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Léto se pomalu chýlí ke konci. Prázdniny uletěly jako voda
a je až neuvěřitelné, že právě držíte v rukou nové číslo
našeho čtvrtletníku. Tentokráte zářijové. Děti nastoupily
do školy. Zasedly do lavic a opět je čekají domácí úkoly
a učení. Většině z nás uplynula doba dovolené. Za chvíli
se prodlouží noc a my budeme jen nostalgicky vzpomínat na
sluníčko. Před tímto obdobím nás však čeká ještě podzim,
babí léto. Plné barev a posledního sluníčka. Proto si
nadcházející období co nejvíce užívejme, můžeme k posezení
využít možností našich zahrad a jít se do posledních teplých
paprsků zahřát. A společníkem do těchto krásných dní může
být i náš čtvrtletník. Nezbývá než popřát příjemné prožití
nadcházejících dní.
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Oslava 45. výročí otevření Domova Čujkovova,
Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace
Dne 30. června roku 1971 se stal pro prvních 166 seniorů náš
domov místem, kde mohli najít klid a zázemí pro svůj další
život. V té době nesl název Domov soustředěné péče pro
důchodce v Ostravě-Zábřehu. Toto zařízení bylo jedno
z prvních tohoto typu na území tehdejšího Československa.
Domov se postupem času rozrůstal a měnil do dnešní
podoby. Současná kapacita je 301 uživatelu. Ti žijí ve dvou
stejných šestipodlažních budovách, které jsou spojeny
spojovacím traktem. Obě budovy jsou bezbariérové.
V domově je k dispozici 97 jednolůžkových a 102
dvoulůžkových pokojů. Náš domov je zřízen Statutárním
městem Ostrava a poskytuje dva druhy pobytové sociální
služby, a to Domov pro seniory pro 245 osob a Domov se
zvláštním režimem pro 56 osob. Pobytové sociální služby
jsou poskytovány celoročně těm uživatelům, kteří z důvodu
snížené soběstačnosti potřebují celodenní podporu a pomoc
při zajišťování aktivního a důstojného života.
Je až neuvěřitelné, že ode dne otevření našeho domova letos
uběhlo již 45 let. A je jasné, že tento den byl i důvodem pro
oslavu. Ve čtvrtek 30. 6. 2016 jsme se tak spolu s uživateli
našeho domova sešli na zahradě budovy „A“, kde slavnostní
odpoledne zahájila proslovem paní ředitelka Magda Mertová.
Po celé odpoledne nám dělala společnost i zvířata ze ZOO
Ostrava a jejich přítomnost všechny uživatele velice potěšila.
Nechybělo
ani
vystoupení
mažoretek.
Atmosféru
zpříjemňovala hudební produkce skupiny Albatros.
Pro všechny bylo připravené bohaté občerstvení v podobě
domácích koláčů, grilovaných párků, bramboráků a snad
nejvíce k duhu přišla osvěžující zmrzlina. Příjemně strávené
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odpoledne bylo ukončeno společným vypuštěním balónků,
ke kterým si každý napsal své přání.
-BB-
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Návštěva ministra financí Ing. Andreje Babiše v našem
domově
Dne 15. července 2016 nás navštívil ministr financí
Ing. Andrej Babiš. Vážil dlouhou cestu z Prahy,
aby se podíval na náš domov. V doprovodu vedení domova
si prohlédl prostory, ve kterých žijete. Nezapomněl navštívit
dílny, ve kterých měli přítomní uživatelé možnost si s ním
popovídat. Prohlédl si také naše zahrady. V našem domově
se mu líbilo. K návštěvě patří neodmyslitelně i pohoštění,
to měl pan ministr připravené v parádním pokoji.
-PJ-
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Letecký bál
Tento název nesl bál, který se konal 2. června 2016.
Na začátku nás na palubě letadla Boeingu 747 přivítali piloti
Jirka a Marek, kteří nám popřáli pěkný den v pěti jazycích.
Také nám sdělili pravidla letu společně s letuškami Simčou
a Věrkou. Ke zpříjemnění naší cesty nám hned po vzlétnutí
zatančily letušky první třídy na skladbu od Leony
Machálkové Galaxie přání. Potom jsme už navštívili
jednotlivé země, kde jsme se dozvěděli to nejzajímavější
o nich. Podívali jsme se do Německa, Francie, Itálie, Řecka
a nakonec do rodné země - České republiky. K jednotlivým
státům bylo vždy připraveno video s typickou hudbou pro
tyto země. Během letu jsme se mohli občerstvit různými
druhy nápojů, zákuskem a zmrzlinovým pohárem. V závěru
zazněla slova: doufáme, že jste byli s naší leteckou
společností Smart wings spokojeni.
-SČ-
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Vystoupení folklórních souborů Holúbek a Volžanočka
Dne 10. 6. 2016 k nám do domova zavítal dětský folklórní
soubor Holúbek a dětský folklórní soubor Volžanočka
z Volgogradu. Bylo to nádherné vystoupení a spojení těchto
dvou souborů mělo velký úspěch. Sál byl zaplněn
do posledního místa a naši uživatelé byli nadšeni nejen
uměleckými výkony, ale i národními kroji dětí. Zpívalo se
nejen česky, ale jak již název folklórního souboru napovídá,
také rusky a mnozí z nás si tak oprášili ruský jazyk. Soubor
