
ČČttyyřřllíísstteekk   

 

                                                             Informační listy 

                                                                pro rodiče, 

                                                                             přátele a  

                                                                                        známé  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní 

číslo 

č. IV / 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává:………………………………………………………………………………………….............................................. 

Domov na rozcestí Svitavy 
T.G.Masaryka 9/33 
56802 SVITAVY 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Evidenční číslo MK ČR E 14 842 

  

 



Obsah:  

 

 

4. strana  Informace ředitelky 

 

5. – 6. strana  Přehled událostí z Domova 

 

7. – 12. strana Informace II.oddělení 

 

13. – 19. strana Informace III.oddělení  

  

20. – 26. strana Chráněné bydlení a chráněné byty  

 

27. – 28. strana Informační okénko služby podpory 

samostatného bydlení 

 

29. strana  Informace sociálních pracovnic 

  

30. strana  Metodické okénko 

   

31. – 33. strana Společenská rubrika    

 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………. 
Telefon:  468 008 101 

Web: www.dnrsvitavy.cz 

E-mail ředitelka: jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz   

……………………………………………………………………………………… 

Zřizovatelem Domova na rozcestí Svitavy je Pardubický kraj.                                 

 
 

http://www.dnrsvitavy.cz/
mailto:jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz


         Informace ředitelky   

 

 
  

Milí přátelé, 

  

ráda se s Vámi opět po roce scházím na stránkách našeho časopisu 

Čtyřlístek. 

  

  

K blížícímu konci roku 2013 mi dovolte především poděkovat všem 

svým spolupracovníkům za poctivou práci, kterou odvádějí pro 

spokojenost našich klientů. 

I Vám všem děkuji za přízeň, kterou nám projevujete. Velmi si 

Vašeho zájmu ceníme. 

 

Do nového roku Vám přeji vše dobré, pevné zdraví a spokojenost. 

 

Jaroslava Filipová, ředitelka 
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          Přehled událostí z Domova  

  

Veletrh sociálních služeb 

Dne 7.10.2013 se ve Fabrice Svitavy konal Veletrh sociálních služeb, 

kterého jsme se také zúčastnili, a kde jsme prezentovali naše zařízení. 

Tento Veletrh sloužil především k tomu, aby se lidé ze Svitav a blízkého 

okolí dozvěděli o dostupnosti sociálních služeb. Mimo našeho zařízení se 

tu prezentovala také Charita Svitavy, Salvia, Krůček, Český červený kříž, 

Krizové centrum, Seniorcentrum. Zároveň tu také probíhala výstava 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které si mohli návštěvníci 

zakoupit. 

Simona Švejcarová, manažer kvality 

 

 

Vystoupení „Divadlo Slunečnice“ 

Ve středu 2.10. nás navštívili účinkující z divadla „Slunečnice“. 

Předvedli nám své vystoupení, kde nám chtěli ukázat, že hudba je 

něco jako terapie, která nás dokáže potěšit. 
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Účinkující za 

námi přijeli až 

z Brna a přivezli 

sebou hudebně 

naladěnou 

atmosféru plnou 

krásných písní. 

Vystoupení se 

konalo na jídelně 

zaměstnanců a zúčastnili se ho klienti 2. a 3.oddělení. Během vystoupení 

zazněli písně 

z pohádek a 

filmů, některé 

byly pomalejší 

(např. O 

šípkových růžích, 

Kdyby se 

v komnatách,….), 

ale některé 

naopak rychlejší (např. Discopříběh, Není nutno,…). V místnosti nebyl 

snad nikdo, kdo by se nenechal strhnout do rytmu hudby. Zazpívali jsme si 

s vystupujícími a vystoupení jsme si opravdu užili. 

Simona Švejcarová, manažer kvality 
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                           Informace II. oddělení  

 

Zámecké slavnosti Bystré 

14.9. měli klienti II.odd.,  možnost navštívit Domov na zámku Bystré. 

