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                            Informace ředitelky                     

Vážení a milí čtenáři Čtyřlístku. 

Dovolte mi podělit se s Vámi o několik slov.  

Jak víte, naše zařízení dlouhodobě prochází procesem transformace. 

Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb přispívá k 

začlenění osob s postižením do běžného života společnosti. S náležitou 

podporou mohou lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převzít 

odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to 

dělají ti, kdo v ústavech nežijí. Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat 

své záliby nebo se stýkat s přáteli z okolí. Není důvod, aby svůj život 

trávili ve velkokapacitní instituci, která je v těchto činnostech omezuje.  

Naše zařízení má s tímto procesem již dlouhodobé a velmi dobré 

zkušenosti. Proto pokračujeme a krátké době se nám podaří umožnit tuto 

změnu všem našim klientům.  

Ve spolupráci se zřizovatelem Krajským úřadem Pardubice, odborem 

sociálních věcí a s městem Svitavy vznikl nový projekt, který ve svém 

výsledku znamená opuštění stávající hlavní budovy na ul. T. G. 

Masaryka. Zde dnes ještě bydlí 24 klientů.  

Pro tyto klienty jsme vybudovali dva nové domky v lokalitě ul. Zadní a 

ul. Hlavní ve Svitavách. Stavby domků jsou ukončeny, probíhají terénní 

úpravy a čekáme na kolaudaci. Souběžně probíhá výroba nábytku a 

všeho dalšího potřebného vybavením. V domcích bude poskytována 

sociální služba „domov pro osoby se zdravotním postižením", bude 

zajištěn nepřetržitý provoz a zdravotnická péče.   
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Každý domek bude obsahovat dvě zcela samostatné domácnosti. 

Každou jednu domácnost bude obývat 6 klientů s vysokou a nejvyšší 

mírou podpory.  Proto budou domky řešeny jako bezbariérové. Pokoje 

klientů budou maximálně 2lůžkové. Klientům bude zajištěno dostatek 

soukromí, garantujeme vysoce odbornou péči a individuální přístup ke 

klientům vč. samozřejmého využívání všech dostupných služeb ve 

městě. 

Stěhování klientů do těchto nových domů plánujeme na druhou 

polovinu července. Všichni, klienti i zaměstnanci, se velmi těšíme. Jsme 

přesvědčeni, že tato změna významně zlepší kvalitu života klientů a 

vytvoří příjemné pracovní podmínky a prostředí zaměstnancům. 

Přeji Vám všem krásné léto. 

Jaroslava Filipová, ředitelka  

 

 

 

 

5 



                            Přehled událostí z Domova                     

Den společenských her 

V pátek 15. března jsme pro klienty připravili den plný společenských 

her. Každý si mohl vybrat, do které hry se zapojí (např. člověče nezlob 

se, pexeso, karty, kuželky, kostky apod.). Z každé hry byl nakonec 

vyhlášen vítěz, který dostal ocenění. Avšak i ostatní byli oceněni za 

účast, a to výbornou kávou a upečenou 

buchtou. 

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality 

 

 

Život je jen náhoda 

Koncem února nám přišla pozvánka od Domova na zámku Bystré, 

abychom se opět zúčastnili akce Život je jen náhoda v Poličce v Tylově 

domě. S radostí jsme toto pozvání přijali. Během celého měsíce března 

jsme poctivě nacvičovali naše vystoupení nazvané „V rytmu bubnů.“ 

Pak přišel ten den, 5.4.2019, a my jsme plní očekávání a nervozity odjeli 

do Poličky.  
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Během našeho vystoupení zazněly známé melodie hrané na klavír a 

doprovázené na bubny. Neskutečně jsme si to na pódiu užili a publikum 

nás odměnilo hlasitým potleskem. Kromě nás vystupovalo mnoho 

dalších účinkujících z jiných zařízení. Vystoupení se nám všem povedla. 

Po skončení akce, kdy už z nás veškerá nervozita opadla, jsme si dali 

společně oběd v restauraci Plůtek na náměstí. Rok uteče jako voda a my 

budeme přemýšlet, čím bychom mohli publikum zaujmout příště. 

