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Halóóóó, jaro, kde jsi??!! Jakoby volala kočička na fotce. 

Ano, je to k neuvěření, máme tu rok s 18 na konci a z něj už 

nám dokonce utekly dva první měsíce. Je tady březen, jeden 

z prvních jarních měsíců. Pozvolna se probouzí příroda, 

objevují se první lístečky pučících stromů. Šedivé dny se 

prodlužují, sluneční paprsky nás začínají šimrat na nose         

a hlásí, že je tu to nádherné roční období. Nezbývá tedy nic 

jiného, než vám všem do dalšího roku popřát vše krásné a ať 

na rok 2018 vzpomínáte jen v dobrém! 
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VÁNOČNÍ ČAS V DOMOVĚ 

Poslední měsíc v roce je něčím jiný. Provoní ho skořice, 

hřebíček a jehličí. Všechno se zpomalí, často ani nevíme jak, 

ale rozhostí se kolem nás klid a pohoda. Do domácností 

přibude nový člen – vánoční stromeček. Tatínkové a děti 

ochotně hlídají spíže plné vánočních dobrot. Abychom si tu 

příjemnou předvánoční atmosféru navodili i u nás, pustili 

jsme se do pečení vánočního cukroví. Tradiční linecké 

dobroty provoněly nejen náš domov, ale cítili je i lidé na 

ulicích. U pečení jsme zavzpomínali na vánoční tradice, které 

se dodržovaly v našich domácnostech, nejedna hospodyňka 

prozradila i svůj tajný recept na cukroví. Měli jsme se zkrátka 

svátečně dobře a přicházející svátky tak nevěstila jen tradiční 

výzdoba na úsecích, ale i libá vůně a pohoda. 

Pojďme si tu úžasnou sváteční atmosféru připomenout 

několika fotografiemi. 
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VYSTOUPENÍ OSTRAVSKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU 

Dne 13. 12. 2017 v našem domově proběhlo v odpoledních 

hodinách vystoupení Ostravského smíšeného sboru. Pro 

naše uživatele měli připraven pestrý program.  

 

Velkým sálem se nesly tóny vánočních koled a skladeb, které 

se v adventní dobu zpívají. Někteří z našich uživatelů se 

s radostí ke zpěvu připojili a na těch, kteří nemohli zpívat, byl 

vidět ve tvářích spokojený výraz. 

Naši hosté nám svým vystoupením obohatili sváteční 

atmosféru. Již nyní se velice těšíme na příští vystoupení 

tohoto pěveckého sboru. 

-MK- 
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VYSTOUPENÍ STUDENTŮ Z JAZYKOVÉHO GYMNÁZIA 

PAVLA TIGRIDA 

Již podruhé nás navštívil 60členný 

sbor studentů z jazykového gymnázia Pavla 

Tigrida z Ostravy-Poruby ve vánočním čase. 

Pod vedením paní profesorky Taťány    

Mikulenkové, společně nacvičili skladby 

známých hudebníků z celého světa za 

doprovodu kytary, flétny a klavíru. Vystoupili ve velkých          

i malých skupinách a prostor měli i jednotlivci v doprovodu 

hudebního nástroje.  

U některých skladeb jsme si mohli poslechnout i zpěv 

nadaných studentů. Studenti si pro nás nachystali i pásmo 

vánočních písní, kdy jsme si mohli společně zazpívat. Krásně 

prožité dopoledne nás všechny naladilo na vánoční 

atmosféru a s příslibem do dalšího roku, že nás opět studenti 

gymnázia Pavla Tigrida navštíví, jsme se rozloučili s přáním 

krásných vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového 

roku. 

-ŽM- 
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PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ  

Dne 18. 12. 2017 nás navštívily děti ze Základní a mateřské 

školy Hellou. V dopoledních hodinách jsme se v hojném 

počtu sešli všichni ve velkém sále, kde se vystoupení dětí, 

které si na nás v předvánočním čase vzpomněly, konalo. Naši 

uživatelé se na ně moc těšili, protože vystoupení, kde účinkují 

děti, mají moc rádi. 