Počasí sice nebylo ideální, ale i přes to si všichni klienti tento výlet se jim 

velmi líbil, především díky bohatému programu. 

V odpoledních hodinách jsme si všichni poslechli koncert „ABBA STARS 

revival“. Také jsme si domů odvezli dárkové předměty a ochutnali 

z nabídky bohatého občerstvení. 

Slavností se zúčastnilo 7 klientů z oddělení a jako doprovod jela 

pracovnice p.Čípková a p.Vopařil. P.Přichystal si velmi pochvaloval 

koncert, p.Krákora měl velkou radost z toho, že se mohl pozdravit se svými 

kamarády z Bystrého a p.Neklová, p.Erbenová, p.Vystavělová, p.Voláková 

a p.Líčeníková se shodly na tom, že se těší na další společnou akci. 

Alena Čípková, PSS 
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Čtení s Terezou Boučkovou  

S klientkami p. Pokornou a p. Blehovou jsme se dne 1. října vypravili do 

klubu „Tyjátr“, kde se konalo čtení známé České autorky Terezy 

Boučkové. Tak nejprve něco málo o spisovatelce p. Boučkové:  

Tereza Boučková (1957) Je spisovatelka, scénáristka, publicistka. Po 

podpisu Charty 77 se živila manuálně a byla nucena vzdělávat se 

soukromě. Po roce 1989 vydala 5 prozaických knih (např. Indiánský běh, 

Když milujete muže) a soubor fejetonů (např. Boží a jiná muka). 

Spisovatelka používá autobiografická témata např. z dětství, dospívání, 

později s lásky a mateřství. Ale také s těžkou životní  situaci, kde se 

spisovatelka musí vypořádat s výchovou adoptivních synů, rozpadem 

rodiny i s tvůrčí krizí. O tom se dočtete v knize Rok kohouta, o které 

spisovatelka též mluvila.  

Tereza Boučková v klubu 

Tyjátr četla ze své 

poslední knihy Šíleně 

smutné povídky. Ne o 

všech se dalo říci, že jsou 

smutné i u některých 

jsme se dokázali zasmát. 

Čtení se nám velice líbilo 

a došlo i na pár otázek, kdy jsme se dozvěděli něco nového a také, že se 

spisovatelka chystá napsat další knížku, ale neví o čem, jak nám sama 

řekla.  

Michaela Bartošová, Simona Poršová 

PSS 
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Návštěva kavárny „Rettigovka“ v  Litomyšli 

Magdalena Dobromila Rettigová: 

„Mosaz čistí se nejlépe utlučeným, ve vinném octě nebo v kořalce 

rozmočeným tryplem; tře se hodně suknem, a tak je vždy jako nový.“ 

Na II.a III. oddělení jsme si domluvili společný výlet do 

Litomyšle. Počasí bylo vyloženě podzimní, ale ani to nás 

neodradilo. Jelo celkem 7 klientů a všichni byli skvěle naladěni. 

Na procházce rozlehlým náměstím  v Litomyšli, kde probíhal 

jarmark. Každý klient si dovezl nějakou maličkost na památku, ale 

největší radost jim udělal poslech lidových písniček, klientky,  

např. p.Líčeníkovou, p.Tejkalovou a p.Daňkovou to dojalo 

k slzám.Také p.Neklová byla velmi spokojená, jen jí chyběl 

tanečník, aby si mohla zatancovat.  

Ten den nás čekala ještě jedna příjemná věc a to návštěva 

„Rettigovky“. Je to malebná a stylová kavárna na okraji Litomyšle 

kde se řídí heslem Magdaleny Dobromily Rettigové „co si sám 

navaříš tak si taky sníš“.  Jejich cílem je vytvořit a poskytnout 

důstojné zaměstnání např. pro lidi se zdravotním postižením. 