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality 
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           Informace Domek u parku, Domek na ulici Hraniční 

Pečení „lineckého cukroví“ 

O víkendu se mělo ochladit, tak jsme 

se s klientkami domluvily, že si 

zpříjemníme den, když si něco 

dobrého upečeme. Paní Koukalová 

s klientem panem Bukoveckým 

nakoupili suroviny, které byly 

potřeba. Pustili jsme se tedy všichni do práce. Linecké těsto jsem 

připravila za spolupráce klientů a poté ho důkladně vyválela. Klientky p. 

Dvořáková, p. Svobodová, p. Vystavělová a p. Bukáčková následně 

vykrajovaly různé tvary. Paní Pakostová sledovala troubu, nahlížela přes 

sklo a pozorovala, jak se cukroví peče. Po vychladnutí cukroví jsme ho 

společně s klientkou p. Dvořákovou a PSS p. Kotyzovou namazaly 

domácí marmeládou z naší zahrady. Cukroví jsme si chtěli schovat na 

velikonoční svátky, ale nemohli jsme odolat, a tak jsme cukroví 

ochutnali ke kávě. Už se těšíme, až si společně zase něco upečeme. 

p. Bílá, PSS a klientky z Domku u parku 

Vyjádření klientky p. Svobodové: 
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GASTRONOMICKÉ OKÉNKO V DOMKU U PARKU 

Voňavý pampeliškový med 

K jaru patří rozkvetlé stromy, keře a louky. V domácnosti v Domku u 

parku jsme se rozhodli, že uděláme pampeliškový med. Pracovnice p. 

Koukalová a klienti p. Bukovecký s p. Svobodovou šli natrhat rozkvetlé 

pampelišky. Dál už jen podle starého osvědčeného receptu květy 

naložili s nakrájenými citrony a pomeranči, vařili, míchali, vařili, 

míchali… 

A rázem se hmota z těchto květů proměnila v lahodný hustý med, klienti 

začali ochutnávat a společně plnit do sklenic.  

 

Lívance s rybízovým žahourem a zakysanou metanou 

Naši klienti se velmi rádi zapojují do tvorby jídelního lístku a podávají 

různé návrhy večeří, obědů, ale i moučníků a svačin. Na základě jejich 

přání pracovnice připravují tyto pokrmy. Jedním z těchto jídel byly 

lívance. Klienti si je dali jako vydatnou snídani. I když se rádi zapojují 

do činností spojených s vařením, tentokrát jsme tuto lahodnou snídani 

připravili v době, kdy klienti ještě spali. Záhy vůně opékaných lívanců 

přivedla téměř všechny do kuchyně. Lívance jsme podávali s rybízovým 

žahourem a zakysanou smetanou.  

Při výběru jídel začínají být naši klienti čím dál víc náročnější. Ale při 

pohledu na ně, jak si vychutnávají jídlo, kde jsou zapojeni i do přípravy 

samotného pokrmu, si vždy řekneme, že to stálo zato. 
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V plánu máme ještě spoustu nových receptů, kde můžeme využít i 

zeleninu a bylinky ze zahrady, pokud nám příroda a počasí bude přát. 

Ale o tom Vám zase napíšeme v dalším „Gastronomickém okénku“.  

p. Pavlišová, vedoucí DOMKU U PARKU 

Petr Bukovecký a Hana Svobodová při přípravě pampeliškového medu. 

 

 

Hana Svobodová připravovala 

rybízový žahour, který je 

nejlepší, když se připravuje o den 

dříve.  
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Velikonoce v Domku u parku 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V totalitní době byl tento význam 

potlačován, a tak dnes někteří vnímají Velikonoce se spojením 

lidových tradic, vítání jara, probouzení se přírody ze zimního spánku. 

My všichni v Domku u parku (tak se naše domácnost teď jmenuje) 

jsme se na Velikonoce moc těšili. Týden před svátky nás navštívil 

svitavský děkan p. Dolák a klientům připomněl, co svátky znamenají a 

na toto téma s nimi pobesedoval. Klientkám se povídání moc líbilo a 

do diskuse se připojily. V dalších dnech jsme vyzdobily společnou 

jídelnu a pokoje. Klientky si přály mít na stolku květiny, vyfouklá 

vajíčka a jiné velikonoční dekorace. Nejen slovem živ je člověk, tak 

jsme se pustily do výroby velikonočních pokrmů. Pracovnice Vlaďka 

pekla s klientkami linecké cukroví. Klientky vykrajovaly vajíčka, 

zajíce, kuřátka apod. Pracovnice Šárka pekla beránky s pomocí 

klientky H. Svobodové, která šlehala vejce s cukrem a s ostatními 

surovinami. Také je společně zdobily čokoládou a mašlemi.  Beránci 

se opravdu vyvedli. Protože naše klientky velice uznávají tradice a 

přály si na zelený čtvrtek něco zeleného, tak jsme toto jejich přání 

opravdu naplnily. Podávala se jídla jako například pečivo s máslem a 

řeřichou, pistáciový puding, špenátovou polévku, brokolicový nákyp 

s bramborem … Na Velikonoce nechyběla ani nádivka s kopřivami a 

pečené kuře, nebo jehněčí na rozmarýnu s bramborovou kaší.  
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V sobotu došlo na barvení 

