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rok 2009 vstupuje do  svého  z?v?ru  a proto bych V?s r?da 
pozdravila na str?nk?ch posledn?ho letoðn?ho Čty?l?stku. 

V?tðina z n?s se v obdob? konč?c?ho roku snaþ? o rekapitulaci, 
hodnocen? vðeho co se poda?ilo, nebo nepoda?ilo, p?em?ðl?me o 
budoucnosti.  Také my vðichni v  Domov? na rozcest? m?me 
d?vod k zamyðlen?. Cel? rok jsme V?s pr?b?þn? informovali o 
þivot? v Domov? i o pl?nech do budoucna. Jisté je, þe je to pro 
n?s vðechny velmi d?leþité.  V?te,  þe se maxim?ln? snaþ?me o 
poskytov?n? kvalitn? péče,  nað? z?kladn? filosofi? je co nejv?ce 
p?ibl?þit  þivot naðich klient? þivotu majoritn? společnosti.

P?esto se nechci rozepisovat o aktivit?ch a o vðem, co jsme v 
roce 2009 zaþili. Cht?la bych se zamyslet nad jin?mi þivotn?mi 
hodnotami, aktu?ln?mi pro vðechny z n?s. Konec roku je k 
tomu jist? vhodn? doba. 

P?edevð?m bych cht?la ocenit pr?ci vðech pracovn?k?  Domova. 
Velmi si v?þ?m jejich poctivé pr?ce, osobn?ho postoje, ochoty, 
z?jmu a i ob?t?, které svému povol?n? p?in?ðej?. Bez tohoto 
p??stupu by nikdy Domov nebyl domovem. V?elé d?ky vðem 
pracovn?k?m !

Dovolte mi citovat n?kolik v?t z knihy Hala Urbana To 
nejd?leþit?jð? v þivot?.

“Jako mal? kluk jsem se vþdycky choval mnohem l?p p?ed 
V?nocemi. V?noce se bl?þily a dosp?l? n?m v?ce či mén? okat?mi 

Vážení prátelé
 

Domova na rozcestí Svitavy,



zpusoby naznacovali, že se za dobré chování dockáme odmeny. 
Povedomá písnicka nám stále dokola pripomínala, že Ježíšek 
prichází a že bychom si meli dávat pozor, protože o nás všechno 
ví. To byla vážná vec. Pokud jsme se chteli radovat z dárku, 
museli jsme se chovat moc dobre.
Behem roku jsme meli dva další duvody k tomu, abychom byli 
hodní. Jednak jsme se báli trestu, a druhý duvod byl zkátka 
ten, že bychom chteli být hodní. Dospelí nás poucili, že máme 
zachovávat jistá pravidla, být zdvorilí, poctiví a vážit si práv a 
majetku druhých lidí.

Máme dnes jiné duvody k tomu, abychom se dobre chovali?  
Naše dobré skutky mohou být oceneny, at jsou Vánoce, nebo 
ne. Mužeme být potrestáni za špatné skutky a na každém 
kroku se setkáváme s upozorneními, že máme být dobrí. Takže 
odmena, strach z trestu a smysl pro povinnost jsou stále 
platnými duvody pro dobré chování.  Ale ne jedinými. Existuje 
jeden duvod, který je mnohem podstatnejší a duležitejší. Být 
dobrým clovekem je nezákladnejší soucástí emocionálního a 
duchovního zdraví. 

Co tím myslím? Mezi staromódní dobrotou na jedné strane a 
zdravím, telesnou i duševní pohodou na strane druhé existuje 
souvislost. Mnoho lidí si to však bohužel nikdy neuvedomí. 
Doufám, že vy ano.“

Preji Vám  vše dobré a srdecne Vás zdravím.

Jaroslava Filipová
                              .



Informace I. oddělení

Příspěvek Jiřího Přichystala z I. oddělení

S panem Jirkou udělala rozhovor pracovnice l. oddělení.

