Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Dne 12. 6. 2014 se uskutečnila akce „Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, kterou již
tradičně

pořádala

společnost

PONTIS

Šumperk

o.p.s.

Netradiční

sportovní

klání

proběhlo

na prostorné zahradě při Domu s pečovatelskou službou „Markéta“ v Šumperku.
Společenskou akci přišel v dopoledních hodinách zahájit místostarosta města Šumperk, Ing. Marek Zapletal a vedoucí
odboru sociálních věcí, Ing. Pavla Skálová, kteří soutěžícím popřáli mnoho sil do soutěžení a vyjádřili obdiv před jejich
elánem a chutí zasoutěžit si. Pan místostarosta Zapletal mezi nás po poledni zavítal ještě jednou, aby ty nejlepší ze
soutěžících obdaroval dárkovými koši, květinami a medailemi.
Soutěžící, kterými byli uživatelé sociálních služeb PONTIS Šumperk o.p.s. (sociálně aktivizační služby, denní
stacionář), senioři z řad široké veřejnosti ze Šumperka i blízkého okolí, obyvatelé DPS Rapotín, senioři z chráněného
bydlení z Nových Losin, nebo uživatelé Domovinky ze Zábřehu, si vyzkoušeli svoji zdatnost za podpory studentů SZŠ
ze Šumperka, kteří jim po dobu plnění jednotlivých disciplín zajišťovali podporu. Soutěžící se utkali v osmi
nenáročných netradičních disciplínách, kterými byly například MÖLKKY, slalom s chodítkem, poznávání surovin
hmatem, poznávání významných osobností, zapínání knoflíků na čas ad. Disciplíny byly zvoleny tak, aby vyhovovaly
všem účastníkům a do soutěže se tak mohly zapojit i osoby se zdravotním postižením.
Také v letošním roce byli odměněni tři nejlepší z řad jednotlivců a tři družstva s největším počtem bodů. Po vyhlášení
výsledků bylo pro soutěžící připraveno bohaté občerstvení v podobě všemožných dobrot z grilu, následně
účastníkům Sportovních her, k tanci a poslechu zahrála hudební skupina V+H Retro z Velkých Losin. Zajištěn byl také
doprovodný program, o který se postarali šikovné malé gymnastky ze Šumperka, a na závěr přišel naše oči potěšit
pan Koukola z Vikýřovic, který s sebou přivezl dva papoušky druhu Ara Ararauna, kteří si nás získali nejenom díky
svému krásnému zbarvení, ale také pro svoji přátelskou a přítulnou povahu a inteligenci, která těmto zvířatům
umožňuje naučit se mluvit. Viděli jsme volný let těchto papoušků a dozvěděli jsme se o nich mnoho zajímavých
informací.
Aby během slunečného dne plného soutěžení, zábavy a dobrého jídla návštěvníci nezapomínali ani na dodržování
pitného režimu, připravili jsme pro ně ochutnávka různých druhů domácích limonád, mohli ochutnat limonádu
mátovou, zázvorovou, okurkovou či klasickou citronádu. Pro tentokrát nám bylo nakloněno také počasí, které se nám
letos opravdu vydařilo, takže nám nic nebránilo si Sportovní hry pořádně užít.