Drobotina si pro naše uživatele připravila pásmo vánočních 

písní, básní, které si nacvičili společně s paní učitelkou. Bylo 

moc hezké slyšet děti, jak se naučili tradiční vánoční písně     

a s jakou chutí je zpívají. Za každou zazpívanou písničku 

sklidili obrovský potlesk. Některým uživatelům se dokonce 

leskly až slzy v očích, když slyšeli oblíbené vánoční písně 

zpívat právě děti.  

 

 

 

 

 

 

A nejenom písní je člověk živ. Děti si také připravily divadelní 

vystoupení s názvem „Narodil se Kristus Pán“, které nám 

zkušeně sehráli a zároveň při tom použili kulisy, které si 

vyrobily společně s paní učitelkou pro naše vystoupení.       

Děj byl mluvený i zpívaný a zaujal každého, kdo seděl v sále.  

Děti sklidily veliký aplaus za svoje vystoupení, všem našim 

uživatelům se to moc líbilo, a proto od nás dostaly malou 

pozornost. 
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Přišel čas se rozloučit, vzájemně jsme si popřáli hezké             

a klidné svátky a zároveň se domluvili na další spolupráci. 

-VN- 

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ SOUBORU HOLÚBEK 

V měsíci prosinci, čtyři dny před Štědrým dnem, k nám do 

domova zavítal dětský folklórní soubor Holúbek. 

V počtu asi 60 dětí ve 

věkovém rozmezí od 4 do 16 

let nám přišly zazpívat 

v tradičních lidových krásně 

nažehlených a naškrobených 

krojích vánoční písně            

a koledy. 

Vystoupení se všem 

uživatelům moc líbilo             

a někteří si spolu s dětmi 
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s chutí i zazpívali a zavzpomínali na svá mladá léta. 

Děti na závěr vystoupení všem uživatelům popřály krásné       

a pohodové prožití vánočních svátků a také vše nejlepší do 

nového roku. 

Za své krásné a milé vystoupení sklidily děti bouřlivý potlesk 

a s sebou si odnesly sladkou odměnu. 

Všichni uživatelé se těší na další shledání s touto milou 

drobotinou. 

-MS- 

 

VÁNOČNÍ KLUB 

Asi každý člověk vnímá Štědrý den 

jako čas, který by měl trávit se 

svými blízkými. Většina uživatelů 

však tento čas tráví v našem zařízení 

ve společnosti spolubydlících          

a personálu, který se ze všech sil 

snaží jim tento den ozvláštnit             

a přiblížit domácí atmosféře.          

Již v průběhu celého měsíce 

probíhaly přípravy na dobu adventu 

a Štědrý den, který byl společně 

oslaven ve velkém sále při 

příležitosti Vánočního klubu seniorů. 

Sociální pracovnice ve spolupráci s pracovníky 

volnočasových aktivit si pro uživatele na štědrovečerní 

dopoledne připravili zajímavý program s tématikou Vánoc. 

Během programu byla promítána prezentace s fotografiemi, 

pouštěna krásná hudba a rozkrojena jablka v rámci jedné 

z mnoha vánočních tradic, která symbolizuje, v tom lepším 
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případě, štěstí a zdraví v následujícím roce. Všem, kteří si 

jablka rozkrojili, se uprostřed ukázala hezká hvězdička. 

Uživatele si během programu pochutnali na již tradičním 

občerstvení a to jablkovém štrúdlu s vánočním punčem, který 

svým výrazným kořením provoněl celý velký sál. Nechybělo 

ani každoroční poselství naší paní ředitelky Magdy Mertové, 

která svým milým slovem zhodnotila uplynulý rok                     

a zároveň popřála krásné a klidné prožití vánočních svátků.     

