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                    Zřizovatelem Domova na rozcestí Svitavy je Pardubický kraj 

                                                               

Přehled událostí z Domova 

Vážení přátelé, 

 

Po delší době se opět setkáváme na stránkách čtvrtletníku 

Čtyřlístek. Doba, která je za námi, nás všechny více či méně 

zasáhla. Nechci příliš vzpomínat na minulé měsíce, kdy jsme 

všichni bojovali s nemocí COVID 19. I nás a naše klienty bohužel 

neminula. Chci se dívat dopředu, na dobu, která je před námi. 

Chci se dívat s nadějí a optimismem. Prošli jsme těžkým obdobím, 

které ukázalo, že v našich službách pracují velmi odpovědní 

pracovníci, kteří se na úkor svého osobního komfortu dokázali 

postarat o klienty ve velmi těžkých podmínkách s maximálním 

nasazením. Dokázali, že jsou tým, výborná parta lidí, která táhne 

za jeden provaz. A to mne oprávněně vede k optimizmu do další 

dní. Nevím, jakým díkem lze toto vyjádřit. Snad jen prostě 

DĚKUJI. Vím, co jste udělali a moc si toho vážím. Dobrou, velmi 

dobrou a výbornou službu nedělá materiální vybavení, ale VY – 

PRACOVNÍCI. Ať se vám v osobním i pracovním životě daří. 

 

Jaroslava Filipová 
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Chráněné bydlení – domy a byty 

Výlet do Vodárenského lesa 

Jarní počasí nás vylákalo na procházku do Vodárenského lesa. 

Cestou k lesu jsme se prošli poklidnou částí města Svitavy, ve 

které jsme si prohlédli jarní výzdobu domů. Prošli jsme částí 

parku Patriotů, kde jsme viděli různé sochy i zvláštní sochy 

vytvořené z balíků slámy. Les nás přivítal příjemným stínem. Šli 

jsme po dřevěném chodníku a zastavovali se u informačních 

tabulí, které nás seznámily s lesními živočichy a květinami. Také 

jsme nahlédli do historické sběrné studny vodovodu. Paní 

Kopsová se těšila na sochu vodníka, kterou netrpělivě vyhlížela. U 

vodníka jsme si odpočinuli a vrátili se spokojení domů.   

pp. Kopsová, Hanzlíčková, Volfová, Balošák, Morávek 

PSS Kopecká, Sedláková 

 

Krásné Velikonoce                           

Na bílou sobotu se dříve všude uklízelo a bílilo. 

Připravovalo se a chystalo na slavné Vzkříšení a na Hod 

boží velikonoční. Pekly se mazance i velikonoční beránci, barvila 

se také vajíčka.   

Naši klienti se už po dlouhé zimě také moc těšili, až budou moci 

přivítat jaro. Proto jsme si řekli, že si v sobotu uděláme pěkný den.  

Nejdříve se všichni zapojili do úklidu a poté se připravoval dobrý 
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oběd – kuře s nádivkou. Po obědě jsme začali péct beránka a 

chystali jsme barvy a obtisky na vajíčka. Po nabarvení vajíček si 

klienti poseděli venku na zahradě u kávy a povídali si. 

p. Vařejková: „Já mám Velikonoce moc ráda, je venku už teplo a 

vše je veselejší. Máme tady pěknou výzdobu, věnečky, květiny i 

beránka a barevná vajíčka.“ 

p. Novotná: „Já jsem taky barvila vajíčka a míchala jsem těsto na 

beránka. Potom jsem mu kolem krku uvázala žlutou mašličku.“ 

Klienti CHBN, PSS Dvořáková Karin 
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Informace Domek U Parku, Domek na ulici Hraniční 

Nic nás nezastaví 

I přes to, že nás všechny potkala nelehká doba a všichni se 

musíme potýkat s novými a dosud nepoznanými věcmi spojenými 

s COVID -19, zjistili jsme, že i přes veškeré omezení, které nás 

potkalo, jsme opět bohatí o další zkušenosti. Toto období jsme na 

Domku U Parku a na domku na Hraniční zvládli ve zdraví a opět 

jsme si všichni uvědomili, jak je důležité držet za jeden provaz. 