Volžanočka měl pro naše uživatele připravené dárečky,
které na konci vystoupení děti rozdávaly. Bylo to dojemné
a některým ukápla malá slzička. Držíme palce nejen našim
malým umělcům, ale i těm ruským. Ať jim to tak pořád dobře
tančí a zpívá a těšíme se, že nás zase brzy navštíví.
-MŠ-
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Nové barvy v domově
V měsíci v květnu se začal náš domov oblékat do nových
barev. Probíhalo malování vnitřních prostor, které bylo
dokončeno v měsíci červnu. Ruce malířů se dotkly každé
stěny domova, a tudíž i Vy máte nové barvy pokojů, chodeb
a společných prostor. Malování určitě zasáhlo i do Vašeho
komfortu. Na nezbytně nutnou dobu jste museli zpřístupnit
své pokoje, ale věříme, že toho nelitujete a že se Vám nové
barvy líbí.
– PJ-
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Procházky do Bělského lesa
Letní období a s ním spojené teplé dny byly i letos
ve znamení dopoledních procházek do nedalekého Bělského
lesa. Tyto procházky se mezi našimi uživateli těší velké
oblibě, také kdo by se netěšil na procházku do krásné, létem
provoněné přírody. V celém období letních prázdninových
dní se na procházku vypraví postupně uživatelé ze všech
úseků. Každý uživatel má zajištěn doprovod z řad pracovníků
volného času.
Procházka začíná daný den před
9 hodinou, kdy pracovníci volného
času odchází s uživateli z domova
směrem k Bělskému lesu. Obvykle
chodíme trasou kolem bývalého
stadionu NH a bokem vcházíme
do
lesa.
Poté
se
pomalu
procházíme, povídáme si spolu
s uživateli, vzpomínáme na dobu,
kdy sami chodili s rodinami do lesa,
či na jiná místa, která znají. Spousta
našich uživatelů je z okolí Bělského
lesa
a toto místo je jim
známé a blízké a vyvolává
v nich
řadu
vzpomínek.
Během
procházky
se
tradičně zastavujeme na
občerstvení
do
areálu
Minigolfu, kde si společně
pochutnáme
na
kávě,
pivečku nebo zmrzlině.
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Poté se pomalu vracíme zpět trasou kolem Kulturního domu
a tržnice, tam si naši uživatelé rádi koupí třeba jahody nebo
nějaké jiné sezónní ovoce. Kolem 11 hodiny se vracíme zpět
do domova. Procházka tak končí. Uživatelé jsou spokojeni
a mají hezký zážitek, což je hlavní účel pořádané akce.
–DN-
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ZE ŽIVOTA NAŠICH UŽIVATELŮ
Ze života jedné učitelky…
Paní Mgr. Zdenku Swiderskou netřeba dlouho představovat.
V našem domově je již dvanáctým rokem. Za dobu jejího
pobytu v domově jsme ji potkávali ve volnočasových
dílnách,
působila
v pěveckém
souboru
Návraty.
Snad nejznámější je díky svému hlasu. Před loňským
zhoršením zdravotního stavu k nám denně promlouvala
prostřednictvím
domovského
rozhlasu.
Zmíněná
nepříjemnost jí na rok tuto činnost znemožnila. Nebyla by to
však ona, silná žena, aby se z nejhoršího vlastní pílí a úsilím
nedostala a nedokázala se, opakovaně, vrátit tam, kde před
časem přestala. Paní Mgr. Swiderskou jsme poprosili
o chviličku času a několik slov. Vzhledem k období
– končícím prázdninám, a jejímu povolání, byla učitelkou,
jsme si popovídali o následujícím:
Kde a co jste učila?
Začínala jsem v Kobeřicích u Opavy. Po svatbě jsem se
přesunula do Ostravy, tady jsem učila v Zábřehu
a v Hrabůvce. Práci jsem milovala. Na mateřské dovolené se
svými dcerami jsem byla vždy pouze 4 měsíce a poté
nastoupily ony do jeslí a já zpět před tabuli. Vystudováno
jsem měla učitelství pro základní školu národní. Dálkově
jsem si dodělala učitelství dějepisu a českého jazyka.
Na druhém stupni jsem pak učila 15 let.
Jak dlouho má vlastně učitel dovolenou a jak to s ním je
o „velkých“ prázdninách?
Dovolená o velkých prázdninách začíná od 1. července a trvá
do posledního týdne před nástupem do školy. To je
tzv. týden přípravný. Učitelé už pracují. Připravují se na žáky
a další školní rok. Dvakrát se mi stalo, že jsme zahajovali
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dříve, otevírala se nová škola a my jsme měli delší přípravy.
Bylo to na Mitušové a v Pasekách, kde jsem pak končila svojí
učitelskou kariéru.
Také jsem byla do odchodu do důchodu poslankyní
Obvodního národního výboru, v komisi pro mládež
a tělovýchovu a ve Svazu žen.
Jak jste trávila své volno, prázdniny Vy?
Já jsem většinou trávila prázdniny na pionýrských táborech,
kde jsem jezdila jako hlavní vedoucí. Jezdily se mnou i moje
dcery. Předtím, v době, kdy jsem studovala, jsem si
přivydělávala. Pracovala jsem jako tramvajová průvodčí.
Tuto práci jsem vykonávala i během školního roku, abych
měla vlastní peníze. Rodiče živili na studiích i bratra a moc
peněz nebylo. Já jsem se nenudila nikdy. Při studiích
na vysoké škole jsem byla součástí pěveckého tria. Jezdily
jsme i na zahraniční zájezdy. Také jsem byla externí mixérka
zvuku v Českém rozhlase.

