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                                 Informace ředitelky                     

Milí přátelé, 

ráda bych Vás všechny pozdravila s blížícím se koncem roku 2019. Na 

stránkách Čtyřlístku Vás průběžně seznamuje s novými událostmi a 

různými aktivitami, které pro klienty organizujeme. Ráda bych se dnes 

s Vámi podělila o informace, které se zcela zásadně dotknou nás všech. 

Jako první velkou změnou je rozšíření cílové skupiny našich klientů. 

Dosud jsme poskytovali služby osobám s mentálním, kombinovaným a 

jiným zdravotním postižením, od jara letošního roku jsme rozšířili 

služby i pro osoby s chronickým duševním onemocněním.   

Další zásadní změny nás čekají příští rok. Dle plánu dojde v polovině 

roku k dokončení výstavby dvou nových domů pro klienty služby 

DOZP, kteří dosud bydlí na adrese T. G. Masaryka 11/31. V této době 

přestěhujeme klienty do nových domácností. Věříme, že se život našich 

klientů v nových domech a v nových malých domácnostech významně 

zlepší. Ze zkušenosti víme, že služba poskytovaná v malých domech 

v běžné komunitě je pro klienta mnohem efektivnější a významně 

zlepšuje kvalitu jejich života. Nové domy budou vybaveny tak, aby 

provoz odpovídal specifickým požadavkům klientů. Jedná se totiž o 

klienty s nejvyšší mírou podpory.  

V současné době probíhá k tématu široká diskuse jak mezi pracovníky, 

tak i mezi klienty. Plánujeme a připravujeme se tak, abychom všichni 

nadcházející změny dobře a v klidu zvládli.  
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Souběžně chceme diskutovat i s opatrovníky a rodinnými příslušníky 

klientů.  

Do nadcházejících dní Vám všem přeji vše dobré. 

Jaroslava Filipová 

 

Přehled a popis plánovaných změn: 
 

Místo poskytování: 

Služba DOZP je poskytována na území města Svitavy na adresách  

Svitavy, T. G. Masaryka 11/31 – do 7/2019 

Svitavy, T. G. Masaryka 2307/33b 

Svitavy, T. G. Masaryka 30/38 

Svitavy, Hraniční 1390/17 

Svitavy, ul. Zadní – od 7/2019 

Svitavy ul. Hlavní – od 7/2019 

 

Kapacita:         

28 klientů – na adrese Svitavy, T. G. Masaryka 11/33 – do 7/2019 

11 klientů – na adrese Svitavy, T. G. Masaryka 2307/33b – do 7/2019 

10 klientů – na adrese Svitavy, T. G. Masaryka 30/38 

6 klientů – na adrese Svitavy, Hraniční 1390/17 

Celkem 55 klientů – do 7/2019 
 

10 klientů – na adrese Svitavy, T. G. Masaryka 2307/33b – od 7/2019 

12 klientů – na adrese Svitavy, Zadní – od 7/2019 

12 klientů – na adrese Svitavy, Hlavní – od 7/2019 

10 klientů – na adrese Svitavy, T. G. Masaryka 30/38 

6 klientů – na adrese Svitavy, Hraniční 1390/17 

Celkem 50 klientů – od 7/2019 
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Specifika:  

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením prochází úplnou 

transformací a deinstitucionalizací. Klienti postupně odchází z centrální budovy 

do menších domů, které jsou stavebně přizpůsobeny i provozně nastaveny tak, 

aby maximálně odpovídali domácímu prostředí. V příštím roce bude tento 

proces dokončen.  

Poskytování služby DOZP v domcích na ul. T. G. Masaryka 30/38 a Hraniční 

1390/17 má charakter komunitní služby. Klienti bydlí v běžné městské zástavbě, 

využívají všechny dostupné služby ve městě. Provoz domácnosti si kompletně 

zajišťují sami, s individuální dopomocí pracovníka (stravování, kromě oběda 

v pracovní dny, nákupy, úklid, likvidace odpadů, pošta, úřady, lékaři aj.) 

V těchto domech bydlí klienti se střední až vysokou mírou podpory, klienti 

imobilní. Všichni navštěvují dle svých schopností a zájmu díly a ateliér, kde 

mohou rozvíjet svůj osobní potenciál, nebo smysluplně trávit svůj osobní čas. 

