Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 139.

listopad 2021

Zámecké listy

ZLÍNSKÝ KRAJ
Vsetín
V údolí Bečvy se rozložilo město Vsetín, srdce Valašska, rozdělené řekou na
Horní a Dolní město. Je to už dávno, co se tu objevili pastevci ovcí a koz Valaši
a dali kraji jméno. Ve Vsetíně objevíte místa plná pokladů, těch bájných,
zbojnických, i skutečných, ukrytých v nádherné přírodě a tradicích.

Dominantou Vsetína je renesanční zámek s hranolovou věží, stojící vysoko
nad Vsetínskou Bečvou. Prohlédněte si Muzeum regionu Valašsko a pak
vyjděte na Horní náměstí s nejstaršími vsetínskými stavbami.
Za
povšimnutí
stojí
dům
zvaný Maštaliska, který kdysi sloužil
jako konírna
poštovní
stanice,
v dolním
rohu
náměstí
a
barokní Stará i novorenesanční Nová
radnice v
rohu
protilehlém.
Kolem kostela Nanebevzetí Panny
Marie pak
sejdete
do Dolního
města k řece Bečvě a do městského
parku
Panská
zahrada.
Náhrobek z roku 1662 připomíná smutný příběh Alžběty Vaňkové. Měla se
vdávat, avšak při večeři před svatbou jí zaskočilo sousto a ona klesla k zemi
jako mrtvá. Pochovali ji hned druhý den, ale hrobník se rozhodl ukrást jí
šperky. Když začal odepínat náhrdelník, dívčina hlava mu vyklouzla z rukou
a udeřila o okraj rakve, sousto se uvolnilo a dívka ožila. Štěstí ji však už
nečekalo, všichni se jí báli, ani ženich ji už nechtěl a rychle se oženil s
jinou. Alžběta
se
do
roka
utrápila
k
smrti.
Příjemný odpočinek pro malé i
velké v rušném centru města, to
je Panská
zahrada, největší
vsetínský park. Najdete tu dětská
hřiště a rybníček s lavičkami,
v
nábřežním
chodníku
je
vyznačený 18. poledník. Malou
kuriozitou je kamenná plastika
planetky Vsetín na Dolním náměstí, městem také prochází dálková
cyklostezka Bečva. V okolí láká k výletům arboretum v Semetíně, horská
chata na Vsackém Cábu a rozhledna s tvarem spirály, která stojí na kopci
Vartovna nad obcemi Seninka, Jasenná a Liptál.

Uherské Hradiště
Město na řece Moravě je srdcem Slovácka, regionu proslulého svébytným
folklorem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem a překrásnými kroji.
Projděte se historickým centrem i vinařskými uličkami v Mařaticích,
navštivte expozice Slováckého muzea a poznejte zblízka bohaté slovácké
lidové tradice!

Na historické jádro s Masarykovým
náměstím a barokním kostelem sv.
Františka Xaverského se chodí lidé
dívat
jako
na
kuriozitu;
při povodních v roce 1997 se tady
totiž jezdilo na lodičkách. Za vidění
stojí také Stará radnice v Prostřední
ulici, Galerie
Slováckého
muzea a jezuitská
kolej.
V ní
sídlí Slovácké centrum kultury a tradic se stálou expozicí, která vás provede
dějinami Uherského Hradiště, k vidění je rovněž interaktivní model města.
V patře Slováckého centra kultury a tradic můžete navštívit galerii s unikátní
sbírkou obrazů malíře a grafika Joži Uprky (1861–1940) a plastikami jeho
bratra, sochaře Franty Úprky (1868–1929). Tvorbou Joži Uprky prolínají
prvky impresionismu, dekorativního umění a romantizujícího historismu.
Pro milovníky slováckého folkloru jsou věčným předmětem obdivu obrazy,
zachycující atmosféru poutí a lidových slavností. Malíř je pochován u kostela
v Kněždubu,
na
hřbitově
přezdívaném Slovácký
Slavín.
Bílé Karpaty, Chřiby se známou siluetou hradu Buchlov, Hostýnské vrchy,
Vizovická pahorkatina a především vinohrady – takový pohled se před vámi
otevře, když vystoupáte na rozhlednu Rovnina nad Uherským Hradištěm.
Uvidíte odtud i vinařské uličky v Mařaticích, za nimi pak leží

uherskohradišťský aquapark. Západně od města objevíte Staré Město se
zajímavým památníkem
Velké
Moravy, muzeem
bonsají a
originální Kovozoo, jedinou atrakcí svého druhu v celé Evropě.