Paní Mgr. Swiderská s pionýry
11

Byla jste někdy třídní učitelka?
Ano, byla. Byla jsem dokonce i třídní vlastní dcery. To ale
pouze necelý rok. Poté jsme si měly zvolit, jestli změní třídu
ona nebo já. Odešla jsem já.
Jaké bylo loučit se s žáky na konci deváté třídy?
Krásné. Oni vždycky chodili za všemi kantory, rozdávali
kytky, s každým se loučili. I po letech jsem pak chodila na
různá setkání absolventů a dozvídala se o jejich dalších
životech, kam se ubíraly jejich kroky. Pokud jsem mohla,
a šlo to, byla jsem na každém takovém setkání. Mí deváťáci
se mnou jezdívali i jako pionýrští vedoucí na letní tábory,
oslavovali jsme spolu narozeniny, konec roku apod.

Poslední školní rok paní Mgr. Swiderské
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Překvapil Vás někdy osud některého z žáků?
Skoro všechny. Většinou se nakonec živí něčím jiným,
než k čemu směřovali. Jeden z mých žáků, výborný student,
byl přijat na medicínu, nakonec školu nedostudoval a je z něj
známý horolezec.
I přes nepřízeň osudu se vždy překážkám postavíte čelem
a všechny překvapíte svou silou. Kde čerpáte takovou
energii?
Mám pevnou vůli. Po loňské mrtvičce jsem nechtěla zůstat
ležet v posteli a nechat péči o mě pouze na sestřičkách.
Nejdříve jsem si dala za cíl sednout si do křesla, z toho
na vozík, abych se mohla samostatně pohybovat a nemít pod
sebou tu vestu, která se používá při zvedání z lůžka. Teď se
mi podařilo i postavit a chodit v chodítku. Splnil se mi i další
cíl – vrátit se zpět do rozhlasu. Z toho jsem měla velké obavy
a doufám, že mě tam i nadále budou chtít.
Do budoucna bych chtěla chodit s chodítkem nebo o holi,
abych se mohla dostat do auta a za pravnoučaty ke svým
dcerám. Jedna bydlí v Brušperku a druhá v Metylovicích.
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Paní Mgr. Swiderské za tento kratičký rozhovor velice
děkujeme a do budoucna přejeme co nejvíce sil a její pevné
vůle, aby se jí podařilo vše, co si předsevzala. Ušla již velký
kus cesty, neuvěřitelný kus cesty. Rozhlas, kde začala opět
působit, už je opět tím starým vysíláním, již tam nechybí její
hlas.
-BB, PJ-

