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Již za několik dní budeme prožívat vánoční svátky. Přípravy jsou v plném
proudu. Pečení, vaření, vybírání a nakupování dárků pro naše nejbližší. Všude
spousta lidí, tlačenice a shon, ale je to trochu jiné než obvykle. Sama nevím,
jestli je to tou předvánoční dobou, ale jsem také jaksi zranitelnější. Chtěla bych
si udělat zejména ve svém nitru pořádek, nehonit se za věcmi, které mají
přechodnou nebo nemají žádnou hodnotu. Chtěla bych být lepší, tolerantnější,
chtěla bych především trochu víc pomáhat potřebným, ale nejvíc za všeho
bych se chtěla vrátit do dětství.
To těšení na Vánoce se zdálo nekonečné! S jakou radostí jsme strojili vánoční
stromek! Krásné barevné baňky a čokoládové bonbony zabalené ve zlatém
či stříbrném staniolu, barevné elektrické svíčky, stříbřité řetězy. To vše bylo
na stromečku… Ale nejvíc jsem se těšila na Štědrý večer. Celá rodina seděla
za jedním velkým stolem plným dobrot. Máma vždycky připravila jeden talíř
navíc, kdyby náhodou přišel někdo, kdo by k nám zabloudil. Štědrovečerní
večeře pro mne byla vždy utrpením, samým napětím jsem měla stažený
žaludek a na jídlo jsem neměla pomyšlení. Čekala jsem na zazvonění
zvonečku, které oznamovalo, že se může jít ke stromečku. Dnes podle
zažloutlých fotek vidím sebe s rozzářenýma očima a plnou očekávání z dárků
pod svítícím stromečkem.
Čas utíká jako splašený kůň. Vánoce, které mám v paměti jako dítě, a vůbec
ta doba, na kterou každý rok vzpomínám, je nenávratně pryč. Bylo to těžké,
moc peněz nebylo, ale všechno bylo jiné, bylo v tom víc čistoty, srdce. Dnešní
honba za dárky, předhánění se v tom, kdo do toho vloží víc peněz,
jaksi postrádá kouzlo nejkrásnějších svátků v roce. S přibývajícími léty si jasně
uvědomuji, jak jsou materiální dárky málo důležité a jak podstatné je to, jak se
k sobě chováme, zda jsme k sobě vlídní a ohleduplní a zda se máme rádi
a umíme si to dát najevo.
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Pro mne osobně je letošní konec roku i koncem mé pracovní kariéry. Nebude
se mi odcházet snadno, protože to tady opravdu mám moc ráda. Ale současně
si uvědomuji, že každý věk má své radosti i starosti. Proto se nedívám
do budoucna se smutkem, ale s očekáváním radostí, na které jsem
při zaměstnání neměla čas.
Vám všem také přeji mnoho pohodových dnů, zdraví, lásku a přátelství.
A hlavně, buďte na sebe hodní!
PhDr. Miluše Lišková
ředitelka CSSP
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V Centru sociálních služeb Prostějov se konala zcela neobvyklá soutěž s názvem
„Miss staré koleno“. V úterý 26. září 2017 se v zaplněné společenské místnosti utkalo
pět

odvážných

uživatelek

ucházejících

se

o

titul

„Miss

staré

koleno“.

