo, krásně svítilo
sluníčko a naše zástupkyně se s chutí pustily do disciplín, ve kterých mohly společně
s ostatními soutěžními družstvy bojovat o co nejlepší umístění. Čekala je spousta
úkolů, které vyžadovaly šikovnost rukou, pohotovost a přesnost pohybů. Nejvíce se
družstvu CSSP dařilo v pantomimě, kdy jedna ze soutěžících předváděla určité
povolání, a ostatní musely uhodnout, o jaké povolání jde. V házení šišek
do proutěného koše si vedla velmi zdatně paní Staňková. Příjemným zpestřením
sportovního dne bylo chutné občerstvení, které pro soutěžící hostitelé připravili.
I když se nám nepodařilo obsadit příčky vítězů, zábava a společné soupeření s jinými
družstvy se všem členkám našeho týmu moc líbily. Tímto děkujeme Domovu pro
seniory v Nerudově ul. za pozvání a budeme se těšit na další setkání.
Ivana Fládrová
aktivizační pracovník DZR
15
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VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ LÉTA
Ve čtvrtek 1. září se v suterénu modré budovy uskutečnila skupinová reminiscence
na téma – první školní den. Všichni rádi vzpomínáme na tu dobu, kterou jsme trávili
ve školních lavicích, a proto, jako každý rok jsme se sešli ve skupině a zavzpomínali
na školní léta. Doba, kdy se sedělo v lavicích, které měly zabudované kalamáře je
pro dnešní generaci již neznámá. Bylo krásné poslouchat, jak se přítomní rozpovídali

o starobylých školních tradicích, kdy rákoska byla na denním pořádku, a pan učitel
byl ctěná autorita obce. Kdy plnicí pera vlastnily jen děti z lepších rodin, a ty ostatní
psaly pery s kovovou špičkou, která se namáčela do kalamáře s inkoustem.
Nezapomněli jsme ani na aktovky, které se nosily v ruce a ne na zádech.
Na předměty, které již nejsou v osnovách - jako náboženství, péče o dítě nebo
krasopis. Oživit vzpomínky pomohlo třeba staré dřevěné počítadlo, sešity, které se již
dnes neprodávají anebo fotografie z válečných let, které přinesla jedna ze
zúčastněných. Fotografie, na které děti mají všechny ruce za zády, byla jedna z nich.
Všem přítomným se vybavily vzpomínky, někomu třeba jen na kaňky, které se nedaly
odstranit, na to jak se chodilo kilometry pěšky do školy a třeba i bosky, aby se
nezničily boty (ty se obouvaly až před školou). I takové vzpomínky při příjemném
zářijovém posezení zazněly.
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Vzpomněli jsme i na válečné období, kdy ze škol byly udělány provizorní ošetřovny
nebo prostory školy byly zabrány Němci a muselo se vyučovat v hostincích nebo
škola na nějaký čas nebyla vůbec. Také se přítomní bavili o tom, jak se chodilo do
školy upraveně, jak se nosilo dříví do školy, aby bylo čím topit. Zkrátka škola základ
života, vždyť se tak i jmenuje krásný film pro pamětníky, který se tomuto vzpomínání
hodně přibližuje.
Jiřina Piňosová
aktivizační pracovnice

OLYMPIÁDA SENIORŮ V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ
BOHUSLAVICE
Již skoro tradičně jsme přijali pozvání do Domova pokojného stáří v Bohuslavicích,
který pořádal VII. ročník Olympiády pro seniory. Olympiáda se uskutečnila 7. září
2016. Naše soutěžní družstvo se skládalo ze čtyř členů: paní Věra Slapničková, paní
Ludmila Losová, pan Jiří Jurníček a pan Miroslav Řezníček. Po příjezdu se naše
družstvo zapsalo u prezenčního stolu, poté nás čekalo bohaté pohoštění, velice nám
chutnal skvělý domácí perník. Olympiádu zahájila v 13:00 hod vedoucí DPS
Mgr. Bc. Pavlína Pašová. Soutěžilo se v pěti disciplínách: 1. Šup vajíčko do lísky,
2. Shoď panáčka, 3. Sestřel zvíře, 4. Poznej předmět, 5. Ulov rybu. Naše družstvo
bojovalo ze všech sil, také počasí nám přálo, byl nádherný sluneční den.
Paní Losová bojovala jako lvice, v kuželkách byla úžasná. Panu Jurníčkovi se dařilo
v lovu ryb. Paní Slapničková a pan Řezníček byli úspěšní v poznávání předmětů se
zavázanýma očima na čas. Ani jsme se nenadáli a odpoledne uteklo jako voda, a tak
jsme netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. V disciplíně poznej předmět, obdržel
pan Řezníček II. místo s časem 18:93 s. Výherci byli odměněni krásnými cenami,
diplomem, medailí a dárkovým balíčkem. Pan Řezníček tuto cenu přijal s velkým
dojetím. Po vyhlášení výsledků nás opět čekalo bohaté občerstvení, posilněni a plni
dojmů jsme se vydali na zpáteční cestu domů.
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Jana Mariánková
aktivizační pracovnice

MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO V URČICÍCH
V Určicích se konala první zářijový týden pouť k Panně Marii Určické. Jednalo se
o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a okolí od 17. století.

