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                            Přehled událostí z Domova 

Ateliér 

 

Poslední 3 roky utekly jako voda a já se opět vrátila do ateliéru, abych 

se znovu pustila do práce s klienty a pracovníky domova. V ateliéru 

jsme s klienty ihned začali tvořit podzimní výzdobu. Kromě 

výtvarných a pracovních činností nás také během týdne čeká hudební a 

vzdělávací dopoledne. Samozřejmě jsme nezaháleli a začalo se ihned 

s přípravami naší tradiční Adventní výstavy, na kterou se všichni moc 

těšíme.  

p. Říhová Švejcarová, manažer kvality  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



          Informace domek U Parku, domek na ulici Hraniční 

Rekreace na zámečku v Hoješíně u Seče 

Konečně…….. 

Konečně nastal ten správný čas….. 

Konečně nám „covidová“ situace dovolila plánovat…. 

Konečně jsme všichni ve zdraví mohli odcestovat…… 

 

Nejdříve dovolte, abych Vám 

představila toto krásné místo, kde jsme 

společně s 16 klienty mohli strávit 

týden plný zážitků, odpočinku a 

relaxování, prostě jako na správné 

dovolené.  

Jedná se o rokokový zámek vystavěn v 

roce 1750. Přestavby v polovině a koncem 19. století i v polovině 20. 

stol. smazaly jeho původní ráz. V současnosti je v majetku Školských 

sester sv. Františka. V minulosti sloužil jako charitní domov pro starší 

řádové sestry a dnes slouží k duchovním programům a odpočinku 

zvláště pro rodiny s dětmi a pro mládež. 

 

O tomto místě jsme věděli již dlouho, protože 

jedna z našich klientek sem celá léta odjížděla na 

dovolenou za svou sestrou Květou. Tato klientka 

je zde na místním hřbitově také pochována. 

 

I to byl důvod, proč jsme se rozhodli společně toto 

místo navštívit. Vyrazili jsme 5.9. 2022 v ranních 

hodinách autobusem a už zde pro mnohé klienty začíná to pravé 

dobrodružství. Jelo se krásnou přírodou a klienti byli velmi natěšení. 

Velmi vřele nás přivítaly řádové sestry. 

Návštěva tohoto zámečku byla pro nás také velkou výzvou, protože 

zařízení poskytuje sice krásné a útulné ubytování, ale neposkytuje 

vaření a úklid. Ale ani to nás neodradilo.  

NAOPAK…. 
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Společně s klienty jsme dali hlavy dohromady a naplánovali jsme, co 

budeme vařit. A myslím, že nám budete věřit, 

že jsme se nijak neodbývali. Celou budovou 

se linula vůně buchet s tvarohem, kávy, 

pečeného masa a jiných dobrot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jsme měli také bohatý. Chodili jsme do přírody na dlouhé 

procházky, k Sečské přehradě, kde u těch odvážnějších došlo i na 

koupání. Také jsme si občas zajeli na nákup do Seče. Nesměla chybět 

ani diskotéka a posezení s paní ředitelkou, která přijela na návštěvu 

s p. Zerzánovou. Společně s nimi přijely ještě dvě klientky a ty si 

s velkým nadšením popovídaly s ostatními, také si vypily kávu a 

prohlédly prostory a dále se šly podívat do přírody. Cestou zpět si 

některé klientky natrhaly kukuřici, kterou si 

uvařily a vychutnaly s máslem a se solí.  

Klienti také zažili jedno výtvarné odpoledne 

s řádovou sestrou Květou, která nás přijela 

pozdravit až z Prahy. Společně jsme si 

poseděly a zavzpomínaly. Některé klientky 

také využily toho, že součástí tohoto 

zámečku je krásná kaple, kde probíhala 

bohoslužba, které se zúčastnily.  

Bylo opravdu velmi příjemné sledovat 

klienty, jak si užívají nového prostředí 

v centru krásné a čisté přírody. Měli 

možnost přímo v areálu nasbírat houby a kochat se opravdu 

vydařeným počasím. Někteří klienti se probouzeli ke snídani až kolem 

10,00 hodiny a s úsměvem na tváři. 
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Řádové sestry nás při odjezdu obdařily vlastnoručně vyrobeným 

sirupem z arónie. A musím říct, že jak vřele nás 

přivítaly, tak vřele se s námi loučily. Na tento pobyt 

budeme dlouho vzpomínat. 

