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Prosinec  
.............................................................................................................................

• Vánoční posezení 21.12. 
.............................................................................................................................

Listopad  
.............................................................................................................................

• Den otevřených dveří, vánoční koncert a prodejní výstava výrobk

27.11. - 30.11. od 9:00 do 17:00 hod v budov
Během  soboty 27.11. a neděle 28.11. pro Vás bude p
na Vás klienti a zaměstnanci. 
Dne 27.11. ve 13:00 se bude konat sch
lidí s mentálním postižením, jste zváni.
.............................................................................................................................

Říjen 
.......................................................................................................................
 

• 26.10. Návštěva muzea ve Svitavách
 

V nov
průvodcem zhlédli stálou historickou expozici Babi
prádlo
prací techniky. Byli jsme seznámeni s vývojem praní prádla 
prvních zmínek o praní prádla ve starov
přes vývoj praní ve st
techniky a 
dalších výstavních prostor, kde byly vystaveny obrazy a grafiky 

paní Martiny Novotné, s názvem Mapy míst neznámých. Martina Novotná pat
generaci českých výtvarníků, absolvovala ateliér koncept
ateliér nefigurální malby u docenta Maixnera. V pr
místech naší republiky, nyní vystavuje i ve Svitavách. Poslední zastávkou byla výstava 
Království panenek. Měli jsme možnost zhlédnout je

 přehled akcí za rok 2010  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

ční koncert a prodejní výstava výrobků 

Domov na rozcestí Svitavy a Spole
pro podporu lidí s mentálním postižením v 
ČR, o.s.,  
místní organizace Domov na rozcestí 
Svitavy Vás srdečně zvou na
 
Den otev řených dve ří a váno
27.11. v 10:00 a v 11:00 budou probíhat 
prohlídky zařízení 
13:00 - zahájení vánočního koncertu v 
kapli Domova na rozces
13:15 - vystoupení dětí ze ZUŠ Svitavy 
13:45 - koncert hudební skupiny Domova 
na rozcestí Svitavy 

Prodejní výstava výrobku
od 9:00 do 17:00 hod v budově Domova na rozcestí 

ěle 28.11. pro Vás bude připraveno vánoční ob
 

Dne 27.11. ve 13:00 se bude konat sch ůze místní organizace Spole čnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením, jste zváni.  
.............................................................................................................................

.......................................................................................................................

va muzea ve Svitavách 

V nově dostavěných prostorách muzea jsme spole
ůvodcem zhlédli stálou historickou expozici Babi

prádlo. V chronologické řadě je zde vystaveno na 50 exemplá
prací techniky. Byli jsme seznámeni s vývojem praní prádla 
prvních zmínek o praní prádla ve starověkém Egypt
řes vývoj praní ve středověku, po novověké zdokonalování prací 

techniky a technologie samotného praní. Přešli jsme spole
dalších výstavních prostor, kde byly vystaveny obrazy a grafiky 

paní Martiny Novotné, s názvem Mapy míst neznámých. Martina Novotná pat
ů, absolvovala ateliér konceptuální tvorby u prof. P.Rónaie a 

ateliér nefigurální malby u docenta Maixnera. V průběhu 15-ti let vystavovala na mnoha 
místech naší republiky, nyní vystavuje i ve Svitavách. Poslední zastávkou byla výstava 

li jsme možnost zhlédnout jedinečnou výstavu sbírky historických i 
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Domov na rozcestí Svitavy a Společnost 
entálním postižením v 

místní organizace Domov na rozcestí 
 zvou na 

ří a vánoční koncert  
v 10:00 a v 11:00 budou probíhat 

čního koncertu v 
kapli Domova na rozcestí 

ětí ze ZUŠ Svitavy  
koncert hudební skupiny Domova 

Prodejní výstava výrobku  

ní občerstvení - těší se 

čnost pro podporu 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

ných prostorách muzea jsme společně s panem 
vodcem zhlédli stálou historickou expozici Babiččino velké 

 je zde vystaveno na 50 exemplářů 
prací techniky. Byli jsme seznámeni s vývojem praní prádla - od 

