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                            Přehled událostí z Domova 

Rozloučení s létem 

Krásné letní dny byly pomalu za námi a nám nezbylo nic jiného než se 

s létem rozloučit. Sešli jsme se společně všichni na zahradě vily. Počasí 

bylo akorát, slunce svítilo a do toho foukal jemný studený vítr. Během 

celého dopoledne nás na klávesy doprovázela Jaruška, hrála známé 

lidové i moderní písně a společně jsme si zazpívali. Klienti předvedli i 

vystoupení, které si připravili do Chrudimi na akci Duhové křídlo 

s názvem „Dobití ráje.“ Čekalo nás výborné občerstvení – buchta a 

sušenky cookies, které pro nás napekli klienti a pracovníci z STD. 

S létem jsme se patřičně rozloučili a nyní už nás čekají krásně barevné 

podzimní dny. 

Klienti DNR 

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality  
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Duhové křídlo 

Každým rokem se účastníme akce 

Život je jen náhoda v Tylově domě v 

Poličce, kde zástupci Pardubického 

kraje vybírají, kdo z účinkujících bude 

vystupovat na velké celokrajské akci 

Duhové křídlo. Dlouho jsme čekali, jak 

rozhodování dopadlo, pak to přišlo! 

Zazvonil telefon, ve kterém nám bylo 

oznámeno, že jsme byli vybráni, 

abychom naše vystoupení na této akci 

předvedli. Dne 2. října proběhl již 

sedmý ročník akce Duhové křídlo 

v sále chrudimského muzea. Smyslem této akce je ocenit organizace a 

lidi pracující v sociálních službách a se zdravotně postiženými 

osobami. Pro nás bylo ctí celou tuto akci zahájit svým vystoupením 

zvaným „Dobití ráje.“ 

Klienti DNR, p. Říhová Švejcarová, manažer kvality 
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          Informace domek U Parku, domek na ulici Hraniční 

Podzimní relaxace v Hodoníně 

Takové počasí jako letos jsme v Hodoníně ještě neměli.  Teploty se 

vyšplhaly až na 30° a proto došlo i na plavky. 

Klienti se moc těšili a už několik týdnů dopředu se zapojovali do 

balení cestovních tašek. Byli jsme moc rádi, že s námi jeli i klienti 

z jiných úseků, jako např. p. Přichystal a p. Pokorný, kteří u nás kdysi 

bydleli a všichni jsme se opět rádi potkali. Dále jela p. Lukešová a p. 

Hanzlíčková z chráněného bydlení, které s námi jeli na vlastní přání. 

Hned první den jsme se rychle ubytovali a vydali jsme se do zahrady, 

kde je krásné přírodní koupaliště. Někteří 

odvážní klienti jako např. p. Svobodová, 

p. Bukovecký, p. Přichystal a p. Novotná 

si sundali ponožky, vyhrnuli kalhoty a 

s pomocí pracovnic zkoušeli teplotu 

vody. Všem klientům to po únavném 

cestování okamžitě zvedlo náladu.  

Další den si někteří klienti vzpomněli na 

místní motorest „Májka,“ kam jsme opět 

zavítali. Nedalo se zapomenout na 

výborné palačinky s povidly a mákem, někteří neodolali hranolkům, 

anebo zmrzlinovým pohárům. Musím také zmínit velmi ochotný 

personál.  
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Odpoledne jsme nesměli vynechat opékání buřtů na ohni. Volné 

chvíle jsme si tentokrát zpestřili poslechem folklorní hudby a 

ukázkami z filmů. Některé kreativní pracovnice se snažily 

pantomimou naznačit ukázku z filmu, nebo pohádky. Musím říct, že 

jsme se při pohledu na PSS p. Bílou a klienta p. Přichystala při 

předvádění scény z Titaniku upřímně pobavili. Klienty to moc bavilo 

a neměli díky hereckým vlohám našich klientů a pracovnic problémy 

s uhodnutím názvu filmu či pohádky. Na pobytu v Hodoníně je moc 

hezké, že kromě nás jsou v zámečku ubytovaní i jiní lidé, se kterými 

máme možnost se seznámit. Někdy jsou to adaptační pobyty studentů 

nebo rodiny s dětmi. Tentokrát jsme se potkali s partou vysloužilých 

výsadkářů, kteří se pravidelně každý rok setkávají právě v Hodoníně. 