 A už teď se někteří klienti ptají, kdy se tam vrátíme.  

Chtěla bych poděkovat pracovnicím, které se 

zúčastnily této výpravy, protože i přes to, že to byl 

náročný týden, tak nikdo neztratil úsměv na tváři.  

p. Pavlišová – vedoucí domků 

 

Zavařování dýně 

Byla podzimní zářiová neděle a venku bylo 

deštivo. Domluvila jsem se s klientkami, 

zda by měly chuť zavařit si dýni na zimu, 

souhlasily. Společně jsme dýni očistily, 

nakrájely a zavařily. Povedlo se nám vše 

napoprvé. Všichni jsme měli obrovskou 

radost. 

p. Němcová - PSS a klientky domku Hraniční 

 

 

 

 

 

 

Dlabání dýně 

Jelikož se v říjnu blíží Halloween, rozhodly jsme se s klientkami, že si 

uděláme ozdobu z dýně. Klientky si sami řekly, jaký chtějí na dýni 

obličej, pracovnice ho namalovala a následně vyřezala. Klientky si 

dýni vydlabaly, a nakonec se do ní dala zapálená čajová svíčka a 

ozdoba byla na světě. 

p. Němcová – PSS a klientky domku  

 

7 



 

 

 

 

 

      

Svatováclavský košt ve Svitavách. 

Poslední zářijovou sobotu se tradičně koná Svatováclavský košt. Je to 

slavnost dobrého, kvalitního vína, dobré muziky, spousta stánků 

s různým občerstvením a vůněmi. Této slavnosti se také zúčastnily 

klientky z Hraniční - p. Demeterová, p. Novotná a p. Řehůřková. 

,,Jé, to je lidí.“ řekla p. Novotná. 

Poslechly jsme si cimbálovou muziku s písněmi, 

obešly jsme různé stánky, kde mají něco dobrého. 

P. Novotnou a p. Řehůřkovou zaujaly trdelníky, 

protože se od stánku linula nádherná vůně. 

Neodolaly a vystály si frontu, aby mohly ochutnat 

čerstvý voňavý trdelník. P. Demeterovou nadchly 

bramborové spirály a jejich výroba, koupila si do 

kornoutku a ochutnávala. Gesty dávala najevo, jak 

jsou dobré. 

Víno jsme sice neochutnaly, ale tato slavnost byla pro nás příjemně 

prožitým, slunečným odpolednem. 

p. Čuhelová – PSS a klientky domku Hraniční 
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Informace domek Hlavní, domek na ulici TGM 

Bylinky 

Každý z nás včetně našich klientů, už na vlastní kůži pocítil, že 

přišel podzim. Ochladilo se, přišlo sychravé počasí, a to do naší 

zahrádky přineslo období sušení vypěstovaných a sklizených plodin, 

zejména bylinek.  

Klienti ostříhali bylinky, oprali, očistili a společně ve svých 

pokojích je na papírech sušili a otáčeli. Řádně usušené bylinky uložili 

do sklenic a nachystali k dalšímu zpracování a používání v naší 

kuchyni. Mezi nejvíce oblíbené a používané bylinky při vaření patří: 

majoránka, petržel, libeček, pažitka a tymián. 

Další oblíbenou bylinou je na našem domečku 

máta, ze které se připravuje v období zimy 

velmi chutný čaj na podporu zažívání.  

Již při zazimování zahrádek, které přišlo 

letos o pár dnů, téměř týdnu dříve, jsme 

s klienty diskutovali, jaké plodiny a bylinky 

budeme pěstovat v nadcházejícím roce. Bylo 

tolik nápadů a možných realizací, že pro příští 

rok určitě koupíme další plodiny a pro obě 

domácnosti vypěstujeme další várku bio 

bylinek.    