kém Egyptě a Sumeru, 
ké zdokonalování prací 
ešli jsme společně do 

dalších výstavních prostor, kde byly vystaveny obrazy a grafiky 
paní Martiny Novotné, s názvem Mapy míst neznámých. Martina Novotná patří k mladší 

uální tvorby u prof. P.Rónaie a 
ti let vystavovala na mnoha 

místech naší republiky, nyní vystavuje i ve Svitavách. Poslední zastávkou byla výstava 
nou výstavu sbírky historických i 



portrétních porcelánových panenek Anny Šlesingerové. Setkali jsme se s velice příjemným 
přístupem personálu muzea, pan průvodce nám vše ochotně vysvětlil a dostali jsme 
prospekty k výstavám, které si klienti hned po příjezdu prostudovali. 
Admin 
.................................................................................................................................. 

• 22.10. Návštěva chráněných dílen Chotovice, navštíví klientky z chráněného bydlení 1 a bytů 
M. Majerové. 
.................................................................................................................................. 

• 22.10. Zazpívali jsme si s muzikanty u nás v Domově 
•  

Přišly jsme na třetí oddělení do jídelny, kde jsme si 
sedly. Před námi byli dva zpěváci, hrající na kytary, a 
zpěvačka, která hrála na akordeon. Společně zpívali 
spousty písniček, líbila se nám píseň "Cikán černý, 
cikán" i jiné, hlavně hanácké písničky. Rády jsme si s 
nimi zazpívaly....klientky z chráněného bydlení 
p.Svobodová H., p.Semeráková, p.Řehůřková 

.................................................................................................................................. 
• 20.10. Koncert Jakuba Smolíka ve Fabrice Svitavy, navštíví klientky z druhého oddělení, z 

chráněného bydlení 1 a bytů M. Majerové. 
.................................................................................................................................. 

• Muzeum Svitavy - výstava obrazů - Martina Novotná: „Mapy míst neznámých“ - shlédnou 
klienti z chráněného bydlení 1 a 2, ze druhého a třetího oddělení. 
.................................................................................................................................. 

• 19.10. Veletrh Medical Fair Brno 2010, navštíví klientky z chráněného bydlení 1 a bytů 
M.Majerové. 

•  
Na výlet vlakem do Brna nám přálo počasí a nechyběla dobrá 
nálada. Líbilo se nám všechno. Zajímavé vany, vozíky a různá  
zdravotnická technika. Navštívili jsme pojízdnou zubní ambulanci 
a dozvěděli se, jak si správně čistit ústní dutinu. Nejvíc se nám 
líbila Canisterapie a pejsci, se kterými jsme se mohli pomazlit. 
Setkání s přáteli z jiných zařízení  bylo příjemným překvapením. 
Prošli jsme centrum Brna a koupili jsme si drobné dárky a  
příjemně unaveni cestovali vlakem do Svitav. Hezký výlet, hezké 

zážitky...  Klienti a zaměstnanci CHB1 
Výlet na Veletrh Brno  
Ve čtvrtek 21.10. jsme s vyjeli na Veletrh Medical do Brna. Společně s panem Přichystalem, 
panem Gruntou a paní Zedníkovou  jsme shlédli rehabilitační pomůcky pro tělesně 
postižené, výrobky z chráněných dílen a nakonec jsme si prohlédli domy, které získaly 
ocenění Domy roku 2010. Při zpáteční cestě jsme se zastavili do vyhlášené restaurace v 
Lipůvce. 
p. Vápeníková a klienti CHBN 
.................................................................................................................................. 

• 10.10. Čaj o páté ve Fabrice Svitavy. Posezení se swingovou, jazzovou a taneční hudbou v 
podání velkého orchestru. Tentokrát hraje Big band Svitavy, navštíví klientky z chráněného 
bydlení 1 a bytů M.Majerové. 
.................................................................................................................................. 