CHKO Bílé Karpaty
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena dne 3.11. 1980 na území
okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Gottwaldov (dnes Zlín). Bílé Karpaty
patří díky rozsáhlým loukám k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou
studijní plochou světového významu.
Bílé Karpaty, jež se rozkládají na území Hodonínska, Uherskohradišťska
a Zlínska, se mají čím chlubit. Najdete tu unikátní přírodu, malebnou krajinu,
množství památek a dochovaných lidových obyčejů, spoustu možností pro
strávení letní i zimní dovolené. Jedná se o bilaterální CHKO se Slovenskem,
na českém území o délce 70 km. Z cenných lokalit jsou zde např. přírodní
rezervace Čertoryje, Dolnoněmčanské louky, Lazy či Jazevčí. Bílé Karpaty
představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými
územími především proto, že jsou nejvyšším pohořím jihozápadního okraje
vlastního karpatského horského systému. Nejvyšším vrcholem je Velká
Javořina (970
m).
Celá oblast byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Dochovaly se zde
mimořádně cenné přírodní hodnoty. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly
Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO
dne 15.4.1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace. Význam
tohoto území dokazuje i udělení Evropského diplomu pro chráněná území v
roce 2000. Bílé Karpaty jsou územím s nejvyšší pestrostí a
početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě. Najdete zde tisíce hektarů
jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, s vysokým
zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Dalším neméně cenným
prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální a severní části pohoří z
celou
řadou
typických
prvků karpatské
květeny
i
fauny.

Z nejznámějších památek připomeňme například Kuželovský větrný mlýn,
novogotický zámek Nový Světlov v Bojkovicích, památky lidové architektury
na Horňácku a Uherskobrodsku, stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích,
nebo zříceninu románského hradu v Brumově. Krásy strážnické části Bílých
Karpat můžete poznat při putování po naučné stezce Šumárnická, která
vybíhá ze Strážnice směrem na Horňácko. Tady u obce Javorník se nachází
další cenná luční rezervace Jazevčí. Z Velké nad Veličkou vede další naučná
stezka - Javořinská, která pokračuje do uherskobrodské části Karpat až na
Velkou Javořinu. Cykloturisté mohou projet dálkovou Beskydskokarpatskou magistrálu nebo zvolit některou z regionálních tras.

Lázně Luhačovice
Lázně Luhačovice jsou čtvrté největší lázně České republiky a
nejnavštěvovanější lázně Moravy s více než 300 let trvající lázeňskou tradicí.
Luhačovice jsou pravým místem k celoroční relaxaci a aktivnímu odpočinku
s pestrými možnostmi kulturního i sportovního vyžití.
Luhačovice jsou malebné moravské lázně v údolí říčky Šťávnice s řadou
léčivých minerálních pramenů. Známým moravským lázním s léčivými
minerálními prameny vtiskl neopakovatelný charakter na přelomu 19. a 20.
století architekt Dušan Jurkovič, autor řady staveb, inspirovaných lidovou
architekturou Valašska a Kysuce. Atmosféru dotvářejí četné lázeňské vily,
kolonáda
a
rozlehlý
park.
K
nejznámějším
léčivým
pramenům Luhačovic patří Vincentka, Aloiska a Ottovka.
Léčebné procedury jsou poskytovány v balneoprovozech léčebných zařízení
a hotelů. Balneoprovozy jsou vybaveny moderní technikou pro
poskytování vodoléčebných procedur, elektroléčebných procedur, inhalací,
obkladů a různých forem masáží (klasické, reflexní, podvodní). Nabízí se
zde relaxační pobyty pro seniory, ženy a manažery včetně wellness pobytů.
Lázeňské město je také rájem filmařů. Natáčely se zde filmy, seriály,
dokumentární pořady a i samotní herci si je oblíbili a často je navštěvují, aby