vajíček, každá klientka si 

vybrala barvu, která se jí nejvíc 

líbila. Také jsme barvili vajíčka 

v punčoše s obtiskem trávy. 

Nejvíce si užívala klientka p. 

Pakostová, která vše sledovala 

s velkým zájmem. Pak si klientky naleštily vajíčka sádlem a schovaly 

na pondělí pro koledníky, kterých přišlo opravdu hodně.  

Bylo krásné počasí, tak jsme odpoledne strávili na zahradě, při kávě a 

cukroví. Klientky si vyprávěly o Velikonocích, jak si je pamatovaly 

dřív. Během svátků navštívilo několik klientek kostel Panny Marie a 

některé využily pěkného počasí k procházkám v parku J. Palacha.  

Letošní Velikonoce jsme pěkně oslavily. Ale hlavně nám naši klienti 

zase dokázali, jak hluboko jsou v nich ukotvené tradice Velikonoc a 

jak moc jsou pro ně tyto svátky důležité.  

p. Čuhelová, PSS 
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Velikonoce na Hraniční 

Na svátky jara jsme se letos tradičně připravily. Nechyběla výzdoba, 

pečení dvou velikonočních 

beránků – jednoho jsme si 

vystavily a na druhém jsme si 

pochutnaly. Také jsme pekly 

mazance a barvily vajíčka. Paní 

Neklová navštívila kostel.  

Vyjádření paní Neklové: ,,Přišel na nás důstojný pán! Ten se divil. 

Díval se na beránka.“ 

Vyjádření paní Kubánkové: „Pomáhala jsem s pečením, trhaly jsme 

větvičky. Měly jsme mazanec a kakao.“ 

Klientky z Domku na Hraniční 

sl. Pohorská a sl. Poršová, PSS 

 

Jaro na zahradě 

Konečně jsme se dočkaly hezkého počasí a začaly jsme pomalu 

pracovat na zahradě. Sice máme jen malý kousek zahrádky, ale rády 

tam při hezkém počasí posedíme s kávou a někdy si i zahrajeme 

nějakou deskovou hru.  Abychom při posezení měly hezký výhled na 

naši zahrádku, snažíme se ji udržovat, jak nám naše schopnosti dovolí. 

Spolu s pracovnicí jsme sázely bylinky a k nim umístily keramické 

cedulky s jejich názvy. Letos jsme také zasadily společnými silami 

afrikány.  
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Také zaléváme, plejeme a zametáme dlažbu i chodník před domem. 

Vyjádření p. Kubánkové: „Dávala jsem 

cedulky s Janičkou…vyšívám na zahradě a piju 

kafe.“ 

Vyjádření p. Řehůřkové: „Trhala jsem lístky 

(plevel) a dávala je do kyblíčku. Martička 

zalívala kytičky a Miluška zametá.“ 

Klientky z Domku na Hraniční 

p. Pohorská, PSS 
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Třídíme odpad 

Od začátku, co bydlíme v domku na ul. Hraniční, třídíme odpad 

(plasty, papír, sklo), ale pokaždé vytříděný odpad odváželi pracovníci 

údržby. Letos na jaře nás napadlo, že bychom mohli využít blízké 

kontejnery a příjemné spojit 

s užitečným, tedy při procházce 

vyhodit nashromážděné sklenice 

nebo papír aj. O třídění odpadu si 

také povídáme, proč to má smysl, 

jaké jsou barvy kontejnerů a co do nich patří. Klientky se pro tuto 

činnost přímo nadchly. Hlavně paní Kociánová a p. Řehůřková. Sami 

hlídají množství sklenic a papíru, přinesou tašky, kam si např. sklenice 

rozdělíme tak, abychom je unesly a vyrážíme ke kontejnerům.  