Na otázku, zda se tady panu Jirkovi líbí odpovídá: „Líbí se mi 
zde víc než ve Šternberku.“ „Byl sem v Anenské Studánce, bylo 
to tam hezký, chodili jsme na vycházky, byli jsme se taky 
podívat v lese, jestli nerostou houby. Žádnou sem tam ale 
nenašel. Jídlo mi tam ale moc nechutnalo. A taky se mi tam 
moc stýskalo po bratrovi, nemohl tam chodit za mnou tak, jak 
může zde.“ „Dnes přijde, Lucinko, odpoledne a půjdeme ven, do 
hospody na pivo.“

Pan Jirka pravidelně navštěvuje Socioterapeutické dílny v 
Chotovicích. „V Chotovicích děláme různé výrobky, naposled 
jsme navlíkaly korálky na krk, byly takový pěkný, barevný a 
mám udělanou masku na karneval. Viděla si ji, Lucinko? Já Ti 
ji pak donesu ukázat, jo? A příště se jdeme podívat do kostela.“

„A co tam ještě děláte, Jirko?“ ptám se klienta. „Kreslili sme tam 
černošky. Sestřičky nám tam vaří kafe, jedno ráno a druhý po 
obědě. Pak si jdu vždycky fouknout (vykouřit cigaretu) a jdeme 
zase něco dělat, ale teď nevím co.“ „Byl sem v Moravské 
Třebové. Byli jsme se podívat v zámecké zahradě a pak jsme šli 
se sestřičkami do cukrárny na náměstí. Dal sem si tam 
zákusek a kafe.“

9. října jsme byli s panem Jirkou ve městě na pedikúře. Pan 
Jirka se moc těšil. „Na pedikúře to bylo dobrý. Akorát, že mě 
řezala až do masa a to pěkně bolelo. A kdy půjdu zase?“ Pan 
Jirka se vždycky těší na vše, co se tady v Domově děje. Různé 
akce, Dny otevřených dveří, výlety, vycházky… tam všude by 
chtěl být.

 .



Ze všeho nejvíce se těší pokaždé na svého bratra, který za 
ním pravidelně dochází, bere si ho ven. Jirka si z každé 
návštěvy něco přináší s sebou na domov. Ať už to je nějaká 
sladkost, nebo něco jiného. Pana Jirku si také bratr začal 
brát domů, Jirka se pokaždé z návštěvy vrací pln dojmů, 
které s chutí povídá všem sestřičkám na i mimo oddělení, 
taky všem klientkám a klientům.

Momentálně se Jirka nejvíce těší na Vánoce a hlavně, asi 
jako každý z nás, na dárky. Uvidíme, co pan Jirka najde pod 
stromkem a ať už to bude cokoliv, snad se z toho bude těšit. 

Přejeme všem poklidné prožití svátků vánočních a úspěšné 
vkročení do nového roku.

klient
pan Jiří Přichystal 

                              .



Informace II. oddělení

Uþ v?ce jak t?i m?s?ce prob?h? v naðem za??zen? 
kaþd? pracovn? den c?len? pracovn? terapie s klienty - muţi. 
? častn? se j? za chr?n?né bydlen? pan Baloð?k, pan Laðt?vka a 
pan Ðl?ma. Za I. odd. pan Minx a pan P?ichystal, za III. odd?len? 
pan Čech. Sch?z?me se v 8:40 hod. na vr?tnici a pr?ci konč?me 
okolo 10:30 hod. V 9:30 hod. je napl?novan? patn?ctiminutov? 
p?est?vka. N?pl? pr?ce vych?z? p?edevð?m z aktu?ln?ch pot?eb 
s ohledem na manu?ln? zručnost klient?, aby se vykon?vané 
činnosti mohli z?častnit vðichni p??tomn? klienti. Jedn? se o 
jednoduché pr?ce jako je zamet?n? dvora, chodn?ku p?ed 
Domovem, hrab?n? tr?vy, list?, odstra?ov?n? u?ezan?ch v?tv?, 
?klid p?dy, p?en?ðen? beden apod. Pan Ðl?ma je v současné 
dob? n?pomocen pracovn?k?m ?drţby p?i st?hov?n? n?bytku a 
jin?ch pracech.. Jak uþ jsem p?edeslal, n?pl? pr?ce je nutné 
volit s ohledem na manu?ln? zručnost klient? a jejich 
individu?ln? pracovn? tempo. 