• 13.10. Pěší tůra na Praděd 
Babí léto nás zlákalo na výlet do Jeseníků. Jako výchozí bod jsme zvolili Červenohorské 
sedlo. Již citelný ranní mráz nás nutil k rychlé chůzi. Vydali jsme se na Praděd. Všichni 
statečně šlapali a náš čtyřnohý kamarád Akim poskakoval okolo a nosil nám klacky. Na 
vrchol Pradědu jsme dorazili bez problému a v dobré náladě. Barevná krása podzimu 
nabízela krásné výhledy na Jeseníky. Cestou zpět jsme se posilnili výbornou polévkou na 



Švýcárně a již trochu unaveni se vraceli k autu. Pohled z 
nejvyššího vrcholu Jeseníků  Pradědu, za trochu námahy stojí. 
Výlet se vydařil a 20 km v nohou za to jistě stálo. 
CHB1 - R. Votřelová  

.................................................................................................................................. 
• 6.10. Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 

  
Den otevřených dveří v Domově na rozcestí Svitavy proběhl 
6.října v rámci druhého ročníku Týdne sociálních služeb, který 
pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Během celého dne probíhaly 
komentované prohlídky v areálu Domova na rozcestí a nově byla 
otevřena veřejnosti i vila u vlakového nádraží, která slouží 
klientům jako chráněné bydlení. V obou objektech probíhala 
prodejní výstava výrobků klientů. Návštěvníci si mohli koupit 
výrobky z keramiky, svíčky rozmanitých barev a tvarů, dekorační 
předměty ze sušených květin, tkané koberce, ručně šité zdravotní 
bio-polštářky či nákupní tašky a mnoho dalšího. V průběhu dne 
byla promítána v návštěvní místnosti prezentace Domova na 
rozcestí na velkoformátové plátno. Středeční dopoledne patřilo ale 

zejména dětem ze základních škol. Ty přišly už v osm ráno, seznámily se s prostředím i s 
některými klientekami, které je velmi vřele přivítaly mezi sebou ve svém obydlí. Společně si 
pak v dílně speciálního pedagoga na vile vytvořily keramický výrobek (drobné šperky a 
postavičky), v pracovně speciálního pedagoga v Domově si někteří vytvořili dráčka a v 
ateliéru si mohli vytvořit drobné výrobky z keramiky nebo z ovčího rouna. Většina dětí se v 
ateliéru zapojila do arteterapeutické etudy, jejímž zadaním bylo společně s klientkami 
výtvarně ztvárnit město Svitavy. Tomu ale předcházela živá debata všech zúčastněných na 
téma  naše město Svitavy, co zde máme a co ne, přicházela spousta dalších námětů. 
Nápady všech zúčastněných byly tak pestré a rozmanité, jako jejich úžasné kolektivní 
výsledné dílo. Klientky byly opravdu nadšené, že měly tak milou a příjemnou návštěvu, které 
mohly ukázat nejen své obydlí, ale i prostory, kam chodí tvořit, vzdělávat se a odpočívat. 
Zájem byl oboustraný. Mnoho dětí se samo vyptávalo na život v Domově. Zjistily, že klienti 
žijí zcela běžným životem. Těšíme se na další společné akce s veřejností. 
Admin 
.................................................................................................................................. 

• 5.10. Výlet do Poličky klinmtech z CHB 1 
 
V úterý 5. října jsme se s našimi klientkami – paní Dubovcovou, 
paní Zedníkovou a paní Sumovou, vydali autobusem do Poličky. 
Našim cílem bylo prohlédnout si historické části města, navštívit 
tamní služby a udělat si pěkný den. Naše první zastávka byla ve 
výcvikovém středisku učňů – kadeřníků. Zde klientky strávily 
hezké chvíle v péči kadeřníků. Daly si ostříhat a obarvit vlasy, 
absolvovaly masáž hlavy a to vše za rozumnou cenu. Dalším 

příjemným místem byla cukrárna, kde provoz zajišťují také učni výcvikového střediska. Zde 
jsme si koupili zákusky a vydali se na návštěvu k paní Vápeníkové, která v Poličce bydlí. 
Strávili jsme u ní příjemné chvíle u šálku kávy, zákusků a povídání. Všichni společně jsme se 
poté zašli podívat do terapeutického obchodu Fimfárum. Zde nabízejí výrobky, které jsou z 
terapeutických dílen Oblastní charity Polička a malý bazárek. Zbytek výletu jsme se věnovali 
prohlídce města. Obdivovali jsme zrekonstruované hradby, radnici a  kostel sv. Jakuba. Na 
oběd jsme si zašli do restaurace „U Mrštíků“. Poté jsme již nasedli do autobusu a nabyti 
zážitky jeli domů.       Zaměstnanci CHB1 
 .................................................................................................................................. 