se zde léčili, nebo si odpočinuli. To, že si tvůrci pro natáčení často vybírají
právě Luhačovice, svědčí o tom, že jsou nejen populární lázeňskou destinací,
oblíbeným cílem jednodenní turistiky, relaxačních víkendových či wellness
pobytů, ale s oblibou je vyhledávají právě filmaři pro zachovalou
architekturu i atraktivní atmosféru s prvorepublikovou noblesou.
Vizovice
Vizovice, brána Valašska, leží východně od Zlína v kotlině, obklopené kopci
Vizovických vrchů. Stéká se tu sedm potoků, mají tu pěkný barokní zámek s
parkem, město proslavila také slivovice, ozdobné vizovické pečivo a písničky
kapely Fleret.

V polovině 18. století si ve Vizovicích
nechal Heřman
Hannibal
z Blümengenu postavit zámek v
tehdy moderním
francouzském
barokním stylu. Dnes si můžete
prohlédnout zámecké interiéry
zařízené nábytkem z období baroka,
rokoka, empíru i biedermeieru s množstvím porcelánu a řadou obrazů.
Nesmíte zapomenout ani na francouzskou zahradu se sochařskou
výzdobou, anglický park s jezírkem a malé muzeum, které mapuje více
než 400 let dlouhou historii pálení slivovice ve Vizovicích.
Ve Vizovicích se v roce 1949
narodil Bolek Polívka, český herec,
mim, komik a scenárista. Vystudoval
brněnskou
JAMU,
stál
u
založení divadla Husa na provázku a
později v Brně založil vlastní Divadlo
Bolka Polívky. Za svou práci získal
řadu ocenění, například České lvy za

role ve filmech Musíme si pomáhat a Zapomenuté světlo. Známý je rovněž
televizní pořad Manéž Bolka Polívky a celá řada filmů, v nichž hrál,
například Balada pro banditu, Šašek a královna a Dědictví aneb
kurvahošigutentag.

Kdo jede do Vizovic, ten musí navštívit zdejší vyhlášenou likérku Rudolf
Jelínek; při prohlídce navštívíte kromě pálenice například také stáčírnu
lahví, nechybí ani ochutnávky. Podívat se sem můžete třeba v rámci
každoročního Trnkobraní, jednoho z největších tuzemských open-air
festivalů. Pokud vás lákají valašské roubené stavby, navštivte Mikuláštíkovo
fojtství v Jasenné,
seznámení
s přírodou Vizovických
vrchů nabízí
například naučná stezka žokeje Váni.
Valašské Meziříčí
Město, kterému se přezdívá Valašské Athény,se nachází na soutoku Vsetínské
a Rožnovské Bečvy. Tvoří vstupní bránu do Beskyd i Vsetínských vrchů. V
historickém centru si prohlédnete dva zámky a náměstí s radnicí a řadou
pěkných domů, najdete tu také zajímavou dílnu, kde se vyrábějí gobelíny,
krytý aquapark a v okolí celou řadu pěkných míst.

Ačkoli
nejznámější
stavební
památku Valašského
Meziříčí postavili Pernštejnové, říká se jí Žerotínský zámek – to podle
šlechticů, jimž město patřilo téměř 250 let. Dnes v něm najdete
například informační centrum a galerii. Za vidění stojí také i zámek
Kinských severně od centra s rozsáhlým parkem; v interiérech si
prohlédnete expozice skla, gobelínů a starých tisků, do dob první republiky
vás vrátí posezení v muzejní kavárně. Za pozornost stojí i kostel sv.
Jakuba a kostel
Nanebevzetí
Panny
Marie.