Autorka projektu - brněnská stylistka a vizážistka Jana Hrutková - vytvořila pěti
soutěžícím dámám ve věku od 69 do 76 let novou image v rámci oblečení, líčení
i módních doplňků.
Dámy v rytmu samby předstoupily před porotu složenou nejen z vedení CSSP,
ale i ze známých celebrit. Podpořit tuto netradiční akci přijel režisér Tomáš Magnusek
a baletní mistr Vlastimil Harapes.
Soutěž byla rozdělená do dvou částí. V rámci prvního kola dámy předvedly nejen
elegantně sladěné outfity a decentní líčení, ale i nadání v oblasti recitační a pěvecké.
Vlastimil Harapes s režisérem Magnuskem bavili publikum i porotu historkami ze
společného natáčení či vzpomínkami na nedávno zesnulé herecké kolegy - Květu
Fialovou a Jana Třísku.
Do druhého kola soutěžící dámy nastoupily „proměněné“ pomocí nápaditých
doplňků, což publikum opět odměnilo bouřlivým potleskem, a potvrdily své znalosti
i v rámci zábavného kvízu z filmů pro pamětníky, popř. života našich známých
zpěváků. Do akce bylo „vtaženo“ i publikum, které si také mohlo vyzkoušet své
znalosti. Těm nejrychlejším, kteří odpověděli správně, bude tuto akci připomínat
plyšový medvěd Bambo.
Na konci soutěže bylo slavnostní vyhlášení – jako na kterékoliv soutěži Miss – obálky
se jmény vítězek, květiny a dárky od firmy Abena. Vyhrála paní Marie Čubrdová,
která byla nesmírně dojatá a poděkovala všem, kteří ji v soutěžení podpořili.
Šerpu vítězce předal pan Vlastimil Harapes, který si s ní i zatančil v rytmu samby.
Odměněny však byly všechny finalistky, všechny se staly vítězkami za svoji odvahu
a osobitý šarm. Na závěr se uskutečnilo fotografování s VIP hosty, rodinnými
příslušníky i přáteli.
Společné fotografie budou jistě milou vzpomínkou na tuto výjimečnou akci.
Lýdia Navrátilová
koordinátorka aktivizačních pracovníků, ergoterapeutka
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Dne 20. září 2017 se zástupkyně CSSP zúčastnily XII. ročníku sportovních her v DS
Jesenec.
Naše družstvo z domova se zvláštním režimem ve složení - paní Ricsinová,
paní Staňková a sl. Šustalová se hned ráno vydalo na cestu. Počasí nám nepřálo,
vydatně pršelo, ale organizátoři i na tuto možnost pamatovali a tak se sportovní hry
přemístily do kulturního domu v Jesenci.
Po příjezdu se nás s milým úsměvem „ujala“ paní Jitka Veselá, která byla naší
patronkou a celou dobu se o nás starala.
Sportovní hry zahájil Bc. Pavel Smetana, povzbudivá slova měli pro soutěžící
starosta obce Jesenec pan Jan Kvapil a ředitelka DS Jesenec Bc. Zuzana
Bratterová, LL.M.
Sportovních her se zúčastnilo šest družstev: DS Tovačov, DS Nerudova ul.,
Prostějov, DS Červenka – Litovel, Dům pokojného stáří Bohuslavice, DS Jesenec
a naše družstvo. Postupně jsme absolvovaly jednotlivé disciplíny, při kterých
se soutěžící vzájemně povzbuzovaly.
V době kdy už jsme netrpělivě čekaly na výsledky, se o rozptýlení soutěžících
postarala skupina „VRTI PRTI“. Pět vystupujících bylo odměněno zaslouženým
potleskem.
Po vynikajícím obědě jsme se dočkaly vyhlášení výsledků. Měly jsme velikou radost
– naše družstvo se umístilo na krásné druhé příčce.
Z Jesence jsme odjížděly s velkým dárkovým balíčkem, medailemi a knihou.
Loučily jsme se s úsměvem a poděkováním za krásně prožitý den.