• 3.10. Koncert Václava Neckáře očima naší klientky: 
•  

Dne 3. října jsme navštívili koncert Václava Neckáře. Jeli 
jsme do Fabriky autem. Čekali jsme v předsálí, než nás pustí 
dovnitř. Já jsem jela na vozíku plošinou, seděli jsme v první 
řadě. Pan Neckář zpíval moc hezké písničky, jako „Čaroděj 
dobroděj“, „Lékořice“, „Chrám svatého Víta“, „Tu kytaru jsem 
koupil kvůli Tobě“. Líbili se mi kytaristi s dlouhými vlasy. Pan 
Neckář mi podepsal kalendář a vyfotila jsem se s ním…jsem 
moc šťastná!  V. Dvořáková, klientka druhého oddělení 
Domova na rozcestí 

  
.................................................................................................................................. 

Pogram:     
- organizované prohlídky v 10:00, 
11:00, 13:00, 14:00 v Domově na 
rozcestí a na Chráněném bydlení 1  
- v průběhu celého dne DVD 
prezentace na velkoformátové plátno v 
budově Domova na rozcestí 
- prodej drobných výrobků na vrátnici 
Domova na rozcestí 
Dopoledne - návšt ěva žáků ze ZŠ: 
ukázky činností v Ateliéru (arteterapie, 
muzikoterapie, keramika, šití, tvořivá 
činnost..), ukázka tvorby svíček, dílna 
speciálního pedagoga 

.................................................................................................................................. 
Září 

.................................................................................................................................. 
   

• 30. 9.Výlet klientek ze 2.oddělení na hrad Svojanov u Poličky. 
.................................................................................................................................. 

• 27.9. Výlet klientek 3.oddělení do Zoo Dvůr Králové 
 
Přestože jsme se  ráno probudili do deštivého rána, vydali jsme 
se po snídani na dlouho očekávaný výlet. Vzhledem ke 
špatnému počasí původně plánovaný výlet do ZOO Olomouc 
jsme vyměnili  za  ZOO Dvůr Králové. Počasí se sice 
neumoudřilo, ale navštívili jsme pavilony s různými druhy zvířat. 
Ptačí svět, šelmy a pavilon s opicemi. V restauraci u Lemurů 
jsme se naobědvali za pozornosti Lemurů Kata , kteří nás 
pozorovali při našem obědě přes sklo. Při další procházce po 
ZOO jsme obdivovali zebry, antilopy, žirafy, nosorožce, buvoly a 

mnoho dalších zvířat. Ani jsme nestačili projít celý areál ZOO a už jsme museli myslet na 
návrat domů. Nakoupili jsme pohledy na památku a pro známé a vydali jsme se na zpáteční 
cestu. Zaznělo přání si tento výlet zase někdy zopakovat, pokud možno za slunečného 
počasí.          Klientky a zaměstnanci 3.oddělení 
.................................................................................................................................. 

• 21.9. Návštěva klientů z chráněného bydlení Nádražní v Cirkuse Berosini ve Svitavách v 
cihelně. 
.................................................................................................................................. 

• 20.-25. 9. Rekreace klientek 3. oddělení v rekreačním středisku Vysoké Pole. 
 



Na naši dovolenou jsme se moc těšili a oprávněně. Přišlo 
krásné slunečné a teplé babí léto. Jelo nás dvanáct 
klientů a doprovod tvořily tři pracovnice. V pondělí 
dopoledne jsme se přesunuli našimi auty do rekreačního 
střediska na Vysokém Poli, které se nachází  v údolí 
uprostřed lesnaté krajiny. Po příjezdu jsme  se ubytovali 
a začali si užívat opravdu slunečnou dovolenou. 
Dopoledne jsme si dali kafíčko a svačinku u chatky. Na 
jídla jsme chodili do restaurace, kde nám moc dobře 
vařili. Odpolední svačinu jsme si užívali na terase u 
restaurace. Ve středu a ve čtvrtek se za námi přijely 

podívat ostatní klientky z DNR a strávily s námi celé odpoledne. Chodili jsme na procházky 
po okolí a areálu Vysokého Pole. V místním lese jsme při procházce nasbírali spoustu hub a 
ochutnali ostružiny. Abychom si dovolenou připomněli, tak jsme se často fotili. Naše 
fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Dovolená se nám moc vydařila, přijeli jsme 
plni dojmů a rádi bychom si ji příští rok zopakovali.                               p.Trojáková 
 .................................................................................................................................. 