Pokud bych m?l zhodnotit tuto t??m?s?čn? dobu, pak lze 
konstatovat, þe n?co se da?? v?ce, n?co mén?. Klienti se snaþ? 
aktivn? zapojovat do činnost? jim určen?ch. V posledn? dob? 
bych cht?l hlavn? vyzdvihnout pracovn? nasazen? pana 
P?ichystala a z?jem o pr?ci pana Čecha. Co vid?m jako nutnost 
zlepðit, je pravidelnost zač?tku v p?l dev?té. 
Na celkové hodnocen? pracovn? terapie je dle mého n?zoru jeðt? 
brzy, ale vđechny indicie ukazuj?, þe se vykročilo spr?vn?m 
sm?rem…

Michl Vladim?r
instruktor II. odd?len?



Výlet na zámek v Moravské Trebové

Dne 7. 10. 2009 jsme jeli na zámek do Moravské Trebové. 
Výletu se zúcastnila pí. Rehurková z ll. oddelení, pí. Tejkalová, 
pí. Novotná, pí. Bukácková a pí. Sokolová z lll. oddelení.
V 13:00 hod. jsme odjíždeli z DNR. Vybrali jsme si cestu peknou 
prírodou pres Sbrebecské vrchy. Když jsme dojeli do Trebové 
na námestí, probíhalo tam zrovna velké hasicské cvicení. Nikdy 
jsme nic takového nevideli, tak jsme se chvíli zdrželi a sledovali 
ho. Zároven jsme využili krásného pocasí a prošli se po celém 
námestí. Potom jsme jeli k zámku. Auto jsme nechali na 
parkovišti a šli asi 250 m pešky. Ujala se nás paní pruvodkyne a 
provedla nás celým interiérem zámku. Prohlídka trvala zhruba 
1 hod a klientkám se líbila. Na tomto zámku jsou i další 
zajímavé prohlídky jako je mucírna, ci alchymistická laborator. 

Prímo na zámku je 
otevrená kavárna, kde 
jsme si dali kávu. Po 
obcerstvení jsme šli 
procházkou zpet k autu a 
odjeli do Svitav. 

Pocasí nám prálo a proto 
to bylo pekne strávené 
stredecní odpoledne. 
Klientkám se výlet moc 
líbil.

Sona Majerová, PSP
za II. oddelení



Informace III. oddělení

Informace III.odd?len? 

R?di bychom V?s informovali o menð?ch zm?n?ch v 
p??pravném chr?n?ném bydlen? v „domku za kapl?“. 

K l i e n t k y  b y d l ?  v  p ? t i  
dvoul?þkov?ch pokoj?ch a t?m je 
napln?na kapacita chr?n?ného 
bydlen?.

Nejv?tð? zm?na, kter? klientky nejv?ce 
pot?ðila, je celodenn? p??tomnost 
pracovnice. Klientky spolu s 
pracovnic? va?? ob?dy. Jsou nadðené, 
kdyþ mohou pom?hat a pod?let se na 
p??prav? j?dla. Voln? čas si mohou 
zp??jemnit pečen?m buchet, va?en?m 
pudinku, p??pravou poh?r?  atd. 

Kaþdodenn? klientky pečuj? o čistotu v 
pokoj?ch a společn?ch prostor?ch 
chr?n?ného bydlen?.