I tentokrát se zpívaly známé i méně známé koledy a vánoční 

písně za doprovodu kytary. Po skončení této akce se 

uživatelé odebrali na své úseky, kde již na ně čekaly nádherně 

vyzdobené jídelny a slavnostně prostřené stoly. 

-GF, LT- 

 

SILVESTROVSKÝ KLUB 

Ani jsme se nenadáli a opět nám skončil jeden rok. Prosinec 

bývá ve znamení shonu, úklidu, nakupování, pečení, ale když 

se chýlí ke svému konci je tu prostor pro rozjímání, 

bilancování a setkávání se svými přáteli. A v přátelské 

atmosféře se uskutečnil i program, který připravili pracovníci 

volného času pro naše uživatele.  

Nechyběly tradiční silvestrovské jednohubky a sklenka sektu. 

Do nového roku zazněla píseň v podání naší skupiny Návraty 

„Vínečko bílé“, ke které se připojili zaměstnanci našeho 

domova v čele s paní ředitelkou, která popřála všem krásný 

a pohodový nový rok 2018. 
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  … a ještě malá vzpomínka na silvestrovský humor.  

„Člověče, moje stará má po Silvestru něco s očima,” stěžuje 

si pan Hromádka známému. 

„No copak se jí stalo, kamaráde?” 

„To nevím, ale když jsem přišel na Nový rok ráno domů, 

říkala, že mě nemůže ani vidět!” 

 

René k Zuzaně: „Můj otec byl na Silvestra sťatý jako sníh.” 

„Jako sníh?” 

„Skutečně, do půlnoci poletoval a po půlnoci začal padat.” 

 

„Tohle byla báječná jednohubka, milostivá, ostrá jako meč,” 

chválí host novoročního rána paní domu. 

„Bohužel, pane, to byla drátěnka na nádobí!” 
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Co může být ještě horší, než když vám petarda utrhne čtyři 

prsty? 

Když je ten jediný prostředníček. 

-AJ- 

 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ STUDENDŮ BISKUPSKÉHO 

GYMNÁZIA 

Ve středu 10. ledna 2018 nás navštívilo zhruba                       

45 studentů z nedalekého Biskupského gymnázia                    

s profesorským doprovodem.  

Jelikož ještě byla nedávno vánoční doba, měli pro nás 

připravený soubor vánočních koled, mnozí z uživatelů              

i personálu se k hromadnému zpěvu přidali. Studenti byli 

vybaveni spoustou hudebních nástrojů, jako jsou akustická 

kytara, basová kytara, příčná flétna, housle, triangl a jeden ze 

studentů si usedl k našemu pianu, kde se nám představil 

báječně zahraným preludiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Poté následovalo pásmo lidových písní, ze kterých byli mnozí 

uživatelé unešeni, jak se krásně linuly rozmanité tóny dívčích 

i chlapeckých hlasů. 
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Bylo to opravdu velice krásné vystoupení, zakončené 

obrovským potleskem a přáním, aby si za námi opět někdy 

přijeli zazpívat a rozveselit tak mnohá srdíčka. 

-LG- 

 

PRVNÍ GURMÁN ROKU 2018 

První gurmán v roce 2018 jsme pojali 

slavnostně. Recept pro tentokrát 

nevyžadoval mnoho práce, takže jsme si 

mohli dovolit hned zrána slavnostně 

prostřít stoly, zapálit svíčky ve 

svícnech, uvařit kávu a vytvořit tu 

správnou náladu na degustační zážitek 

našeho předního šéfkuchaře Zdeňka 

Pohlreicha.  

Drželi jsme se přesně jeho rady 

konzumovat smažené banány 

s vanilkovou zmrzlinou, a kdyby viděl 

design na talíři, určitě by nás pochválil.  