p. Alexová – PSS a klienti domku Hlavní 
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„Dobrý den dámy a pánové,  



rád bych se s vámi podělil o své zkušenosti s pěstováním rostlin, které 

jsme vypěstovali a byly to například bylinky, které jsme vypěstovali a 

zasadila je paní Šimková, které se nám podařilo vypěstovat a nejen to, 

že nám hodně pomohla paní Simberniková, a ta se na tom podílela 

nejvíc, my jsme jen pomáhali a věřte mi, že jsem vypěstoval svým 

věčným zaléváním dokonce dýni a meloun. Sušení bylin s paní 

Alexovou jsme také zvládli a hned jsem si ze sušené máty udělal čaj a 

dost silný. Přeji všem, aby se vám dařilo jako mně. Mějte se hezky a 

na shledanou.“ 

p. Krákora – klient domku Hlavní 
 

Výstava veteránů při svitavských slavnostech 16.7.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výstavy veteránů se rád zúčastnil také 

pan Pongrác. 
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SVITAVSKÁ POUŤ 2. 9. 2022 

O prvním zářiovém víkendu se ve Svitavách konala pouť. Klienti 

z Domku Hlavní se již koncem srpna na tuto tradici moc těšili, 

plánovali si kdo půjde v sobotu a kdo v neděli. Zároveň přemýšleli, co 

by si rádi na pouti koupili. Milovníci dechové hudby vyrazili na pouť 

v sobotu. Počasí přálo, muzika krásně hrála, pivo teklo proudem J… 

Takže znova… Sluníčko nám pěkně svítilo, muzikanti hráli 

k poslechu i k tanci. Občerstvení bylo dosti pro všechny podle libosti. 

Klienti, kteří mají rádi kolotoče, davy lidí, hodně stánků se spoustou 

zajímavých malých i velkých věcí, se vydali na náměstí v neděli. Za 

krásného počasí, jsme si prošli všechny stánky, které lemovaly celé 

náměstí po obou stranách. Ale to nebylo všechno. Přídavkem byli 

další stánky uprostřed náměstí, které nabízely všelijaké zajímavé věci 

jako jsou např. keramika, oblečení, šperky, cukrovinky, občerstvení. 

Bohatý byl také doprovodný program… no zkrátka věřte mi, já tam 

byla, jedla pila… všichni jsme si tu letošní pouť moc užili, již nyní se 

těšíme na příští rok. 

p.Silberníková - PSS 
 

Slova klientů t domku TGM: 

 „Na domečku TGM jsme v sobotu před poutí zašli na město, kde byla 

výstava veteránů (aut i motorek), potkal jsem tam spoustu známých, 

moc se mně tam líbilo. V neděli jsme prošli celou pouť, koupil jsem si 

cukrovou vatu, sladký popcorn a přívěsek na rifle.“ 

klient p. Přichystal 

 

„Na pouti to bylo hezký, koupila jsem si prstýnek.“  

klientka p. Brabcová 

 

„Já jsem si koupila andělíčka a kalhoty.“ 

klientka sl. Rubková 

 

„Koupila jsem si lázeňský oplatky, 

náramek a prstýnek. Líbilo se mně tam.“ 

klientka p. Lukešová 
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Zajímavosti z domku TGM 

Každý měsíc se snažíme o zpestření či nové aktivity. Pokud vám tak 

budeme inspirací, potěší nás to. 

 

V měsíci červnu jsme se vydali do „Vodárenského lesa“, většina z nás 

poprvé. Prošli jsme si naučnou stezku, zaujali nás posilovací stroje 

v přírodě a hned jsme si je také vyzkoušeli. V blízkosti lesa jsme si 

našli místo k posezení a vychutnali si oběd a ledovou kávu. Pobyt na 

čerstvém vzduchu nás opravdu unavil a my ten večer usnuli vskutku 

rychle. 

 

V měsíci srpnu jsme prožili sportovní odpoledne v blízkosti 

fotbalového stadionu. Zahráli jsme si kuželky, někteří z nás i fotbal a 

házeli jsme si létajícím talířem. Také jsme se pobavili slalomem 

s kalíšky naplněnými vodou. 

 

 

 
 

            

 

    

          

 

12 



 

 

 

 

 

V měsíci září jsme grilovali hamburgery. Také jsme si koupili 

jednobarevná trička, barvy na textil a šablonu se vzory. Našim cílem 

bylo si trička vyzdobit. Opravdu se nám podařilo plno originálních 

vzorů. Když se nám tak dařilo, rozhodli jsme se vyrobit také pro paní 

ředitelku a paní vedoucí.  