Moc jsme ocenili, že naše klienty pozvali k poslechu jejich hudby a 

zahráli jim několik písniček na harmoniku. Klientky jako p. 

Svobodová, p. Hanzlíčková neodolaly a šly si zatancovat.  Na konci 

pobytu jsme si povídali o tom, co tady klienty nadchlo, co se jim 

líbilo, co jim chutnalo a opět jsme zjistili, jak velký má smysl se 

někdy sebrat a odjet někam pryč do přírody. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat pracovnicím za jejich nasazení, 

nápady, smysl pro humor, nadhled a skvělé dny v Hodoníně, díky 

kterým byly klienti velmi vysmátí a spokojení. Největší odměnou je 

potom dojemné loučení klientů u autobusu, když se ptají, zda by 

mohli příští rok jet znovu.  

p. Pavlišová – vedoucí domků 
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„Gastronomické okénko“ 

Blíží se zima a náš skleník nám 

letos opravdu nadělil. Sklidili jsme 

spoustu paprik, rajčat, dýní, okurek 

atd. Paní Koukalová společně 

s klienty zavařovala lečo, jablečný 
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 kompot, pekla dýni s balkánským sýrem na rozmarýnu aj. 

Mimochodem tuto rychlou večeři si klienti velmi oblíbili zrovna tak, 

jako lečo s párkem, cuketový nákyp, plněná rajčata kuskusem apod. 

Skleník jsme společně zazimovali a budeme se těšit na příští úrodu. 

Teď si klienti budou užívat do sytosti domácích marmelád, které 

pracovnice dávají na ovesné kaše, do koláčů a buchet. Dále si 

pochutnají na domácích jablečných 

kompotech a bylinkách.  Zahrada se 

sice chystá k odpočinku, ale nic to 

nemění na tom, že naši klienti si dál 

vybírají jídla, které jim chutnají. 

Musím říct, že pestrost a 

rozmanitost stravy pro klienty je pro pracovnice velká výzva. Je velké 

štěstí, že všichni pracovníci a klienti zde v domku U parku mají velice 

kladný vztah k jídlu. A všichni dobře víme, jaký je pocit, vařit pro 

někoho, kdo to ocení. 

p. Pavlišová – vedoucí domku a klienti 
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Karel Gott 

Většinu klientek z domku U Parku zasáhla zpráva o úmrtí Karla 

Gotta. S velkým zájmem sledovali televizi, poslouchali rádio a celou 

situaci velmi vnímali. Klientka p. Pokorná si s klíčovou pracovnicí 

zašla do knihovny vypůjčit knihu s Karlem Gottem. 

Klientka Věra Dvořáková si našla fotku a ihned se pustila do 

malování portrétu. Paní Pokorná i ostatní klientky se přidaly ke 

sledování pohřbu a společné modlitbě.   Dlouho si o celé situaci 

povídali, vzpomínali a pouštěli nejznámější hity.  

p. Koukalová – PSS, klienti domku 
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Řízkování  

Muškáty pocházejí z Afriky a existuje obrovské množství druhů.  

Na jaře jsme si zakoupili krásný 

muškát růžové barvy a jeho květy 

nám dělaly radost celé léto, až do 

podzimu. Rozhodli jsme se, že si 

tento muškát společně s klienty 

namnožíme. Bylo krásné slunné 

odpoledne, tak jsme se u skleníku pustili do řízkování muškátů. 

Pracovnice p. Němcová připravila substrát do truhlíků a pracovnice p. 