Někteří klienti dochází do sociálně terapeutické dílny. Vzhledem k míře 

podpory, kterou klienti pro svůj zdravotní stav potřebují, je služba zajištěna 

nepřetržitě.  

Služba na adrese T. G. Masaryka 2307/33b je aktuálně poskytována 11 klientům 

s vysokou mírou podpory. V souvislosti s dalšími změnami plánujeme v 2. 

čtvrtletí příštího roku snížení kapacity na 10 klientů. I zde je služba zajištěna 

nepřetržitě. 

V roce 2019 bude dokončena výstavba dvou nových domů na ul. Zadní a ul. 

Hlavní, kde bude nově poskytována služba celkem 24 klientům s nejvyšší mírou 

podpory. Do těchto nových domů se přestěhují klienti z hlavní budovy na ul. T. 

G. Masaryka 11/33. Stěhování a v důsledku toho snížení kapacity o 5 klientů a 

změna adresy místa poskytování služby je naplánováno na polovinu roku 2019. 

Služba je naplánována tak, aby zajistila veškeré specifické potřeby klientů.  
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           Přehled událostí z Domova 

Rozloučení s létem 

Letos jsme si rozloučení s létem uspořádali trochu netradičně. Rozhodli 

jsme se, že si ty krásné slunné dny užijeme v podobě diskotéky na 

zahradě domova. Během celého odpoledne nás provázel bohatý 

program. Nejdříve nás uvítaly organizátorky této akce, poté 

následovalo předtančení pracovnic v podobě řeckého tance „Zorba.“ 

Mohli jsme si nechat zahrát na přání, občerstvit se svěžími a studenými 

nápoji. Nechyběl ani oheň, na kterém jsme si opekli buřty. Na závěr 

tohoto odpoledne proběhla soutěž o nejlepší tanečníky, kterou vyhrála 

klientka z 3. oddělení p. Feková s pracovnicí sl. Cachovou.  

Celé odpoledne nás provázela skvělá nálada a i přesto, že jsme se 

s létem rozloučili, ještě si budeme užívat další krásné slunečné dny a 

těšit se na příští rok. 

Klienti DNR 

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality  
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Biopark Štít 

Letos nám krásné počasí vydrželo opravdu dlouho, a tak jsme se 

rozhodli, že navštívíme Biopark Štít, který se nachází nedaleko od 

Chlumce nad Cidlinou. Ráno bylo sice chladné, ale po celou dobu 

našeho výletu nás provázelo sluníčko, které ještě pěkně hřálo. Náš 

pohled nejdříve směřoval ke klecím s opicemi, které se houpaly na 

lanech a skákaly z jednoho na druhé. Přišla nás přivítat jedna 

z chovatelek a povídala nám o Bioparku. Přivedla ukázat pětiměsíční 

pumu Luisu na vodítku, kterou jsme si mohli i pohladit, ale raději 

jsme si pak pohladili želvy. Další cesta vedla ke klecím, kde byli 

levharti, bílý tygr a lvice. Každé zvíře mělo své jméno a my měli 

možnost sledovat komentované krmení. Po celou dobu byla 

chovatelka velmi ostražitá, aby ji žádné ze zvířat nezranilo a pro nás to 

byl opravdový zážitek. O kousek dál jsme viděli velkého lva Maxe se 

třemi lvíčaty a lvicí, vedle nich ještě tygry, a dokonce dva bílé lvy. 

Potom nás paní chovatelka pustila do ohrady ke kozám a malým 

kůzlatům, které jsme si hladili. Nakonec jsme si šli dát kávu a oplatek. 

Celý výlet jsme zakončili obědem v restauraci u Čochtana a plni 

zážitků jsme se odpoledne vrátili domů. Výlet se nám vydařil a už teď 

se těšíme na další. 

Klienti služby CHB a DOZP 

p. Říhová Švejcarová – manažer kvality, p. Hegerová – vedoucí 

služby PSB a STD 
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              Informace 2. oddělení, Domek na ulici Hraniční 

Rekreace v Hodoníně 

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se vydali na dovolenou na 

Zámeček v Hodoníně u Kunštátu. A udělali jsme dobře. Ze začátku 

nám moc věcí nehrálo do karet, včetně počasí, ale čím víc jsme se 

blížili do Hodonína, tím bylo tepleji a slunce nás opět přivítalo v plné 

kráse. Jako další bonus nás překvapilo, že všechny pokoje, ve kterých 

jsme vždy bydleli, byli nově zrekonstruované a každý pokoj měl své 

sociální zázemí, což klientům, i pracovníkům velmi zjednodušilo a 

zpříjemnilo pobyt. 