V této kavárně si milovníci pečeného kolena , anebo jitrnic na své 

nepřijdou, ale naopak. Vaří zdravě, tradičně a bez  konzervantů. Při 

pečení lineckých koláčků, které si zde můžete i zakoupit a mimo 

jiné je také ochutnáte, pokud si dáte kávu. Místo bílé mouky se 

používá mouka celozrnná, při vaření hlavních jídel se podávaj í 

různé luštěniny, např.  cizrna, také kuskus a jiné zdravé potraviny. 

Můžete zde ochutnat třeba řepnou polévku , anebo pečeného kapra 

s oříšky, jako dezert si můžete dopřát jáhlovou kaši.  
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Naši klienti byli z návštěvy této jídelny nadšeni a zároveň jsme měli 

štěstí, že jsme se v tu dobu mohli ukrýt před deštěm. Až budeme 

plánovat další výlet, budeme také pamatovat na to, že pro klienty 

bylo příjemné spojení II.a III.oddělení.  

Na závěr, protože je podzim a všichni máte určitě spoustu 

jablek, je tu jeden recept od M.D.Rettigové :  

Smažené jablkové věnečky. 

„Oloupej pěkně míšenská jablka, rozkrájej je na kulaté lístky, ohryzek z nich 

vypíchej kulfrai plechovým tvořitkem, a polej je rumem nebo arakem; pak udělej 

těsto; dej do hrnečku dvě lžíce pěkné mouky, . 

7 dekagr. tlučeného cukru, šest lžic rakouského vina, vraz do toho dvě celá vejce, 

dobře to umíchej, a je-li to příliš husté, přidej ještě vína; nyní v tom omáčej ty 

jablkové věnečky, vhoď je do rozpáleného přepouště ného másla a nech je do 

zlatova usmažit; pak je posyp cukrem a skořicí a dej je teplé na 

mísu.“ 

Miroslava Pavlišová, vedoucí oddělení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 



Oslava narozenin paní Neklové 

Jednoho sobotního odpoledne se na II.oddělení uskutečnila oslava 

narozenin paní Miloslavy Neklové. Klientka slavila 88. narozeniny, ve 

svém úctyhodném věku se 

těší vitalitě, kterou se může 

pochlubit jen málokdo. Její 

klíčová pracovnice, 

p.Lacková uspořádala 

velkolepou oslavu, kterou 

jsme spojili s příjemným 

posezením všech klientů ze II. 

oddělení.  

Sešli jsme se v centrální jídelně, jelikož byli pozvaní i muzikanti, mohli si 

všichni zatancovat, hlavně p.Nelová, která se velmi často účastní různých 

tanečních vystoupení a promenádních koncertů. Paní Lacková také pozvala 

3 klienty z chráněného bydlení, p.Šlímu, p.Janovského a p.Luxe, přišli 

s dobrou náladou, a také přinesli květinu. Jako překvapení pro p.Neklovou, 

po dohodě s muzikanty a v doprovodu harmoniky a bubnů, zazpívali píseň 

jen pro p.Neklovou. Na oslavě bylo vše, například taneční solo s p.Šlímou. 

Celé setkání bylo velmi dojemné, všichni klienti se bavili, tančili a 

vychutnávali si narozeninový dort a jiné dobroty, které patří na stůl 

narozeninové oslavy. Nic ale nepřekonalo to, že na oslavu přijela rodina 

p.Neklové, přivezli krásný ovocný dort s hořící fontánou a dárky, které 

udělaly p.Neklové velkou radost.                                                                                                                      
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Pro nás pracovníky není nic hezčího, 

než když vidíme naše klienty se 

slzami v očích, v blízkosti své rodiny. 

Tímto bysme chtěli dodatečně 

poděkovat za to že nám pomohli pro 

p.Neklovou tuto oslavu uskutečnit. 

Chtěla bych také poděkovat 

p.Lackové za organizaci této oslavy, 

která se vydařila. Všechny nás druhý 

den bolely nohy od protančeného 

odpoledne, jediný kdo si ani jednou nepostěžoval byla právě p.Neklová a 

to je pro nás důkaz, že se jí oslava velmi líbila, a také důvod proč bychom 

měli takové okamžiky pro naše klienty dělat častěji.  