Čuhelová s klientkami pracovala. Klientka p. Pokorná podávala 

připravené řízky po jednom klientce p. Svobodové a ta každou 

rostlinu ponořila do růstového stimulátoru. Klientka p. Vystavělová 

společně s PSS sázela muškáty do připravených truhlíků. Tato práce 

se nám všem líbila, dokonce p. Pokorná si u této činnosti vzpomněla 

na maminku, že tuto práci dělala také. Osázené truhlíky jsme zatím 

uložili do skleníku, jen do té doby, než přijdou mrazy.  Moc se těšíme, 

zda nám tato práce přinese úspěchy a budeme si moct vyzdobit 

všechna okna na domku U Parku.  

p. Čuhelová, p. Němcová - PSS 
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Návštěva kostelů ve Svitavách 

Klientky p. Pokorná a p. Vystavělová rády 

navštěvovaly mši v kapli, která byla součástí 

areálu DNR. To už není možné vzhledem 

k celkové přestavbě. Nechtěly jsme ale klientky 

o bohoslužby připravit a dál navštěvujeme kostel 

ve městě. Pokud nám přeje počasí, chodí v doprovodu PSS do kostela 

každou neděli.  Klientky vždy se zájmem poslouchají. Paní Pokorná 

byla také na mši svaté, kde probíhal křest. Bylo to velice slavnostní a 

klientka byla velmi spokojená. Ráda si s ostatními klientkami o všem 

povídá. 

Obě klientky znají všechny modlitby a písně, 

proto zpívají a modlí se s ostatními. Také se 

v kostele zdraví se známými lidmi, které 

potkávaly u nás v kapli v DNR, a to jim vždy 

dělá velikou radost. 

p. Němcová - PSS 

 

Nedělní odpoledne a návštěva kavárny Café Rozcestí 

Byl krásný nedělní den, a proto jsme se společně s klientkami 

rozhodly, že si uděláme hezkou vycházku spojenou s návštěvou 

kavárny, kde si zakoupíme něco dobrého. Po příchodu do kavárny 

jsme se usadily na venkovní terasu, popovídaly si s našimi známými a 

kamarády, přitom ochutnaly dobrou kávu, kapučíno a džusy.  
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Nechyběl výborný pohár se zmrzlinou, horkým ovocem a domácí 

šlehačkou. Bylo to moc hezké nedělní odpoledne a tuto akci určitě 

zopakujeme.   

sl. Poršová, p. Dobešová – PSS a klientky domku Hraniční 

 

 

 

 

 

 

Návštěva bohoslužby v místním kostele na náměstí Míru. 

Paní Neklová je silně věřící člověk a projevila přání navštěvovat 1x za 

14 dní místní kostel. Klientka se pěkně oblékla, protože jde o sváteční 

příležitost. Po příjezdu do kostela se pomodlila. Během mše 

poslouchala projev důstojného pána a hraní na varhany, které se 

rozléhalo po celém kostele. To se klientce moc líbilo. Po ukončení 

mše se paní Neklová s každým v kostele pozdravila. Od důstojného 

pána dostala odpustek. Klientka opustila 

kostel a moc se těší až pojede na další 

mši. Celý den byla spokojená a vyprávěla 

o kostele, důstojném pánovi a jak je to 

v kostele krásné ostatním klientkám na 

domku. 

p. Dobešová - PSS 
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Podzim na Hraniční 

Začal nám podzim, tak jsme si také chtěly na Hraniční přenést 

podzimní náladu do domácnosti. Klientky si na procházce nasbíraly 

větvičky a listy a zapojily se s radostí do aranžování. Myslím, že                 

se nám výzdoba povedla a všechny jsme z toho měly radost.  

p. Kadlecová – PSS 
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Informace domek Hlavní, domek na ulici TGM 

Koťata rozdávala úsměvy                                             

V polovině měsíce září navštívili domek 

Hlavní malí kočičí hosté. Tato koťátka by 

se bez pomocí útulku Kočky sobě Chmelík 

a dočasné péče u Katky jen těžko 

protloukala životem. Jejich maminky někdo 

zanechal na sídlišti v Poličce svému osudu. Hodní lidé je krmili, ti 

horší do nich kopali a posílaly psy. Dvakrát do roka rozená další a 

další koťata nepřežila, buď kvůli podnebí nebo špatným podmínkám 

na ulici. S těmito koťátky bylo naštěstí vše jinak. Pět vysoko březích 

koček se dostalo do dočasné péče, kde o ně bylo kvalitně postaráno. 