 

Pro ty, kdo to ještě nevyzkoušeli, přikládám recept:  

 banán 

 vanilková zmrzlina 

 moučkový cukr  

 mléko 

 mouka 

 vejce 

 meduňka 

 olej 

 mořská sůl 
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„Nejdříve si připravte těstíčko: v misce smíchejte mouku 

s mlékem a špetkou mořské soli. Pak vmíchejte vajíčko 

a vyšlehejte. Vložte banán, obalte a dejte smažit do pánve, 

kde jste nechali rozpálit olej. 

Pak položte na papírový ubrousek a nechte okapat. Talíř 

posypejte moučkovým cukrem, nandejte banány, navrch opět 

posypejte cukrem a podávejte s vanilkovou zmrzlinou              

a lístkem meduňky.“ 

-AJ- 

 

ZAHÁJENÍ KUŽELKOVÉHO TURNAJE ROKU 2018 

Rok se s rokem sešel a máme 

tady už rok 2018. Přechodem 

do nového roku se dostáváme 

do 5. ročníku oblíbených 

ruských kuželek. Tak jako 

každý rok se začíná po 

jednotlivých úsecích. Letošní 

ročník byl zahájen 19. 1. 2018, 

tentokráte úsekem 5A. 

Do soutěže se může přihlásit 

každý, kdo má zájem zápolit. 

Z každého úseku jsou tři 

výherci, ale pouze jeden z nich 

postupuje do finále, které se 

většinou hraje v letních 

měsících. Deset nejlepších sportovců, kteří vyhráli 1. místa na 

jednotlivých úsecích, se sejde v boji o první tři místa z celého 
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domova. Na závěr si výherci odnesou diplom, medaili a něco 

sladkého na zub a také dobrý pocit z vítězství.  

Vzhůru tak do 5. ročníku turnaje pravou nohou a šťastnou 

rukou. Kuželky, třeste se! 

-MR- 

 

CVIČENÍ PAMĚTI S KLUBEM SENIORŮ OSTRAVA-JIH 

Dne 26. 1. 2018 jsme pořádali v našem domově cvičení 

paměti, kterého se zúčastnili naši senioři a senioři z klubu 

Ostrava-Jih. Byli pozváni na 9. 00 hodin, kdy jsme je všechny 

mile přivítali.  Cvičení paměti se konalo ve velkém sále, který  

jsme již předtím  přichystali. Všechny jsme usadili ke 

stolečkům, které byly nachystány tak, aby seděli naproti sobě 

a měli před začátkem cvičení si možnost spolu pohovořit.  

V sále hrála potichu příjemná hudba, která podkreslovala 

atmosféru pohody. Ovšem při samotné soutěži jsme ji raději 

vypnuli pro klid a soustředění všech zúčastněných.  

  

 

 

 

 

 

Po uvítání a seznámení se šlo na věc. Všem v sále se rozdaly 

papíry s daným cvičením a hned se také řekla pravidla, podle 

kterých se mohlo začít pracovat. Celkový čas psaní jsme 

určili na 45 minut stejně jako ve škole. Všichni soutěžící se 

horlivě vrhli na první úkoly a viděli jsme i první výsledky. 
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Někteří soutěžící si ale nevěděli rady s některými otázkami,     

a tak jsme jim malou nápovědou pomohli. V sále panoval klid, 

kdy šlo vidět, jak se všichni moc snaží, aby výsledky byly co 

nejlepší. Ke konci časového limitu, již někteří začali 

odevzdávat své hotové práce a teď přišel čas pro naše i jejich  

sociální pracovnice, které se zhostily toho, aby vše 

zkontrolovaly. Byly velmi svědomité a vše kontrolovaly velmi 

zodpovědně a pečlivě. Díky tomu jsme se závěrem mohli 

dozvědět, kdo dnešní cvičení paměti vyhrál. Po ukončení 

soutěže  jsme je pozvali na malou hostinu, kde jsme jim 

podávali kávu či cappucino dle jejich přání a koláče jako 

malou pozornost. Všichni přítomní se v sále bavili o tom, 

která otázka byla těžší, kdo co nevěděl, nebo kdo udělal kde 

chybu. Znova jsme pustili hudbu a pomalu se schylovalo 

k vyhlášení  nejlepších umístěných. A abychom je nenapínali 

dlouho, pomaličku jsme začali vyhlašovat 3 nejlepší.  K úžasu 

všech přítomných se na prvních třech místech umístily dámy 

z pozvaného Klubu seniorů Ostrava-Jih. Všechny dostaly 

výhru a pozornost, kterou si právem zasloužily. 
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Poté jsme se všichni srdečně rozloučili a domluvili se na další 

spolupráci.  

