
 

 

Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. 

Lidická 86, 796 01 Prostějov 

Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Obsah: 

- Úvodní slovo …     str. 2-3 
- Slavnostní zahájení letní sezóny…  str. 4   
- Návštěva zahradní restaurace   str. 5 
- Oslava kulatého výročí…              str. 6 
- Setkání plné vzpomínek …   str. 7 
- Grilování klobás…        str. 8 
- Léto v budově C …     str. 9-10 
- Příspěvek uživatele služby …   str. 11 
- Sportovní hry …     str. 12 
- Rozloučení s létem v ZOO …   str. 13 
- Trnko - vinobraní …    str. 14 
- Výlet do Čech pod Kosířem…   str. 15 
- Návštěva koncertu…    str. 16 
- V. ročník Olympiády seniorů…   str. 17 
- Výlet do lázní Slatinice …    str. 18 
- Svátek seniorů …     str. 19-20 
- Jak jsme prožili září…    str. 21-22 

 



 

2 
 

Úvodní slovo 

Vážené čtenářky, milí čtenáři, 
 

dostáváte do rukou další číslo našeho časopisu Čtyřlístek pro štěstí, na jehož 

stránkách se Vám snažíme přinášet nové informace o dění v CSSP a vzpomínáme 

na akce a okamžiky, které jsme v uplynulých měsících společně prožili. 

Léto už se s námi pomalu rozloučilo, začínají se zbarvovat listy na stromech  

a s přibývajícím podzimem začnou opadávat, přesto bych se s Vámi ráda ohlédla za 

událostmi uplynulých letních dní, kdy jsme si užívali hezkého počasí a sluníčka.  

Letošní léto přivítaly uživatelky služby ze zelené budovy slavnostně, hudbou  

a tanečním vystoupením skupiny Křepelky, nechyběly ani zábavné soutěžní 

disciplíny a samozřejmě grilování, které k létu patří. Většina z Vás si užívala letní 

pohodu venku na sluníčku, ať už jste si poseděli u našeho klubu Pod Lípou,  

či v nedaleké zahradní restauraci. Čas příjemně plynul také při návštěvách botanické 

zahrady, grilování či procházkách. 

V srpnu jsme přivítali dva milé hosty, předsedu Vlasteneckého sdružení antifašistů 

pana RNDr. Josefa Lišku a paní PhDr. Evu Štouračovou. Pan Liška je autorem knihy 

Zaprášené vzpomínky, ze které nám oba hosté přečetli mnoho zajímavých 

vzpomínek na válečné období, a mnozí z Vás se přidali s vlastní vzpomínkou  

na nelehké období války.  

 

Další událostí, kterou bych ráda připomněla, bylo tradiční Trnko-vinobraní, které se 

tentokrát díky hezkému počasí konalo na zahradě u oranžové budovy a podle ohlasu 

všech zúčastněných se velmi vydařilo.  Všem, kteří se na přípravě akce podíleli, patří 

velké poděkování. 

Měsíc září se nesl v duchu sportovním a také cestovatelském. Uživatelky služby 

domov se zvláštním režimem se zúčastnily sportovního turnaje v Domově důchodců 

Prostějov, Nerudova ul. Přestože nezískaly medailové umístění, sportovní odpoledne 
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si jistě hezky užily. Příjemným a zajímavým zážitkem byl jistě také výlet do zámecké 

zahrady v Čechách pod Kosířem a návštěva Muzea historických kočárů pana Obra.  

Uživatelé služby domov pro seniory zase hájili naše barvy na V. ročníku Olympiády 

seniorů v Domě pokojného stáří Bohuslavice, a to velmi úspěšně. Náš tým získal 

diplom za třetí místo v disciplíně skládání puzzle na čas a třetí místo v disciplíně 

zapínání knoflíků na čas a spolu s pěknými cenami si přivezl i hezké zážitky. 

Následoval výlet do lázní Slatinice, kterého se uživatelé služby domov pro seniory 

zúčastnili v hojném počtu.  

 

Hezké, slunečné dny uběhly jako voda a postupně jsme se s létem loučili, ať už při 

společném setkání uživatelů sociálních služeb Olomouckého kraje na akci 

„Rozloučení s létem v ZOO“, či při posezení u zmrzlinového poháru nebo 

vzpomínkovém posezení „Škola volá“. 