Narodilo se celkem 19 koťátek. Koťátka byla očkována a rozjela se do 

nových domovů. Dvě - Maruška a Kostík rozzářili tváře klientů 

domku Hlavní. Čtyřměsíční koťátka se se 

všemi pomazlila. Jejich malá pětiletá 

panička o nich vyprávěla, co mají rádi k 

snědku, s čím si rádi hrají a kde spinkají. 

Vše přispělo k příjemné atmosféře na 

domku.  

p. Rajmanová – PSS 
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Svitavská pouť 1.9.2019 

O prvním zářiovém víkendu se ve Svitavách konala pouť. S paní 

Vrchotovou, paní Volákovou, paní Fekovou a panem Bartákem jsme 

se vypravili na pouť. Novým autem jsme přijeli až na náměstí, prošli 

jsme stánky a podívali jsme se na různé atrakce. Paní Vrchotové a 

paní Volákové se nejvíce líbily koně, se kterými se vyfotily.  
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Pan Barták si paní Fekovou zatočily na ,,kole štěstí“ a vytočili si malý 

upomínkový předmět. Potom jsme zašli do cukrárny na občerstvení, 

dali jsme si kávu se šlehačkou, zákusek nebo kofolu. Příjemně 

nasyceni jsme zase odjeli autem zpátky do našeho nového domku 

v Lačnově na Hlavní ulici. Podle slov klientů se pouť velmi líbila. 

p. Trojáková – vedoucí domku, p. Tilzerová - PSS 
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Rozloučení s létem 

Jako již každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili s klienty z domku 

Hlavní a z domku na T.G.M. na rozloučení s létem. Klienti se 

vyjádřily:  

p. Voláková: ,,Mně se to moc líbilo, potkala jsem se 

s Růžou Vařejkovou, s Alenou Hrdou a s Vladěnou 

Semerákovou. Povídali jsme si, zazpívali jsme si 

s Jaruškou od paní ředitelky a pohostili nás 

buchtou a džusem. Ani se mě nechtělo odjíždět 

domů. Akorát jsme přijeli k obědu.“ 

p. Vrchotová: ,,Pěkný to bylo, zpívání, tancování a cukroví bylo 

dobrý.“ 

p. Barták: ,,Já jsem tancoval, bylo tam pěkné 

občerstvení. Zazpíval jsem si a pak jeli autem 

domů.“  

p. Tilzerová – PSS a klienti domku Hlavní 
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Sušené bylinky 

Bylo krásné babí léto a při pobytu na zahradě jsme si řekli, že bychom 

si mohli nasušit bylinky z naší zahrádky, 

na zimu na dobrý čaj. Proč nevyužít 

sušičku ovoce, kterou máme doma a 

neudělat si zásobu na zimu v podobě 

sušených bylinek, a to máty, meduňky a 

šalvěje. Šalvěj jsme si opatrně oprali od 

prachu, nechali oschnout a otrhali malé 

lístky, které jsme rozložili na sítka a 

zapnuli sušičku. Nechali jsme tak teplý vzduch, aby nám bylinku 

usušil. Poté jsme dali šalvěj do sklenice, uzavřeli ji uzávěrem a uložili 

na tmavé místo. V zimě, až budeme mít chuť nebo budeme 

nachlazení, si rádi uvaříme čaj z vlastních bylinek ze zahrádky.  

Klienti domku TGM a p. Petrová - PSS 
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Jak vyrobit polévkové ochucovadlo? 

Jednoduše - natrhali jsme lístečky, které jsme 

usušili v sušce, zapnuli a nechali uschnout. 

