
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI – NOVINKY A INFORMACE 

Je září a po prázdninách rozjíždíme naše stálé aktivity, k nimž připojujeme další nové kurzy a činnosti. 

O našich stálých aktivitách se dočtete v minulém Odrazu, na našich vývěsních tabulích a na 

webových stránkách spcch-roztoky.cz. 

MLADÝM MAMINKÁM. Nechceme jen brát, chceme také pomáhat. Náš Klub seniorů sídlí v místě, 

kde jsou dětské ordinace a školka. A tak jsme přišli s nápadem, jak pomoci mladým maminkám. 

Nabízíme zcela zdarma dětské oblečení cca do 1. roku. Většinou se jedná o málo nošené bavlněné 

košilky, bodýčka, dupačky atd. Vše naše členky vždy vyperou a vyžehlí. Toto oblečení bude k dispozici 

v průhledných krabicích pod přístřeškem u Klubu seniorů a dětské lékařky v Havlíčkově ulici 713, 

většinou po dobu otevření Klubu. Až Vaše děti z tohoto oblečení vyrostou, můžete nám jej opět 

vrátit. Sami nám pro tuto aktivitu můžete věnovat odložené věci pro děti do jednoho roku věku. 

Vypereme, vyžehlíme a nabídneme k dalšímu užívání. 

KLUB PALIČKOVÁNÍ. Koncem září rozjíždíme již předem oznámený kurz Paličkování pod vedením paní 

Pavly Sládečkové. Kurz bude probíhat v sobotu od 9 hodin (cca tři hodiny) ve 14denních intervalech 

v Klubu seniorů. Přihlášky, termín zahájení a další potřebné informace: Vlaďka Drdová 606 893 292, 

v.drdova@volny.cz nebo na webových stránkách. 

TANEC PRO RADOST – začínáme v úterý 18. září v 10 hodin, taneční sál ZUŠ, máme ještě pár volných 

míst. Informace a přihlášky Lucie Kárová Šrámková: 603 833 786. 

Čtvrtek 18.října 2018 v 15 hodin - Vernisáž výstavy v Klubu seniorů 

 Pavla Sládečková „ Paličkovaná krajka II“ 

PROJEKT BPP: Bezpečí, péče, pohoda – senior doma 

Přednášky probíhají v Klubu seniorů: 

Pondělí 24. září 2018 od 17 hodin PÁNEVNÍ DNO úvodní přednáška k třídílnému semináři 

Čtvrtek 11. října 2018 od 16 hodin JAK SI UŽÍT STÁŘÍ – vážně i s humorem o radostech, strastech a    

                                                              nástrahách seniorského věku s psychologem Mgr. Karlem Bicanem 

Čtvrtek 1. listopadu 2018 od 16 hodin PÉČE O ZDRAVÍ A KOMUNIKACE SE SENIORY V DOMÁCÍM I    

                                                                     POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Přednáší: Světlana Šťastná 

KARTA ŽIVOTA 

V rámci projektu Bezpečí, péče, pohoda - senior doma jsme vytvořili ve spolupráci 

s městem Roztoky pro naše seniory KARTU ŽIVOTA. Nechali jsme se inspirovat projektem 

Seniorská obálka, který vznikl za spolupráce jednotlivých složek záchranného 

systému. Jedná se o kartu s předvyplněným formulářem, obsahujícím veškeré údaje, které 

jsou důležité pro záchrannou službu při zásahu v domácnosti. Ne vždy jsou totiž lidé 

s akutními zdravotními obtížemi schopni tyto informace zdravotníkům sdělit sami. Karta by 

měla být k dispozici během měsíce října. O jejím přesném použití a distribuci vám napíšeme 

v příštím čísle Odrazu a také budeme informovat na webových stránkách města a naší 

organizace. 

 

Vladimíra Drdová                                                                           

předsedkyně SPCCH ZO Roztoky 