 

 

Závěrem bych Vám chtěla popřát příjemné podzimní dny, pohodu a dobrou náladu, 

kterou Vám přinese třeba četba našeho Čtyřlístku pro štěstí. Současně bych chtěla 

připomenout, že i prostřednictvím časopisu Čtyřlístek pro štěstí máte možnost 

vyjádřit své názory a připomínky k poskytované službě nebo se podělit o své 

vzpomínky. 

 

PhDr. Markéta Čožíková 

        ředitelka 
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Slavnostní zahájení letní sezóny 

Dne 4.7.2014 se na zahradě budovy E, konalo slavnostní zahájení letní sezóny. 

Personál budovy E připravil pro uživatelky služby odpoledne plné zábavných soutěží, 

tanečních vystoupení, grilování a výborného občerstvení.  Svým tancem nás potěšila 

taneční skupina „KŘEPELKY“, ve které tančí uživatelky služby právě z budovy E. 

Zpestřit odpoledne nám přišla děvčata z taneční skupiny „JUST LIGHT“, která vnesla 

do tohoto odpoledne výbornou atmosféru a motivovala uživatelky služeb k tanci, 

zpěvu i recitaci. Zábavné soutěže, které jsme připravili, se snažily využít téměř 

všechny uživatelky služby, které se slavnostního odpoledne účastnily, a setkali jsme 

se tady s bohatou účastí a chutí soutěžit. Výsledky her jsme vyhodnotili a ty nejlepší 

byly vyhlášeny a odměněny. Vyhlašování doprovázely bouřlivé ovace uživatelek 

služeb. Na slavnostním odpoledni nás poctila svojí návštěvou i naše paní ředitelka 

PhDr. Markéta  Čožíková, která byla velmi spokojena. Vyslovila pochvalu veškerému 

personálu budovy E a pracovníkům ergo-aktivizace za výbornou spolupráci při náplni 

a průběhu této akce. Tento den byl prozářený sluncem, výbornou náladou  

a spokojeností všech zúčastněných. Věříme, že takových akcí budeme moci 

v budoucnu pořádat více, jelikož dobré nálady a krásných chvilek není nikdy dost. 

pracovníci zelené budovy E   
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Návštěva zahradní restaurace 
 
V červenci, kdy ještě sluníčko opravdu hřálo, jsme navštívili s uživateli z modré 

budovy, zahradní restauraci. V těchto velmi teplých dnech, bylo vychlazené pivo 

velmi lákavé, i když někteří se osvěžili trochu jinak a to zmrzlinou a studenou 

limonádou. Ať si každý objednal podle svého gusta, co mu zrovna lahodilo, pro 

všechny bylo posezení pod stromy a slunečníky určitě příjemné. Posezení se 

zúčastnilo deset uživatelů služby, kteří si tak zpestřili krásný letní den. 

 

    Jiřina Piňosová 

aktivizační pracovnice 
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Oslava kulatého výročí 
 
Jménem všech uživatelek, které chodí do erga, přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, 

štěstí, lásky a božího požehnání naší kamarádce Mařence Staňkové k jejím 60. 

narozeninám. 

Společně s pracovníky jsme jí všichni blahopřáli, udělali dort, který se jmenuje „Hrk-

hrk“ a šedesát chlebíčků na pohoštění. Při oslavě nechyběla káva se šlehačkou a 

ovocná šťáva. Také jsme si společně s oslavenkyní zatančili a zazpívali, měla 

opravdu pěknou oslavu a dostala mnoho květin. Připravili jsme pro ni krásné 

překvapení, ze kterého měla a bude mít stále radost. 

Děkujeme všem pracovníkům, kteří nám pomáhali uskutečnit tak skvělou oslavu. 

Jako její nejlepší kamarádka bych chtěla Mařence i touto cestou popřát, aby byla tak 

hodná, upřímná a veselá ještě dlouhá léta. 

 

   Zdena Galová, 
          zelená budova DRZ 
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Setkání plné vzpomínek 

Začátkem srpna jsme měli tu čest v Centru sociálních služeb v prostorách modré 

budovy přivítat dva milé hosty, předsedu Vlasteneckého sdružení antifašistů pana 

RNDr. Josefa Lišku a paní PhDr. Evu Šťouračovou. Pan Liška je i ve svém 

seniorském věku velmi aktivním, pozitivně laděným člověkem se spoustou životních 

zkušeností a zážitků, o které se s námi rád podělil. Je autorem knihy „Zaprášené 

vzpomínky“, ze které nám pan Liška i paní Šťouračová přečetli mnoho zajímavých 

vzpomínek převážně z válečného období, na které bylo naše setkání zaměřeno. 