Grilování párků
Na pondělí 22. 8. 2016 bylo naplánováno grilování párků
na zahradě našeho domova. Bohužel nám počasí nepřálo,
museli jsme tak zůstat ve velkém sále, pod střechou. To však
ničemu nebránilo a užili jsme si dostatek legrace a dobré
nálady i tady.
Párky byly připraveny pro všech 83 přihlášených hostů.
Vzhledem k nepřízni počasí muselo být využito možností,
které nám nabízí moderní technika – tedy elektrického grilu.
Pomyslné kuchařské čepice se ujala paní Pavinská.
Pod jejíma rukama vznikaly voňavé dobroty. Před jejich
podáváním si přítomní mohli dát na chuť kávičku, kapučíno
nebo vodu se šťávou.
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Hrála hudba, příjemně se povídalo. Dopoledne příjemně
plynulo a jeho vyvrcholením bylo servírování voňavé dobroty
s hořčicí a chlebem. Na spláchnutí nechybělo pivo. Všichni
přítomní pochvalně přikyvovali na dotaz, zda si pochutnali.
Dá se tedy říci, že jsme pokořili i nepřízeň počasí a grilování
párků si užili i pod střechou, v teple našeho domova.
Na chuti a zážitcích to vůbec neubralo.
-BB-

Úterní přednášky ve velkém sále
Tak jako loňský rok a roky předcházející patřily prázdninové
úterky ve velkém sále sociálním pracovnicím, které si pro
vás přichystaly, doufejme, pro vás zajímavé přednášky.
První dva prázdninové úterky si
pro vás přichystaly přednášky
sociální
pracovnice
Petra
Jordatijová a Barča Běčáková.
Při první přednášce jste si mohli
společně zavzpomínat, jaký byl
život před 50ti lety. Aby to ovšem
nebylo jen o vzpomínání, ale také
trošku o rozšíření vašich obzorů, připravily pro vás sociální
pracovnice srovnání s dobou současnou. Mohli jste
porovnat rozdílnost ve vybavení domácností, v módě
a nakupování a například také na to, jak vypadala dřívější
výbava sportovce ve srovnání s dnešní dobou.
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Druhá prázdninová přednáška
byla
z technických
důvodů
přesunuta na středu. V tento den
jsme se podívali na naši matičku
Zemi z ptačí perspektivy a pro
romantické
duše
byla
přichystána prezentace noční
oblohy, hvězd a dalších tajů,
které noc ukrývá. Podívali jste se také na to, jak je člověk
vynalézavý a jak si díky pokroku může pohrávat s noční
oblohou prostřednictvím ohňostrojů. Nechyběla malá
exkurze do zvířecí říše pod rouškou tmy.
Při třetím prázdninovém úterku
jste zavítali do matičky Prahy.
Paní
Lenka
Svěchová
si
připravila zajímavou prezentaci
s řadou
fotografií
tohoto
nádherného města, které snad
nikdy neztrácí své kouzlo.
Dozvěděli jste se zajímavosti
o stověžatém srdci Evropy a také jste měli možnost své
znalosti ověřit ve vědomostním kvízu.
Spolu
s druhou
Lenkou,
tentokrát
Třískovou,
jste
pokochali svůj zrak pohledem na
nádherné květiny, protože čtvrté
úterní dopoledne patřilo výletu
po
českých
arboretech
a botanických zahradách. Výklad
a fotografie byly tak poutavé,
že když jste zavřeli oči, mohli jste cítit vůni například
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oleandrů, rododendronů, fuchsií anebo se nechat vtáhnout
do vůní lesa.
Druhé
srpnové
úterý
jste
navštívili spolu se sociální
pracovnicí Kristinou Košťálovou
kolébku lidstva - Egypt a Rudé
moře. Díky prezentace jste se
ocitli na místech dech beroucích
památek. Věříme, že pro všechny
přítomné to musela být úchvatná
podívaná do míst, kam se každý jen tak nedostane.
Další prázdninové úterý jsme se
z Egypta vrátili zpátky do Ostravy
a to konkrétně do ostravské ZOO.
Sociální
pracovnice
Zuzana
Nábělková si pro vás připravila
prezentaci
o
změnách
v ostravské ZOO za posledních
50 let. Měli jste možnost zjistit,
které expozice byly v průběhu let vybudovány, která pro
naše oči dříve neznámá zvířata v ZOO přibyla, a která naopak
již v ZOO nenajdete. Zajisté každého z vás někdy napadlo,
jak probíhá péče o zvířata v ZOO a co se například děje, když
některé zvíře uteče… I na tyto otázky se vám na této
přednášce dostalo odpovědí.
Pomyslného
posledního
přednáškového žezla se ujala
sociální
pracovnice
Šárka
Ondráčková. Při této přednášce
jste zůstali v Ostravě, ale od zvířat
jste se se Šárkou přesunuli
k ostravské architektuře a její
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historii. V poutavé historické přednášce jsme se dozvěděli
něco málo z historie hotelu Savoy, Moravia nebo Metropol,
ale také například kavárny Fenix, Elektra nebo výletní
restaurace Jarko. V přednášce jste nebyli seznámeni pouze
s historií míst, kde bylo možné se dobře najíst, ale také
s významnými budovami a stavbami.
Poslední
přednáška
sociální
pracovnice
Šárky
předznamenala konec letních prázdnin, které utekly jako
voda. Věříme, že společně strávené chvíle se vám líbily
a zpříjemnily vám letní chvíle.
-PJ-