Mirka Pavlišová, vedoucí oddělení 
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          Informace III. oddělení  

 

Návštěva ZOO Dvůr Králové 

V úterý 3.září jsme se s klientkami 3. oddělení vydali na výlet do ZOO 

Dvůr Králové. Zpočátku nám počasí příliš nepřálo, při odjezdu ze Svitav 

pršelo a foukal vítr, ale po příjezdu do ZOO jsme byli mile překvapení, už 

nepršelo a dokonce 

nás na naší prohlídce 

doprovázelo sluníčko.   

Nejdříve jsme se 

vydali na prohlídku, 

během které jsme 

viděli spoustu 

exotických zvířat. 

Naše první cesta vedla 

k výběhu tygrů, následně jsme procházeli kolem výběhu slonů, psů 

hyenovitých, poté jsme navštívili pavilon opic, plazů i ptáků a viděli jsme 

také hrochy, velbloudy, 

nosorožce, žirafy a zebry. 

V této ZOO mají opravdu 

krásná zvířata, která jsme 

mohli vidět. Po cestě zpět 

jsme došli k nově 

vybudovanému lanovému 

parku, kde si klienti 

zakoupili nějaké suvenýry z výletu. 
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Poslední cesta našeho výletu vedla do místní restaurace, kde jsme si dali 

výborný oběd a nechyběl ani sladký dezert nakonec. Během oběda jsme 

mohli sledovat lemury. Pak už nás čekala jen cesta domů. Výlet se nám 

všem moc líbil. 

Klienti 3. oddělení: p.Knirschová, p.Šulistová, p.Daňková, p.Báčová, 

p.Poláková 

PSS Hana Kalasová, PSS Iveta Dvořáková,  

Simona Švejcarová- manažer kvality 

 

Western Park Boskovice 

Potkali jsme v parku….. 

Na samém konci léta se již nemáme na co těšit, brzy nastane podzim, 

čekají nás plískanice, ranní mlhy a vyhlídka brzké zimy. Slunečních dnů již 

mnoho nebude, přijdou chmury. Jelikož jsme chtěli předejít špatné náladě, 

vyhlásili jsme akci pod 

heslem „Nic nás 

nezastaví, dnešní den si 

užijeme“. Plán byl jasný 

– společný výlet, odjezd 

pondělí, směr 

Boskovice. Pondělní 

ráno nahlodalo naše 

odhodlání vyrazit. 

Z šedočerné oblohy padaly kapky jak hrachy a vypadalo to, že se za celý 

den sluníčko neukáže. S heslem na rtech jsme vyrazili.   
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Western Park Boskovice kam jsme měli namířeno, byl již blízko, déšť ustal 

a nebe již nebylo tak černé. Někteří z nás tento park již navštívili, ale 

organizátoři si pro nás připravili spoustu novinek, měli jsme se tedy na co 

těšit. Vstup do parku byl zdarma, naši 

klienti si vyměnili peníze za místní 

měnu. Koruna totiž nemá v parku 

žádnou cenu, v celém areálu se platí 

místními dolary a tak jsme si připadali 

opravdu jak na divokém západě.  

Novinkou areálu je prehistorický park, 

cíl naší cesty. Tento park nám nabídl 

více jak 60 modelů vyhynulých tvorů 

umístěných v malebném pískovcovém 

lomu s vodopádem. Několik modelů 

bylo mechanických, téměř jako živých. Dvacet metrů dlouhý Diplodokus 

na nás udělal dojem. Téměř každého tvora jsme si mohli osahat (našli se 

odvážní) a samozřejmě jsme se chtěli s každým vyfotit, hlavně s T-Rexem. 