• 11.9. Sraz harmonikářů ve Vendolí, navštívily klienty druhého oddělení. 
.................................................................................................................................. 

• 11.9. Rybářské závody v Lázních Bohdaneč, účastnily se klientky z chráněného bydlení 
Nádražní. 
.................................................................................................................................. 

• 6.-10.9. Rekreace klientek z chráněného bydlení 2 v hotelu Monika - Svojanov. Byl to 
příjemný pobyt v ekologicky nenarušené oblasti Českomoravské vysočiny, v centru 
historických a přírodních památek, na staré Trstenické stezce. 
 
..................................................................................................................................  

• 5.9. Svitavská pout´ - navštívili klienti všech oddělení. 
• Pouť ve Svitavách bývá první neděli v září na svátek 

svatého Jiljí. Program začíná vždy již v sobotu. Některé 
klientky si vybraly sobotní návštěvu, protože v programu 
bylo zařazeno vystoupení mažoretek a přehlídka dechových 
souborů. O tato vystoupení bývá ze strany klientek velký 
zájem. Škoda, že právě v sobotu nebylo zrovna pěkné 
počasí. Klientky měly možnost navštívit pouť buď 
dopoledne nebo odpoledne. Nejvíce je zajímal koncert 
historické hudby a šermu. Prohlédly si stánky, kde se 
představila stará řemesla. Bylo možné si nakoupit spousty 

dárků, sladkostí a občerstvení. O návštěvu pouti byl velký zájem, z druhého oddělení se jí 
zúčastnilo 12 klientek. Doprovod jim poskytl personál ze služeb i v rámci svého osobního 
volna. Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.      p.Bednářová 
.................................................................................................................................. 

• 3.9. Kvasiny - turnaj v přehazované, účastnili se klienti z chráněného bydlení Nádražní. 
.................................................................................................................................. 

Srpen  
.................................................................................................................................. 
  

• 27.8. Rekreace klient ů 2.oddělení 
 

 



Ve dnech 23.-27. srpna odjelo 21 klientů druhého oddělení 
na rekreaci do Hodonína u Kunštátu do zařízení 
„Zámeček“.  Ubytování bylo většinou ve dvoulůžkových a 
třílůžkových pokojích, vše bezbariérové, což ocenily nejen 
vozíčkářky. Klientky byly spokojeny se stravou i s celkovým 
prostředím. Areál je krásně upraven, s dostatkem 
venkovního vyžití.  Je zde možnost vykoupat se ve 
venkovním bazéně, sezení u ohně, nebo si zahrát ruské 

kuželky, nakoupit si v nedalekých potravinách. Všechny společně se zúčastnily dvou výletů. 
V Olešnici jsme navštívily muzeum strašidel a poseděly v hotelu „Závrší“ u poháru. V 
Lysicích jsme navštívily zámek a všechny se zúčastnily prohlídky. Po prohlídce jsme si 
pochutnaly na zmrzlině v zámecké cukrárně. Všude jsme se dopravovaly veřejnou dopravou 
VYDOS BUS Vyškov, pochvalovaly jsme si ochotu a pomoc řidičů. Chodily jsme na houby, 
opékaly buřty, procházely se po okolí. Celý týden nám přálo počasí a všechny si to opravdu 
užily a ve zdraví se vrátily. Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 
.................................................................................................................................. 

Červenec  
.................................................................................................................................. 

• 25.7. Výlet na pou ť do Anenské Studánky a vystoupení naší hudební skup iny 
 

Klienti z Domova na rozcestí byli pozvaní na tradiční pouť do 
Anenské Studánky, která se jako každý rok konala před 
svátkem svaté Anny. V tento den se areál Domova u 
studánky opět naplnil zábavou, koncerty a hezkou 
podívanou. Vystoupila zde mimo jiné i hudební skupina 
Domova na rozcestí Svitavy, dále klienti z Domova z 
Anenské Studánky - Žabky ze Studánky, rocková kapela 
Stopangin, historičtí šermíři, břišní tanečnice a jiní. Klienti se 
na pouť velmi těšili a náležitě si ji užili.  