I přesto, že válečné období je dosti vážné téma, naše setkání proběhlo v klidném  

a velmi přátelském duchu, kdy poutavé povídání pana Lišky obohacovali svými 

vzpomínkami i pamětníci z řad uživatelů naší služby.  

Moc děkujeme našim milým hostům za velmi poutavé a přínosné vzpomínání  

a těšíme se na další zajímavé setkání. 

Jana Novotná 

   aktivizační pracovnice 
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Grilování klobás 
 

V pondělí 11. srpna jsme s uživateli modré budovy grilovali klobásy u klubu Pod 

Lípou. Chtěli jsme si ještě na sklonku léta připomenout vůni ohně a opečené uzeniny. 

Tato kulinářská specialita letních dní se již stala naší tradicí, kterou se snažíme 

uživatelům služby v letních měsících dopřát. Tentokrát se grilovala vynikající 

Lešanská klobása, která všem moc chutnala. Pro zpestření odpoledne jsme  

si pouštěli dechovky a navzdory větrnému počasí jsme si posezení užili. Sezení  

se zúčastnilo i několik příbuzných od uživatelů služby, a i ti byli velmi spokojeni. 

Nejdříve jsme váhali, zda nepřesunout grilování do jiných prostor, kvůli probíhající 

stavbě v blízkosti klubu, ale hluk nikomu nevadil. Odpoledne již dělníci na stavbě 

nepracovali a hudba, kterou jsme si ke grilování pouštěli, byla dobře slyšet. Navíc 

zázemí klubového zařízení se nám velmi hodilo, tak i tuto praktickou část všichni 

uznali. Těšíme se na další příjemné posezení u dobrého jídla, hezké písničky  

a dobrého slova.       

Jiřina Piňosová 

     aktivizační pracovnice 
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Léto v budově C 
 

Letošní léto jsme v budově C začali výletem do hospodářského družstva Určice,  

o kterém jsme psali už v minulém Čtyřlístku. Poslední červnový den jsme slavili 

narozeniny pana Blahy, pokračovali tréninkem paměti na téma pod Kralickým 

Sněžníkem, který pro nás připravila aktivizační pracovnice Ivanka Kaplánková,  

na kterou se vždycky všichni těšíme, protože u jejího povídáni si zavzpomínáme  

a také se něco nového dozvíme. Toto léto jsme si vyprávění paní Ivanky užili 

v červenci i srpnu. Naposledy jsme využili udírnu a připravili si uzená žebra a domácí 

klobásky. Pravidelně jsme navštěvovali bohoslužby u nás v jídelně a také mši svatou 

v kapli v budově E. Každou druhou středu za námi chodila na návštěvu paní 

s pejsky, buď do skupiny v jídelně, nebo individuálně k lůžku, anebo pejsci vyskočili 

přímo do postele pod peřinu. Pak také slavila narozeniny paní Čechovská, které 

rodina donesla mimo jiné nádherný dort a domácí vaječný koňak. Slavil i pan Mráček, 

který jako pohoštění nabídl vanilkové věnečky a pravou whisky. Hru Bingo jsme si 

v létě také zahráli, tuto hru jsme si všichni moc oblíbili a nevěřili byste, jaké je při hře 

v jídelně ticho, je slyšet jen vyvolávání tažených čísel a každý si kontroluje svůj tiket 

a poctivě zaškrtává čísla, aby mohl jako první zařvat „Bingo“. Čtvrtky patřily cvičením, 

scházeli jsme se pravidelně a rádi. Vždyť cvičit se má v každém věku, ne nadarmo 

se říká: „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Poslední prázdninové pondělí jsme využili 

k oslavě narozenin paní Airineiové a paní Pávkové. Seděli jsme na čerstvém 

vzduchu u klubu Pod Lípou. Občerstvení bylo bohaté, stoly vypadaly jako na svatbě, 

ale zase nic nezbylo… Tímto posezením jsme také ukončili letní prázdniny. 

Doufáme, že na podzim bude ještě hezké počasí a budeme moct chodit na 

procházky, anebo společně 

posedět venku. 

 

     Renata Hýblová 

aktivizační pracovnice             

                                                                                               

 

 



 

10 
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Příspěvek uživatele 
 
 
 
Dědeček pyšný na svého vnoučka. 
 