Další radostná zpráva byla ta, že jsme se opět shledali s personálem 

zámečku, kteří nám vždy vyšli vstříc a jako vždy jsme si neskutečně 

pochutnali na jejich výborných obědech a večeřích. Snídaně nám byly 

podávány formou rautů, to pro klienty bylo také nové, protože si mohly 

vybrat to, na co právě měli chuť. 

Teplé počasí nám přálo po celou dobu našeho pobytu, a proto jsme byli 

rádi, že jsme tentokrát jeli na celý týden od pondělí do pátku. 

Měli jsme čas na všechny tyto aktivity:  

• Vycházka a odpočinek na molu v přírodním koupališti, „ti odvážní 

se i namočili“ 

• Návštěva místního obchodu pro něco dobrého, „někteří šli i 

několikrát“ 
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• Turnaj v kuželkách, „byly i medaile, takže dodatečně gratulace pro 

klientku p. Svobodovou“ 

• Opékání buřtů s hořčicí, „nechybělo ani pivko“ 

• Návštěva místního motorestu, „takovou palačinku s povidly a 

mákem jsme ještě nejedli“ 

• Vycházka v lese, „museli jsme někde shodit nabraná kila“ 

• Ochutnávka asi 10 druhů jablek, hrušek, švestek, blum na vycházce 

přírodou, „shazování kil v přírodě bylo úplně zbytečné“ 

• Společně strávené chvíle.  

Tak to je to nejdůležitější, proč jezdíme společně do krásné přírody a 

klidu. Pokud budeme mít štěstí jako tento rok, tak se do Hodonína 

zase vrátíme. 

Klienti 2. oddělení 

p. Pavlišová, vedoucí 2. oddělení, domku Hraniční a OS 
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Vyjádření klientky p. Dvořákové: 

Myslivci z DNR Svitavy 

Tak a máme tady podzim, zima je již za dveřmi. Dnes je 20. října a 

venku je opravdu pochmurné počasí. Na II. oddělení jsme se domluvili, 

že si uděláme pěkné posezení a povídání o přírodě a zvěři, která je 

kolem nás. My máme na zimu vše nachystané, ale co zvěř a příroda? 
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Proto jsme si povídali o tom, jak člověk pomáhá přírodě a zvěři v zimě, 

když my jsme za kamny s kávou a zákuskem. 

Měli jsme spoustu fotografií z jedné velké knihy o myslivosti, proto se 

vyhlásila soutěž, „Kdo z klientů pozná, co je na fotografii?". Měli jsme 

fotografie jelenů, daňků, srnců, divočáků, dravců, veverek, kun a jiných 

zvířat, klienti poznali spoustu fotografií, hodně jsme se nasmáli. 

Největší legrace byla, když jsme si mohli sáhnout na paroh jelena, 

daňka, srnce, zub z divočáka.  

Velké dobrodružství bylo, když si klienti prohlíželi hadí kůži. Někdo se 

bál, ale zvědavost byla větší než strach. 

Vzhledem k tomu, že všichni byli moc šikovní, tak se za odměnu 

rozdával diplom - jmenování na Myslivce DNR ve Svitavách. Obdrželi 

jej všichni klienti, byla velká radost, hodně úsměvu a hlavně velká 

legrace. 

Jsem na všechny moc pyšná.......  

p. Pohorská – PSS, klienti 2. oddělení 
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Vyjádření klientky p. Dvořákové: 
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Informace 3. oddělení, Domek na ulici TGM 