Vyjádření klienta p. Pokorného: „Otiskl jsem si rozkrojený citron 

nabarvený a ozdobil jsem tričko i své klíčové pracovnici.“ 

Vyjádření klientky sl. Rubkové: „Líbilo se mi to.“ 

Pracovníci a klienti domku TGM 
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                                  Informace domek Zadní 

Výstava prací klienta pana Borka  

Pan Borek rád maluje obrázky ve svém pokoji a obdarovává s nimi 

všechny ve svém okolí. Maluje i na přání kamarádů a pracovníků. 

Klientky si je vystavují ve svých pokojích, pracovnicím zdobí šatnu a 

svoje domácnosti. Nejraději maluje zvířata a krajinu. Při jedné 

z návštěv klienta u paní ředitelky, se společně domluvili uspořádat 

výstavu prací v prostorách kanceláří na ulici Tkalcovské.  

S panem Borkem jsme jeli dne 11.10. na Tkalcovskou, kde na nás 

čekala pracovnice ateliéru paní Říhová, 

aby nám pomohla tvorbu pana Borka 

vystavit. Bylo to velice příjemně strávené 

odpoledne u dobrého čaje.  

sl. Cachová – vedoucí domku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se mi daří… 

„Byla jsem v září na pouti se sestrou a koupila jsem si tričko 

s pejskem. Dali jsme si kávu ve Slávii. Začala jsem jezdit do ateliéru 

za paní Simonou, háčkuju u ní a líbí se mi to tady.“ 

p. Kabrhelová – klientka domku 
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Podzim na domku Zadní  

Podzim nám zaklepal na dveře, tak jsme se pustili do podzimní 

výzdoby. Paní Kabrhelová s radostí aranžovala truhlíky. Klíčové 

pracovnice začaly s klienty zdobit jejich pokoje. Každý přiložil ruku 

k dílu, ať už jen úsměvem z odvedené práce kolegyň nebo klientů. Už 

teď se těšíme na tvoření zimní výzdoby.  

sl. Cachová – vedoucí domku 
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                              Chráněné bydlení – domy a byty 

Pečení na CHB  

Znáte moravské koláčky? Někdy se jim také říká dvojctihodné a patří 

mezi tradiční recepty našich babiček. Jemné kynuté těsto je naplněné 

tvarohem a chybět nesmí ani pořádná dávka povidel. Přidat můžete i 

drobenku, ale výborné jsou i bez ní. Tak ty jsme si upekly k nedělní 

kávičce. Kdo my? Klientky bytu Dimitrovova č. 25 pp. Kadlecová, 

Hanzlíčková, Kopsová a PSS Chalupníková. Před pečením jsme si 

zašly nakoupit potřebné suroviny, abychom si mohly zadělat na těsto. 

Suroviny: 

250 dkg hladké mouky 

250 polohrubé mouky  

4 dkg droždí 

10 dkg másla    

1 žloutek 

5 dkg cukr krupice  

trocha mléka 

1 vanilkový cukr 

špetka soli 

nastrouhaná kůra z citronu 

 

To vše zpracujeme v hladké těsto, které necháme vykynout. Připravíme 

tvarohovou náplň. Na tu potřebujeme jeden tvaroh, cukr, vanilkový 

cukr, jeden žloutek a rozinky.  

Z těsta vykrajujeme bochánky, naplníme 

tvarohem jak buchty, utvoříme placičky a dáme 

do středu povidla. Posypeme drobenkou, 

necháme odpočinout cca deset minut a pečeme 

při 180 °C dorůžova. 

Dobrou chuť!!!! 

p. Chalupníková – PSS a klientky bytu 
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Výlet na Nové Hrady a okolí – postřehy od klientů. 

Zámek Nové Hrady u Litomyšle je jednou z mála rokokových památek 

v Česku. Zámek byl postaven ve stylu francouzských letních sídel, 

často je pro svou podobu připodobňován k známým zámkům Versailles 

či Schönbrunn. 

