PONTIS Šumperk o.p.s., Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk

Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2013
Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. uspořádala dne 5.6.2013 pro seniory
a osoby se zdravotním postižením „Sportovní hry“. Netradiční sportovní klání se odehrálo na
prostorné zahradě u DPS Alžběta na Temenické ulici v Šumperku.
Sportovních her se zúčastnilo celkem 77 osob. Jednalo se o
uživatele sociálně aktivizačních služeb z DPS Alžběta, DPS Markéta
a DPS Tereza a uživatele denního stacionáře Volba společnosti
PONTIS Šumperk o.p.s., dále se akce zúčastnili uživatelé
Domovinky Zábřeh, Penzionu pro seniory Postřelmov, Penzionu
pro důchodce Loštice, CHB Nové Losiny, DPS Hanušovice, DD
Šumperk, Sociálních služeb Šumperk, DPS Rapotín a Klubu důchodců Šumperk.
Soutěžící si svoji zdatnost vyzkoušeli za podpory studentů SZŠ
Šumperk. Soutěžilo se v deseti netradičních disciplínách: MÖLKKY,
hod bramborou na koš, foukání
foukačkou na terč, šroubování víček na
čas, tangramy, poznávání předmětů,
šifrování přesmyček, poznávání bylin,
hod mokrou houbou na tabuli a věšení
prádla na čas. Jednotlivé aktivity byly voleny tak, aby vyhovovaly
všem účastníkům a do soutěže se tak mohli zapojit i osoby se
zdravotním postižením.
Celý den zahájil ředitel společnosti Mgr. Miroslav Adámek spolu s místostarostou města
Šumperka Ing. Markem Zapletalem a vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Pavlou Skálovou.
Soutěžilo se v kategorii družstev a jednotlivců. První tři vítězná družstva, v pořadí: 1. Penzion
pro důchodce Loštice, 2. DPS Hanušovice, 3. PONTIS Šumperk o.p.s. - uživatelé sociálně
aktivizačních služeb, kteří svoje družstvo nazvali „Diváci“ a tři vítězní jednotlivci, v pořadí: 1.
Pravoslava Kozlanská, 2. Josef Šlechta, 3. Jan Krňávek si za své úsilí odnesli medaile, diplomy,
květiny a dárkové balíčky. Dary s diplomy pro vítěze předal ředitel
společnosti Mgr. Miroslav Adámek a starosta města Šumperka Mgr.
Zdeněk Brož.
Po vyhlášení výsledků všem soutěžícím a
účastníkům Sportovních her k tanci a
poslechu zahrála hudební skupina V+H
Retro z Velkých Losin. Zatančit nám přišli
děti z taneční skupiny „Tornádo“ ze Šumperka.
Sportovní den a dobrou náladu nám nezkazilo ani nepříznivé počasí,
které panovalo v odpoledních hodinách. Před deštěm nás ochránil prostorný nepromokavý
stan.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří námi pořádanou akci podpořili:
MPSV, Město Šumperk, Penam, a.s., Obec Rapotín.

IČ: 25843907
DIČ: CZ25843907

tel: 583 211 766
č. účtu: 107-1192370237/0100

email: pontis@pontis.cz
web: www.pontis.cz