Vyjádření p. Kociánové: „Ty toho máš! To je škoda to jen tak vyhodit 

do popelnice, takový pěkný sklenice…až bude dost, zase s tebou 

půjdu.“ 

Vyjádření p. Řehůřkové: „Byla jsem se sklenicema, víš? Jsem je tam 

házela, to třísklo! I Maruška taky 

házela a Miluška držela tašku, víš?“ 

Doufáme, že toto nadšení klientkám 

vydrží. Protože to má smysl 😊.  

Klientky z Domku na Hraniční  

p. Pohorská, PSS 
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Informace 3. oddělení, Domek na ulici TGM 

Velikonoce 2019 

V dubnu před velikonočními svátky jsme s klienty třetího oddělení 

upekli linecké cukroví. Tvary cukroví 

byly krásné: velikonoční kuřátka, 

kachničky, zajíčci, ovečky, motýlci  

a čtyřlístky. Barevné polevy cukroví 

pěkně oživily. Cukroví přijeli pochválit i 

klienti z 2. a 1. patra. Těsně před svátky 

jsme ještě napekli velikonoční beránky 

s čokoládovou polevou a mašlí a dia 

beránka. Všude voněla domácí sváteční 

atmosféra. 

p. Tilzerová a p. Kalasová, PSS 
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Jak jsme slavili Velikonoce na domku TGM 

Na Velikonoce jsme se všichni velmi těšili. Vyzdobili jsme si celý 

domek. Společně jsme upekli piškotového beránka a z mrkvového těsta 

jsme vytvořili zajíčky, kuřátka a vajíčka. Pěkně jsme je pocukrovali a 

ozdobili červenými mašlemi. Na bílou předvelikonoční sobotu jsme 

barvili vajíčka pomocí cibulových slupek. Pracovnice všem na prvním 

vajíčku ukázala, jak se budou 

barvit. Opatrně jsme na obvaz 

položili lístky ze zahrady, vejce na 

lístek a zavázal se na tom uzel. 

Vejce se ponořily do cibulových 

slupek a teplé vody a daly se vařit. Po 

10 minutách jsme vodu vypli a nechali 

vejce v cibulové vodě vychladnout. 

Poté jsme společně čekali, jak se nám 

dílo povedlo. Opatrně jsme rozstřihli obvaz a vajíčka jsme pomazali 

sádlem. No sami můžete posoudit, jak se nám vajíčka povedla. A 

konečně přišel vytoužený den. Pan Přichystal nás všechny po ránu 

pěkně vymrskal a nezapomněl ani na koledu. Během dne jsme si 

pochutnávali na všech dobrotách, které jsme si připravili, povídali jsme 

si a sledovali TV.  

Paní Lukešová: „Velikonoce byly moc hezký. Povedly se.“ 

Klienti domku TGM 

p. Satrapová a p. Petrová, PSS  
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                              Chráněné bydlení – domy a byty 

Co je u nás nového na Chráněném bydlení 

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my.“ Mahátma Gándhí 

Krásný citát, který nás inspiroval a povzbudil do změn v našem životě 

na chráněném bydlení. My to je p. Svobodová H., p. Svobodová M. a 

p. Menclová jsme si začaly samostatně nakupovat potraviny, i když 

zatím s pomocí pracovníka. Co si, dáme k snídani, na svačinu či 

k večeři si určujeme samy dle naší chuti. Učíme se přemýšlet o 

nákupu, co kolik stojí, co si za finanční hotovost můžeme pořídit. 

Stávají se z nás hospodyňky, které plánují jídelníček nejméně na 

týden. 

Co nám to přineslo: 

-  jíme na co máme chuť 

- orientujeme se v obchodě s potravinami 

- učíme se znát cenu potravin  

- učíme se znát hodnotu peněz 

Nové změny nás čekají i ve stravování o víkendech. 

Výsledkem bude, že o stravování si budeme rozhodovat zcela samy.  

K naší samostatnosti přispělo i chystání léků do lékovek. Naše léky 

máme na svém bytě a pravidelně si vychystáváme lékovku na další 

týden, zatím s dopomocí pracovnic. 