Proto bych ještě jednou chtěla poděkovat paní ředitelce, sociálním 

pracovnicím a všem kolegům za pomoc, které se nám dostávalo, a 

proto se vše dalo zvládnout o něco lépe. Děkuji za celý pracovní 

tým na těchto domcích, a především za naše klienty.  

Nic méně nás nic nezastaví. S klienty jsme nezaháleli a opět jsme 

se pustili do pěstování zeleniny ve skleníku a zkrášlování našeho 

venkovního prostoru. V domácnostech jsme tvořili, vařili, pekli, 

některé klientky se zdokonalovaly v psaní, čtení a počítání a při 

jiných činnostech spojených s domácností i na zahradě. 

Mirka Pavlišová (vedoucí domků) 
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Čarodějnice po našem 

Dne 30.4. 2021 jsme se sešly, abychom si na ohni opekli buřty, ale 

počasí k nám nebylo vlídné, foukal studený vítr. To nás ale 

neodradilo ve společné akci a sešly jsme se v ateliéru. Na návštěvu 

za našimi klienty přijely klientky z domku na Hraniční. Dlouho se 

společně nepotkaly, a tak bylo hned od začátku jasné, že společné 

setkání udělá radost všem. Nejdříve se klientky z Hraniční šly 

projít do parku Jana Palacha, protože toto hezké místo mají trochu 

z ruky. Pak se sešly a společně ochutnaly buchtu, kterou na domku 

upekly s pracovnicí p. Čuhelovou. Dobrá káva nesměla chybět. 

Klienti si povídali a smáli se. Největší radost měla klientka p. 

Kubánková, protože se opět setkala s p. Neklovou, bývalou 

spolubydlící. K příjemnému posezení hrála hudba a oblíbené 

písničky. I když se buřty nakonec opekly v troubě, všichni si na 

nich velmi pochutnali. Podávali jsme je s hořčicí a kečupem a také 

s domácím chlebem. Všichni klienti vzpomínali na společné 

chvíle a ihned se domluvili, že akci znovu zopakují, a tak si 

naplánovali grilování na zahradě.  

Klientka p. Dvořáková:“ bylo to pěkný a jídlo mě moc chutnalo.“ 

Klientka p. Svobodová: „Viděla jsem Marušku Kubánkovou, Janu 

Čuhelovou a Danielku Němcovou, dělaly legraci, hrála pěkná 

hudba.“ 

Klientka p. Kociánová: „jak se tady máte, já se mám dobře.“ 

PSS: Vlaďka Bílá 
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Narozeninová oslava  

Stejně jako každý má rád oslavy, tak i klientka Hana Svobodová 

se na tu svou velmi těšila. Byla to velká a plánovaná akce. 

Společně se svou klíčovou pracovnicí Veronikou Černou zašly do 

pekárny a objednaly čokoládový dort s višněmi a šunkové 

chlebíčky na přání klientky. Klientka si také přála knihu 

„Esmeralda“ a veselé ponožky. Jako překvapení p. Černá 

objednala růžovou fontánu na dort, která se po zapálení roztočila a 

hrála narozeninovou píseň. Klientka byla dojatá a moc se jí oslava 

líbila (jen škoda, že některé emoce se nadají přenést na papír). 

Hanka Svobodová: „Hezky jsem se oblíkla do svátečního, pak 

jsem šla do jídelny na gauč a pak 

jsem dostala velkou kytku. Měli jsme 

puštěný rádio s písničkama Karla 

Gotta a s Ewou Farnou. Tancovaly 

jsme s Vladěnkou a Verunkou. Moc 

se mi to líbilo, měla jsem z toho 

velkou radost.“ 

              PSS: Veronika Černá 

 

 

 