P?ed bl?þ?c? se zimou jsme se s klientkami vypravily na v?let do 
Domova pod Ku?kou v R?bech u Pardubic. Navðt?vily jsme 
Yvonu Jeþkovou, kter? d??ve bydlela v naðem Domov? na 
rozcest?. Setk?n? to bylo velice p??jemné a p?iðli se za n?mi 
pod?vat i klienti, kte?? u n?s byli na v?m?nném pobytu.

 



Naše návštěva v Domově pod Kuňkou



Dále jsme se byly podívat na 
bývalém loveckém zámecku na 
Mendryce. Nyní slouží jako 
charitní domov pro „Dcery 
krestanské lásky sv.Vincenta 
de Paul“, kde se nás ujala 
rádová sestra Cecílie.

Prožily jsme príjemne strávené 
odpoledne pri káve a cukroví. 
Rádová sestra nám povyprávela 
o tom, jak vznikaly jednotlivé 

budovy a jak se celý areál postupne rozširoval a modernizoval. 
Prošly jsme se krásnou zahradou, navštívily starou kaplicku. 
Návšteva byla ukoncena prohlídkou nové kaple. Rozloucení 
probehlo prijetím dalšího pozvání, na které se již velice tešíme.

aktivity nekterých našich klientu patrí vyšívání ubrusu a 
decek.

S práním krásného prožití vánocních svátku a všeho nejlepšího 
do nového roku 2010 Vám prejí pracovníci III.oddelení

Jana Trojáková
vedoucí  III.oddělení                     

 

Jako kaþd? rok n?s ček? v?nočn? 
v?stava. Za spolu?časti klient? se 
snaþ?me p?ipravit v?robky. Klienti 
pom?haj? p?i v?rob? r? zn?ch 
v?robk? z keramiky, strouh?n? 
vosku na sv?čky, vycp?v?n? 
v?robk?, balen? do celof?nov?ch 
s ? č k ? , v ? r o b ?  k u l i č e k  z  
polystyrenu,alobalu a jin?ch 
dalð?ch činnost?. Mezi pracovn?



Chráněné bydlení a Chráněné byty

V?let za Evou a Vađkem 

Dne 13.11.2009 jsme jeli tancovat do Hosp?dky U surfu v 
Kotvrdovic?ch. Vyj?þd?li jsme o p?l jeden?cté, zp?vali a hr?li 
n?m Eva s Vaðkem. Vðichni jsme se na v?let p?ipravovali, 
protoþe jsme se moc t?ðili. M?li jsme i p?kné počas?, hezky jsme 
se oblékli i naðe vychovatelky byly p?kn? oblečené. Jela s n?mi 
Maruðka, Milenka a Janička. Nastoupili jsme do autobusu a 
p?iv?tali se s panem ?idičem. Jeli jsme p?es Moravskou 
T?ebovou, Jev?čko aţ do Velk?ch Opatovic, kde jsme brali naðe 
dalð? kamar?dy s jejich vychovatelkami. Pak naðe cesta 
pokračovala p?es Boskovice do Kotvrdovic. 

Tanečn? z?bava zač?nala ve t?in?ct hodin. Dostali jsme tam 
j?dlo a pit?. Moc se n?m jejich p?sničky l?bily, hodn? jsme si 
zatancovali i zazp?vali. Také jsme se s Evou a Vaðkem na 
pam?tku vyfotili. Bylo to moc hezké. 

Dom? jsme odj?þd?li o p?l p?té a zase p?es Velké Opatovice, 
abychom odvezli své kamar?dy. Cestou jsme zp?vali a d?lali si 
legraci. Dom? jsme p?ijeli aþ večer. Bylo to tak hezké, þe se n?m 
necht?lo j?t ani sp?t. 

Te? si vðichni p?ejeme, aby se tento v?let p??ðt? rok opakoval.

Ivan Pongr?c
klient CHB



Výlet za Evou a Vaškem