-VN- 

NA SLOVÍČKO, NA KAFÍČKO S PANÍ ŘEDITELKOU 

Ve středu 7. 2. 2018 se poprvé v našem domově konala akce 

s názvem“ Na slovíčko, na kafíčko s paní ředitelkou“. 

V tuto dobu se pravidelně koná ve velkém sále našeho 

domova středeční klub seniorů, který je mezi našimi uživateli 

velmi oblíben. Vždy se pomalu scházejí do sálu za doprovodu 

hudby,  sednou si ke stolečkům ke svým známým a povídají 

si. Na občerstvení si dají buď kávu nebo cappuccino. 

Atmosféra v sále je pohodová, hraje hudba, lidé se baví. Těší 

se  na pracovníky volnočasových aktivit, kteří si vždy připraví 

bohatý program, který prolínají hudbou. Náš pracovník  Jirka 

hraje na kytaru a zpívá, a to se našim uživatelům moc líbí         

a vždy se k němu rádi připojí. 

Ale tato středa byla výjimečná tím, že nás přišla navštívit  

paní ředitelka, která si pro uživatele připravila povídání           

„Na slovíčko, na kafíčko s paní ředitelkou“. Beseda s tímto 

názvem spočívala v tom, že paní ředitelka si udělala čas na 

všechny uživatele a ty pozvala v tento den do sálu.  
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Paní ředitelka seznámila uživatele s chodem domova, řekla 

zajímavosti, které nás čekají, také to, co se událo v roce 

minulém a co nás čeká v roce letošním.  Účast byla velmi 

vysoká, nikdo si nechtěl nechat povídání s paní ředitelkou 

ujít. Všichni přítomni se zájmem poslouchali a nakonec 

položili pár otázek, které paní ředitelka zodpověděla.  

Nakonec se paní ředitelka se všemi v sále srdečně rozloučila 

a pozvala je na příští měsíc, kdy bude další takovéto setkání.  

-VN- 

 

MASOPUSTNÍ BÁL 

Krátce o masopustu: 

Jeho termín se určuje podle velikonoc, začíná po svátku       

Tří králů a vrcholí Popeleční středou, čtyřicet dní před 

velikonočními svátky. Popeleční středu stanovila církev jako 

první den křesťanského půstu. V minulosti byl masopust 

oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se 

dosyta najíst. Panovalo přesvědčení, že v tento den má 

člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.                 

O masopustu chodí obcemi nebo městy průvod masek, který 

končí masopustní zábavou. 

8. února 2018 jsme ve velkém sále oslavili masopust. 

Masopust zahájilo prohlášení: „Máme tu masopust. Maškary 

všude řádí, dnes je veliký masek rej, všude se dovádí. 

Maškary nemají pravidla, řádí, tančí, rejdí.“ Na to se vydal 

průvod masek za veselé muziky kolem sálu a všechny masky 

se přítomným předvedly.  
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Poté moderátorky všechny přítomné přivítaly a vyzvaly 

k tomu, atˇ se přidají ke zpěvu s naším pěveckým souborem 

„Návraty„ a spolu s maskami si celý sál zazpíval veselé písně. 

Po společném zpívání, moderátorky uvedly tradice                   

a zajímavosti o masopustu a vyhlásily tombolu, která, byla 

rozdělena na dvě části. Po tombole jsme mohli zažít             

tzv. „Pohřbení basy“, které se konalo za smutečního průvodu 

masek. Masky pláčou, že mají po zábavě a nebudou moci 

zpívat, hodovat a tancovat až do velikonoc. Po tomto 

tradičním pohřbení basy byla vyhlášena přestávka.  