„16. září jsem se zúčastnila s pracovnicemi a s Jardou, Hankou, 

Liduškou, Darinkou, Káťou výletu, jeli jsme autem. Nejdřív jsme 

zastavili v Proseči, prošli si náměstí a 

posilnili se dobrou kávou a zákuskem. 

Potom jsme pokračovali do Nových 

Hradů, moc se mi líbil park a 

vodopády. Těším se, že zase nějaký 

výlet naplánujeme. “  

klientka p. Kulhavá. 

 „Vedl nás průvodce, provedl nás 

zámkem, moc se mi líbily obrazy, stůl 

s židlemi, krb, kočár, koberce. Venku jsme se dívali, jak plavou labutě a 

kachny a nad zámkem jsme viděli se pást daňky a jeleny.“  

klientka sl. Mrázková.  

„Mně se na zámku moc líbilo, měli to tam pěkný. Taky jsme si tam dali 

oběd. A cestou zpět jsme se ještě zastavili v Litomyšli a prošli si 

náměstí. Ten den jsem si moc užila“ sl. Slawinská. „Mně se líbilo 

všechno, třeba jak v restauraci byly na zdi parohy a flinta a klobouk od 

myslivce.“ klient p. Štochl 

„A mně se taky líbilo všechno, koupila jsem si kytičku, dala si výborný 

oběd a cestou do Litomyšle jsme zastavili v Chotovicích, tam jsem 

chodila do dílny, tak jsem se pozdravila s kamarády. S pracovnicemi se 

zase domluvíme a někam pojedeme.“  

klientka p. Svobodová 

Takhle jsme prožili jeden krásný podzimní den.  

p.Kopecká a p.Chalupníková – PSS a klienti bytu MM a 

Dimitrovova 
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 Rozloučení s létem na chráněném bydlení 

„V čase přicházejícího podzimu je načase definitivně se rozloučit s 

letošním létem.“ 

Podzim umí namíchat pestrou paletu hřejivých barev. Když na barevné 

listí stromů a keřů zasvítí slunce, jejich magická krása nás dokáže nabít 

energií a zlepšit nám náladu. Z barev převládá žlutá, oranžová a 

červená. 

Proto jsme se rozhodli na naší zahrádce u domku M. Majerové č. 4 

zakončit léto posezením u ohýnku. 

S klienty jsme se domluvili, asi týden dopředu na 20. 9. a doufali, že 

počasí nám aspoň trochu bude přát. Bohužel v den „D“ od rána pršelo.  

Klienti se těšili a ptali se, jak to bude s opékáním špekáčků, když prší. 

Ale i to patří k podzimu. Dny se 

krátí, ochlazuje se, více prší a je 

mnohem horší počasí. V záloze 

jsme ale měli plán B. Když 

nepřestane, dáme špekáčky do 

trouby. Během dne se počasí 

umoudřilo, a sluníčko se na nás 

šibalsky usmálo z mraků. 

S klienty jsme se dali do přípravy 

trochu „mokrého ohniště“.  
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Ze začátku nám to moc hořet nechtělo, ale nakonec se ohýnek roztančil 

plamínky a krásně vzplál. Klienti si donesli párky, které si nařízli a 

napíchli na grilovací vidličky a mohlo se opékat. 

Naše rozloučení nebylo tento den, jenom s odcházejícím létem, kdy 

podzim už definitivně převzal vládu, ale i s paní Koutnou, která se 

druhý den stěhovala na vilu.  

Klientky paní Koutná a paní Menclová táborákovou atmosféru 

zpestřily písněmi a pan Janovský hrou na trubku. 

Den, který začal plačtivě, skončil večerem plným dobré nálady a 

pohody.  Všichni se shodli, že to stálo za to.  

Teď se opět můžeme těšit na jaro, kdy rozdmycháme ohýnek přátelství 

i ohýnek k opékání voňavých buřtíků.   

p. Krušinová a p. Sedláková – PSS a klienti CHB M. Majerové: pp. 

Menclová, Koutná, Janovský, Štochl, Svobodová, Gašpárek,  

Kulík K. 
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Oslava 70 narozenin paní Marie Menclové – 16. 8. 2022 

Oslavy narozenin patří k výjimečným a příjemným okamžikům 

v životě, kdy člověk v kruhu blízkých lidí sdílí radost ze života. Každé 

takové slavnostní setkání sebou nese potřebu náležité přípravy. 