Letní grilování 

Teplý letní podvečer a vůně grilovaných pochutin patří neodmyslitelně k 

sobě. A tak jsme v červenci a v září uspořádali grilování na terase 

našeho domku. Kuřecí a vepřové maso s křupavou kůrčičkou, grilovaná 

zelenina a na zapití studené pito, to byla dobrota. Všichni jsme se sice 

přejedli, ale při poslechu hudby, kterou zajistil pan Přichystal, a při 

povídání jsme ještě zvládli slané pečivo. Více se k této akci vyjádřily 

klienti sami: 

p. Pokorný a p. Rubková: „V létě jsme opékali kuřecí maso, a byli 

jsme rádi, že nám vyšlo počasí. Poslouchali jsme hudbu a měli jsme 

radost, že jsme byli do večera venku a bavily se s personálem. Někteří 

tancovali s Jirkou a ostatními.“ 

p. Přichystal: „Grilování bylo hezké, moc se mi líbilo. Bylo krásné 

počasí, poslouchali jsme Kabáty, 

Jaruška Tilzerová koupila maso na 

gril, koupila pito a Hanička 

Kalasová grilovala zeleninu. Bylo 

to moc dobré, měli jsme kyselku  

a tyčinky a seděli jsme do večera.“ 

p. Tilzerová - PSS 
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Podzimní pečení. 

Na přání klientů jsme k večeři na 3. patře naplánovaly upéct domácí 

anglické rohlíky. Připravily jsme těsto, slaninu, sýr a koření. S p. 

Vrchotovou a p. Cimburkovou jsme se pustily do práce. P. Cimburková 

potírala rohlíky kořením a p. Vrchotová na ně kladla slaninu a sýr. Celé 

patro vonělo pečenými rohlíky a bylo těžké odolat vůni a počkat do 

večeře. Všem velmi chutnalo.      

p. Tilzerová - PSS    
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Jak jsme si na zimu trhaly jablka 

V zahradě u domova jsou letos stromy obsypané jablky. Vzaly jsme si 

pár bedýnek a pustily jsme se do trhání. P. Tejkalová pomáhala s 

trháním a s odstraňováním napadaného listí z jablek. Velmi ráda tráví 

čas v zahradě a tato činnost jí bavila. Potom jsme jablíčka uskladnily na 

zimu, budeme vařit domácí přesnídávky, kompoty atd.                                                             

p. Tilzerová, p. Kalasová - PSS 
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                              Chráněné bydlení – domy a byty 

Rybářské závody Handicap Fish Cup 2018 o Pohár hejtmana 

pardubického kraje  

Místo konání: Lázně Bohdaneč 

Termín: 1. 9. 2018 

Soutěžní družstvo: p. Kučerová, p. Švadlenka, p. Navrátilová,                                

p. Gašpárek, p. Sokolová, p. Rcchiladze, p. Pliatzku 

Doprovod: p. Vopařilová, p. Trejbalová 

V ranních hodinách jsme se s dobrou náladou vypravili na rybářské 

závody. Přijeli jsme do plačtivého rána, a déšť nás provázel po celý den. 

Trochu nám to zkazilo náladu, ale i tak jsme se rozhodli bojovat. 

Závod byl zahájen losováním čísel míst na chytání ryb. Na první 

poločas jsme měli číslo šest a na druhý číslo tři. Po vypití teplého čaje 

jsme se přesunuli na nám vylosované stanoviště, kde nás očekávali dva 

rybáři, aby nám byli nápomocni při rybolovu. Každá chycená ryba byla 

poctivě změřena a zapsána. Hodnotila se každá sportovně ulovená ryba, 

1 mm - 1 bod. 

Během přestávky mezi poločasy byl čas na rychlé občerstvení a 

přemístění na nový lovný sektor. Díky rybářskému hospodáři, který 

revír kvalitně zarybnil, se ulovilo mnoho krásných ryb. Nejčastějším 

úlovkem byl kapr. Po ukončení druhého poločasu nastal čas na sčítání 

výsledků. Zatím co se poctivě sčítalo, my jsme se posilnili výbornou 

klobáskou přímo z udírny. 
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Vyhlášení výsledků všichni účastníci očekávali s napětím. Pro všechna 

družstva byli připravení kapři a krásný dort. I když jsme byli až šestí, 

prakticky za deštivých a nepříznivých podmínek vyhráli všichni. Všem 

byli uděleny medaile za statečnost.  

Zapsala p. Vopařilová – vedoucí CHB byty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PAPRSKU 10. 10. 2018 

Klienti chráněného bydlení byty i domy se zúčastnili dne otevřených 

dveří a oslavy 55. výročí zahájení činnosti příspěvkové organizace 

Paprsek. Jeli za svými přáteli, s kterými se často potkávají na různých 

společenských akcích. 

Těšit jsme se mohli na: 

• Hudební vystoupení klientů 

• Zvířátka v zoo koutku 

• Výstavu kronik zařízení 
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• Prodejní výstavu výrobků z dílen zařízení. 