V roce 1898 ve Valašském Meziříčí
vznikla první gobelínová škola na
našem území, dnes známá Moravská
gobelínová manufaktura; můžete tu
vidět, jak se opravují historické
gobelíny a jak se tkají nové kousky.
Dáte-li
přednost
vodním
radovánkám, vydejte se na letní
koupaliště anebo do krytého aquaparku. Děti můžete vzít na prohlídku
malého Muzea valašských strašidel anebo na výlet do Jarcové k rozhledně a
slavné Jarcovské kuli – pískovcové skále, která prý vypadla z pracek
samotnému čertovi.
Chráněná krajinná oblast Beskydy
CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou
oblastí v České republice. Naleznete zde původní pralesovité porosty, horské
louky s výskytem vzácných karpatských rostlin a živočichů i unikátní pseudo
krasové jevy.
Chráněná krajinná oblast Beskydy se rozkládá v členité hornatině Vnějších
Západních Karpat, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd,
podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořících
hranici
se
Slovenskem.
Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla
historickým soužitím člověka s horami. Na území CHKO se nachází 57
maloplošných zvlášť chráněných území (sedm národních přírodních
rezervací, 26 přírodních rezervací a 24 přírodních památek). Žijí zde velmi
vzácní a přísně chránění živočichové, kteří z ostatních oblastí České
republiky takřka vymizeli-vlk obecný, medvěd hnědý, čolek karpatský,
vranka pruho ploutvá a puštík bělavý. Z dalších vzácných zvířat se zde
vyskytují rys ostrovid, vydra říční, myšivka horská, tetřev hlušec, strakapoud
bělohřbetý, čáp černý, sýc rousný, chřástal polní a zmije obecná.

Celé území Beskyd je protkáno hustou sítí turistických stezek a cyklistických
tras, jsou zde také výborné podmínky pro lyžování. K nejznámějším místům
Beskyd patří Lysá hora (která je nejvyšším vrcholem Beskyd), bájemi
opředený vrch Radhošť se starodávnou dřevěnou kaplí Cyrila a Metoděje a
také známou sochou boha Radegasta. Z Trojanovic vede sedačková
lanovka na rekreační středisko Pustevny s útulnami Maměnka a
Libušín vybudovanými
podle
projektu
Dušana
Jurkoviče.

Plánované akce na měsíc listopad
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

















Oslava svátků a narozenin
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Návštěva pedikérky v zařízení
Rekreační pobyt – Šumava
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Setkání s klienty
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování
nákupů dle potřeb a přání uživatelů, nákupy vánočních dárků
Měsíční individuální posezení, plnění individuálních plánů
Nabídka aktivizačních činností – hraní společenských her, výtvarné
činnosti, ruční práce, apod.
Realizace individuálních procházek
Procvičování dovedností
Nácvik sociálního učení – program zaměřený na vaření, pečení,
smažení, na správné stolování
Příprava na vánoční svátky – pečení cukroví
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně (dle přání uživatelů)

Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem domácnosti
a sebeobsluhy
 Pravidelná docházka APP z domova
 Vycházky dle počasí
 Vánoční úklid – okna, výzdoba bytu, adventní věnec, nákupy a balení
dárků
 Adventní trhy a aktivity spojené se zahájením adventu – dle možností
a nařízení covidových opatření
 Vyrábění výrobků na výstavu v Troubě
 Výlet do Prahy – Dinosauří muzeum
 Společné procházky s ostatními kamarády z CHB
 Slánské trhy
 Oslava svátků a narozenin
 Návštěva kadeřnictví a pedikúry
 Nákupy – trénování samostatnosti
 Návštěva městského kina ve Slaném, spojená s občerstvením
v cukrárně
 Posvícení v Hřebči
 Pečení vánočního cukroví

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“











Návštěva kadeřnice
Návštěva pedikérky
Individuální posezení s klienty
Hraní společenských her
Poslech hudby
Procházky v areálu domova
Ruční práce
Cestománie
Rozsvěcení vánočních světel v Domově
Příprava oddělení na advent v Domově

Říjnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
VIII. Podzimní ples v Kolíně
Dne 5. října 2021 uživatelé z DPL Smečno, konkrétně z Domova pro osoby se
zdravotním postižením se vydali na XVIII. Podzimní ples do Kolína. Hlavním
příznivcem byl, jak už bývá zvykem, Stanislav Hložek. K tanci a poslechu
zahrála opětovně hudební skupina „Eso“, zpěvu se dále ujali populární
zpěváci např. Heidi Janků, Leona Šenková, Maxíci a jiní. Taktéž moderování
se ujal Slávek Boura.
Po příjezdu na místo určené uživatelé se usadili k připraveným stolům, na
kterých na ně „čekalo“ rychlé občerstvení či tombola. Posléze většina
uživatelů se vrhla na taneční parket, což si užívali plnými doušky. Je třeba
konstatovat, že připravené kulturní menu je velice nadchlo, což také ocenili.
K večeři uvítali smažený řízek a bramborový salát.
Akce to byla vskutku vydařená, důkazem tohoto nadšení byl projev štěstí
každého přítomného uživatele.
za poskytovanou službu – DOZP

Říjnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
V měsíci říjnu jsme naplánovaly, opět spoustu krásných výletů a zážitků. Jako
první výlet byl do Kladna na nákupy oblečení, samozřejmě vše zakončené
výborným obědem.
Hned na to jsme se vydaly do zdejšího
kostela na večerní prohlídku.

Další výlet byl do Prahy na Arkády Pankrác, kde jsme si prošli nákupní
centrum pár krámků kde jsme si udělaly radost nákupem drobných dárečků.
Poseděly jsme si u výborné kávy a zákusku ve vyhlášené kavárně Costa
coffee. Na kávě připravené speciálně pro podzimní období jsme si moc
pochutnaly.

Poté jsme se vydaly na střechu nákupního
centra a vklouzly do podmořské světélkující
atmosféry světa medůz. Byly jsme svědky
nádherné a rozmanité říše těchto tvorů a
tento zážitek byl pro nás velmi zajímavý a
moc se nám líbil. Celkově se nám výlet velmi
vydařil.

Další náš výlet mířil opět do Prahy,
tentokrát do nákupního centra
Šestka, zde jsme již dlouho nebyly, a
proto jsme se velmi divily, co je zde
nového, navštívily jsme nový obchod
NKD a zde jsme si nakoupily plné
tašky krásných věcí, které si
necháme pod stromeček a již
bychom si již neuměly představit
naše nákupy se zakončením dobrého oběda v některé restauraci – bylo to
velmi dobré.

Na závěr měsíce také trochu jiné
kultury jsme zašly do Slánského
divadla na pohádku O Rumcajsovi,
jak se stal loupežníkem

V bytečku jsme si vytvořily novou nástěnku a věneček na dveře v duchu
Helouwin moc se nám to povedlo.
Klientky z CHB1

Měsíc říjen byl velice pestrý, užili jsme si nákupů, procházek ale i oslav
společně s děvčaty s CHB 4.
Nejvíce jsme si ale užili 5.10. výlet do Kolína, kde se konal tradiční podzimní
ples, užili jsme si tancování, dobrého pohoštění a dobré nálady. Velmi se nám
tam líbilo.
16.10. jsme navštívili slánské kino, kde promítali film „KAREL“
Moc se nám film líbil, byl krásný ale dojemný.
23.10. jsme si udělali s děvčaty s CHB 4 společný výlet do Kladna. Byli jsme
v nákupním domě Oáza, kde jsme si prohlédli obchody, koupily jsme si pár
drobností a dali jsme si dobrý oběd. Vše jsme zakončili sladkou tečkou
v kavárně, kde jsme všichni měli kávu a výborný zákusek. Celý den jsme si
moc užili a těšíme se na další společný výlet.
CHB 2

Říjen byl plný hezkých akcí.
Na začátku měsíce jsme vyjeli na podzimní ples do Kolína. Potkali jsme se
tam z řadou kamarádů z jiných ústavů. Večeře, občerstvení tak i tombola nás
jako pokaždé nezklamala. Vystoupení Stanislava Hložka nás velmi potěšilo a
tak jsme zpívali a tančili co nám síly stačili.
Na náměstí ve Slaném jsme se vyšli podívat na závody bulderbingu, které se
tu pořádají každým rokem. Tato akce je spojena s rožněním Uherského býka.
Počasí nám přálo. Bylo příjemně strávené odpoledne s dobrým
občerstvením.