 

Po přestávce pokračovala 

tombola a vyhlašovaly se 

čtyři nejlepší masky 

letošního masopustu. 

Jako porotci byli anděl       

a tříhlavý drak.  
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Po vyhlášení nejlepších masek byla představena hudební 

skupina „Duo – komplet“. A ti hráli a zpívali k poslechu i tanci 

všem přítomným v sále. Úplně nakonec po poslední písni, 

podle tradice čertice ukončila zábavu.   

-AD-   

NA CO SE MŮŽEME LETOS TĚŠIT 

První dva měsíce letošního roku jsou už za námi. Stihli jsme 

zahájit nový ročník oblíbeného kuželkového turnaje, 

zatancovali jsme si na Masopustním bále, cvičili jsme paměť, 

ale i těla na sportovních hrách. Měli jsme i návštěvu zvenčí, 

kdy se na nás hned v lednu přišli podívat studenti 

z biskupského gymnázia.  

Tím vším jsme však neskončili, ale teprve začali! Jako každý 

rok, i letos nás čeká spousta akcí, na které se už mnozí 

těšíme. A co že se to tedy na nás letos chystá? 

BŘEZEN  

Oslava MDŽ písničkou 

Dne 8. 3. 2018 si připomeneme svátek všech žen a dívek. 

Přítomné ženy čeká malé překvapení a návštěvou nás poctí 

děti z 1. stupně Základní školy Šeříkova, které společně 

s naším pěveckým souborem Návraty předvedou, co nacvičily 

v rámci projektu „Děti pro seniory-senioři pro děti“. 

Poznání italské kuchyně 

Teplejších dnů využijeme i pro návštěvu pizzerie, kde 

ochutnáme dobroty spjaté s Itálií.  

Pečení velikonočních perníčků 

Ani letos nebude tato voňavá tradice chybět. Sejdeme se na 

jednotlivých úsecích a u vykrajování kořeněné dobroty 
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zavzpomínáme na to, jak jsme se na nadcházející Velikonoce 

chystali doma. 

Vystoupení souboru Holúbek 

Předvelikonoční čas nám zpříjemní i vystoupení oblíbeného 

souboru Holúbek, který do našeho velkého sálu vnese dětské 

veselí a radost. 

Poslední pracovní den v měsíci březnu nebude ani chybět 

tradiční velikonoční nadílka, za našimi děvčaty přijdou 

šmigrustníci. 

DUBEN 

Návštěvě kostela 

Dne 3. 4. 2018 se zúčastníme katolické mše v Kostele           

sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Každý z účastníků mše bude 

mít zajištěn svůj doprovod a v jednom z prvních teplejších 

měsíců se vydáme podívat, co nového se po cestě ke kostelu 

od poslední návštěvy objevilo. 

Vystoupení mužského pěveckého sboru 

V úterý 10. 4. 2018 nás přijdou svým zpěvem potěšit členové 

mužského pěveckého sboru. Jejich hlasy se rozezní velkým 

sálem a pohladí naše uši. 

Mozartův bál 

Dva měsíce od únorového bálu utečou jako voda a 19. 4. 2018 

tu bude opět odpoledne plné dobré zábavy a veselí na bále 

s velmi vznešeným jménem. 

Den otevřených dveří 

V úterý 24. 4. 2018 se připravte na to, že u nás bude živo! 

Dveře našeho domova se totiž otevřou zájemcům zvenčí        

a proběhne jeden ze dnů otevřených dveří, které jsou dvakrát 
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do roka. Sociální pracovnice provedou zájemce po domově, 

poskytnou informace o službách, které poskytujeme                

a nabídnou možnost využít sociální poradenství                       

a poradenství v oblasti ošetřovatelské péče od našich 

všeobecných sester. 