Po příjezdu jsme se občerstvili v příjemném prostředí kavárničky. 

Potom jsme se přesunuli do jídelny, kde měla slavnostní projev paní 

ředitelka Paprsku a čestní hosté.  

Slavnostní tečkou zahájení bylo nakrojení dortu k tomu to 

významnému jubileu. 

Mohli jsme se podívat, jak bydlí a žijí zdejší klienti. Všichni jsme pro 

štěstí dostali keramický knoflík, malé umělecké dílko. 

Před odjezdem si někteří z nás koupili na památku dáreček. Cesta 

domů utekla rychle, sluneční podzimní den naši dobrou náladu jen 

podpořil. 

Klienti: pp. Rcchiladze, Sokolová, Novotná, Vařejková, Kořínková, 

Menclová, Zedníková. 

Doprovod: Vopařilová, Trejbalová  

Zapsala: p. Vopařilová – vedoucí CHB byty společně s paní 

Kořínkovou a paní Vařejkovou  
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Výlet DinoPark ZOO Vyškov 

Po dlouhém těšení jsme se jednu zářijovou neděli vydali na výlet do 

Vyškova. Náš cíl byl jasný: návštěva DinoParku a ZOO ve Vyškově. 

Ráno jsme se vydali vlakem směr Brno a s malou přestávkou dorazili 

v dopoledních hodinách na místo. Počasí nám přálo, a tak krátká 

procházka do areálu ZOO nám byla spíše odměnou po dlouhém sezení 

ve vlaku.  

Po zakoupení lístků jsme šli čekat na vláček, který nás měl dopravit do 

DinoParku. Čekání jsme si zpříjemnili svačinou. Výhled ze samotného 

vláčku a komentovaným výkladem jsme si opravdu užívali až do doby, 

dokud se před námi neotevřela obrovská vrata a bylo jasné, že už jsme 

na místě. 

Při procházce DinoParkem jsme mohli vidět nejen dinosaury z doby 

minulé v životní velikosti, ale i jejich vajíčka, či dokonce místa kde 

žili. Vyfotili jsme se u dinosauřích velikánů a ti odvážnější z nás si je i 

pohladili. Celou prohlídku jsme ukončili návštěvou 4D kina a vydali 

opět vláčkem zpět do ZOO parku. Po příjezdu, bylo kolem poledne, tak 

jsme se vydali do přilehlé restaurace na výborný oběd. 

Poté už na nás čekal celý areál ZOO parku, kde jsme mohli vidět jak 

domácí, tak i cizokrajná zvířata.  

Prošli jsme si dvorkem našich babiček, kde jsme volně pobíhající 

zvířata mohli krmit a pohladit si je. Některá zvířata, obzvláště kozy, 

byly tak ochočené, že za námi chodily a vyžadovali pamlsky.  
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Čas odjezdu nám při prohlídce rychle utekl, proto jsme se po nákupu 

drobných suvenýrů vydali zpět na vlakové nádraží. Cestou jsme se ještě 

osvěžili zmrzlinou a při čekání na vlakový spoj posilnili svačinou a 

kávou. Cesta k domovu nám rychle utekla a co nevidět jsme byli zpět 

ve Svitavách. Zde jsme se rozešli do svých domovů se vzpomínkou na 

krásně prožitý den.  

p. Etzlerová, p. Dvořáková – PSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava 40. narozenin pana Martina KULÍKA 

Dne 20. 9. 2018 oslavil pan Martin Kulík své 40. narozeniny. Na 

oslavě se sešli nejen jeho kamarádi, ale také jeho bratr p. Karel Kulík. 

Samozřejmě nechyběl narozeninový dort, kafíčko, chlebíčky a 

šampaňské. Oslava se vydařila a všichni dohromady strávili příjemné 

odpoledne. Oslavenci rovněž popřály všechno nejlepší i pracovnice ve 

službě. 

Zapsala: p. Kadlčíková – PSS 
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Oslava 80. narozenin 

Dne 31. srpna letošního roku oslavila paní Růžena Vařejková krásné 

životní jubileum 80 let. Klientka si přála pozvat na oslavu své oblíbené 

kamarádky a kamaráda p. Morávka. Oslava probíhala na bytě klientky. 