 

 

 

  

   Můj sedmiletý vnouček „Dr. Kubík“ mě léčí. Zvolil metodu injekční aplikace léku. 
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Sportovní hry 
 

Ve čtvrtek 28. srpna 2014 přijaly uživatelky služby domov se zvláštním režimem 

pozvání Domova důchodců Prostějov, Nerudova ul., na sportovní turnaj.  

Sportovních her se zúčastnilo 15 soutěžních družstev z okolních zařízení sociálních 

služeb.  Soutěžilo se v následujících disciplínách: házení pytlíčků do tří různě velkých 

otvorů se záchytnou síťkou, nahazování dvou míčků spojených provázkem na příčky 

žebříku, shazování kuželek míčkem, rybolov, navlékání korálků na špejle, vytvoření 

opičího řetězu, skládání slov, štafeta mezi kuželkami a štafeta se třemi úkoly.  

Uživatelky si soutěže naplno vychutnávaly a strávily tak zábavné dopoledne. 

Přestože nezískaly medailové umístění, odjížděly s pocitem hezky prožitého dne a již 

se těší na další podobná sportovní zápolení. 

Děkujeme příjemné průvodkyni našeho družstva p. Vejmolové a všem organizátorům 

této zdařilé akce. 

 

 Lýdia Navrátilová  
                      ergoterapeutka 
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Rozloučení s létem v ZOO 
 
Dne 26. srpna 2014 se uskutečnilo společné setkání uživatelů sociálních služeb 

Olomouckého kraje s názvem “Rozloučení s létem v ZOO“ pod záštitou Ing. Jiřího 

Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, a Mgr. Yvony Kubjátové, náměstkyně 

hejtmana. 

Centrum sociálních služeb Prostějov reprezentovaly uživatelky služby domov  

se zvláštním režimem, členky taneční skupiny „Křepelky“, které si na tuto akci 

připravily taneční a recitační program. 

I když je po příchodu do ZOO na Svatém Kopečku přivítalo nevlídné počasí  

s vytrvalým deštěm, bez obav se už jako první v pořadí nachystaly na vystoupení.  

A když zazněly první rytmy písně a uživatelky předvedly první taneční kroky, 

obecenstvo zajásalo a po celé vystoupení je doprovázelo hlasitým potleskem. 

„Křepelky“ tak vytvořily úžasnou atmosféru, která vydržela po celou dobu konání této 

akce. Po dobrém obědě se opět vydaly na parket a těšily se z příjemného setkání. 

Uživatelky služby při odchodu děkovaly všem organizátorům a hlavně Mgr. Simoně 

Součkové za zdařilou akci a těší se na příští pozvání. 

 
Lýdia Navrátilová 

             ergoterapeutka  
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Trnko-vinobraní  
 
Vrchol léta je časem zrání a sklizně plodů, darů naší země. Tuto skutečnost věčného 

koloběhu života si také letos připomněli účastníci Trnko-vinobraní, které se již 

tradičně konalo v  Centru sociálních služeb Prostějov, p. o. Tentokrát se slavnost 

uskutečnila v pátek 5. září ve vyzdobené zahradě u oranžové budovy  

a podle ohlasu přítomných se skutečně vydařila. I počasí, které po několika 

propršených dnech ukázalo opět svou příznivou tvář, dodalo této akci letní ráz  

a přispělo k dobré pohodě všech. 

Po slavnostním zahájení zaplnily trávník čtyři desítky členů dětského folklórního 

souboru „Klásek“ z Kralic na Hané, v jejichž podání ožily lidové tradice našeho 

regionu. V lidovém tónu pokračoval svým programem také pěvecký sbor seniorů 

„Zpěvanky“ z Olomouce, s nímž si známé písničky notovali i mnozí uživatelé služeb.  

A poté už zábavu rozproudila oblíbená „Zámecká kapela“ z domova Na 

Zámku Nezamyslice, která hrála k tanci i poslechu a postarala se o to, že výborná 

nálada vydržela všem po celou dobu konání akce. A protože Trnko-vinobraní je 

slavnost na počest sklizně švestek a vinné révy, nechyběla zde ani ochutnávka 

tohoto ovoce a vína. Všem zúčastněným a všem, kteří se na přípravě akce podíleli, 

patří velké poděkování. Těší nás dobrá spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

v našem regionu a velmi si vážíme také účasti zástupců Rady města Prostějova  

a zástupců sociální a zdravotní komise Rady města Prostějova.  

