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Zámecké listy

Josef Masopust
Josef Masopust je bývalý český fotbalový hráč a trenér. Byl vyhlášen
Evropským fotbalistou roku (1962), ve stejném roce obdržel i významnou
cenu Zlatý míč a ČMFS ho vyhlásil nejlepším českým fotbalistou posledních
50 let. V roce 1962 dovedl reprezentaci až do finále Mistrovství světa, kde
však podlehla Brazílii 1:3. V 63 reprezentačních zápasech dal Masopust 10

gólů. Svou hráčskou kariéru prožil v týmech Teplic
(54 zápasů v letech 1950-1951) a zejména v ATK,
později přejmenovaný na Dukla Praha - (350 zápasů
v období 1952-1968). V březnu 2004 ho jmenoval
jedním ze 125 nejlepších žijících fotbalistů světa.
Úspěšný trenér
Po roce 1968 se stal hrajícím trenérem belgického
týmu Crossing, pak se vrátil do své Dukly jako druhý
trenér a třetí, nejúspěšnější, bylo působení u
prvoligové Zbrojovky Brno, kterou dokázal v roce 1978 přivést k titulu
Mistra ligy.

Plánované akce na měsíc říjen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Psár spojen s návštěvou kamarádů v „Domově Laguna“
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Výlety do okolních měst spojen s nákupy
Výlet do města - Plas spojen s návštěvou ZOO
Výlet do Kolína – „Podzimní ples“
Výlet do Vyskeři spojen s návštěvou příbuzných, zaměřen na
upevňování vztahů
Dvoudenní výlet (Beroun – Příbram – Dobříš – Slapy)
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či
restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Prahy, Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet do Prahy ZOO
Výlet do Lisovic Železniční muzeum
Návštěva divadla Slaný
XV. Podzimní ples v Kolíně
Návštěva kina ve Slaném
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy, návštěva cukrárny či restaurace, využívání
veřejně dostupných služeb
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Týden sociálních služeb České republiky – Den otevřených dveří
Zářijové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Rekreační pobyt na Šumavě – v termínu od 1. do 5. 9. 2017
Ve výše uvedeném termínu se čtrnáct uživatelů
z Domova pro osoby se zdravotním postižením a
jedenáct uživatelů z Chráněného bydlení vypravilo na
dovolenou. Konečné místo cesty bylo nasměrováno do
Nové Hutě, respektive do „Hotelu Kodrea.“ Rekreace
byla zaměřena nejen na krátké procházky, ale také na poznání krásných míst
na Šumavě. Aby tento cíl byl naplněn, během druhého dne byl uskutečněn
výlet do nedalekých rašelinišť v Chalupské slati. Další cesta byla namířena
k Sovím voliérám. Třetí den byl naplánován na Kvildu, čtvrtý do Kašperských
hor. Dále program dovolené byl vyplněn různými aktivizačními a relaxačními

činnostmi. Závěrem je třeba konstatovat, že uživatelé taktéž ocenili kvalitu
zdejší kuchyně, vstřícný postoj od personálu hotelového komplexu.
za poskytovanou službu DOZP

Zářijové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Září 2017 v CHB1
Na září jsme měly naplánovanou dovolenou, vycházky, výlet do Kladna a
rožnění uherského býka, tím jsme tento měsíc zahájily- na akci, jsme si
koupily něco na zub, poslechly pár písniček, docela se nám to líbilo. A protože
nás čekala, dovolená v Třeboni bylo potřeba dokoupit pár nezbytných
potřeb, nové džíny, abychom byly krásné, ze samého nakupování nám
vyhládlo, takže jsme výlet do Kladna za nákupy zakončily dobrým obědem a
již honem další dny nás čeká balení a odjezd.
14.9. – 17.9. dovolená v Třeboni
A už je tu vysněný den a my odjíždíme – hurá. Po příjezdu se ubytujeme,
nafotíme krásné pokojíky, dáme nezbytné kafíčko, a
honem ven podívat se co je, zde zajímavého,
nakoupíme pohledy, také si koupíme teplou
lázeňskou oplatku.
Prohlédneme si Třeboňské
muzeum, tady se nám nejvíce líbí výšivky z rybích
šupin a zavzpomínáme si na školní léta ve starobylé
školní třídě. U dobré večeři jsme si naplánovaly další
den, ten začal, královskou snídaní, prohlídkou zámku,
zámecké zahrady, kde je výstava o přírodě, to se nám
moc líbilo. Zde jsme shlédly film – Výlov rybníka, a již
honem za Třeboňskými strašidly do podzemí zámku,
tady nás spíše upoutala paní, která prodávala lístky než samotná expozice, ta
byla možná starší než nejstarší vodnice i podle toho byla „příjemná“.
Nakonec dopoledne jsme se pokochaly výstavou hub, bylo, zde vystaveno asi
230 druhů hub, při našem chození po výstavách nám pořádně vyhládlo a co
by byla Třeboň bez kapřích hranolků a tak hurá na ně. Po výborném obědě
se vydáme parníkem objet „Svět“ počasí nám přálo, pan kapitán byl velmi
milý, plavba byla úžasná. A my jsme pořád ještě nenasycené krásami města
a přírody, tak nasedáme do vláčku a vydáme se po Třeboni, kde se dozvídáme
mnoho zajímavého z mluveného komentáře, který namluvil pan P. Nárožný,
den jsme zakončily výbornou večeří a již se těšíme na další den, to nás čeká

Schwarzenberská hrobka, procházka po hrázi Opatovického rybníka, výstava
Bratří triku, a celý den bude na náměstí Den pro zdravé srdce, vše zakončíme
večeří – kapří řízek a bramborový salát. A v neděli zabalit a domů, ale vůbec
se nám nechce, bylo to tu moc hezké.

Dovolená se nám moc vydařila, moc jsme si užily, přivezly si krásné zážitky.
Hodně dárečků a těšíme se na další dovolenou. Nyní chodíme na vycházky,
sbíráme ořechy, šišky, šípky, a různé trávy a vyrábíme si dekorace pro radost.
Klientky z CHB1

Výročí
Libuše Drábková – 86 let
Jarmila Hejmová – 76 let
Jaroslava Hronová – 96 let
Růžena Chaloupková – 88 let
Helena Kubálková – 83 let
Martina Černá – 43 let
Petr Schutzner – 65 let
Lada Sikorová – 48 let
Anna Šimková – 68 let
Ivana Šornová – 52 let
Kristina Šugarová – 55 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