Prohlídku parku jsme opouštěli vyčerpaní natolik, že jsme museli vyhledat 

místní Saloon a občerstvit se.  Po výborné kávě jsme shlédli vystoupení 

kovboje, jenž atmosféru divokého západu podtrhnul svojí perfektní show 

s lasem a přesnou střelbou z koltu.  

Klienti si za vyměněné dolary nakoupili spoustu suvenýrů. Nakonec výletu 

jsme navštívili moderní Hotel Pod Zámkem a jeho atraktivní restauraci.  

Ochutnali jsme to nejlepší menu a jiné speciality.  Personál byl velmi 

vstřícný a všem moc chutnalo. Pár kilometrů před domovem se opět spustil 

vydatný déšť. 

Marcela Řídká, PSS                                                                           15 



Piknik u rybníka 

Dne 2. 10. 2013 jsme uspořádaly piknik u svitavského rybníka 

s odpoledním programem. Po příjemné procházce došly na určené místo, 

kde je přivítalo hejno 

labutí, pro které měly 

klientky připravené 

pečivo. Krmení labutí se 

všem velmi líbilo. Poté 

jsme udělaly klientkám na 

památku několik 

společných fotografií a 

pokračovaly občerstvením. 

Pochutnat si mohly na teplé kávě, ovoci a pár sladkostech. Počasí jim 

přálo, neboť vysvitlo 

slunce a tak následoval 

další zábavný program – 

„výlov rybníka“(hra na 

vylovení rybiček). 

Všichni se příjemně 

bavili a mohli se 

pochlubit „velkými 

úlovky“. Klientky byly 

odměněny drobnými dárky. Klidnou procházkou jsme došly zpátky 

k domovu, kde jsme se mohly s ostatními podělit o nové zážitky.  

Eva Kučerová, PSS 
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Meziústavní hry v Moravské Třebové 

Na sklonku léta jsme přijali pozvání z Domova pro seniory v Moravské 

Třebové na dvanáctý ročník „Meziústavních her“, které se konaly v areálu 

Domova. 

Se zápalem sportovat a soutěžit se přihlásili klienti Taťána Daňková, Marie 

Janáková a Miloš Minx, kteří se na tento den velice těšili.  Po příjezdu do 

areálu nás čekalo milé uvítání s občerstvením. Zahájení Meziústavních her 

se konalo v místním kostele, kde nás přivítal ředitel Domova pro seniory, 

starosta města a místní domovní pěvecký sbor. Soutěže se zúčastnilo osm 

družstev. Celkem jsme absolvovali sedm disciplín. Soutěžící si vyzkoušeli 

hod kokosovým ořechem, skládání puzzle, shazování plechovek míčkem, 

vhazování mincí do hrníčku plného vody. Nejvíce zábavy jsme si užili při 

hledání dřevěných kolíčků na prádlo v krabici plné plastových víček. Po 

vydání sportovních výkonů jsme unaveni a hladoví šli do místní restaurace 

na oběd a kávu. Ve 13 hodin bylo vyhlášení vítězů s přebíráním cen. Celí 

nedočkaví jsme nastoupili na nádvoří Domova, kde pan ředitel vyhlašoval 

vítězná družstva a účastníky s největším počtem získaných bodů. Také na 

naše družstvo se usmálo štěstí a naši soutěžící obdrželi hodnotné ceny. Za 

sportovní výkony nás čekalo občerstvení v podobě opečených buřtů, piva a 

limonády. Pro zpříjemnění nálady všech účastníků hrála dechová hudba. 

Bohatý program oživilo vystoupení mažoretek. Rozjaření hudbou, 

posilněni občerstvením a unaveni sportovními výkony jsme se v pořádku 

vrátili plni dojmů a zážitků domů. 

Olga Silberníková, PSS 
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Koně Vendolí 

Každý měsíc jezdíme s klienty do 

Vendolí na koně. Počasí sice již 

není jako v létě, ale klientům to 

vůbec nevadí. Podzimní odpoledne 

si užívají mezi zvířaty. Paní 

Vrchotová a pan Minx si hladí psy, 

kočky, prase, kozu a hlavně koně. 