Paní Menclová si narozeninovou party 

užila nejen s rodinou, která jí přijela 

navštívit a přivezla jí bohaté občerstvení a 

spoustu dárku, ale i se svými 

spolubydlícími. Pohoštění pro klienty 

společně připravily s klíčovou pracovnicí 

p. Chalupníkovou. 

Paní Menclová si k narozeninám přála CD 

K. Gotta, což se jí splnilo a samozřejmě 

nechyběla ani kytička. Paní Menclová si 

oslavu se spolubydlícími náležitě užila: 

„…bylo to pěkný, s Kájou a Luboškem je 

tady legrace…“  

Všechny zaměstnankyně CHB popřály paní Menclové zdraví, štěstí a 

pohodu do dalších let.  

p. Chalupníková – KP 

 

Výlet na hrad Bouzov 

Dne 29. 6. jsme se vydali na výlet na hrad Bouzov. Bylo krásné 

slunečné počasí, tak jsme se všichni těšili. 

Když jsme přijeli na hrad, který byl 

nádherný, tak jsme šli hned na prohlídku. 

Všichni jsme byli okouzleni jeho krásou, 

ale za chvíli jsme dostali velký hlad. 

V okolí hradu byla pěkná restaurace, kde 

jsme se občerstvili. Seděli jsme venku a za 

chvíli nás zkropil silný déšť. Ale nám to 

nevadilo, protože jsme seděli pod 

deštníkem a bylo to příjemné. Po obědě 

jsme se ještě prošli po okolí hradu a po té 

se vydali na cestu domů.  
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Moc se nám výlet líbil a těšíme se opět někdy na další hrad nebo 

zámek. 

p. Dvořáková a p. Jirásková – PSS a klienti pp. Grunta, Lehká, 

Charvátová, Pliatzku, Kociánová, Sumová 

 

 

Výlet s klienty do Poličky 

V úterý 27. července jsme měli tropický den, přesto jsme se vydali 

s klienty p. Novákovou, p. Rcchiladze, p. Novotnou a slečnou Černou 

na výlet vlakem do Poličky. Nejdříve jsme se šli zchladit výbornou 

zmrzlinou a poté jsme se vydali do Přístavu v parku, kde jsme 

poseděli v chládku a osvěžili se domácí 

bezovou limonádou. Cestou zpět na 

vlak jsme se prošli parkem a pozorovali 

kachny na Synském rybníku. Klientům 

se výlet líbil a cestování vlakem pro ně 

bylo hezkým zážitkem, který by chtěli 

v budoucnu zopakovat. 

p. Groulíková a p. Husáková – PSS a 

klienti CHB 
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                                    Informační okénko služby 

       podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny 

 

Ve službě Sociálně terapeutická dílna klienti získávající pracovní 

dovednosti, osvojují si pracovní návyky a snaží se pracovat tak, jako 

každý z nás. V dílnách se věnují rozličným rukodělným činnostem – 

šití, práci s různými přírodními i jinými materiály, zkouší si práci se 

dřevem, vyrábí svíčky, ale také velmi rádi pěstují květiny a zeleninu 

v našem skleníku. Práce v něm je od jara až do podzimu, vidí, jak ze 

semínka vyroste rajče, paprika, okurka, ale také květiny. O vše se 

velmi hezky starají. A rostliny se odvděčují krásnými plody.  

 

 

 

 

Také se při hezkém počasí výletilo… klienti navštívili město 

Moravská Třebová, okusily tamní dobroty, prohlédli si město, zámek, 

navštívili kavárnu… 
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Výlet do Boskovic, prohlídka krásného městečka…procházka náměstí 

s výbornou zmrzlinou a židovské čtvrti, zastávka ve vinotéce s 

opilými čerty. Posezení u oběda v malebné hospůdce a na cestě zpět 

návštěva cukrárny v Letovicích… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také se soutěžilo, grilovalo a plavalo v bazéně ve Svitavách.  