Kdo nevěděl a přišel do kuchyně, tak se divil, 

co to tady tak krásně voní. A byla to sušící se 

petrželka z naší vlastní zahrádky. 

p. Novaková - PSS s klienty domku TGM 

 

Vaříme domácí aspik 

Klientka paní Hebersteinová ke mně zvědavě 

přistoupila, když jsem si chystala nádobu na 

aspik. Zeptala se, co budu dělat? Odpověděla 

jsem, že domácí aspik na večeři. Paní 

Hebersteinová mi odpověděla, že nikdy 

domácí aspik nedělala, že ho doma vždy 

kupovali a přála si to zkusit. Mísu už jsme 

měli nachystanou a postup byl následující: 

na dno jsme dali zeleninu, na ni nakrájené vařené vejce, dále šunkový 

salám a strouhaný sýr, nakonec znovu salám. Vše jsme zalili 

želatinou, kterou jsme měli předem namočenou v hrníčku a jistě nám 

věříte, že všem velice chutnalo. 😊   

p. Nováková – PSS a klientka p. Hebersteinová 
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                                 Informace domek Zadní 

Podzim na Domku Zadní  

Jedno podzimní dopoledne se pracovnice paní Holková, paní 

Kalivodová a slečna Cachová vydaly s klientkami paní Srbkovou, paní 

Malinovou a paní Polákovou na sběr 

podzimních dekorací. Všichni jsme 

se teple oblékli, vzali si čepice, deky 

a podzimní bundy. V ten den bylo 

opravdu chladné podzimní počasí. 

Šípky a podobné plody nám rostou 

kousek od domku na zadní cestě. Začali jsme příjemnou procházkou po 

Lačnově a došli jsme na zadní cestu. Paní Malinová držela krabici, kam 

jsme dávali šípky a vše, co nám jen trochu připomínalo podzim. 

Pozorovali jsme podzimní krajinu chystající se k zimnímu spánku. Jak 

jsme dorazili domů, mírně prokřehlé, zahřáli jsme se teplým čajem. 

Odpoledne jsme se pustili do výroby dekorací. Nazdobená byla každá 

chodba, domácnosti i prostory před domem.  

Vyjádření paní Malinové: „Podzim je, zima, fouká, vevelka, šišky, 

s Románkem venku byla.“ 

Vyjádření paní Srbkové: „ Jo, bylo to dobrý.“ 

sl. Cachová – vedoucí domku Zadní s klienty domku 
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Podzimní dlabání 

Hodná kolegyně Bára nám přivezla dýni a ráno u snídaně zaznělo: 

„Umíte někdo vyřezávat dýně?“ „Umíme.“ Tak jsme se do toho 

s klientkami rovnou s chutí pustily. Nachystaly jsme si mísu na dužinu 

a semínka, tužku na nakreslení obličeje, ostrý nůž a… náplasti, kdyby 

náhodou. 😊 Sesedly jsme se s klientkami kolem stolu, dýni jsme 

nakreslily dvě křivé oči a pořádně zubatou, strašidelnou pusu. 

Klientky zadržely dech a pustily jsme se do vydlabávání dýně. 

Odkrojily jsme vršek a z dýně všechno 

vybraly. Kdo už nemá dost zdravé ruce 

na vybírání, tak si alespoň ruku dovnitř 

strčil, aby věděl, jaké to je. Vyřezaly 

jsme předkreslený obličej. Moc se nám 

povedl! Dýně teď „straší“ venku před 

domkem na Zadní. A semínka jsme si večer upekly v troubě, mňam. 

Vyjádření klientek: 

p. Srbková: „A bude mít i tělo a vlasy?“ 

p. Cimburková: „To bude hezký tady.“  

Pracovníci a klienti domku Zadní 
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                              Chráněné bydlení – domy a byty 

Flora Olomouc 

Jedno říjnové ráno jsme se vydaly na cestu do 

Olomouce. Jely klientky chráněného bydlení 

a doprovod p. Jirásková a p. Pudilová. 

Nasedly jsme na vlak do České Třebové a 

tam přesedly tím správným směrem. Našim cílem bylo navštívit 

místo, kde Vás překvapí pestré, nespoutané barvy podzimu a to Floru 

– výstavu ovoce, stromků a podzimních květin. 