Chceme žít tak jak naší vrstevníci, náš byt je nám domovem, 

útočištěm. Proč tedy nemít vše doma. 
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Že je změna možná jsme se přesvědčily samy a jsme rády, že jsme se 

toho nebály a udělaly kroky, které nám přinesou nejen větší 

samostatnost, ale i možnost rozhodovat o sobě 

a převzít za své jednání odpovědnost. Všem 

dalším pokračovatelům, kteří se nebojí změn, 

držíme palce a vzkazujeme: 

 „Nebojte se, je to príma byt sám za sebe.“ 

S klientkami p. Menclovou, p. Svobodovou H. a M. zapsala p. 

Vopařilová, vedoucí CHB byty 

 

Jak klienti chráněného bydlení M. Majerové prožili velikonoční 

svátky 

Velikonoce na CHB MM – jen 

krátce, svátky, tradice, pomlázka. 

Po několika letech bydlení na bytech 

je zcela zažité, že si zdobíme byty, 

což ženy zvládají samy, ale nám pánům se muselo trochu pomoci, no 

jsme ti chlapi. Barvila se vajíčka, připravil se slavnostní oběd, ženy 

čekaly koledníky a my muži vyrazili do ulic, hlavně po sídlišti, kde 

máme spoustu známých. A ti už na nás čekali. Těch vajíček, co jsme 

donesli. Také sladkosti. Přiznáváme, byl i frťánek, to ke koledě patří. 

A co s vejci? Poradil si s nimi p. Gašpárek, ne nadarmo přeci 

nacvičoval pomazánky na všechny způsoby. Ukuchtil takovou 

poctivou vaječnou pomazánku, že si všichni pochutnali. 
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O recept se rád se všemi rozdělí: 

„Vejce uvaříme natvrdo / ty jsme si vykoledovali /. Vejce nastrouháme 

na hrubém struhadle. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno.  

Vejce v míse promícháme s cibulí, taveným sýrem, hořčicí a změklým 

máslem. Pomazánku z vajec ochutíme solí a pepřem. Prošleháme 

nejlépe ručním šlehačem a necháme alespoň hodinu v chladu odležet.  

Pomazánku z vajec mažeme na pečivo. Dobrou chuť.“ 

Klienti CHB MM – p. Janovský, p. Gašpárek, p. Prešek 

 

Výlet do Pekařství a cukrářství Sázava v Lanškrouně  

Dne 7. 5. 2019 jsme nasedli do našeho auta, a vydali jsme se směr 

Lanškroun, kde nás čekala nevšední, ale 

za to voňavá, návštěva místního 

pekařství a cukrářství v Sázavě. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 

věcí a měli jsme možnost vidět pečení 

rohlíků, chlebů a jiných pochoutek od 

A – Z. Jako první jsme navštívili sklad 

kde dle našeho průvodce pana p. Celého 

vše začíná. Viděli jsme spousty pytlů, 

které skrývali vše možné na pečení jako 

mouky, směsi do koláčů, cukr a jiné. 
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Poté jsme pokračovali do přípravny 

těsta. A samozřejmě do místnosti, kde se 

dělá kvásek. Bez toho by chléb, rohlíky a 

ani vánočky nemohli dobře vykynout.              

Když jsme prošli touto přípravou, mohli 

jsme nahlédnout na sladké dobroty, jako 

punčové řezy, větrníky, špičky a jiné lahůdky. Také jsme viděli místa, 

kde se vše rozdělí a putuje k zákazníkům, 

tak zvaně expedice. 

Nakonec jsme mohli ochutnat něco z místní 

výroby - mrkvové pochoutky a chlebíčky. 

Samozřejmě nemohlo chybět ani dobré 

kafíčko.  Z pekařství jsme odjížděli 

spokojeni. Tuto návštěvu jsme spojili i 

s procházkou po Lanškrounském náměstí a 

parkem v zámku. Všem se náš výlet líbil a 

můžeme ho zopakovat. 

Klienti CHB domy 

p. Dvořáková a p. Pudilová, 

PSS 
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Flora Olomouc 

Jarní počasí láká k výletům, a proto jsme se vydali do Olomouce na 

výstavu Flora Olomouc. Vyjeli jsme ze Svitav už ráno, abychom si 

den co nejvíce užili. Do Olomouce jsme dorazili v 9,00 a vydali se na 

výstaviště. Městskou dopravou jsme projeli velkou částí Olomouce a 

byli jsme nadšeni krásou tohoto města – opravené historické budovy, 

udržované parky a malé kavárničky, které svou atmosférou lákaly 

k posezení. Na výstavišti nás překvapilo veliké množství lidí 

čekajících na zakoupení vstupenky. Vše ale probíhalo rychle a během 

chvíle jsme se ocitli v areálu. Tématem letošní výstavy byl Strom 

života, který stál v hlavním pavilonu – zhlédli jsme umělecké spojení 

skla a květin, z nichž byl strom vytvořen. 