V bowlingu už jsou klienti, jako profíci… 

 

 

Doufám, že sami vidíte, že se máme fajn a daří se nám dobře… 

Naše kavárna Café rozcestí funguje 3 dny v týdnu (úterý-čtvrtek) a 

těšíme se na vás se spoustou podzimních dobrot. Přijďte nás navštívit, 

posedět si, vypít si dobrý nápoj a zakoupit drobný dárek klientů, kteří 

pracují v dílnách a mají se tam parádně… přesně tak, jak píši výše… 

 

S přáním hezkých dnů, M. Ženatá - vedoucí služby STD a PSB 
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Boskovicko sobě 

19. 8. 2022 jsme se rozjeli do námi oblíbených Boskovic na slibnou 

akci „Boskovicko sobě“ - jarmark místních výrobků, specialit a 

řemesel. Toho dne ráno jsme se sešli na vile, která byla naším 

výchozím bodem, s pravou výletní náladou jsme nasedli do auta a 

vyjeli jsme ve složení: pp. Slawinská, Kabrhelová, Pokorný, 

Švadlenka, Kučerová, Dušková, Demeter. Ředitel autobusu: p. 

Dvořáková a cestovní delegát: Blanka Benešová, PSS.   

Po příjezdu do Boskovic jsme 

nejprve zašli do kavárny na dobrou 

kávu a občerstvení, které si někteří 

objednali, někteří se pustili do 

vlastních svačin. Z kavárny jsme 

zamířili na místo konání akce 

k boskovickému zámku a do areálu 

zámeckému skleníku. Zde byla 

spousta stánků s občerstvením a 

výrobky z Boskovic a přilehlého 

okolí. Občerstvení jsme hojně využívali a mnozí si zakoupili i nějakou 

drobnost k užitku nebo pro radost. Prošli a prohlédli jsme si tvořivé 

dílny, řemeslnou stezku, edukativní program lesů ČR, zúčastnili jsme 

se některých vědomostních zábavných soutěží.   

 

Některé potěšily přítomné lamy, a všechny potom nadchnul 

doprovodný kulturní program – dětská cimbálová kapela z Boskovic,  

skupiny Ňufáci, Vcukuletu a Mariachi Aspuelas 

s mexickými rytmy, které nás roztančily.  

Nemohli jsme vynechat pořádný oběd. Na ten 

jsme si zašli do, některým už známé, hospůdky U 

Rudyho, s prověřenou vynikající kuchyní. 

Nezklamala nás ani tentokrát. S Boskovicemi 

jsme se jen neradi loučili a kolem 17.00 jsme se 

vypravili na zpáteční cestu, plni krásných dojmů 

a zážitků, které umocnilo i celodenně pěkné 

počasí.  

p. Benešová - PSS  
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Májová výstava  

Májovou výstavu jsme navštívili až v červnu, konkrétně 8. června na 

Medarda. S napětím jsme očekávali, zda začne kapat jeho pověstná 

kápě, ale pranostika se naštěstí nenaplnila, naopak nás celý den 

provázely a hřály sluneční paprsky.  Májová výstava byla v ovocných 

školkách v Litomyšli, kam se rádi vracíme.  

Po příjezdu do Litomyšle jsme se ve Sluneční zahradě nasvačili, 

následovala prohlídka areálu zahradnictví, zejména pak jarní instalace 

květin, stálé květinové aranže a aktuální nabídka květin do letních 

truhlíků. Veškeré aranže byly zdařilé a všem se líbily.  

Ze zahradnictví jsme se přesunuli podél vody na oběd do Rettigovky. 

Oběd byl vynikající, vydatný, v příjemném prostředí. Po dobrém 

obědě musela následovat sladká tečka. Zašli jsme si do cukrárny 

s kavárnou na dobrou kávu, zmrzlinu, zákusky, poháry, co bylo komu 

libo. Výletu do Litomyšle se zúčastnili klienti STD s p. Benešovou, 

připojili se klienti aktivizační dílny s p. 

Dvořákovou.  

Všichni se těšíme, že se do Litomyšle 

zase brzy vrátíme.  

p. Benešová – PSS 
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                           Informační okénko sociálních pracovnic 

Chtěly bychom Vás tímto informovat o změně úhrad ve službě 

chráněné bydlení, ke kterým došlo od 1. 10. 2022. Od tohoto data se 

zvýšila úhrada za bydlení na 250,- Kč za den.  
 