Uvítal nás různobarevný záhon mečíků, kde 

jsme udělaly první společnou památeční 

fotografii. Prošly jsme areál Flóry, kde nás 

zaujala výstava podzimních jablek a různých druhů sezonní zeleniny. 

K výletu patří občerstvení, které nabízelo 

nespočet líbezně vonících stánků. Posilnění 

dobrým jídlem a horkým cappuccinem jsme 

prošly zbytek cesty. Na konci naší prohlídky 

jsme přešli k mini zahrádce. Jejími obyvateli 

jsou králíci, holuby, lamy, kačeny.  

Počasí nám sice nepřálo, teplota na teploměru nepříjemně klesla a 

když jsme odjížděly, začalo i slabě pršet. Krása a malebnost naší 

přírody však vyvážily tento malý nedostatek. 

p. Pudilová, p. Jirásková – PSS a klientky CHB 
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Houbařské šílenství 

Houbová sezóna dorazila už i na vilu. Poté, co se z hub vrátil  

p. Rcchiladze, kde byl s odpolední dílnou  

sl. Sršňové, se na vilu dostavilo houbařské 

šílenství, které letos postihlo snad každého. 

Krásné hlavy podhřibů jsme použili na obalení a 

výborný oběd a zbytek kovářů, babek i praváků 

jsme dali sušit. Takto si na houbařskou sezónu 

vzpomeneme vždy, když je použijeme do polévky 

a provoní nám tak celý domov.  

p. Etzlerová - PSS 
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Muzeum řemesel v Letohradu 

Jednu říjnovou neděli jsme se vydali na výlet do Letohradu, kde jsme si 

naplánovali výlet do muzea řemesel. Počasí nám přálo, a tak z cesty 

vlakem se stala hezká vyhlídková jízda. Tu nám trochu překazil 

zmeškaný vlak, ale nevadilo, vydali jsme se nejdříve na oběd. Prošli 

jsme si náměstí v Ústí nad Orlicí, došli až do restaurace, kde se o nás 

královsky postarali. Po vydatném obědě jsme se vydali na cestu zpět na 

vlakové nádraží. Vlak do Letohradu nám zastavil kousek od muzea. 

Koupily jsme si lístky a šli na prohlídkovou trasu A. Viděli jsme, jak 

dříve pracoval četník, vlásenkář, krajkář, 

jak byl vybaven mlýn i řeznictví, jak 

dříve vypadalo pohostinství a obchod. U 

každého řemesla jsme se zastavili a 

ukazovali si, co za nářadí známe, na co se 

používalo, anebo co se už vůbec 

nepoužívá. Moc se nám vše líbilo, 

prohlídka byla velmi zajímavá. 

p. Etzlerová – PSS a klienti CHB 
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Rekreace Vysoké Pole  

Poslední srpnový týden jsme vyjeli směr Vysoké Pole, abychom zde 

strávili několik pohodových dní zaslouženého odpočinku. Po příjezdu 

jsme se ubytovali v chatkách a hned po obědě podnikli toulku letní 

přírodou.  Cestou jsme mohli spatřit koně, ovce, slepice, psy, 

kočky…zkrátka téměř všechna domácí zvířata, která patří do 

venkovského prostředí. Na jídlo jsme 

chodili do jídelny, která je v hlavní 

budově. Tam jsme měli možnost si 

zakoupit i něco dobrého, sladkého či 

slaného a samozřejmě kávu. Rekreační 

středisko je lemováno lesy, které zvaly 

ke sběru hub. Toho jsme náležitě využili. První den se nám moc 

nedařilo, ale zato další den jsme během chvilky měli plný koš. 

Nejlepším houbařem byla vyhlášena paní Nováková Ivana. Měla 

patřičný přehled o jedlých houbách a jejímu zraku nic neušlo. Lesem 

často znělo: „Mám a dalšího.“   

Večery jsme trávili pospolu u jedné 

z chatek.  Tam jsme zpívali, povídali 

si, ale i soutěžili. Hráli jsme kuželky a 

karty, zkrátka dělali vše, co se o 

dovolené dělává.  Během jednoho 

večera nás zastihla silná bouřka.  
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Poryvy větru, blesky, silný déšť a prostředí tak trochu mimo civilizaci 

nám nahnalo trochu krásného, mrazivého strachu.  