Pečení s klienty Domku U Parku 

Filipojakubská noc neboli pálení čarodějnice, slaví se 30. dubna a 

je v dnešní době spojena se zábavou. A protože jsme si s klienty 

v ateliéru na toto téma povídali již od 19. 4. 2021, domluvili jsme, 
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že nebudeme čekat na poslední duben, ale užijeme si trochu jinou 

zábavu na toto téma již 26. dubna. Rozhodli jsme se, že upečeme 

prsty čarodějnic. Ráno jsme se plní očekávání sešli ve společenské 

místnosti. Příprava těsta nebyla náročná, a tak paní Dvořáková, 

paní Svobodová a paní Vinklárková s jeho přípravou s chutí 

pomáhaly. Protože si těsto muselo aspoň chvíli odpočinout, zahráli 

jsme si čarodějnické hry a povídali si s klienty na téma pálení 

čarodějnic. Když bylo těsto uleželé, nachystali jsme s klientkami 

potřebné pomůcky a suroviny a pokračovali jsme ve tvoření. Při 

práci jsme se společně velmi nasmáli a také jsme se těšily na 

výsledek. Prsty se nám velmi povedli, klientům chutnali a myslím, 

že výsledek byl také zajímavý, však posuďte sami.  

Minaříková Veronika, ateliér  

 

 

 

 

 

 

Velikonoce na Hraniční 

I přestože byl vyhlášen nouzový stav, tak se naše klientky na 

Hraniční pečlivě připravovaly na Velikonoce. Pracovnice p. 

Němcová s klientkami připravila výzdobu. Klientky si navázaly 

barevné mašle na větve z břízy a poté je naaranžovaly do velké 
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vázy. Také osely květináče zrním. Pracovnice p. Čuhelová 

s klientkami upekla duté perníkové vejce. Při vykrajování se 

nejvíce zapojila klientka p. Kubánková a p. Kociánová, tato 

činnost je velmi bavila. Ostatní klientky si vyzkoušely zdobení 

perníkových vajec vařeným sněhem z bílků. Nesměla chybět ani 

malovaná vajíčka. Ty si obarvily s pracovnicí p. Kotyzovou. 

Velikonoce si všichni užili ve sváteční pohodě, jenom koledníci 

nepřišli. Tak snad příští rok. 

                                                                        Jana Čuhelová – PSS 

 

Jaro je tu 

Klientky se s pomocí pracovnice p. Němcové pustily do vysetí 

rajčat a bylinek, aby si mohly čerstvé bylinky používat při vaření. 

Netrvalo dlouho a vyrostly krásné sazenice, které si klientky 

přesadily do jednotlivých květináčů. Každá klientka se stará o 

svou sazenici a trpělivě očekávají výsledky své péče.  

 

 

 

 

    

                                                               

Daniela Němcová – PSS 
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Informace Domek na ulici TGM, Domek Hlavní  

a Domek Zadní 

Jak jsme zvládli opatření proti Covid - 19 

Je to neuvěřitelné, ale budou to dva roky, co 

jsme se přestěhovali ze Svitav do Lačnova. 

Sotva jsme se zabydleli, tak přišla vládní 

opatření ohledně Covid -19. Někteří klienti se této nemoci hodně 

obávali. Často jsme o této situaci mluvili, vše jim vysvětlovali a 

upozorňovali je, jak se chránit a používat ochranné pomůcky. I 

v této nelehké době klienti z domku TGM a Hlavní chodili na 

procházky do parku a na cyklostezku, a pokud to jen trochu 

situace umožnila, tak chodili i na nákupy. I přes těžkou situaci se 

personál na obou domcích snažil udržet klienty v dobré psychické 

pohodě. Na domku TGM probíhaly aktivity klientů 

s pracovnicemi, které to velmi dobře uchopily a vymyslely pro 

klienty hodně zajímavých aktivit. 
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Na domku Hlavní probíhala pracovní činnost s aktivizační 

pracovnicí paní Blažkovou. Klienti se na tyto činnosti vždy velmi 

těšili a společně vyráběli různé dekorace na svátky jara, barvení 

vajíček, výrobu pomlázky a výzdobu domku.  