Poutní úcta

k Určicím se spojovala s obrazem Panny Marie, který zázračně uzdravoval nemocné.
Tento obraz se původně nacházel na stromě u hlavní cesty, která spojuje Určice
s městem Prostějov. Poté co tento obraz zázračně uzdravil několik lidí, byl
slavnostně přenesen do Určického kostela, kde je k vidění dodnes.
Mše svatá se konala v neděli 4. září v 11:00hodin a celebroval ji kardinál Miloslav
Vlk, hlavní kaplan Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a
zpěvem ji doprovodil Magnificat Brno. Dále na této mši byli přítomni představitelé
rytířských a kněžských řádů. Pouť byla ukončena slavnostním požehnáním
v 15:00hodin a poté byla vysvěcena nová kaple sv. Lazara a Boží muka sv. Lazara.
Pro zájemce poutě byla celý den otevřena unikátní kostelní věž z počátku 15. století,
která prošla náročnou opravou. Tato věž není součástí kostela, ale stojí samostatně.
kolektiv pracovníků
budova M
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PROCHÁZKA K RYBNÍKU
V jedno krásné, téměř letní, zářijové odpoledne, jsme se vypravili s našimi uživateli
na procházku k rybníku a do Smetanových sadů. To jsme ještě netušili, jak příjemně
strávený čas to pro všechny bude a jak se procházka vydaří. Ve stínu vzrostlých
stromů jsme rybník obešli a při tom jsme ještě krmili kachny přineseným pečivem.
Ty, když objevily, že se rozdává „svačina“, slétly se do velké skupiny. Pak jsme ještě
objevili místo, kde těsně pod hladinou plavaly malé rybky a ty spořádaly zbytek
pečiva.

Odpolední

procházku

jsme

zakončili

návštěvou

nově

upravených

Smetanových sadů, které mnozí z nás po revitalizaci ještě neviděli. Příjemné cestičky
a mostky přes potok nás dovedly skoro až ke hvězdárně. Následovalo krátké
posezení ve stínu starých stromů a pak už jsme se naplněni dojmy pomalu vraceli
zpět domů.
Ivana Kaplánková
aktivizační pracovnice
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ODPOLENÍ SETKÁNÍ S KONĚM
Neobvyklým zpestřením odpoledních aktivit v CSSP byla 6. září 2016 návštěva
Ing. Ježka, který k nám zavítal se svým koněm. Na zahradním prostranství se i přes
nevlídné počasí sešlo na pět desítek uživatelů služeb ze všech budov našeho
zařízení. Po vystoupení z mobilního boxu „svalnatý krasavec“ -

plnokrevník

se jménem Bejrút - upoutal pozornost všech přítomných. Ti si mohli nejen zblízka
prohlédnout toto ušlechtilé zvíře, ale hlavně se dozvěděli spoustu zajímavostí o jeho
životě včetně zásad, jak pečovat o zdraví koně. Nechyběly všeobecné informace
o správné výživě a krmení koní, o jejich výcviku a jezdeckých disciplínách.
Uživatelům našich služeb se naskytla ojedinělá podívaná na krásu cválajícího koně
a ježdění v sedle. Nepochybně největším zážitkem pro ně byla možnost Bejrúta
pohladit nebo mu podat pamlsek. Spokojení návštěvníci, kteří odcházeli plni
příjemných dojmů, jsou již dnes pro nás závazkem v takových akcích pokračovat.
Lýdia Navrátilová
ergoterapeutka DZR
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POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Dne 13. Září 2016 se v parku Centra sociální služeb uskutečnilo mezigenerační
setkání seniorů s žáky ZŠ Dr. Horáka s názvem „Pohádkové odpoledne“.
Uživatelé služby se proměnili v pohádkové babičky a dědečky, kteří měli pro děti
připravené úkoly k plnění. Na jednotlivých stanovištích je čekaly velmi nelehké
početní zkoušky a hádanky. Byl krásný sluneční den, který si jak žáci, tak uživatelé
velice užili.

Zahrada byla najednou naplněna dětským smíchem a povykem.

V dětech se probudil duch soutěživosti a hravosti, který ostatním pozorujícím
vykouzlil úsměv ve tvářích. Někteří účastníci při pohledu na žáky zavzpomínali
na své dětství, školní léta a vybavila se jim nejedna veselá vzpomínka.
Přivítali jsme i milou návštěvu z prostějovského magistrátu.
Na další příjemné setkání s dětmi ze základní školy se již velmi těšíme a zároveň jim
děkujeme za nadšení a ochotu, se kterou za námi přicházejí.

