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POT ĚŠT E S V É BLÍZK É 
DÁRK Y PRO ZDR AV Í
	Dárkové sady kosmetiky.
	Vánoční balení vitamínů 
 a potravinových doplňků.
	Dárkové kazety čajů a vitamínů pro děti.

,,Přejeme krásné 
a spokojené Vánoce“

Mix sedmi půlhodinek se zajímavými lidmi 
připravilo Městské kulturní středisko 
v Adamově v rámci připomenutí Dne 
seniorů. Akce však byla určena nejen 
pro seniory, ale pro všechny, koho na-
bídka zaujala. Jak říjnová pozvánka 
hlásala, od 14 hodin se v sále střídaly 
různé aktivity, v některých případech 
pasivní, jindy jsme příchozí zapojili 
aktivně. První host, lektorka Michaela 
Nešporová ve své půlhodině trénovala 
se zájemci pamě. Druhá půlhodinka 
patřila manželům Míšenským (půvo-
dem z Adamova), kteří nejen povídali 
o svém celoživotním koníčku – výuce 

nika Kašná svoji půlhodinku věnovala 
přednášce o sestavování rodokmenů. 
Vystřídal ji s kytarou manžel Miroslav 
Kašný, který si spolu se všemi přítom-
nými zazpíval několik lidových pís- 
niček. A přiblížil se závěr. Ten patřil 
opět Michaele Nešporové, která si ten-
tokrát se všemi přítomnými zatančila 
na židlích. I toto je jeden z mnoha způ-
sobů trénování paměti, protože něk- 
dy je zapamatování si sledu pohybů 
opravdu náročné. S informací o po-
skytování finančních příspěvků na 

společenských tanců, ale předvedli 
také několik ukázek toho, co se dnes 
tančí na plesech, v tanečních a jiných 
společenských akcích. Třetí host, ada-
movská obvodní lékařka Zuzana Ku-
chařová, si pro svoji přednášku zvolila 
téma „poruchy spánku a nespavost“. 
Další půlhodinka byla v čase, kdy si 
většinou doma dáváme kávu a svačin-
ku. Ani ta v MKS nechyběla. Připravi-
la ji z dýní paní Míla Marková. Ochut-
nali jsme buchtu, „čínu“ a marmeládu. 
A že svačinka byla opravdu skvělá, 
potvrzuje zájem o recepty. Mgr. Vero-

různé aktivity mezi přítomné zavítala 
Ludmila Petlachová z VZP, pracoviště 
Blansko. V sále celé odpoledne vládla 
dobrá nálada. A to je dobře, protože to 
byl cíl celé akce – setkat se, poznat  
a dozvědět se něco nového a udělat 
něco pro své zdraví a duševní pohodu. 
U všech hostů jsem se při přípravě 
akce setkala s ochotou a vstřícností, 
proto jim ještě jednou děkuji a podě-
kování posílám všem, kdo na akci za-
vítali. Text: Jitka Králíčková
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