Marie Faltýnková
aktivizační pracovnice DZR
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V rámci Dne otevřených dveří se ve středu 4. října 2017 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 dekorativní koule, dekorace s ptáčky, podzimní víly, sovy, listy, hrnky
a vázičky různých tvarů a velikostí, šneci a další keramické výrobky. Značný zájem
vzbudily také ručně vyrobené šperky z různých materiálů.
Návštěvníci ze všech budov centra obdivovali výrobky z kreativní dílny našich
uživatelů, mnozí si je odnášeli domů k výzdobě nebo jako originální dárky.
Všichni tak podpořili dobrou věc – motivaci uživatelů a další rozvoj aktivizací.
Lýdia Navrátilová
koordinátorka aktivizačních pracovníků, ergoterapeutka
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Součástí Dne otevřených dveří, který se uskutečnil v Centru sociálních služeb
Prostějov ve středu 4. října 2017, byla soutěž „O nejhezčí podzimní vílu“. Do této
podzimní akce se zapojili uživatelé ze sedmi budov a vytvořili originální a nevšední
figurky, které byly po celé středeční dopoledne vystaveny v přízemí modré budovy D,
kde uživatelé služeb, zaměstnanci, rodinní příslušníci i návštěvníci měli možnost
svým hlasem rozhodnout, která víla je ta nejkrásnější.
Odpoledne se pak konalo vyhlášení výsledků soutěže spolu s předáním drobných
cen a diplomů. Zástupci jednotlivých budov zde představili svá dílka, a tak všichni
přítomní mohli obdivovat Duběnku, Vrběnku, Vlněnku, Révu, Světlušku, Vílu Amálku
a Rozálii. Líbily se všechny, ale o vítězné víle rozhodl počet hlasů. Třetí místo
obsadila víla „Světluška“ z oranžové budovy M, druhé místo patřilo víle „Vlněnce“ ze
zelené budovy E a nejvíce hlasů získala víla se jménem „Réva“ z modré budovy D.
Kreativní vyrábění víl přispělo ve všech budovách našeho centra k podzimní pohodě
a dobrá nálada, která při něm panovala, příjemně zpestřila toto roční období, letos od
samého počátku poněkud nevlídné.
Mgr. Ludmila Pudová
koordinátorka aktivizačních pracovníků DS
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V měsíci říjnu k nám opět po prázdninách zavítaly děti ze Základní školy Prostějov,
ul. Dr. Horáka, aby společně se seniory prožily hezké, tvořivé odpoledne. Jídelna
budovy A se tak proměnila v království skřítků a příšerek. Děti společně se seniory
vymýšlely příběhy, ve kterých vystupovali skřítkové nebo příšerky. A když se nad tím
člověk zamyslí, takových příběhů se nabízí nekonečné množství. Každý si představil
toho „svého“ skřítka či příšerku a příběhy začaly zaplňovat papíry. Prvňáčkům,
kterým psaní ještě tolik nešlo, pomohli jejich představy přenést na papír senioři a děti
potom celý příběh dokončily kresbami. Pohádkové odpoledne, při kterém se fantazii
meze nekladly, přineslo potěšení všem přítomným.
Od paní vychovatelky Naděždy Kalábové jsme dostali přislíbení, že všechny příběhy
najdou svoje místo v chystaném sborníku pohádek.
Mgr. Ludmila Pudová
koordinátorka aktivizačních pracovníků DS
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Říjnový svátek seniorů v rámci Týdne sociálních služeb se už pomalu pro naše
uživatele stává tradicí. I tentokrát jsme se zúčastnili programu v Kulturním
a společenském centru v Prostějově a společně prožili příjemné odpoledne. Nejenže
byla možnost koupit si v předsálí výrobky od drobných firem nebo organizací,
ale třeba se i seznámit s nabídkou cestovní kanceláře zaměřené na seniorské pobyty