Adopce na dálku
Adopce na dálku (též sponzorství dětí) je populární způsob
dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční
podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích.
Tato podpora je určena na jejich vzdělávání a obživu.
Je poskytována dárci z vyspělých zemí. Podpora je obvykle
poskytována po dobu školní docházky, nebo do zahájení
výdělečné pracovní činnosti. V současné době probíhá
v mnoha zemích světa - včetně České republiky.
Většina z nejvýznamnějších organizací, zabývajících se
sponzorováním dětí, vznikla jako důsledek politické situace
v Evropě 20. - 40. let 20. století (důsledky ruské revoluce,
španělské občanské války a druhé světové války), která měla
za následek masivní nárůst počtu dětských uprchlíků
a sirotků.
Adopce na dálku začala jako humanitární úsilí podporovat
finančně péči o děti, umístěné v táborech a sirotčincích.
V průběhu let se pozornost významných organizací
přesunula k dětem žijícím v chudých rodinách.
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A jak to vše funguje?
Stačí vyřídit potřebné dokumenty přes organizaci, která vše
zprostředkuje a uhradit potřebnou částku, která může být
rozdílná v různých zemích ve světě. Částky jsou opravdu
pohyblivé, pro vaši představu bývají od 5.000,- do
14.000,- Kč.
Sponzor a dítě si v pravidelných intervalech dopisují
(většinou za asistence neziskové organizace, která zajišťuje
překlad, kontrolu a doručování zásilek). „Rodič“ také
pravidelně dostává informace o dítěti, zjišťované sociálními
pracovníky přímo v terénu (zahrnující většinou zhodnocení
školního prospěchu, aktuální situaci v rodině dítěte, atp.).
Někdy je možná také osobní návštěva podporovaného dítěte
„rodičem“.
V našem domově máme možnost také
podporovat takto znevýhodněné dítě.
Díky
vybraným
finančním
prostředkům jsme uhradili celkovou
částku,
která
je
potřebná
a „adoptovali“ jsme indickou holčičku
JENISHU, které je osm let.
Jenisha bydlí v oblasti západního
pobřeží Indie (oblast Karnataka).
Dle zpráv ze školy se učí velmi dobře,
projevuje cílevědomost a chtěla by se
stát učitelkou.
O rodině naší školačky víme, že má
dva bratry, tatínek Saver je námezdní dělník, maminka Juvan
se stará o domácnost. Rodina bydlí v lokalitě Honavar, kde
Jenisha navštěvuje i školu. Dočetli jsme se to v anglickém
dopisu, který nám poslala koncem ledna i s pěkným
obrázkem. Poslala nám pozdravy a poděkování za podporu
ve studiu. Dívence jsme poslali dopis s poděkováním
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a opětovali její pozdravy a přání. Krátce jsme ji představili i
náš domov.