Touto zdařilou kulturně-společenskou akcí jsme tak v Centru sociálních služeb 

Prostějov důstojně vzdali hold létu a oslavili radost z letošní úrody sklizených plodů. 

 

              Markéta Hálová
 aktivizační pracovnice 
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Výlet do Čech pod Kosířem 
 
Datum 18. září 2014 bylo pro uživatelky služby domov se zvláštním režimem dlouho 

dopředu častým tématem jejich rozhovorů a očekávání. Uživatelky byly formou 

besedy již předem seznámeny s historií a zajímavostmi místa výletu, kterým byly 

letos Čechy pod Kosířem.  

Teplé zářijové paprsky a jasná obloha slibovaly nádherný den jako stvořený na výlet. 

Malebná hanácká vesnička nás přivítala pěknou přírodou na úpatí Velkého Kosíře. 

První cesta vedla do Muzea historických kočárů, kde všechny zaujala prohlídka 

vystavených kočárů doprovázená působivým výkladem ředitele pana Václava Obra  

a doplněná zhlédnutím krátkého filmu z každoročně pořádané akce „Josefkol“. 

Nechybělo ani zakoupení drobných suvenýrů a společné foto před budovou muzea. 

Po krátkém posezení a občerstvení na lavičkách jsme se vydali do zámeckého 

parku, který je spolu se zámkem významnou kulturní památkou našeho regionu.  

Při procházce nádhernou přírodou v parku navazujícím na zalesněné svahy Kosíře 

jsme si připomněli osobnost malíře Josefa Mánesa, který zde často pobýval a tvořil. 

Pěknou tečkou za výletem pak bylo jako obvykle posezení v restauraci při dobrém 

jídle. Letošní výlet se opravdu vydařil a všem zúčastněným se líbil, což potvrdila  

i dobrá nálada v autobusu při zpáteční cestě ve znamení humoru a zpěvu. 

 

                                                                                              Lýdia Navrátilová 
ergoterapeutka 
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Návštěva koncertu v městském divadle  
 

Jako každým rokem a ve stejný den - 23. září - odcházely  uživatelky služby z obou 

budov domova se zvláštním režimem do Městského divadla v Prostějově, kde se 

konal  charitativní koncert pořádaný Svato-lazarskou komendou  za podpory 

Statutárního města Prostějov. 

Členové komorního souboru MUSICA ANIMAE z Velkých Pavlovic ve svém 

programu nabídli nejprve skladby od předních mistrů vážné hudby - A. Vivaldiho a G. 

F. Händla, doprovázené sólovým zpěvem sopranistky a  poutavým vyprávěním.  

Na své si přišli i milovníci lidových písniček. Bouřlivý potlesk a společný zpěv 

uživatelek služby byl pak odměnou všem vystupujícím.  

 

                  Eva Konšelová, Simona Štěpánová  
                aktivizační pracovnice 
 
 

 

 
.  
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V. ročník Olympiády seniorů v Domě pokojného stáří 
Bohuslavice 
 

Konec léta patří tradičně olympiádě v Bohuslavicích, kterou pořádá Dům pokojného 

stáří Bohuslavice. Letos již V. ročník Olympiády seniorů připadl na krásné datum  

9. září 2014. U nás v Prostějově byl tento den mírně „uplakaný“, protože odjezd  

na olympiádu se uskutečnil za velkého deště, ale již za Kostelcem na nás vykukovalo 

sluníčko, které nás provázelo nejen po zbytek cesty do Bohuslavic, ale i po celou 

dobu olympiády. 

Náš tým byl sestaven z velmi odvážných a zodpovědných sportovců, tvořili jej čtyři 

uživatelé naší služby domov pro seniory. Hned po příjezdu a úvodním přivítání jsme 

se posilnili obloženým chlebíčkem a pak hurá do soutěžení. Soutěžilo se celkem 

v pěti disciplínách: Člověče, nezlob se!, skládání puzzle na čas, šipky, zapínání 

knoflíků na čas, ruské kuželky. 

Den nám příjemně ubíhal, po soutěžích jsme měli ještě spoustu času, a tak jsme ho 

strávili v malebném prostředí zahradního altánu provoněného kvetoucí levandulí, kde 

jsme si pochutnávali na výborném perníku a cigáru z udírny.  

Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci a při vyhlašování výsledků na nás čekalo ještě 

jedno milé překvapení – paní Losová s dojetím přijala diplom za třetí místo 

v disciplíně skládání puzzle na čas a třetí místo v disciplíně zapínání knoflíků na čas 

spolu s pěknými cenami. 