za příznivé ceny.
Pak už všechny zúčastněné nadchlo vystoupení dětí z tanečního kroužku ze ZŠ ul.
Dr. Horáka a hlavně taneční škola Pirouette, která předvedla zajímavý tanec i s prvky
gymnastiky. Karel Kekeši se svojí hudební partnerkou Dagmar Cáskovou potom
svými písničkami dokázali část publika na parketu roztančit. A ti ostatní si všechny
známé písničky prozpěvovali s nimi. Závěr patřil Jiřímu Helekalovi, který s kytarou
i houslemi pokračoval v podobném stylu. No prostě opět vydařené odpoledne. Takže
zase někdy příště!
Ivana Kaplánková
aktivizační pracovnice DS
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Slyšeli jste někdy o magickém ostrově Bali? Naši uživatelé se o tomto místě
v Indonésii dozvěděli spoustu zajímavých informací prostřednictvím cestovatelské
besedy, která se uskutečnila v úterý 24. října 2017 v jídelně na fialové budově C.
Ing. Jan Čeřovský - rodák z Prostějova, zavítal na exotický ostrov se svojí manželkou
letos v únoru a z cesty byli nadšeni. Po Bali cestovali celý měsíc a na doporučení
navštívili i blízké ostrovy Gili Trawangan a Nusa Penida.
Na Bali žije mnoho Čechů, kterým tento ostrov učaroval. Je proslulý krásnou
panenskou přírodou, bohatou kulturou zachycenou zejména ve městě Ubud,
na každém rohu zde můžete narazit na chrám, který přezdívají Temple, a ostrov
je také vyhledávaným místem pro vyznavače vodních sportů – navštěvují ho
především surfaři z celého světa. Mladý prostějovský pár ale nakonec dodal, že byli
velmi rádi, když spatřili českou krajinu a své rodné město. Jejich poutavé vyprávění
naše uživatele zaujalo natolik, že již dnes můžeme přislíbit další zajímavou besedu
v příštím roce.
Renata Hýblová
aktivizační pracovnice DS
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V pondělí 13. listopadu 2017 zavítala do CSSP se svým programem Střední škola,
ZŠ a MŠ Jistota Prostějov, o.p.s. Pásmo písniček, básniček a tanečních prvků
se dětem moc povedlo. V dlouhých podzimních dnech bylo jejich vystoupení milým
zpestřením pro zúčastněné seniory, kterých se sešla v jídelně na fialové budově C
více než dvacítka. Svým srdečným potleskem odměnili děti za jejich pěkné
vystoupení. Děti si připravily jako malou pozornost napečené perníčky, které byly od
nich s láskou i zdobené. Tyto perníčky roznášely také po pokojích těm, kteří
se nemohli besídky zúčastnit.
Touto cestou chceme velmi poděkovat všem zaměstnancům Jistoty za jejich úsilí při
přípravě tohoto setkání dětí s našimi seniory.
Jiřina Piňosová
aktivizační pracovnice DS
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I letos dostalo Centrum sociálních služeb Prostějov pozvání k účasti na Vánočním
jarmarku, konaném v Regionálním centru v Olomouci. Této akce, která představuje
široké veřejnosti terapeutické činnosti uživatelů sociálních služeb Olomouckého
kraje, jsme se zúčastnili první den jejího konání - ve středu 29. listopadu 2017.
Hned po příjezdu jsme začali s vybalováním námi prezentovaných výrobků. Potěšilo
nás, že u stánku CSSP již čekali zájemci, kteří naše výrobky znali z minulých ročníků
Vánočních jarmarků. Už tradičně je vždy největší zájem o naši keramiku, především
o velké a malé keramické zvonky, dekorační koule, figurky Mikuláše a různé drobné
vánoční dekorace. Líbily se také pletené šály, které byly zhotoveny uživatelkami
z budov E a M domova se zvláštním režimem. Někteří lidé se zajímali rovněž o naše
služby