Paní Janáková jezdí s doprovodem 

na koni. Všem se odpoledne 

strávené u koní velmi líbí. Pokud 

nám bude počasí přát, budeme i 

nadále do Vendolí jezdit. 

Jaroslava Tilzerová, PSS 
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Památka zesnulých - dušičky 

Každoročně 2.listopad, den po svátku Všech svatých, patří Památce 

zesnulých. Lidově se tomuto svátku říká Dušičky. V roce patří, vedle 

Vánoc a Velikonoc, k nejdůležitějším prožívaným svátkům věřících a 

nevěřících.  

Pan Miloš Minx uctil památku na hrobě svých rodičů zapálením svíčky a 

položením květin na hrob. Ostatní klienti p.Vrchotová, p.Vocelová, 

p.Tejkalová, p.Lukešová, p.Daňková zapálili svíčky jako vzpomínku na ty, 

kteří již nemohou být mezi námi. Domů jsme se vrátili za tmy. 

Jana Trojáková, vedoucí oddělení    
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         Chráněné bydlení a chráněné byty  

 

50. narozeniny pana Janovského 

Pan Marcel Janovský oslavil v září své 

50 narozeniny. Sešli jsme se v naši  

kavárně na „Purkyňce“ k malému 

posezení s kamarády. Oslavenec i 

gratulanti se dobře bavili a odpoledne 

plynulo v příjemném duchu. Pochutnali 

jsme si na dortu, připili si s Marcelem 

na zdraví a předali drobné dárky. Do 

další padesátky přejeme hodně zdraví, 

veselou mysl a spoustu dobrých 

kamarádů.                                

Růžena Votřelová, PSS 
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Rybářské závody Handicap Fish Cup 2013 o pohár hejtmana 

pardubického kraje 

Rádi bychom se s vámi podělili o 

naše zážitky z 6. ročníku rybářských 

závodů v Lázních Bohdaneč které 

pořádalo rybářské sdružení Přelouč. 

Na jaře jsme opět dostali pozvánku 

na tyto závody. S velkou radostí jsme 

se přihlásili, vždyť jsme se těchto 

závodů účastnili již pětkrát a 

několikrát se nám podařilo umístit na 

předních místech. Závody se konaly 

7. září. Měli jsme nádherný slunečný 

den. Po příjezdu jsme byli vřele přivítáni našimi hostiteli a hned jsme si šli 

vylosovat stanoviště rybolovu pro 

první a druhé kolo. Jaké bylo naše 

zděšení, když jsme si vylosovali 

prakticky stejná stanoviště jako vloni. 

Moc se nám tehdy nedařilo. Letos to 

byl ale pravý opak. Na pomoc jsme 

měli dva zkušené rybáře, kteří nám 

pomáhali s návnadou, nahazováním, 

výlovem, měřením délky ryb a 

vyndáváním háčků z úst ryb. 

Celkovým počtem nachytané délky 

ryb jsme se umístili na krásném druhém místě.  
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Velkou odměnou nám byly medaile, pohár, sladký dort, nezapomenutelné 

zážitky z lovu a samozřejmě i kapřík. Za to, že nám rybáři přichystali 

úžasnou atmosféru závodů a výborné pohoštění, bychom jim chtěli moc 

poděkovat a ujistit je, že příští rok opět přijedeme 

Klienti z CHB  vily, M. Majerové, Dimitrovovi, PSB  

Jana Jirásková, MilenaTrejbalová  

PSS 

 

17. ročník Turnaje v přehazované Kvasiny 

Dne 6. září 2013 se na volejbalových kurtech v Kvasinách konal turnaj 

sportovců s mentálním postižením v přehazované. Pěkné počasí bylo 

objednané dlouho dopředu. Celkem se turnaje zúčastnilo 12 družstev, což 

bylo asi 100 lidí a dále také spousta vzácných hostů... Jen namátkou třeba 

Petr Koukal, JUDr. 