Obrázek od Jenishe
Milá Jenisho, moc Ti děkujeme a těšíme se na další dopis
a pozdravy od Tebe a celé Tvé rodiny.
-LS-

Příspěvky na péči v novém kabátě
Určitě většina z Vás v průběhu měsíce srpna dostala
prostřednictvím
své
sociální
pracovnice
dopis,
který sděloval, že byl s účinnosti od 1. srpna navýšen
příspěvek na péči. Abyste měli jasno v tom, o čem dopis byl,
máme tady pro vás tento článek.
Poslanecká sněmovna schválila 13. dubna 2016 zvýšení
příspěvku na péči o 10 % s účinností od 1. srpna 2016.
Po téměř deseti letech tak byl valorizován příspěvek, který
byl zaveden přijetím zákona o sociálních službách
v roce 2006. Ke zvýšení došlo od 1. 8. 2016 ve všech
stupních příspěvku na péči automaticky. Dosavadní příjemci
o navýšení žádat nemusí. Příspěvek na péči se vyplácí
měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. V roce
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2014 příspěvek pobíralo v průměru 331,6 tisíc osob měsíčně
a bylo na něj vyplaceno celkem 20,4 miliard korun.
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.
Z příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle
jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální
péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský
domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení
hospicového typu.
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let
stará částka

nová částka

I. stupeň

800 Kč

880 Kč

II. stupeň

4 000 Kč

4 400 Kč

III. stupeň

8 000 Kč

8 600 Kč

IV. stupeň

12 000 Kč

13 200 Kč

–ZN-
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SLUŽBY V DOMOVĚ
Bistro

paní Věra Kuncová

Otevírací doba:
PO – PÁ

7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.

SO

13.00 – 16.00 hod.

NE

ZAVŘENO.

Pedikúra

paní Barbora Lachová

Provozní doba:
PONDĚLÍ

OBJEDNÁVKY

ÚTERÝ

8.00 – 12.00 hod.

STŘEDA

OBJEDNÁVKY

ČTVRTEK

OBJEDNÁVKY

PÁTEK

8.00 – 12.00 hod.

Kadeřnice, holička

Na úsecích 13.00 – 15.00 hod.

Na úsecích 13.00 – 15.00 hod.

paní Eva Kremerová

Provozní doba:
ÚTERÝ

8.00 – 9.00 hod. pro muže
9.00 – 12.00 hod. pro ženy
13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích

PÁTEK

8.00 – 9.00 hod. pro muže
9.00 – 12.00 hod. pro ženy
13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ:
14. 9. 2016 Orientační běh v Bělském lese
22. 9. 2016 od 14 hodin Pivní bál
26. 9. 2016 od 9 hodin Finále kuželkového turnaje
27. 9. 2016 od 16 hodin Vystoupení Mužského pěveckého sboru
Vítkovice
3. 10. 2016 od 9 hodin Oslava Dne seniorů
6. 10. 2016 Den otevřených dveří
13. 10. 2016 Návštěva kostela v Ostravě – Zábřehu
14. 10. 2016 Návštěva dětí ze ZŠ Hello na všech úsecích
17. 10. 2016 Cvičení paměti ve velkém sále (budova A)
18. 10. 2016 Cvičení paměti ve velkém sále (budova B)
19. 10. 2016 Výlet do Planetária
7. 11. 2016 od 9 hodin Podzimní sportovní hry (budova A)
8. 11. 2016 od 9 hodin Podzimní sportovní hry (budova B)
16. 11. 2016 od 14 hodin Westernový bál
21. 11. 2016 Slavnostní večeře U vlka (budova A)
28. 11. 2016 Slavnostní večeře U vlka (budova B)

Číslo 3/2016

Neprošlo jazykovou úpravou. Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova.

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Petra Jordatijová(PJ), Martina Špinková (MŠ), Lenka
Svěchová (LS), Zuzana Nábělková (ZN), Dagmar Nitscheová (DN), Simona Čechovičová (SČ)
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