Celé dílo bylo barevně nasvíceno a nám se 

zatajil dech. V kouzelném prostředí probíhal 

úvodní koncert olomouckého kvarteta. Ani se 

nám nechtělo pokračovat dále, ale chtěli jsme 

vidět co nejvíce. Opodál na nás čekal velký 

keramický páv, který měl 

ocas osázený netřesky. 

Starý historický kočár s nepřeberným množstvím 

tulipánů a narcisek stál uprostřed malé zahrádky 

s jezírkem. Pomalým tempem jsme procházeli dál 

a dál. Někteří z nás neodolali a už nakupovali, 

někdo cibule lilií, někdo bylinky, někdo sladkosti.  
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Příjemně unaveni jsme si dali výborný oběd a kávu se zmrzlinou a byl 

čas myslet na návrat domů. Někteří z nás tady nebyli poprvé, ale 

všichni určitě ne naposled! Cesta vlakem rychle uběhla a my jsme si 

plni dojmů sdělovali zážitky. 

Klienti CHB domy + CHB byty 

p. Kopecká, PSS a p. Trejbalová, vedoucí CHB domy 

 

Výlet do pravoslavného kostela v Lanškrouně 

Jednu jarní středu jsme se vydali s p. Rcchiladzem do Lanškrouna, kde 

prožil část svého života. Vydali jsme se vlakem, kde na nás na nádraží 

už čekal pán farář Dominik Ludvik. Dovezl nás do kostela, kde se p. 

Rcchiladze pomodlil a dostal nový zpěvník. Poté jsme se vydali 

s panem farářem do města.  Zastavili jsme se v cukrárně, prošli 

náměstí, kde ho poznávali i obyvatelé města. Koupili jsme pár 

drobností a vydali se na cestu zpět.  

p. Etzlerová, PSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



Básnička p. Svobodové M. 

Žába sedí na prameni 

svý roky si počítá 

a jak u ní dlouho nikdo není 

tak honem pryč utíká. 

 

Přišel tuhle ke mně kocour 

řekl „Jak se máš? 

Já se mám celkem dobře, 

já nic nedělám. 

Odpočívám na divanu, 

chovám kočku na klíně 

a k tomu si přikusuju bílý myši na víně“ 

 

Máme doma kocoura často chytá myši. 

Já mu řeknu „Pojď na kafe.“ 

a on na to slyší. 
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                                    Informační okénko služby 

       podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny 

 

Pálení čarodějnic 

Společně s klienty a pracovníky jsme se rozhodli, že na vile uspořádáme 

čarodějnice. V naší dílně jsme si vyrobili čarodějnici a pojmenovali jsme 

ji „Paní Zima“. Všichni se už těšíme na příjemné a teplé dny. V pátek 26. 

dubna jsme se postupně scházeli na zahradě vily, kde nám pan Schuster 

(domovník) s pomocníkem panem Kulíkem nachystali posezení u 

ohniště. Přijeli se podívat i klienti z domku TGM, 3. oddělení, PSB, 

domku Požární a bytů. Setkání bylo velmi příjemné. Čekání na buřty 

jsme si zkrátili hraním her např. hod míčkem na cíl, helmobraní, 

poznávání předmětů po hmatu a jiné. Užili jsme si mnoho legrace. Ke 

svačině jsme si opekli buřty a dali výbornou buchtu, kterou pro nás 

připravili klienti a pracovnice vily. Za to moc děkujeme. No, a nakonec 

přišla řada na naši „Paní Zimu“, upálit nebo neupálit? Všichni jsme se 

shodli na tom, že upálit. Teď už jenom vyhlížíme teplejší zítřky. Všichni 

jsme si odpoledne pěkně užili. Díky všem zúčastněným kolegům, 

kolegyním a dobrovolníku panu Vildovi za spolupráci. 

sl. Sršňová, pracovnice STD a klienti 
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                Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

 

                Paní Dvořáková                                          Paní Báčová 

           oslavila v březnu 70 let                            oslavila v květnu 56 let 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veškeré osobní fotografie jsou zveřejněny se souhlasem dle GDPR. 
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