Miroslav Antl, Mudr. 

Pavel Trpák,  Karel 

Janeček a další...  Nad 

celým turnajem se po 

celu dobu vznášel 

sportovní duch a všichni 

si jej náramně užili. Naše 

družstvo vybojovalo 

1.místo v soutěži „unified“ ženy. Sportovci : A. Kučerová, K. Pliatzhu, 

M. Bobáková, M. Červinková, L. Nováková, M. Hrbatová. 

Růžena Votřelová, Ivana Rázlová 

PSS 
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Zámecké slavnosti Bystré 

Dne 14.9. 2013 jsme jeli na pozvání na zámecké slavnosti do 

Bystrého.Počasí nám moc nepřálo,ale to nám nevadilo,protože jsme se tam 

všichni moc těšili. Klienti se tam setkali s kamarádkami a známými. Každý 

si mohl koupit na co měl chuť a vybrat si z bohatého občerstvení. Program 

se všem moc líbil, nejvíc vystoupení mažoretek a skupiny Abba Stars. 

Všichni klienti by si přáli mít tuto skupinu na dni otevřených dveří, mluvili 

o tom i s paní ředitelkou, se kterou se sešli v hospůdce ve Svojanově, kde 

jsme náš výlet ukončili. 

Klienti CHB Dimitrovova+ČsaPracovnice  

Alena Kadlčíková, Karin Dvořáková 

PSS 

 

Návštěva hřbitovů 

 Dne 28.10. jsme navštívili hřbitov v Bitovanech, Dašicích a Litomyšli. Jeli 

jsme zapálit svíčky na hrob rodičů a 

prarodičů pana Břicháčka, Šlímy a 

paní Lehké. Počasí nám přálo, Jarda 

Šlíma se setkal se svou tetou a 

strýcem, pan Břicháček nám ukázal, 

kde dříve bydlel v obci Lukavice. 

Nakonec jsme navštívili Litomyšl, 

paní Lehká také zapálila svíčku 

mamince a tatínkovi.  Výlet se nám 

líbil.   

Klienti chráněného bydlení 

Barbora Pospíšilová, PSS                                                                   23 



Národní turnaj ČHSO 

Klienti chráněného bydlení p. Lux a p. Janovský úspěšně reprezentovali 

Domov na rozcestí Svitavy na XXI. ročníku národního turnaje ČHSO ve 

stolním tenise - Dvůr Králové nad Labem, který se konal 8. – 10. 11. 2013. 

V turnaji získali zlatou a stříbrné medaile.  

Růžena Votřelová, PSS 
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 Rozloučení s létem 

Letos v září jsme pořádali již tradiční „Rozloučení s létem“. Tentokrát jsme 

přesunuli místo konání 

z vily na nádvoří DNR, aby 

se mohli zúčastnit i klienti 

z 2.a 3.oddělení.  

Napekli jsme buchty, 

nakoupili špekáčky a 

pozvali divadlo „Zlatý 

klíč“. Mělo to jen jednu 

chybu a to tu, že 20.září lilo 

jako z konve. To nás však neodradilo. Posunuli jsme termín akce o týden 

později a vyšlo nám to. Sluníčko svítilo, vystoupení manželů Stuchlíkových 

s loutkami se nám moc líbilo. Zazpívali jsme si, zatancovali, jenom ty 

buchty už nebyly. To nám však náladu nezkazilo.  

Tak zase za rok nashledanou. Klienti CHB 

Miloslava Tesaříková, PSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
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                  Informační okénko služby 

         podpora samostatného bydlení 

 
V posledním letošním čísle časopisu Čtyřlístek bych vám ráda seznámila 

s tím, co se v naší službě událo a jakých akcí jsme se zúčastnili.  