a

kontakt

na

naše

zařízení,

těm

jsme

informace

rádi

předali.

Mezi vystavovateli byli například Domov seniorů Prostějov, Nerudova ul., Tyflo
Centrum Olomouc, Domov Na zámečku Rokytnice, Domov Sněženka Jeseník,
Dětské centrum Olomouc - Topolany, Domov Paprsek Olšany aj. Celá akce byla
velmi inspirativní a bylo z ní možné vnímat kouzlo přicházejících Vánoc.
Návštěvníkům nabídla nejen přehlídku výsledků aktivizačních činností uživatelů
sociálních služeb, ale také možnost zakoupit si drobné originální dárky a dekorace
k adventní výzdobě.
Marie Faltýnková a Eva Konšelová
aktivizační pracovnice DZR

21

Bezprostřední a srdečná atmosféra zaplnila v pátek 1. prosince 2017 kulturní klub
DUHA v Prostějově. Pod záštitou primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové
se zde uskutečnil již 8. ročník předvánočního setkání dětí a žáků speciálních škol
a uživatelů sociálních služeb z Prostějovska. Naše zařízení zde prezentovali
uživatelky služby z domova se zvláštním režimem a klienti denního stacionáře
Pivoňka.
Jejich vystoupení v kulturním programu, jenž probíhal celé dopoledne, se jako již
tradičně setkalo s velkým ohlasem. Členky taneční skupiny „Křepelky“ se představily
s baletní improvizací se závojem a dvěma tanečními sestavami, které provázel
spontánní potlesk publika. Svým vystoupením tak navodily radostnou atmosféru
a úsměvy u přítomných.
Letošní předvánoční setkání zdravotně postižených našeho regionu opět ukázalo
široké veřejnosti, že „Být jiný není překážka“, což je i ústřední heslo těchto zdařilých
akcí.
Lýdia Navrátilová,
koordinátorka
aktivizačních pracovníků, ergoterapeutka
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Po roce jsou tu opět Vánoce. V budově 6F se 5. prosince 2017 uskutečnilo vánoční
posezení s vystoupením dětí z MŠ z Žešova. Uživatelům se jejich kulturní program
velice líbil, došlo i na slzy štěstí. Děti pak rozdaly uživatelům dárečky, které samy
vyrobily. Samozřejmě i ony dostaly odměnu za své vystoupení ve formě výrobků
uživatelů denního stacionáře.
Denní stacionář pro seniory je v provozu již dva roky a individuálně jej navštěvuje 18
uživatelů. Součástí budovy 6F je také odlehčovací služba, kde byla za letošní rok
poskytnuta sociální služba 61 uživatelům. Na chráněném bydlení, které tvoří třetí
službu budovy, jsou obsazeny všechny 3 byty.
Eva Polášková
koordinátorka PSS
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V úterý 5. prosince 2017 se konala v domově se zvláštním režimem CSSP velmi
zdařilá akce - „Mikulášský průvod“.
Po příchodu Mikuláše, anděla a čerta uživatelé našich služeb byli mile překvapeni,
někteří měli připravené básničky, říkanky z dětských let, jiní oblíbené písničky.
Anděl rozdával balíčky, které si uživatelé hned rozbalovali a pochutnávali si na
sladkostech a ovoci.
Čert s černým pytlem sice budil respekt, ale někteří jej hladili a chtěli se s ním vyfotit.
Odměnou pro organizátory této „Mikulášské návštěvy“ byla nepopsatelná radost,
děkování a úsměvy na tvářích uživatelů.
Dana Makišová, Ivana Přikryl Fládrová
aktivizační pracovnice DZR
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I letos zorganizovali zaměstnanci budovy D1 mikulášskou nadílku v maskách.
Tak jako každý rok se na tuto akci těší nejen uživatelé služeb, ale i zaměstnanci,
kteří měli doplňky s mikulášskou tematikou již od ranních hodin. Po celé budově
panovala veselá a pozitivní atmosféra. Zaměstnanci se vždy důkladně připravují, aby
nezklamali očekávání uživatelů služeb, každý rok se snaží tuto akci něčím zpestřit, a
proto se mikulášské nadílky zúčastní i děti zaměstnanců. Již třetí rok se zaměstnanci
D1 snažili naladit mikulášskou a předvánoční atmosféru hned od rána. Po obědě
převlečeni v maskách, které si sami vyrobili, navštívili uživatele služeb, kteří se
nemohli tento rok zúčastnit Mikulášského posezení a předali jim mikulášské balíčky.
Celou akci jsme zakončili skupinovým focením před vánočním stromečkem, na jehož
výzdobě se podíleli nejen zaměstnanci D1, ale i uživatelé s rodinami.
pracovníci D1
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Vánoční atmosférou byla prodchnuta prezentační výstava prací uživatelů služeb
CSSP, která se uskutečnila v úterý 6. prosince 2017 v přízemí modré budovy D. Mezi
vystavenými výrobky z tvořivé dílny zaujímaly hlavní místo keramické zvony
a zvonky, zasněžené chaloupky, svícny, figurky sněhuláků, různě dekorované
keramické koule. Již tradičně se líbily nové tvary andělů s moderními glazurami,
keramické misky s vánočními motivy.
O výstavu byl velký zájem ze strany uživatelů služeb CSSP, kteří tak měli možnost