.................................................................................................................................. 
  

• 25.7. U jeskyn ě Blanických rytí řů tvo řili naši klienti 
 
V Rudce u Kunštátu se od úterý konal worshop 
určený pro občany s mentálním postižením. V areálu 
Jeskyně Blanických rytířů vznikala umělecká díla 
tvořená z přírodnin. Naši klienti z chráněného bydlení 
a ze druhého oddělení se tohoto mezinárodního 
projektu s názvem "Doteky česko-švýcarské 

spolupráce" zúčastnili v pátek. Pod vedením švýcarské nezávislé 
výtvarnice Martin Marianne si zároveň užívali krásného prostředí tamního 

lesoparku. Výtvarný workshop vyvrcholil následující sobotu odpoledne vernisáží vytvořených 
děl a také fotografií boskovického rodáka Oldřicha Klímy. Naši klienti si tvoření opravdu 
užili... 
.................................................................................................................................. 

• 25.7. a 17.7. Koncert v parku Jana Palacha  
navštívili naši klienti z chráněného bydlení Dimitrovova 
.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



• 21.7. Návšt ěva Zoo Olomouc 
 

 
Klientky z druhého a třetího oddělení našeho Domova navštívili Zoologickou zahradu v 
Olomouci na Svatém kopečku. Klienti jsou velcí milovníci zvířat i přírody a výlet si opravdu 
užili.  
.................................................................................................................................. 

• 18.7. Výlet do Frýdku-Místku  
absolvovali naši klienti z bytů ČSA 
.................................................................................................................................. 

• 4.7. Divadlo v parku Jana Palacha  
shlédli naši klienti z chráněného bydlení Dimitrovova 
.................................................................................................................................. 

• 4.7. X.Letní speciální Olympiáda  
  

Ve dnech od 1. do 4.července 2010 Praha přivítala 760 atletů 
speciálních olympiád z celé České republiky. Hlavním 
sportovištěm se stal areál Julisky na Praze 6. Patronkou 
Českého hnutí speciálních olympiád je paní Lívia Klausová, 
která hry zahájila. Olympijskou pochodeň přinesli společně se 
sportovci Jarmila Kratochvílová a Vlastimil Harapes. 
V následujícím kulturním programu vystoupila Lucie Bílá a 
houslový virtuos Pavel Šporcl. 
Soutěže se zúčastnili i sportovci z Domova na rozcestí 

J.Bednářová, M.Janovský a I.Pongrác s trenérem R.Votřelovou. Soutěžili ve stolním tenise a 
přivezli dvě medaile za třetí  a jednu za čtvrté místo. Tato akce byla podpořena a 
financována sponzorem M.Ducháčkem. Naši sportovci si atmosféru SO vychutnali a užili. 
Odjížděli jsme unaveni ale spokojeni. Děkujeme. R.Votřelová 
.................................................................................................................................. 

• 1.7. Cirkus Bernes  
navštívili naši klienti z chráněného bydlení Dimitrovova 
..................................................................................................................................   

Červen  
.................................................................................................................................. 

• 29.6. Výlet do Olomouce  
  

Po vzájemné domluvě navštívily klienti z Vily a z chráněného 
bydlení Dimitrovova 29.6.2010 Zoologickou zahradu v Olomouci. 
Cestou navštívily paní Röderová a paní Vařejková svoje rodiny, se 
kterými strávily celý den. Ostatní klienti - paní Hrdá, paní 
Dubovcová, pan Balošák, paní Sumová, paní Zedníková společně s 
paní Tesaříkovou a paní Sehnalovou pokračovali dále směrem 
Olomouc. Společně jsme si zašli na oběd poblíž Olomouce. Jídlo 

bylo výborné a obsluha velmi ochotná. Poté jsme si prošli zoologickou zahradu. Příjemnou 
procházku jsme nezapomněli zakončit posezením u šálku dobré kávy. Počasí nám přálo, 
bylo krásně slunečno, nálada byla veselá. Klienti byli z výletu nadšeni a plni zážitků z výletu i 
z navštívených rodin. Více ve fotogalerii.  