Paní Kulhavá: „Pěkný to tam bylo, největší zážitek jsem měla 

z pozorování večerních blesků.“  

Poslední večer jsme zakončili táborákem, opekli jsme si buřty, 

zazpívali si a zavzpomínali na to, co jsme zde veselého i strašidelného 

prožili. 

Klienti CHB Dimitrovova, p. Chalupníková, p. Dvořáková - PSS 

 

Rybářské závody Handicap Fish Cup 2019 

Dne 7. září jsme se v brzkých ranních hodinách vydali autem na 

tradiční 12. ročník rybářských závodů u Pardubic Lázně Bohdaneč. Po 

příjezdu na rybník Bašta jsme si u pořadatelů vylosovali dvě soutěžní 

místa a šli se seznámit s našimi zkušenými rybáři, kteří nám po celou 

dobu pomáhali, jak radou, tak i technikou. Závody zahájil předseda 

MO ČRS Přelouč pan Kratochvíl.  Po slavnostním zahájení se každé 

družstvo vydalo na své stanoviště, na kterých po osmé hodině začaly 

lovit. Lovilo se na dva poločasy. Počasí nám moc nepřálo, převážně po 

celou dobu závodů pršelo, ale déšť nám neubral chuť do soutěžení. 

Štěstí nám přálo a lovili jsme jednu rybu za druhou. Hodnotila se každá 

ulovená ryba, 1 mm – 1 bod. Z každé ulovené ryby měli všichni 

velikou radost. Ta, která nesplňovala míru, musela být opět puštěna do 

rybníka.  
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Během přestávky mezi poločasy byl čas 

na rychlé občerstvení a přemístění na 

nový lovný sektor. Po ukončení 

druhého poločasu ve 12 hodin byl 

závod ukončen a po sečtení úlovků byl 

vyhlášen výsledek. A jaké bylo naše 

překvapení? Závody jsme vyhráli!! 

Souboj byl velice napínavý, vyrovnaný. 

Přivezli jsme zlaté medaile, pohár, dort 

a dva kapry. Odjížděli jsme všichni 

spokojeni a těšíme se opět na další 

ročník Handicap Fis Cup 2020. 

Klienti CHB a p. Vraspírová, p. Číhalová - PSS 
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Muzeum vědy a techniky Dolní Vítkovice 

Na první říjnovou sobotu jsme si naplánovali výlet na Pustevny, ale 

protože hlásili deštivé počasí tak jsme cíl 

našeho putování změnili. Vyrazili jsme do 

Ostravy – Vítkovic podívat se do muzea 

vědy a techniky. Je to rozsáhlý areál, který 

je rozčleněn na několik částí. Nachází se 

zde čtyři stálé tematické expozice, které se 

věnují nejrůznějším oblastem života, 

přírodním i technickým vědám. My jsme 

si vybrali oblast nazvanou „Velký svět 

techniky.“ Čekalo nás tam množství zajímavých a poučných atrakcí, 

které jsme si mohli osahat. Například jak funguje lidské tělo od zrození 

po dospělost. Nasedli jsme do stroje času, který nás přenesl až do 

dálného pravěku za mamuty. Prozkoumali jsme nekonečný vesmír a 

vyzkoušeli spoustu interaktivních exponátů. 

Bylo to opravdu všechno moc zajímavé  

a zároveň zábavné a poučné. 

Klienti CHB Dimitrovova p. Lux, p. Kulík  

p. Kadlčíková - PSS 
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                                    Informační okénko služby 

       podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny 

Den sociálních služeb ve Svitavách 

7. října letošního roku proběhla akce Veletrh sociálních služeb. Akce se 

konala ve svitavské Fabrice. Prodávali jsme výrobky, které vyrobili 

naši klienti v dílnách STD. Výrobky se natolik návštěvníkům líbily, že 

jsme je musely doplnit dalšími. Pro pozvané účastníky i pro veřejnost 

jsme vařili naši vynikající kávu. Velkými pomocníky při prodeji 

výrobků a kávy byly slečna Bednářová a slečna Knytlová, klientky 

služby podpora samostatného bydlení. Úspěch této akce nás velmi těší. 