Klienti PSB a klienti CHB  se zúčastnili sportovních her v zařízení Kvasiny 

a zápasili v chytání ryb v soutěži o pohár. Krásné ceny, které ze soutěží 

přivezli, jsou vystaveny na obdiv u recepce DNR. Pro všechny klienty, 

pracovníky a veřejnost byl připraven Den otevřených dveří v Paprsku ve 

Velkých Opatovicích. Podnikli jsme společnou návštěvu a prohlédly si 

s klienty PSB a CHB zařízení. K významnému výročí byl připraven i 

filmový sestřih.   

V prostorách budovy na ulici Purkyňova se opět, po letní přestávce, začala 

pražit káva. Při této činnosti panu Veličkovi asistují p. Prešek a p. Pongrác.  

V kavárně DNR oslavil své 50.narozeniny pan Marcel Janovský a pan 

Šlíma.  

V říjnu jsem měla možnost navštívit Švýcarsko a podívat se na sociální 

služby tam. Projekt byl vytvořen společností PRO FUTURO Kunštát o.p.s. 

Stáž byla velmi poučná, pestrá a velmi příjemná!  
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V měsíci prosinci plánujeme výlet do Brna na vánoční trhy a 

samozřejmě se těšíme na vánoční výstavu a koncert! Doufáme, že 

nastávající zimní a vánoční čas přinese hezké a klidné chvilky nejen 

nám, ale i vám čtenářům a rodinným příslušníkům! 

 

S přáním všeho dobrého Smítalová Martina, vedoucí služby 

podpora samostatného bydlení 
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          Informace sociálních pracovnic  

 

 

V říjnu 2013 nastoupila nová sociální pracovnice slečna Mgr. Jana 

Hegerová, která nastoupila jako zástupce slečny Zdeny Bačovské. 

 

Telefon: 468008109 

Mobil: 731615281 

E-mail: jana.hegerova@dnrsvitavy.cz 
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                  Metodické okénko 

    Vnitřní předpis č.2 „Ochrana práv osob“ 

Úvodní ustanovení 

Domov na rozcestí Svitavy ve své činnosti respektuje a dodržuje 

lidská práva a základní svobody klientů. Pracujeme s vědomím, že 

klienti mají právo na naplňování všech svých práv a svobod. 

 

Při ochraně, naplňování a respektování práv klientů si uvědomujeme, 

že klienti mají i své povinnosti. Lze říci, že tam, kde začínají práva 

jednoho, končí práva jiného - nikdo nesmí zneužívat svých práv na 

úkor ostatních. 

 

Služba DOZP má k dispozici i alternativní (obrázkovou) verzi. 

 

Přehled práv klientů: 

1) Osobní svoboda a svoboda pohybu 

2) Právo na ochranu soukromí 

3) Právo na lidskou důstojnost a čest 

4) Právo na osobní a rodinný život 

5) Právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko 

6) Právo vlastnit majetek 

7) Právo na práci a odměnu za práci 

8) Právo na vzdělání 

9) Právo stěžovat si 

10) Právo na ochranu osobních údajů o vlastní osobě 

11) Právo na soudní a právní ochranu 

12) Náboženská práva 

13) Politická práva 
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Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

Pan Martin Kulík                                        Paní Alena Kučerová 

oslavil v září 35 let                                         oslavila v říjnu 50 let          

 

                                           
 

Pan Marcel Janovský                                Paní Zdeňka Horáková 

  oslavil v září 50 let                                       oslavila v září 73 let       
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Společenská rubrika: 



 

Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

 

Paní Miloslava Neklová 

oslavila v říjnu 88 let 
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Společenská rubrika: 



Vzpomínáme na ty, 

                   kteří už nejsou mezi námi… 

 

Paní Božena Suchá zemřela 

v září 2013, ve věku 86 let 
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Klidné prožití vánočních svátků a mnoho 

úspěchů v Novém roce 

přejí všichni klienti a zaměstnanci  

Domova na rozcestí 

 

 

 

 

http://www.obrazkyanimace.com/img-137.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