seznámit se s výsledky kreativní činnosti v ergo-aktivizacích a podle jejich slov chvály
ocenit každodenní tvoření rukodělných prací. Pro všechny, kteří se na zhotovení
vystavených výrobků podíleli, to pak byla dobrá motivace k dalším aktivitám.
Lýdia Navrátilová,
koordinátorka aktivizačních
pracovníků, ergoterapeutka
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Co jsem vyvedl na Štědrý den, jak jsem nešťastně dopadl a nakonec krásně
prožil Vánoce.
Byl rok 1934, mně bylo 7 roků, nebyla televize, počítače, mobily a tak jsme se často
scházeli s kamarády na návsi. Ráno na Štědrý den, abychom si zkrátili dobu čekání,
než zazvoní Ježíšek, jsme šli s bratrem ven. Byl krásný mrazivý den. Všichni jsme
se sešli a vydali klouzat na nedaleký potok, který byl zamrzlý. Parta i můj bratr se
rozešli domů na oběd a já - nevím proč - jsem ještě zůstal venku. Líbilo se mi na
potoce, ještě se mi nechtělo domů, a i když jsme neměli brusle, byl jsem i tak
spokojený a užíval si. Najednou jsem uklouzl, led se prolomil a byl jsem celý
namočený. Nebyla tam velká hloubka, ale proud řeky mě stáhl pod led. Tři metry
jsem bojoval a lámal led, až se mi podařilo vyprostit díky kamenům, o které jsem se
zachytil. Než jsem přišel domů, celé oblečení na mně zmrzlo, tak jsem vypadal jak
ledový muž. Maminka ze mě trhala kusy ledu, kabát a boty. Maminka byla strašně
hodná, byla ráda, že jsem byl v pořádku, navařila čaj, do postele dala ohřátou cihlu
a já jsem se zabalil, šup do peřin a sladce usnul. Celé odpoledne jsem prospal
a zdály se mi krásné sny o vánočním stromku a o tom, jaké pod ním budou dárky.
Vyhnul jsem se předvánočním pracím a přípravám, které jsme každým rokem dělali.
Vlastně některé práce každý den - nosit dřevo a uhlí na topení, naplnit piliňáky –
kamna, k tomu na Štědrý den přibylo strojení stromečku, chystání večeře a hlavně
příprava kapra a salátu, bez kterého by u nás nebyly Vánoce. Procitnul jsem, až
zazvonil zvoneček u stromku. Tatínek hrál na housličky, maminka zpívala koledy.
Pod stromkem jsem našel jako obyčejně knihu, kterou jsem začal hned večer při
svíčce číst. Maminka se divila, proč čtu až na straně 45, jenže já jsem ten dárek jako
neposedný kluk dávno objevil, potají četl, tak teď jsem jen pokračoval. Tatínek byl
veselý a hodný, smál se pod vousy, protože mu bylo jasné, proč se od jisté doby
s bratrem zdravíme “ salam alejkum“. Bylo to z knihy, kterou jsem dostal a z části již
přečetl - Vzpomínky cestovatele Emila Holuba. Od té doby jsem neprožil tak opravdu
krásné a klidné Vánoce. Stále vzpomínám na svátky v době dětství - prožité
skromně, ale s rodiči. Pro své syny jsem se snažil zase já je tak připravit, aby také
jednou měli na co vzpomínat. V srdci se dají uchovat pouze vzpomínky.
Dle vyprávění uživatele odd. A - Ing. Jaroslava Surmy napsala Z. Dopitová
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Areál Centra sociálních služeb ožil v úterý 12. prosince 2017 v podvečer předvánoční
akcí nazvanou „Setkání u živého betléma“. Sešlo se na ní v prostranství zahrady u
oranžové budovy M několik desítek uživatelů služeb, někteří i se svými rodinnými
příslušníky.
Osvětlený živý betlém jako nádherná kulisa za soumraku připomněl blížící se
vánoční svátky a naladil tu správnou kouzelnou atmosféru.
Slavnost zahájila ředitelka CSSP PhDr. Miluše Lišková, která pozdravila přítomné
uživatele služeb a popřála všem krásné Vánoce. Sváteční úvaha patřila jáhnovi Mgr. Karlu Valtrovi, který ve svém povídání nejen připomněl biblický příběh, ale také
vyzvedl jeho poselství a inspiraci ke konání dobra a poukázal na stále živý odkaz
tohoto příběhu pro dnešní uspěchanou a konzumní dobu.
V průběhu biblického příběhu andílci rozdávali přítomným perníková srdíčka a všichni
společně si pak zazpívali nejznámější vánoční koledy za doprovodu pěveckého
sboru „Fialky“ z našeho centra. Nechyběl ani tradiční vánoční punč na zahřátí, jehož
vůně uvedla všechny do předvánoční nálady.
Lýdia Navrátilová, koordinátorka
aktivizačních pracovníků, ergoterapeutka
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Vážení uživatelé,
od 1.1.2018 dojde ke zvýšení úhrady za poskytování stravy
ze 160,- Kč /den na 170,- Kč/den.

Snídaně + dopolední svačina 43,- Kč
Oběd + odpolední svačina

78,- Kč

Večeře
49,- Kč
-------------------------------------------------------Celkem za den
170,- Kč
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PF 2018
Spokojené prožití vánočních
svátků,
hodně zdraví, lásky a porozumění.
V novém roce mnoho radostných
dní
Vám přejí pracovníci
Centra sociálních služeb Prostějov,
p. o.

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