Hana Zajíčková
koordinátorka aktivizačních pracovníků
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NÁVŠTĚVA U STOLETÉ DÁMY
Sedm uživatelů z fialové budovy domova pro seniory v doprovodu pracovníků
a dobrovolníka pana Zbořila se v pondělí 19. září 2016 vydalo na návštěvu k dámě
s úctyhodným věkem 102 let. Nejedná se však o živou bytost, ale živoucí skvost
města Prostějova a tím je bezesporu 66 metrů vysoká prostějovská radnice,
postavená v letech 1911-1914 ve slohu zvaném historismus.
Uživatelé měli možnost prohlédnout si prostoty obřadní síně a přilehlých salonků
s výkladem, který vedla za asistence pracovníka informační služby sociální
pracovnice Soňa Provazová. Dále se přesunuli do prvního patra, kde je velmi mile
přivítala ve své pracovně osobně paní primátorka Alena Rašková, která umožnila,
aby nahlédli do tajů zeleného salonku, jak se pracovna primátora označuje. Nejvíce
byli uživatelé překvapeni, jak nápaditě je vyřešeno sociální zázemí a tajný vchod do
místnosti. Paní primátorka uvedla, že veškeré zařízení v místnosti je původní
a přidala pár poznatků za dobu, co sama kancelář využívá. Poté se všichni vydali
výtahem na náměstí, tzv. kuželnu, ze které obdivovali krásu exteriéru budovy, orloj
a nově zrekonstruované hodiny. Krátce si ještě prohlédli významné domy na náměstí,
jako např. rodný dům Jiřího Wolkra, dům U měsíčka nebo původní sídlo Palírny u
zeleného stromu. Všichni uživatelé, včetně jejich doprovodu si prohlídku velmi užili a
byli mile překvapeni detaily, které při běžné návštěvě není možno zaregistrovat.
Mgr. Soňa Provazová
sociální pracovnice
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NÁVŠTĚVA DIVADLA
Ve středu 21. 9. 2016 přijaly uživatelky z domova se zvláštním režimem pozvání
do Městského divadla. Vystupující hudba Musica Animae z Velkých Pavlovic přivítala
všechny přítomné v sále směsí lidových písní, mezi nimiž nechyběla ani oblíbená
písnička Morava, krásné zem či píseň našeho prvního prezidenta, T. G. Masaryka –
Ach synku, synku. Při nejedné z těchto písní si zanotovalo známé melodie celé
divadlo. Dále vystupující muzika představila směs muzikálových a operetních písní.
Uživatelky domova se zvláštním režimem zpívaly téměř po celou dobu spolu
s účinkujícími a z jejich tváří bylo patrné, že celé vystoupení jim udělalo velikou
radost.

M. Faltýnková, L. Pudová
aktivizační pracovnice
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ZOOPARK VYŠKOV
Ve čtvrtek 22. září se uskutečnil plánovaný výlet do ZOO PARKU VYŠKOV.
Tato spíše rodinná ZOO je zaměřena především na chov domácích a hospodářských
zvířat z celého světa. Samozřejmě je součástí ZOO i něco z exotiky. V současné
době chová zahrada okolo 480 zvířat a z toho asi 80 druhů na ploše 4 hektary.
Celou zahradu jsme si prošli pomalu a velmi pozorně. Spoustu času jsme strávili
u voliér s různými plemeny slepic a u expozice s domácími králíky. Také nás velmi
pobavil „Dvoreček naší babičky“, který navozuje atmosféru původního vesnického
dvora s volně pobíhajícími zvířaty. Pro posezení a odpočinek jsme využili altánek
s vyhlídkou, kde jsme si objednali kávu nebo limonádu na osvěžení a pánové i něco
ostřejšího. K úžasné výletní náladě se přidali, mezi námi kráčející a pyšnící se pávi.
Celý slunečný den se uživatelům líbil, což dokazovaly spokojené a usměvavé tváře.
A jistě zaváhal ten, kdo s námi nejel!
Renata Hýblová
aktivizační pracovnice

27

HODOVÉ ODPOLEDNE V SOBĚSUKÁCH
I letos jsme přijali pozvání do domova pro seniory v Soběsukách na „Hodové
odpoledne“. Program probíhal v krásně upravené venkovní zahradě, ve které
nás nejvíce upoutal pohled na zahradní jezírko s fontánkou.

Celým odpoledním

programem provázeli manželé Procházkovi se svým hudebním vystoupením
prokládaným vtipy. Uživatelé měli možnost nechat si zahrát na přání a na závěr
programu zazněla i tematická píseň „Či só hode“. Nechybělo ani bohaté občerstvení
v podobě koláčků, chlebíčků a výborné kávy. Čekala na nás i velmi pestrá tombola.
I přes chladné počasí jsme si odpoledne naplno užili.
Hana Zajíčková
koordinátorka aktivizačních pracovníků

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fotografie v tomto časopise jsou použity se souhlasem uživatelů.
Redakční rada: Mgr. Lenka Prosecká, Mgr. Petra Zbořilová, Bc. Ludmila Pudová
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Lidická 86, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 321 403
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