.................................................................................................................................. 
• 25.6. Výlet v Litomyšli  

  
 
Klientky ze druhého oddělení navštívily zámek a zámeckou 
zahradu v Litomyšli, poté se šly podívat do rodné světničky B. 
Smetany a do Muzea. V klášterních zahradách  byly vystrojené 
sochy živými květy a šátky, všem se moc líbily. Výlet končil na 
náměstí, kde všechny společně poobědvaly. Více ve fotogalerii. 

.................................................................................................................................. 
• 17.6. Výlet do ZOO Olomouc  

.................................................................................................................................. 
• 19.6. Navštívili jsme vernisáž akademického malí ře Františka Buká čka 

 
Paní D. Bukáčková, naše klientka a dcera 
akademického malíře Českomoravské vysočiny 
F. Bukáčka, navštívila se svými kolegy vernisáž 
obrazů s názvem FRANTIŠEK BUKÁČEK, 
uspořádanou ke 100. výročí jeho narození. Paní 
Bukáčková je sama umělecky nadaná a věnuje 
se malování od malička. Ukázku její současné 
tvorby je možné shlédnout ve vestibulu galerie s 
popisem uměleckého směru Art Brut, kterému 
se věnuje. Vernisáž uvedla p. ředitelka Centra 
Bohuslava Martinů, Mgr. P. Pavlíčková, která 

také naši klientku vřele přivítala a předala jí květinu. Následoval kulturní program a prohlídka 
samotné výstavy. Paní Bukáčková odcházela velmi spokojená a nabytá inspirací odkazu 
jejího tatínka. Výstavu můžete shlédnout i vy a to ve výstavních sálech barokní radnice v 
Poličce až do 3. října 2010.  
..................................................................................................................................   

• 13.6. návšt ěva divadla - park J.Palacha Svitavy  
.................................................................................................................................. 

• 13.6. XV. turnaj národního turnaje v p řehazované -  P řehazovaná D řevěnice (České 
hnutí speciálních olympiád)  

  
Sportovní hry – Dřevěnice 11.6. - 13.6.2010 
"Sportovní hry se nám velice vydařily. Bylo krásné a 
slunné počasí. Na místo jsme přijeli v pátek 
odpoledne, vybalili jsme si věci z tašek a pak jsme se 
vydali obhlédnout, kde budeme hrát. Na místě jsme si 
zatrénovali, sedli si a povídali. Prodávali tam pivo, 
kávu a sladkosti. Den jsme zakončili ve 22 hodin, šli 
jsme spát. 
Druhý den v sobotu jsme vstávali v 7 hodin. Šli jsme 
na snídani. Jídlo bylo vynikající, vařili bezvadně. 
Dopoledne jsme začali hrát zápasy. Dva jsme prohráli, 

ale třetí vyhráli. V sobotu po zápasech jsme měli diskotéku. Hezky jsme si zatancovali a 
vyřádili se. Moc se nám to líbilo. 
V neděli jsme hráli ještě dva zápasy, které se nám nevydařily. Celkem jsme skončili šestí ze 
sedmi. Smutní jsme ale nebyli, protože je důležité zúčastnit se a užít si to. 
Domů jsme se vrátili kolem 15 hodiny plní dojmů a zážitků. Moc se nám ty tři dny líbily. Za 
rok pojedeme zase a podpoří nás dvě nové posily, které se přistěhovaly na Chráněné 
bydlení z Anenské Studánky – Alča a Květka. Už se moc těšíme." 
 



Ivan a Alča obyvatele chráněného bydlení 
ve Svitavách 

  
Turnaj se konal pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje 
Mgr. Radko Martínka 
a  hejtmana Královéhradeckého kraje  Bc. Lubomíra France a za 
podpory Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

..................................................................................................................................  
• 10.6. den otev řených dve ří a koncert Evy a Vaška  

  

 
 