Všichni jsme se sešli v obývacím pokoji v dobré náladě. Oslavenkyni 

paní Vařejkovou potěšili kytičkou, drobným dárkem a popřáli vše 

nejlepší do dalších let. Na stole bylo připraveno slavnostní pohoštění. 

Nechyběl dort, chlebíčky a další dobroty. Po hostině se všichni 

příjemně pobavili. Všichni máme rádi paní Vařejkovou  a ještě jednou 

ji přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. 

p. Vraspírová - PSS a klienti CHB Dimitrovova 

 

Výlet Litomyšl 

„Jednoho dne jsme si vyjeli do města zvané Litomyšl. To bylo dne 5. 9. 

2018 v 8.15hodin. Asi od 9.00 hodin jsme procházeli městem. Mezitím 

jsme si něco nakoupili. Asi v 11 hodin jsme vešli do restaurace „ 

Slunce “ na oběd, kde jsem měl ledvinky s knedlíkem. Po obědě jsme šli 

pomaličku na zámek. Cestou jsme se stavili do info centra a pak do 

muzea panenek, kde jsem zakoupil panenku porcelánovou pro 

maminku. Cestou zpět si děvčata /p. Navrátilová, p. Menclová a p. 

Nováková/ něco ještě nakoupily. Na konci náměstí jsme se ještě stavili  

24 



na zmrzlinu a ve 14.45h jsme jeli zpět do Svitav. Panenku jsem ve 

čtvrtek zabalil, odnesl na poštu a poslal. Maminka už panenku má a má 

z ní velkou radost. Postavila si jí vedle té starší, kterou už má doma.“ 

Klient CHB byty p. Krákora    
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                                    Informační okénko služby 

       podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny 

Rozloučili jsme se s létem a máme tu zimní číslo Čtyřlístku. Čas pádí 

neuvěřitelnou rychlostí. 

Klienti v STD se poctivě věnují pracovním činnostem – výrobě svíček, 

podzimních věnců, keramice, ručnímu šití a nově si zkouší výrobky 

z betonu. Vzhledem k počasí ustaly již práce ve skleníku. Úroda byla 

sklizena a zpracována do dobrot, které si klienti připravili spolu 

s pracovníky😊 Nyní se pracovní činnosti zaměřují na vánoční 

výrobky, protože se nám blíží adventní výstava, na kterou se všichni 

každoročně těšíme.  

Na PSB jsou všichni, dovolím si říct, spokojeni. Podpora v jejich 

samostatném žití je s každým individuálně nastavená. Vždy záleží na 

domluvě a potřebě každého klienta. Svůj volný čas tráví dle svého 

uvážení. Někteří pracují v kavárně Café rozcestí, kde pracují rádi a baví 

je to.  

Samozřejmě i v kavárně se naše pozornost soustředí na adventní 

výstavu. Chceme využít cukrářské umění naší kolegyně paní Benešové 

a vyzkoušet její nápady na dobroty, které budeme v kavárně nabízet. 

V rámci dílen, které vede paní Blažková, jsme s klienty navštívili 

výstavu svitavského muzea. Téma bylo „Volšové ruce“. Jedná se o 

výtvarnou dílnu při Domově ve Zboží, p. o. . Tato dílna je 

volnočasovou aktivitou uživatelů zmiňovaného Domova.  
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Vyrábí zde keramiku zahradní, nástěnnou a nádoby. Podstata je ve 

zpracování šamotové hlíny. Výstava se nám velmi líbila, výtvory byly 

naprosto jedinečné. Měli jsme také možnost si techniku vyzkoušet, což 

jsme s nadšením využili. 

p. Hegerová – vedoucí služby PSB a STD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STD okénko 

Činnosti STD se s nadcházejícím podzimem přesouvají už víceméně 

pouze do dílen, venku už moc příležitostí nebude. 

Skleník je zazimovaný, zahrada DNR až na malé detaily také, aby si 

odpočinula půda a v příštím roce mohla být podobně štědrá jako letos. 
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Rostou? 

Začátkem září se začalo proslýchat, že konečně začaly růst - co? - no 

přeci houby. Po dlouhém suchém horkém létě nám konečně svitla 

naděje, že se budeme moci věnovat jednomu z nejrozšířenějších hobby 

Čechů - sběru hub.  

Slovo dalo slovo a 27. září odpoledne se pracovnice sl. Sršňová a p. 