 

V rytmu diska 

2. 6. 2022 jsme si po delší odmlce zajeli užít diskotéku v Dříteči. Akce 

se konala pod záštitou Domova pod Kuňkou, pod taktovkou Pavla 

Cejnara. Byl to skvělý zážitek, který jsme si všichni užili a vlnili jsme 

se v rytmu „diska“ po celou dobu. Všichni si přišli na své, hudba zněla 

celým sálem a byla výborná atmosféra. Občerstvení bylo velmi 

chutné. Při tančení nám rychle vytrávilo, takže občerstvení v nás 

mizelo rychle. To víte, musíte se posilnit, když do tance dáváte 

všechno. Na závěr jsme se rozloučili velkým potleskem. Zatímco při 

cestě tam jsme v autě neustále mluvili – plni očekávání a nadšení, tak 

při cestě nazpět už bylo úplné ticho, protože jsme vydali veškerou 

energii a spokojeně odpočívali. Shodli jsme se, že příště musíme 

vyrazit znovu! 
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Fimfárum 2022 

Od 24. 6. 2022 do 26. 6. 2022 se v areálu Domu dětí a mládeže 

Olomouci a v Bezručových sadech konal 25. Ročník festivalu 

tvořivosti a fantazie Fimfárum. Letošním podtitul zněl „Kam vedou 

naše kroky? Domů do Evropy.“ 

Bylo to naprosto skvělé. Moc jsme se těšili, protože někteří z nás už se 

jednou této akce účastnili. Byl to 

víkend nabytý kreativními aktivitami, 

které jsme si do sytosti užili – 

ozdobné zápichy, náramky, hmyzí 

domky, poznávání přírody (rébusy), 

vonné pytlíčky, malování. Ačkoliv se 

některé aktivity a tvoření může zdát 

jednoduché, věřte, někdy jsme se i 

zapotili. 

Ubytovaní jsme byli v Domově mládeže SŠ zemědělské a zahradnické 

Olomouc, kde to bylo moc příjemné.  

Každé ráno jsme jezdili městkou dopravou, zajištěné snídaně formou 

švédského stolu byly naprosto luxusní. Výborné obědy a večeře jsme 

měli zajištěny v restauracích, které byly téměř v centru Olomouce. 

Smyčcové kvarteto Desiqualquartet slavnostně zahájilo tento festival 

v pátek večer a následně k tanci hrála Popová škola Dětského domova 

v Olomouci. 
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V sobotu jsme využili volné chvíle a zašli jsme si na nákupy do 

Šantovky a prošli jsme si centrum Olomouce. Každý jsme si něco 

hezkého koupili, nechyběla 

samozřejmě návštěva cukrárny. 

Od 17 hodiny jsme zažili hudební 

festival v ulicích Olomouc (o)žije 

aneb největší hudební festival v 

ulicích co kdy Olomouc zažila! 

Byl to ohromující zážitek, mohli 

jste vidět jednotlivé zpěváky až po 

sbory. Hudba se nesla celou 

Olomoucí.  

 

Uteklo to jako voda a najednou byla neděle a už jsme se společně 

loučili na závěrečném RADOVANCI. 

Byl to víkend plný smíchu (zážitky, které nejde přenést na papír, ty 

musíte prožít), radosti, nádherného počasí a naprosté pohody. 

Děkujeme pořadatelům. Těšíme se na příště. 

p. Hegerová – sociální pracovnice 
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Všem našim klientům, kteří během podzimních měsíců oslavili nebo 

oslaví své narozeniny, přejeme všechno nejlepší, a především hodně 

zdraví. 

 

 

Vzpomínáme na naše klienty, kteří nás během podzimních měsíců 

opustili a již nejsou mezi námi. 

 

   

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 Veškeré osobní fotografie jsou zveřejněny se souhlasem dle GDPR. 

30 

Společenská rubrika: 



 

 

Přejeme Vám příjemně strávený čas 

předvánoční, adventní, krásné Vánoce a 

Šťastný nový rok. 

klienti a zaměstnanci  

Domova na rozcestí 
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