
Statutární město Přerov 

Odbor sociálních věcí a školství 

Oddělení sociální prevence a pomoci 

 

 

 

Připravili pro občany statutárního města Přerova 60+ 

preventivní, výchovně vzdělávací akci 

k Mezinárodnímu dni seniorů 

„SENIOR SYMPOSIUM 2017“ 
Akce se uskuteční ve středu dne 4. 10. 2017, 

V Městském domě Přerov (MDP), Kratochvílova 1, 

Od 9.00 do 18:30 hod. 

 

Účast na "Senior symposiu 2017" je bezplatná. Vzhledem ke kapacitním možnostem sálu je nutné 

si na odpolední program předem opatřit vstupenku s místenkou. Tuto si mohou zájemci od 4. 9. 

2017 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). 

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 

9:15 – 9:20  „Slavnostní zahájení dopoledního programu „Senior symposia 2016“ náměstkem 

primátora Bc. Tomášem Navrátilem 

9.20 - 9.40  Vystoupení studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, 

Přerov 

V dopoledním programu mohou zájemci z řad seniorů ochutnat některé druhy potravin a piva, nechat si 

zdarma přeměřit tlak, tělesný tuk, cukr nebo kvalitu zraku, ale také získat bohaté informace o nabídce 

služeb pro seniory v daném regionu. 

 

ODPOLEDNÍ PROGRAM: 

Je určen pouze seniorům s platnou vstupenkou s místenkou.  

13:00 – 13:10 „Zahájení Senior symposia 2016“ 

Mgr. Vladimír Puchalský, primátor statutárního města Přerova  

Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

13:10 – 13:30 Slovo ministrině práce a sociálních věcí ČR 

13:30 – 13:50 „Slovo děkana Římskokatolické farnosti Přerov“ 

P. Pavel Hofírek 

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 MD s velkoplošnou projekcí  

9:15 – 9:20  Slavnostní zahájení dopoledního programu akce „Senior symposium 2017“ 

náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem 

9:20 – 9:40  Vystoupení dětí Keramické školky Máchova 14, Přerov pod vedením 

ředitelky Ivany Zdařilové 
V dopoledním programu mohou zájemci z řad seniorů ochutnat některé druhy potravin a piva, nechat si 

zdarma přeměřit tlak, tělesný tuk, cukr nebo kvalitu zraku, dozvědět se něco o fyzioterapeutických 

metodách a především získat bohaté informace o nabídce služeb pro seniory v daném regionu. 

 

ODPOLEDNÍ PROGRAM: 

Je určen pouze seniorům s platnou vstupenkou s místenkou.  

13:00 – 13:10  Zahájení akce „Senior symposium 2017“ 

Slovo primátora statutárního města Přerova 

Mgr. Vladimír Puchalský 

13:10 – 13:25  Proseniorské aktivity statutárního města 

 Statutární město Přerov 

13:25 – 13:45  Slovo děkana Římskokatolické farnosti Přerov 

 P. Pavel Hofírek 

 

 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-skolstvi/
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-a-skolstvi/


 
Ing. Helena Patočková 

13:50 – 14:10 Vystoupení  

14:10 – 14.30 Přestávka s možností prohlídky prezentací 

14:30 – 14:50 „Léčba poruch mízního systému v seniorském věku“ 

 MUDr. Jana Řezáčová – primář rehabilitačního oddělení, 

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

14:50 – 15:10 „Lze léčit některé nemoci v pohodlí domova?“ 

 Mgr. Zuzana Krčková – hlavní sestra 

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

15:10 – 15:30 Vystoupení taneční skupiny Druhý dech z Kralic v pásmu „Pomáda po 50 letech“  

15:30 – 15:50 Přestávka s možností prohlídky prezentací 

15:50 – 16:10 Odborná přednáška  

MUDr. Jakub Meričko, primář kožního oddělení, 

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

16:10 – 16:30  Odborná přednáška 

  MUDr. Pavel Matoušek Ph.D., Centrum žilní chirurgie Kojetín ??? 

16:30 – 16:50  Vystoupení Hanáckého souboru písní a tanců Hanák 

16:50 – 17.35 Přestávka na občerstvení s možností prohlídky prezentací 

17:35 – 18.15 Vystoupení zpěvačky Lenky Filipové 

18:15 Slavnostní zakončení Senior symposia 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13:45 – 14:00 Vystoupení členek klubu aktivních seniorů Radslavice  

14:00 – 14.20 Přestávka s možností prohlídky prezentací 

14:20 – 14:40 Sluch ve vyšším věku 

 MUDr. Pavel Navrátil, primář ušní, nosní, krční oddělení, 

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

14:40 – 15:00 Urologické potíže ve vyšším věku 

 MUDr. Zdeněk Jadrníček, primář urologického oddělení, 

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

15:00 – 15:20 Zuby ve vyšším věku 

MUDr. Luděk Vlasatý - zubní lékař Přerov  

15:20 – 15:35  Taneční vystoupení skupiny Druhý dech z Kralic 

15:35 – 15:55 Přestávka s možností prohlídky prezentací 

15:55 – 16:15 Psychické poruchy v seniorském věku 

 MUDr. Natália Poliačiková, Psychosociální centrum Přerov   

16:15 – 16:35 Vdovství 

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA 

 vedoucí referent a metodik U3V, Univerzita Palackého Olomouc 

16:35 – 16:50  Isanda – studio orientálního tance Přerov  

16:50 – 17.35 Přestávka na občerstvení s prohlídky prezentací  

17:35 – 18.20 Koncert Pavla Vítka & TOP Band Jana Smolíka 

18:20 Slavnostní zakončení akce „Senior symposia 2017“ 

Spoluorganizátory akce 
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H8O6KnROUwiDrM&tbnid=TPhJrJCPEOSEPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.handbook.cz/handbook/office/prezentacni-technika_k3/softir-a-s_p205/&ei=KfXEU7zCF4KTONXXgIgO&bvm=bv.70810081,d.ZGU&psig=AFQjCNG3na9CHxmHWhz1uMe7bg3ALxdpuA&ust=1405503124821246
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9WZOh4W2EswtmM&tbnid=hATIpSUsW98zUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sestricka.com/snemovna-poslala-do-rady-vzp-treba-hegera-a-roithovou&ei=sdbhU8PWFcTeOsWCgZAP&bvm=bv.72197243,d.ZGU&psig=AFQjCNHq2u6zFh1VvAZD3QuqX_7Nd8-4Uw&ust=1407395871240944
http://www.okstudio.eu/images/200000053-55a6e570bf/Dia logo male-380.jpg