Vrata Domova na rozcestí Svitavy se veřejnosti otevřela dne 10.června, kdy od rána 
probíhaly prohlídky Domova, ve vestibulu se promítala prezentace na velkoformátové plátno, 
na dvoře byla možnost zakoupit si drobné výrobky našich klientů nebo se občerstvit u 
stánků. Kulturní program začal po obědě, k poslechu zazpívali a zahráli klienti Domova na 
rozcestí, vystřídala je hudební kapela Žabky ze studánky z Anenské Studánky. Následovalo 
vystoupení malých dětí z tanečního kroužku Umělecké školy Svitavy, které zatančily motýlí 
tanec, a starších děvčat tančících na motivy skotských písní. Vrcholem celého odpoledne 
bylo vystoupení Evy a Vaška, které si návštěvníci vychutnávali až do večera. Všichni se 
výborně bavili, zatančili si s přáteli z jiných domovů nebo se svými blízkými. Děkujeme že 
jste přišli a těšíme se na další setkání...  
..................................................................................................................................  

• 3.6. Výlet na hrad Svojanov  
.................................................................................................................................. 

Duben  
.................................................................................................................................. 

• 31.5. - 4.6. rekreace ve Svojanov ě u Moravské Třebové 
.................................................................................................................................. 

• 27.5. návšt ěva kina Vesmír Svitavy 
.................................................................................................................................. 

• 8.5. jsme se ú častnili Globes Games  - kulturní akce  
 
v parku ve Svitavách 
.................................................................................................................................. 

• Pálení Čarodějnic  proběhlo dne 29.4.2010 na zahradě 
Domova na rozcestí 
  
 
 
 
 



.................................................................................................................................. 
• Stavění májky se konalo 1.5. před vilou u nádraží 

  
Vítání jara je dlouhý proces. Od masopustního 
konce zimy přes Velikonoce až po příchod 
máje. I u nás v Domově jsme neporušili tradici 
pálení čarodějnic. Ta proběhla ve čtvrtek 
29.dubna na zahradě, kde se sešla většina 
klientek a klientů, včetně personálu, aby si 
společně zazpívali písničky s kytarou, s bubínky 
a s harmonikou a opekli buřty. Při tomto 
magickém Filipojakubském odpoledni jsme na 
hranici, kde vzplál oheň, upálili zlou a obávanou 
čarodějnici Čarymůru.  

Stavění májky je symbolem jara a lásky, je to zvyk s tisíciletou tradicí. Proto jsme i u nás 
zavedli tuto krásnou tradici. V první květnový den se s veškerou pomocí klientek a klientů 
před vilou Domova na rozcestí u nádraží zatřepotali pestrobarevné mašle uvázané na 
vysokém kmeni, na májce. 
Přivítali jsme jaro se vší slávou a všichni si tyto dva sváteční dny pěkně užili.  
.................................................................................................................................. 

Březen   
.................................................................................................................................. 

• Velikono ční výstava a prodej  
Domov na rozcestí Svitavy a Společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., 
místní organizace Domov na rozcestí Svitavy, Vás 
pozvali : 

 
.................................................................................................................................. 

• Výlet ve Vendolí 3.3.  
 .................................................................................................................................. 

• Výstava v muzeu ve Svitavech  
 .................................................................................................................................. 

• Koncert V. K řížka v Banín ě 25.3. 
.................................................................................................................................. 

•   Život je jen náhoda  
  Společná akce kulturní vystoupení s DNZ Bystré a DUS     
  Anenská Studánka. 
  Při šestém ročníku přehlídky dramatických,  
  tanečních a pěveckých vystoupení s názvem  
  Život je jen náhoda účinkovali lidé s mentálním postižením. 
  



..................................................................................................................................  
Únor 

.................................................................................................................................. 
• Divadelní p ředstavení  divadlo Trám Svitavy 

 .................................................................................................................................. 
• Hokej  Polička zimní stadion 

.................................................................................................................................. 
• Hokej Lanškroun zimní stadion 

.................................................................................................................................. 
• 11.2. 2010 Se konal lX. Valentýnský ples   

Domov na rozcestí Svitavy a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., 
místní organizace Domov na rozcestí Svitavy Vás pozval dne 11. února na Valentýnský ples. 

.................................................................................................................................. 
Leden 

..................................................................................................................................  
• 19.1. 2010 Jsme se zůčastnili karnevalu  v Makově. 

.................................................................................................................................. 
• 19.1. 2010 Byl pořádán Koncert PS LUMIR Brno  v naší kapli v Domově na rozcestí. 

............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