 

Štěstí nám přálo a úspěšně jsme zvládli těžkou 

epidemiologickou situaci. Vyjádření klienta 

pana Krákory: Já říkám vše dvěma slovy: 

„Vše jsme zvládli a jsme očkovaní. Doufám, 

že do budoucna nic nechytneme.“     

Vyjádření paní Volákové: „No však už to bylo 

dlouhý“ 

Vyjádření pana Přichystala: „Konečně jsem byl u holiče super.“ 

Jana Trojáková – vedoucí domků TGM a Hlavní  

Valentýnská výzdoba domku T.G.M  

Venku bylo škaredé počasí, my jsme seděli v jídelně, povídali si a 

vzpomínali na Valentýnský ples, který se pořádal pravidelně 

každý rok v únoru. Všichni klienti se na něj těšili. Letos se, 

bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci nekonal. 

Slovo dalo slovo a my jsme se rozhodli si zpříjemnit období 

nouzového stavu tím, že si na Valentýna vyzdobíme domek a 

uspořádáme diskotéku. Začali jsme plánovat a hned byla veselejší 

nálada. Na výzdobu oken jsme použili srdíčka upletená z ruliček 

papíru. Srdíčka různých tvarů byla ozdobená červenou mašlí. 
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Další dekorací bylo papírové srdce, ozdobené růžičkami a lístky 

cesmíny.   

Pan Přichystal: „Z 

procházky jsme 

donesli větvičky 

cesmíny. Já věšel 

srdíčka na okna. 

Bavilo mě to.“ Paní 

Kořínková: 

„Všichni jsme 

 zapichovali lístky cesmíny mezi růžičky. Měli jsme pěknou 

výzdobu.“ Paní Rubková: „Do vyzdobeného srdíčka jsme dali 

zelenou hmotu, napíchali růžičky a lístky cesmíny. Mohli bychom 

to zopakovat za rok.“  

Paní Hebersteinová: „Na stůl jsme dali ubrus se srdíčky.“  

Paní Lukešová: „Na závěr jsme měli diskotéku.“  

Paní Brabcová: „Smáli jsme se. Mohlo by to být častěji.“  

S klienty sepsala Dvořáková Iveta.  
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Valentýnská diskotéka 

                       

Když jsme měli domek tak 

pěkně vyzdobený, tak nás 

napadlo, že si uděláme diskotéku 

se vším, co k tomu patří.  Napekli 

jsme linecké cukroví, připravili si 

valentýnský punč a chlebíčky. V 

jídelně jsme uspořádali nábytek 

tak, aby se dalo tancovat. Pan 

Přichystal pouštěl hudbu. Nejvíce 

se líbila skupina Jelen. Nechyběla 

ani tombola. Bylo to fajn, protože 

každý los vyhrával.                   

Paní Brabcová: „Bylo to moc hezké, mě se to líbilo.“ 

Slečna Rubková: „Líbilo se mi tanec, chutnalo nám občerstvení a 

byla dobrá nálada.“ 

 

S klienty zapsala PSS K. Satrapová 
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Velikonoční tvoření na domečku T.G.M.         

Tak jako každý rok, si klienti velmi užili. Nejvíc se nám 

zalíbil pletený věnec ze tří druhů látek, který jsme po vytvoření 

zavěsili na vchodové dveře. „Je pěknej“ ohodnotila jej p. 

Lukešová. „Povedl se“ měla radost p. Kořínková. No a na konec 

společné snažení všech – zdobení kraslic. Na nastříhané kousky 

obvazu jsme položili kousek živé rostlinky a opatrně vajíčko a vše 

svázali do pevného ranečku a ponořili do cibulových slupek. 

Někteří potřebovali trošku pomoci, ale radost jsme měli všichni 

velikou. „Moc pěkné“ radovala se p. Budková a my s ní. Nu, a i 

vy můžete posoudit, jak se nám vše podařilo.                                                                                                                          

Zapsala Kateřina D. Petrová  

 

Výroba válců do oken  

Pokoj paní Kořínkové a paní Báčové je v zimním období o 

něco chladnější než ostatní pokoje. Paní Kořínková nás přivedla 

na nápad vyrobit dva válce do oken, aby bylo na pokoji tepleji. 