Pak už nás čekalo tradiční závěrečné focení a plní dojmů jsme se s úsměvem  

na rtech vraceli zpět domů. Velmi děkujeme všem organizátorům V. ročníku 

Olympiády seniorů za příjemně strávené odpoledne v klidném prostředí a moc  

se těšíme na další účast. 

Jana Novotná 

aktivizační pracovnice 
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Výlet do lázní Slatinice 
 
V pátek 19. září, v den našeho výletu do lázní Slatinice, nám skutečně počasí přálo. 

Kdo měl chuť, zúčastnil se poutavé komentované prohlídky lázní pod vedením paní 

Kostelníkové, která nás provedla i novým penzionem „Majorka“.  Samozřejmě jsme 

nezapomněli ochutnat nebo si nabrat do láhve některou z léčivých vod. Podzimní 

návštěvu Slatinic jsme zakončili na prosluněné kolonádě v restauraci u dobré kávy  

a teplého lázeňského oplatku, jak jinak než u veselých vzpomínek na život lázeňský. 

  

Mgr. Petra Zbořilová 

aktivizační pracovnice s prvky koordinace 
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Svátek seniorů 
      
V úterý 30. září 2014 odpoledne se uživatelky z obou budov domova se zvláštním 

režimem CSSP zúčastnily oslavy Svátku seniorů, která se uskutečnila v KaS Centru. 

Záštitu nad touto akcí převzali Zdravé město Prostějov, RNDr. Alena Rašková, 

náměstkyně primátora statutárního města Prostějova, a MUDr. Pavel Holík, poslanec 

Parlamentu ČR a zastupitel statutárního města Prostějova. 

Přítomné tady čekal pestrý kulturní program, v němž se střídali tanečníci a zpěváci, 

nechyběla ani recitace a propagace zdravého životního stylu. Líbily se zejména 

mladé prostějovské mažoretky „Hvězdičky“, zpěvem moravských lidových písní 

zaujaly „Tetky z Kyjova“ i jejich mužský doprovod a všichni se těšili na vrchol 

programu, kterým bylo vystoupení známého zpěváka – Marcela Zmožka. 

Tato zdařilá akce, na které si mnozí i rádi zatančili, byla rovněž příležitostí k výstavě 

ručních prací uživatelů sociálních služeb v Prostějově a nabídce zdravé výživy.  

U našeho stánku bylo stále živo a o výrobky uživatelů služeb CSSP byl velký zájem. 

Děkujeme organizátorům akce, že nám tímto způsobem umožnili prezentovat naši 

organizaci.  

pracovnice ergo-aktivizace 
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Jak jsme prožili září ve fialové budově 

  
Měsíc září jsme začali přípravami na prostějovské hody. Hned první středu jsme  

si napekli drobné cukroví, a to vanilkové rohlíčky, marmeládou slepované linecké  

a irské dortíčky. Poseděli jsme v jídelně, podebatovali a ochutnali zmíněné 

vlastnoručně napečené cukroví s dobrou vídeňskou kávou. Další posezení jsme 

věnovali oslavě narozenin paní Stružkové, která pro nás zajistila pohoštění, a spolu 

s uživateli služby jsme ji popřáli pevné zdraví.  
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19. září jsme autobusem odjeli do lázeňského městečka Slatinice. Počasí nám přálo, 

tak jsme si výlet užili. A hned za dva dny jsme přijali pozvání do domova pro seniory 

v Soběsukách na hodovou slavnost. Bylo pro nás nachystané pohoštění, bohatá 

tombola a živá hudba.  

 
Navštívili jsme i vzpomínkovou besedu na téma „Hanácké tradice“, která  

se uskutečnila v modré budově. Krásným kulturním zážitkem pro nás byla návštěva 

koncertu komorního souboru Musica Animae v městském divadle.  S tréninkem 

paměti jsme procestovali Beskydy pod vedením aktivizační pracovnice Ivanky 

Kaplánkové. Celý měsíc září jsme pravidelně navštěvovali bohoslužby a každý 

čtvrtek zase protahovali tělo při cvičení. Poslední zářiové posezení bylo se sociální 

pracovnicí a s nejoblíbenější hrou BINGO. Doufáme, že nás čeká teplý a klidný 

podzim, ať můžeme pokračovat v procházkách na čerstvém vzduchu.  

                    Mějte se na podzim dobře. 

             

    Renata Hýblová    

aktivizační pracovnice

      
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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