
Statutární město Přerov 

Odbor sociálních věcí a školství  

Oddělení sociální prevence a pomoci 

pod záštitou primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

 

 

připravili pro občany statutárního města Přerova 60+  
 

 preventivní, výchovně vzdělávací akci  

k Mezinárodnímu dni seniorů  

„SENIOR SYMPOSIUM 2015“ 
 

Akce se uskuteční  

ve čtvrtek dne 1. 10. 2015,  

v Městském domě Přerov (MDP), Kratochvílova 1, 

od 9.00 do 17.30 hod. 
 

 

PROGRAM  

  
 

  Dopolední program: 

 

je určen široké seniorské veřejnosti statutárního města Přerova  

 

 

 

9.00 - 12.00  prezentace firem, zdravotnických a neziskových organizací v malém sále 

a přísálí, včetně vstupních prostor MDP s velkoplošnou projekcí 

9.30 - 9.40  slavnostní zahájení dopoledního programu „Senior symposia 2015“  

náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem 

9.40 - 9.55  vystoupení dětského folklórního souboru „Trávníček“ 

 

V dopoledním programu mohou zájemci z řad seniorů například ochutnat některé potraviny, 

nechat si zdarma přeměřit tlak, tělesný tuk, cukr nebo kvalitu zraku, ale také získat bohaté 

informace o nabídce služeb pro seniory v daném regionu. 

 

Za účelem občerstvení je možné využít nabídky kavárny a restaurace MDP. 

 

Odpolední program: 

 

je určen pouze seniorům s platnou vstupenkou s místenkou 

 

13.00 - 13.10 slavnostní zahájení odpoledního programu „Senior symposia 2015“ 

primátorem statutárního města Přerova Mgr. Vladimírem Puchalským 

a náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem 

13.10 - 13.30 slovo děkana Římskokatolické farnosti Přerov P. Pavla Hofírka 

 



 

13.30 - 13.50 odborná přednáška - „Kardiovaskulární komplikace ve vyšším věku“ 

                        Doc. MUDr. Dan Marek, PhD. - primář interního oddělení 

 Středomoravské nemocniční a.s., Nemocnice Přerov, člen skupiny Agel 

13.50 - 14.10 odborná přednáška - „Možnosti sociálních služeb pro seniory na 

území Olomouckého kraje“ - Mgr. Jana Chmelařová - Odbor sociálních věcí 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 

14.10 - 14.30  vystoupení studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, 

Přerov 

14.30 - 14.50  přestávka (možnost prohlídek prezentací)   
                    

14.50 - 15.10 odborná přednáška - „Cévní mozkové příhody a demence ve vyšším věku“ 

 MUDr. Elena Švamberková - primářka neurologického oddělení 

 Středomoravské nemocniční a.s., Nemocnice Přerov, člen skupiny Agel 

15.10 - 15.30 odborná přednáška - „Rehabilitace v seniorském věku“ 

  Zuzana Strouhalová - fyzioterapeutka MFK centra Přerov s.r.o. 

15.30 - 15.50  odborná přednáška - „Bezpečné stáří“ 

                        por. Mgr. Miluše Zajícová - Oddělení tisku a prevence Územního odboru 

Přerov, Policie ČR 

15.50 - 16.10  vystoupení Střediska volného času Atlas a Bios Přerov a taneční skupiny 

Druhý dech z Kralic 

16.10 - 17.00  přestávka na občerstvení (možnost prohlídek prezentací) 

 

17.00 - 17.30 vystoupení cimbálové muziky PRIMÁŠ 

                      Slavnostní zakončení „Senior symposia 2015“ 

 

Moderátorka programu: Bc. Lenka Chalupová 

 

 

Účast na "Senior symposiu 2015" je bezplatná. Vzhledem ke kapacitním možnostem sálu 

 je nutné si na odpolední program předem opatřit vstupenku s místenkou. Tuto si mohou 

zájemci od 24. 8. 2015 vyzvednout na sekretariátu Odboru sociálních věcí a školství, 
Magistrátu města Přerova, v budově Smetanova 7, I. patro, kancelář č. 113 u paní Hany 

Štěpánové (tel.: 581 268 761). 

 

      

        

 

     

 

   Ing. Helena Patočková   
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