Obchody byly zavřené. Z důvodu nařízení vlády České republiky 

a vyhlášení nouzového stavu jsme požádali o pomoc švadlenu a 

vedoucí STD a PSB. Obě nám vyhověly. Vedoucí STD a PSB 

nám dodala termo. Paní Kořínková ho začala hned trhat na drobné 

kousky. Paní Rubková jí pomohla. Další den se přidali také ostatní 

klienti. Nakonec se zapojili všichni klienti domku. Díky nadšení 
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paní Kořínkové i všech klientů se vyrobily ještě dva válce na 

pokoj paní Rubkové a paní Brabcové. Za sedm dní bylo potřebné 

množství terma zpracované a švadlena mohla ušít válce. Oběma 

moc děkujeme za pomoc.   

Paní Kořínková: „Trhala jsem denně. Ráda trhám termo. Teď 

tam máme krásný teplo. Fakt.“  

Paní Rubková: „Už tam máme příjemně a útulno. Všichni jsme 

se podíleli.“  

Paní Brabcová: „Spí se nám pěkně v teplíčku.“  

S klienty domku T.G.M. sepsala Dvořáková Iveta. 
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Pálení čarodějnic                                                                     

Pálení čarodějnic či Filipojakubská noc 

je lidový zvyk a odehrává se 30. dubna 

na 1. května.                                                                                             

S přípravou jsme začaly už po obědě, 

kdy sestřička Kája napekla slané 

tyčinky. Pan Jirka Přichystal se postaral 

o hudební kulisu pouštěl klientkám 

muziku, při které si mohly i zazpívat. 

My jsme připravily oheň a párky na 

opékání. Paní Jaruška Hebersteinová: „Nejvíc se mi líbilo opékání 

buřtů a slané tyčinky.“                                                                                      

Paní Eva Lukešová: „Bylo to hezký, líbilo se mě to!“ Klienti si 

tuto akci velice užili a všem se pálení čarodějnic moc líbilo. 

S klienty sepsala PSS Pandulová Renata 

Pěstování zeleniny, květin a bylinek 

Celou zimu jsme se těšili na 

pěstování zeleniny, květin a bylinek 

v našich mobilních zahrádkách, které na 

nás čekaly v zahradním domku. Zima 

byla dlouhá, proto jsme měli na rozvrh 

činností dostatek času. Za oknem ještě poletovaly sněhové vločky 

a my již v teple domova vysévali kedlubny, saláty, okurky, 
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afrikány a jiřiny. Nasetá semínka jsme umístili 

do slunného pokoje na okno. S prvním oteplením 

jsme požádali pana Chlebečka, aby nám 

zahrádky smontovali a 

naplnili hlínou. Dvě 

zahrádky jsme umístili na 

severní terasu a dvě na 

jižní. S prvním osázením jižních zahrádek 

nebyl problém, protože jižní terasa je 

teplejší. Nejdříve jsme zasadili narcisky, 

tulipány, vyseli ředkvičky a hrášek. Nasadili 

jsme již vyrostlé kedlubny, salát, mnoho 

druhů bylinek, které se nám hodí v kuchyni, ale i na kašel a 

nachlazení. Severní terasa nám dala více 

přemýšlení, protože je chladnější. Nakonec 

vyhrály saláty, cibule, petržel a pažitka.  

Po sklizni první úrody ředkviček, 

hrachu, salátů a kedluben, zahrádky 

osázíme rajčaty, paprikami, jahodami, také 

různými květinami a rozšíříme druhy 

bylinek. Přes nepřízeň počasí jako jsou 

ranní mrazíky či silný vítr se nám zatím 

práce daří a dělá nám radost. Budeme si přát, aby tomu bylo tak i 
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nadále. A co na to klienti? Paní Voláková: „Staráme se o ně o 

kytičky, dneska jsme tam byli.“  Paní Vrchotová: „Pěstujeme tam 

kytky, zaléváme to.“ Paní Ličeníková: „Vysadili jsme jahody, 

cibulu, saláty.“                              

S klienty sepsala Olga Silberníková 

 

Informace Sociálně terapeutické dílny, aktivizační 

dílny  

Sociálně terapeutické dílny, ul. Tkalcovská 

V dílně dále pokračujeme s výrobou 

různých látkových výrobků a 

odlévání různých tvarů svíček. 