Benešová vypravily s klienty do lesa nedaleko Svitav. Plni elánu a 

očekávání s košíky v rukou jsme se těšily na houbové úlovky.  

Houby si s námi ale buď hrály na schovávanou, nebo ještě neměly 

ideální podmínky, aby na námi zvoleném místě začaly růst. 

Úplně s prázdnou jsme však neodcházeli - sem tam na nás čekal malý 

klouzek, suchohřib a sl. Sršňová na samém konci naší lesní vycházky 

měla úlovek nejcennější, a sice malý kotrč. Naše očekávání plných 

košíků se sice nenaplnilo, ale procházka lesem se všem i tak líbila. 

V lese nám všem pořádně vytrávilo, a tak 

jsme s povděkem posvačili domácí chléb 

s pomazánkou, které nám připravila jedna 

z pracovnic. 

Nezapomněla ani na kávu:-). 

S klienty sepsala p. Benešová – pracovnice STD 

/p. Rcciladze, p. Janáková, p. Přichystal, p. Pokorný, p. Balošák, p. 

Volfová, p. Koutná, p. Knytlová/  
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Podzim v zahradě 

Jedná se přímo o podzim ve školkách - v ovocných školkách v 

Litomyšli. Všichni naši klienti mají velmi rádi výlety, proto jsme 

přemýšleli, kam bychom se ještě mohli vypravit a využít stále teplého 

počasí. Vzpomněli jsme si na nedalekou Litomyšl, na ovocné školky a 

termín jsme přizpůsobili podzimní výstavě v těchto školkách. 

Do Litomyšle se klienti vypravili opět se sl. Sršňovou a p. Benešovou.  

Cestovali jsme autobusem, což znamená, že už od autobusového nádraží 

nás čekala pěkná procházka. Ve školkách už byla spousta návštěvníků, 

protože touto dobou už byl zahájen podzimní prodej stromků, keřů a 

růží. Mohli jsme si prohlédnout přilehlé arboretum, náležející ke 

školkám a mohli jsme se kochat všudypřítomnými dýněmi a 

podzimními aranžemi, nesčetnými barevnými kultivary chryzantém a 

macešek, mohli jsme také ochutnat a ochutnali mnohé odrůdy jablek a 

hrušek. Po důkladné prohlídce školek jsme se 

vypravili do města, zašli jsme si na oběd, po 

dobrém obědě na sladkou tečku do cukrárny a 

na krátkou procházku po náměstí. 

V odpoledních hodinách jsme se opět 

autobusem vrátili plni zážitků a dojmů  

z výstavy zpět do Svitav. 

Zapsala p. Benešová – pracovnice STD  
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Sportovní hry v Bystrém 

Ještě bych se ráda na skok vrátila v čase, a to až do první poloviny 

června letošního roku, kdy jsme se v komornější sestavě účastnili 

sportovních her v Bystrém. Ten den nám počasí příliš nepřálo, bylo 

poměrně chladno a deštivo, proto se všechny sportovní disciplíny a 

stanoviště musely přesunout do vnitřních prostor tamního zařízení. 

Sportovních disciplín i závodníků byla spousta, hry se konaly dokonce 

ve dvou dnech, my jsem v Bystrém strávili soutěžením jeden den.  

Organizace her byla na dobré úrovni. O účastníky "sportovek" i jejich 

doprovod bylo dobře postaráno, vč. bohatého občerstvení. Každý 

"závodník" byl také po zásluze odměněn. Vzhledem k počasí už to 

nikdo neočekával, ale odpoledne se i počasí malinko umoudřilo, tak 

nakonec došlo i na avízovaný táborák, opékaní buřtů a zpívání za 

doprovodu kytary. 

Domů jsme se vraceli s plným břichem a s dobrou náladou z krásně 

prožitého dne. 

S klienty sepsala p. Benešová – pracovnice STD 

/ p. Balošák, p. Grunta, p. Zedníková, p. Kopsová/ 
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                Blahopřejeme našim klientům k jejich narozeninám 

 

                      Pan Kulík                                             Paní Vařejková 

                oslavil v září 40 let                                 oslavila v srpnu 80 let 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 
Paní Mazalová                  Paní Neklová                       Paní Harvánková        

oslavila v říjnu 70 let          oslavila v říjnu 93 let               oslavila v září 80 let 

                            
 

 Veškeré osobní fotografie jsou zveřejněny se souhlasem dle GDPR. 
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