Výlet na Kladno byl spojen s nákupy potřebných věcí, oblečením, obuví a
dobrým obědem v Oáze.
Mimo plán jsme si zašli do slánského kina na nový filmový dokument KAREL.
Nikdo z nás se neubránil slzám. Jeho písničky známe všichni a mají své
kouzlo. Domů jsme se vraceli nadšené. Průběžně si tak od té doby pouštíme
Karla Gotta. Tento film určitě stojí za zhlédnutí.
CHB 3

Začátkem měsíce se k nám přestěhovala z vedlejšího bytu klientka, má svůj
pokoj a je tu spokojená. Dojíždí do APP dílny. Zapojila se i do plnění úkolů na
bytě.
5.10. se odjelo na plánovaný ples do Kolína, klientky se vhodně oblékly a
odjely. Všem se tam moc líbilo, vyprávěly, jak tancovaly a některý měly
radost i z výhry v tombole. Pozdní příjezd z plesu nikomu nevadil. V ten den
měla klientka A.Š. narozeniny, ale oslava proběhla až 9.10., společně si to
krásně oslavila i s CHB2, vždy jsou pozvané. Připravila si spolu se svými
spolubydlícími pro sebe i pro ně chlebíčky, dětské bublinky a s pracovnicí
upekly domácí ovocný dort. Dostala krásné dárky a měla velkou radost.
Stále se snažíme chodit na procházky, dokud je ještě hezké počasí, vyrobily
jsme si podzimního skřítka a podzimní věnec na dveře.
Společně jsme vyrazily do slánského kina na film Karel, líbilo se to, i když
konec byl smutný. Slíbily jsme si, že příští měsíc půjdeme už na něco
veselejšího.
Počasí zatím přeje na procházky a taky sbíráme ořechy, budou se hodit do
vánočního cukroví.
Posíláme všem pozdrav a přeje krásný podzim.
CHB 4

PODZIMNÍ PLES V KOLÍNĚ

Po dlouhé době jsme se opět dočkali tolik očekávaného plesu v Kolíně, na
který jsme se těšili, v loňském roce nám ho bohužel zrušili.
Na ples jsme vyrazili autobusem již v poledních hodinách, protože cesta do
Kolína nám trvala skoro dvě hodiny.
Na místo jsme dorazili natěšení, uložili jsme si kabáty do šatny, našli jsme si
svoje místo a netrpělivě očekávali vystoupení známých tváří. Na stolech jsme
měli připravené občerstvení – chlebíčky a zákusek, do kterého jsme se hned
pustili a posilnili se, dobré pití také nechybělo.
Jako první vystoupila skupina Maxim
Turbulenc, kterou každý z nás velice
dobře zná. A začalo být veselo, všichni
jsme tancovali a bavili se. Setkali jsme se
se spoustu známými z jiných zařízení.
Následovalo
vystoupení
Stanislava
Hložka, Heidi Janků, kteří jsou
pravidelnými hosty plesu každým rokem. Shlédli jsme vystoupení tanečnic.
Atmosféra byla výborná, tančili jsme, až jsme se pěkně zapotili, opravdu jsme
si to užili a po dlouhé době už nám tohle řádění chybělo.
Na konec večera jsme si pochutnali na řízku s bramborem, doplnili tekutiny
a velice unavení jsme se vraceli v pozdních večerních hodinách domů.
Akce se opravdu povedla a budeme se těšit na příští rok na další ples!

CHB Přelíc

Podzimní ples v Kolíně

Dne 5.10.2021 všichni klienti z CHB ze Hřebče přijali pozvání z Domova na
Hrádku na Podzimní ples. Ples se konal ve společenském domě v Kolíně. Po
příjezdu na místo už byla zábava v plném proudu. Celou akci moderoval
Slávek Boura. Program byl velice pestrý. Vystupoval Standa Hložek a naši
oblíbenci Maxíci. Na parketu jsme to společně rozjeli na písničky od Heidi
Janků. Nesmíme zapomenout ani na krásný zpěv Leony Šenkové.
Závěrem je třeba říct, že to bylo krásné a dojemné setkání po tak dlouhé době.
Moc se těšíme na další společenské akce.

Oslava Narozenin.
I tento měsíc je v naší domácnosti co slavit.
Jedna naše klientka oslavila krásné narozeniny.
Jejím velkým přáním byla velká oslava. Od rána
se vše připravovalo na odpolední oslavu.
Samozřejmostí byl čokoládový dort a spoustu
chlebíčků. Všichni klienti si připravili drobné
dárečky. Přejeme hodně zdraví a štěstí.
CHB Hřebeč

Blahopřejeme Všem
klientům k životnímu jubileu