Veškeré tyto výrobky nabízíme v naší 

Cafe kavárně k prodeji. A co se děje 

dále na naší dílně? -  oslavujeme 

narozeniny, svátky, také si klienti 

vyrobili velikonoční dekoraci a 

připravili malý dárek pro den 

maminek.  Na tyto dny se moc klienti těší.  

Nezapomněli jsme na pálení čarodějnic, kde 

se setkali všichni klienti STD. Ugrilovali 

jsme si párky a společně jsme strávili 

příjemné dopoledne.  Klienti na začátku roku 
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vyseli různá semena, o která se pečlivě starali. Až trochu 

povyrostla, tak jsme je přesadili do květináčů a čekali na vhodné 

počasí k vysazení do vyvýšených záhonů. Do těchto záhonů jsme 

také vyseli semena zeleniny. Klienti se o tyto záhony starají a 

čekají na úrodu.  Při pěkném počasí si mohou klienti zpříjemnit 

den v dílně na naší pěkné terase, kde jsou také umístěny vyvýšené 

záhony. Zde si mohou vypít kávu, sníst svačinu nebo oběd.  

 

Sociálně terapeutické dílny, Purkyňova ul. 

Čtyřlístek je náš časopis. Čtyřlístek se dává pro štěstí.  

Štěstí máme všichni, kdo můžeme tento časopis číst, 

protože to znamená, že nás nezdolal „Covid“.  

Sice nás značně omezil v různých oblíbených aktivitách a 

překazil nám pořádání oblíbených akcí v obvyklém rozsahu, ale 

v každém případě nám nezabránil oslavit alespoň nejdůležitější 

svátky v „domácím prostředí“ a v komornější sestavě.  

Nejslavnostnější oslavu jsme uspořádali před vánočními 

svátky. Společně – klienti a pracovnice – jsme si napekli a 

nazdobili vánoční cukroví, které nám prostory dílen krásně 

provonělo.   

Vyzdobili jsme si interiér a nastrojili vánoční stromeček. 

Luštili jsme vánoční křížovku, zpívali jsme koledy, na kytaru nás 
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doprovázela p. Jitka Horáčková, na foukací harmoniku p. Iva 

Nováková. 

Povídali jsme si jaké známe vánoční tradice, kdo a jaké 

dodržujeme, sami jsme rozkrajovali jablka, pouštěli jsme lodičky a 

házeli jsme střevícem. 

Nechyběly ani drobné vánoční dárky. 

 

Když srdce tančí… 

Další oslavou v pořadí byla 

diskotéka u příležitosti svatého 

Valentýna, která byla náhradou za 

tradiční Valentýnský ples. 

 

Na ten se těšili jak klienti, kteří 

tento ples pravidelně navštěvují, tak 

i klienti, kteří zatím tuto možnost 

neměli. Prostory dílen jsme 

proměnili na taneční sál, z kuchyně byl bufet s občerstvením, které 

jsme si připravili opět společnými silami. Všude byla valentýnská 

výzdoba a tančilo se na reprodukovanou hudbu dle vlastního 

výběru. Nepodcenili jsme ani péči o svůj zevnějšek a všichni jsme 

přišli ve společenském oblečení.  
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Hody, hody… 

I velikonoční svátky si zaslouží naši pozornost. Jsou to svátky 

jara plné krásných tradic.  

Jsou zároveň nejdůležitějšími svátky křesťanů.  

Na Velikonoce jsme se připravovali předem – nejprve jsme si 

vypěstovali řeřichu – první jarní vitamíny. A nabarvili jsme si 

vejce – v cibuli a zdobili jsme lístky trávy. 

Řeřichu jsme použili do domácí 

vajíčkové pomazánky. Když byla 

domácí pomazánka, musel být i 

domácí chléb.  

Den jsme zahájili velikonočním 

turnajem v „člověče nezlob se“.  

Absolutní vítězkou tohoto turnaje 

byla paní Jana Koutná. Po turnaji 

jsme se s velkou chutí pustili do hand 

made chlebíčků, po kterých se jen 

zaprášilo. Po svačině jsme využili příznivého počasí a navštívili 

výstavu v muzejní zahradě – obrazy s velikonočními výjevy a se 

srozumitelnými popisky ke každému obrazu.  

