
adresa: Poliklinika - 4. patro
               Studentská 4
               Žďár nad Sázavou
telefon: 566 690 135, 732 472 892
e-mail: seniorpoint@kolping.cz

 

Senior  Point  provozuje Kolpingovo dílo  Č eské republik y

 

Tisková zpráva, 12. 12. 2018 

 

Návštěvnice Senior Pointu napekly na Vánoční trh přes dvacet kilo cukroví  
 

Dne 8. a 9. prosince 2018 se na Zámku ve Žďáře nad Sázavou konal Vánoční trh, jehož 

součástí byl v tomto roce také Senior Point Žďár nad Sázavou. U stánku tohoto zařízení 

si zájemci mohli zakoupit balíčky s domácím vánočním cukrovím, které napekly 

návštěvnice Senior Pointu. Získané finanční prostředky budou použity na provoz tohoto 

místa přátelského seniorům, které funguje již tři roky ve čtvrtém patře žďárské 

polikliniky.  
 

„Balíčky s cukrovím, kterého bylo více než dvacet kilogramů, si nakupující odnesli domů hned 

během prvního prodejního dne. Veškerý zisk ve výši 5. 215 Kč bude věnován na podporu 

činnosti Senior Pointu Žďár nad Sázavou,“ uvádí kontaktní pracovnice Senior Pointu 

Barbora Marinčová.   
 

Senior Point je místo přátelské seniorům, tedy osobám nad 55 let. Nabízí jim pomoc 

a podporu v různých životních obtížích, pravidelné akce, přednášky a besedy, služby 

Alzheimer poradny Vysočina a další aktivity. Veškeré služby Senior Pointu jsou 

poskytovány zdarma každý všední den od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.  
 

Poděkování patří Zámku Žďár nad Sázavou za nápad a možnost zúčastnit se Vánočního 

trhu a všem ochotným seniorkám, které s láskou a poctivostí cukroví napekly. Poděkování 

patří také seniorkám, které na Vánočním trhu dětem četly pohádky. 
 

Zájemci z řad veřejnosti mohou Senior Point podpořit i nadále. Bližší informace najdou 

na webových stránkách www.nebudtesami.cz.   
 

 

Bc. Barbora Marinčová, DiS., Mgr. Petra Nováčková 

kontaktní pracovnice 

M: 732 472 892  

E: seniorpoint@kolping.cz 

 

Senior Point je moderní vzdělávací a kulturní centrum pro seniory, sídlí ve 4. patře polikliniky ve Žďáru nad 

Sázavou v prostorách RC Srdíčko. Provozuje jej Kolpingovo dílo ČR z.s. Poskytuje informace o sociálních 

službách a institucích, nabízí bezplatný přístup na internet, organizuje besedy a přednášky pro seniory, informuje 

o událostech a kulturních akcích pro seniory ve Žďáru nad Sázavou a okolí. Všechny služby Senior Pointu jsou 

poskytovány každý všední den od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin. Všechny služby Senior Pointu jsou bezplatné. 

Více na http://www.rcsrdicko.cz/kontaktni-misto-pro-seniory a www.nebudtesami.cz.  
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