Na Veletrhu vystavovali a prezentovali se různí poskytovatelé 

sociálních služeb a výrobci a distributoři zdravotnických pomůcek. 

Akce se hojně zúčastnila svitavská veřejnost. Díky našim výrobkům a 

výborné kávě se o nás a našich službách ví zase o trochu víc. 

Za pracovníky p. Kalábová, p. Trejbalová 
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                           Informační okénko sociálních pracovnic 

Jistě jste si všimli, že paní Meluzínová již nepracuje v kanceláři 

sociálních pracovnic. Čeká miminko, takže se bude 

věnovat mateřství.☺ Místo ní nastoupila nová sociální 

pracovnice Leona Segethová, DiS. 

 

V našem informačním okénku Vás chceme informovat o tom, že došlo 

ke změně vedení osobního majetku klientů. Klíčový pracovník a 

sociální pracovnice budou evidovat pouze majetek (osobní věci), 

jehož pořizovací cena bude nad 1.000,- Kč. Dále bude evidováno 

vybavení pokoje a elektronika bez ohledu na pořizovací cenu. Je 

důležité, aby každý klient měl přehled o svém majetku (společně se 

svým klíčovým pracovníkem). V případě pořízení nových věcí je 

potřeba kontaktovat opatrovníka, který spravuje vaše finance. Pokud 

budete potřebovat něco nakoupit, obraťte se svým klíčovým 

pracovníkem na sociální pracovnici. Ta se spojí s opatrovníkem a 

předá mu váš požadavek.  

A to nás vede k otázce: „Víte, kdo je váš opatrovník?“ Určitě se 

během našich shledání budeme bavit o opatrovnících, kdo je to, jak se 

jmenuje, s čím vám pomáhá atp. 

Dále bychom vás chtěly informovat ohledně vašich financí. Neváhejte 

se kdykoli zeptat na svoje osobní finance. Poskytneme Vám i výpis 

z depozitního účtu, který vedeme v Domově na rozcestí.  
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Z něj platíte úhrady za stravu, péči, ubytování, také čerpáte osobní 

finance, hradíte léky, nakupujete oblečení a další.  

Jen chceme zdůraznit to, že tyto informace můžeme předávat pouze 

osobně každému z vás. Přehled o vašich finančních prostředcích a 

vyúčtování péče dáváme každý měsíc Vašim opatrovníkům. 

Za sociální službu chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení 

evidujeme v počítačové podobě i záznamy realizace péče, které 

popisují to, co je jednotlivým klientům poskytováno za celý měsíc. 

Tyto záznamy pak odpovídají vyúčtované částce za péči. V těchto 

službách nezjišťujeme výši příspěvku na péči. Každý z klientů uhradí 

takovou částku, která odpovídá skutečně spotřebovanému času, který 

potřeboval klient za měsíc od pracovníků.  

Ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením se záznamy 

péče vedou v papírové podobě a tady je účtovaná péče ve výši 

přiznaného příspěvku na péči. Část příspěvku na péči se vrací, pokud 

dojde k hospitalizaci, nebo jedete k rodině domů. 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte zavolat a zeptat se na cokoli 

potřebujete. 

Přejeme vám krásný podzim a zimu☺ 

p. Hegerová – sociální pracovnice 
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                Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

 

                      Pan Grunta                                             Paní Neklová 

                oslavil v říjnu 31 let                                 oslavila v říjnu 94 let 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veškeré osobní fotografie jsou zveřejněny se souhlasem dle GDPR. 
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Společenská rubrika: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klidné prožití vánočních svátků a mnoho 

úspěchů v Novém roce 

přejí všichni klienti a zaměstnanci  

Domova na rozcestí 
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