Všichni si výstavu se zájmem prohlédli a mnozí si přečetli i 

komentář. Na silnici v muzejní zahradě jsme také objevili 
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namalované velké bludiště, ve kterém se skoro všichni snažili najít 

správnou cestu k cíli. Všichni jsme se dobře bavili. 

 

 

Čarodějnice   

Zatím poslední akcí byla oslava 

„čarodějnic“ – zvyk pálení ohňů o 

filipojakubské noci. Vzhledem 

k počasí a možnostem jsme nepálili 

oheň venku, ale navštívili jsme naši 

spřátelenou dílnu na ulici 

Tkalcovská, kde jsme oheň 

nahradili elektrickými grily, opekly 

jsme si vuřty a užili jsme si 

příjemné chvíle v družném hovoru 

s klienty, se kterými se nevídáme tak 

často. 

V hlavě už máme další plány a 

vyslovená i nevyslovená přání na 

akce a výlety, které bychom rádi 

uspořádali a kterých bychom se rádi 

zúčastnili.  

Věříme, že čtyřlístek nám k tomu přinese příslovečné štěstí. 
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Aktivizační dílna  

Pro klienty se opět otevřela aktivizační dílna. V ulici Purkyňova. 

Tuto skutečnost uvítalo mnoho našich klientů s nadšením. Při 

aktivizacích se klienti rádi potkávají. Pracují společně dle jejich 

možností a schopností. Oblíbené jsou především drobné pohybové 

aktivity a výtvarné činnosti. Prostřednictvím různých pomůcek a 

cvičení se zaměřujeme také na kognitivní funkce našich klientů. 

Aktivizační činnost se osvědčila také u některých klientů přímo v  

jejich domácnostech v Lačnově. Jejich nejoblíbenější činností je 

příprava pečení moučníků. Této vzájemné spolupráce s klienty a 

pracovníky domácností na ulici Zadní a Hlavní si všichni společně 

ceníme.  

Za aktivizační dílnu p. Blažková V. 

 

 

Podpora samostatného bydlení       

Uplynulé období bylo pro nás hodně složité. Chodili jsme do práce a 

měli jsme obavy, abychom neonemocněli covidem. Všichni jsme 

dodržovali daná pravidla a podařilo se. Nikdo z nás neonemocněl. 

Pouze jsme někteří absolvovali karanténu. To nám pracovnice 

zajišťovaly nákupy. Jsme rádi, že nám toto období končí a my budeme 

moci chodit do divadla, kavárny, na výlety a jiné akce. 

Klienti PSB 
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Pacient kocour 

Autor Karel Kopecký 

Tam na chodbě u nemocničních dveří, 

na zemi tam kocour leží, 

zvedá se jen stěží. 

Na pomoc mu sestra běží. 

Nakonec však kocour vstal, 

na pokoji postel stlal. 

Čekal do clinic hospital. 
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Informační okénko sociálních pracovnic 

Po dlouhé odmlce jsme rády, že můžeme napsat pár 

řádků. Doufáme jen v lepší zítřky po tom těžkém období, které 

jsme zvládli týmovou spoluprací a plným nasazením všech 

pracovníků a klientů. 

Radostnou novinou je, že máme novou posilu do týmu. Jako 

třetí sociální pracovnice nastoupila 3. 5. 2021 „staronová“ paní 

Karbanová. Její náplní práce je zejména zajišťovat potřebné 

záležitosti a spolupráce s klienty a pracovníky ve službě domov 

pro osoby se zdravotním postižením.  
 

Pro upřesnění uvádíme i kontakty na nás. 

Lenka Karbanová – 468 008 115 

Leona Segethová – 468 008 109 

Jana Hegerová – 468 008 123 

Jaroslava Zacpalová – 468 008 110 

 

Neváhejte se na nás obrátit, naše kancelář je vám plně 

k dispozici a vždy vám rádi poradíme a pomůžeme. 

 

 

L + L + J +J 
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Paní Kořínková oslavila 88 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme k narozeninám 
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