Výlet na Floru Olomouc 

Čtvrtek 26. 4. 2018 bude patřit výletu na jarní výstavu do 

Olomouce. Budeme se moci pokochat krásou probouzející se 

přírody a nádherných kytek. 

V měsíci dubnu se soutěžící z dalších úseků utkají 

v kuželkovém turnaji. 

KVĚTEN 

Měsíc lásky bude akcemi doslova nabitý!  

Probouzení v lese 

Prodlužující se teplé dny vysloveně volají po návštěvě lesa. 

Zavítáme tak do Lesní školy, kde nás bude v příjemném 

prostředí čekat poslech irské a vážné hudby. 

Opékání párků 

Do oblíbené Lesní školy zavítáme v tomto měsíci ještě 

jednou. Nebude totiž chybět, snad již tradiční, opékání párků. 

Děti pro seniory-senioři pro děti 

Aneb návštěva Lesní školy potřetí. Akce s dětmi jsou obecně 

mezi námi velice oblíbené. Nezbývá tak, než srdečně pozvat 

na určitě příjemné odpoledne s dětmi, které bude plné 

dětského smíchu a zpříjemněné společným kreslením 

v prostředí lesa. 
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Koncert Pop-Academy 

Tito mládežníci nejsou mezi námi žádnými nováčky, náš 

domov navštívili již několikrát. Na jejich vystoupení se 

můžeme opět těšit 4. 5. 2018 v našem velkém sále. 

Výlet na tvarůžky Mexiko 

Také jedna z tradičních akcí, na kterou se řada z nás těší, řada  

z nás navštíví poprvé. Pro všechny zájemce, kteří se přihlásí, 

bude 10. 5. 2018 přistaven autobus a vydáme se za dobrotami 

a dobrou náladou do známé restaurace Mexiko. 

Smažení vaječiny 

V květnu snad nebude zahálet ani naše zahrada. Pokud 

počasí dovolí, sejdeme se v úterý 22. 5. 2018 a usmažíme 

tradiční vaječinu. Pokud počasí na naší straně nebude, 

využijeme prostor velkého sálu, kam bude za námi voňavá 

dobrota dopravena z kuchyně. 

Třídenní pobyt na horách 

Závěr tohoto krásného měsíce bude patřit další tradiční akci, 

o kterou bývá velký zájem. Letos se do krásné přírody 

malenovických kopců pod Lysou horu vydáme 23. 5. 2018, 

zpět do domova se vrátíme 25. 5. 2018. Ubytování budeme 

opět v Hotelu Rajská bouda. O plánovaném výletě budete 

informování na plakátcích na jednotlivých úsecích, kde se        

i dozvíte, u koho se můžete přihlásit. 

ČERVEN 

I poslední měsíc školního roku bude plný různých akcí           

a doufáme, že si každý vybere něco pro sebe.  
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Bál Indiánské léto 

Ukončení bálové sezóny před letními prázdninami bude 

v duchu indiánské kultury. Název Indiánské léto s sebou 

přináší představu dobré zábavy a příjemně stráveného 

odpoledne. 

Přátelská utkání v kuželkách 

V tomto měsíci se hned dvakrát střetneme v přátelském 

duchu s Klubem seniorů Ostrava-Jih. Jedenkrát se za nimi 

vydáme na zahradu Domu s pečovatelskou službou                 

a jedenkrát navštíví oni nás. Kuželky jsou u nás v domově 

oblíbené a od ledna budeme mít určitě natrénováno. 

Z pohádky do pohádky – od písničky k písničce 

Ani tento měsíc nebude chybět přítomnost dětí. Tentokráte si 

naši uživatelé připraví pro děti z Mateřské školy Gurtěvova 

četbu pohádek a zazpívají jim i písničky. Setkání 

s nejmenšími bude určitě opět povznášející na duši. 

Výlet do ZOO Ostrava 

I letos povedou naše kroky do ZOO. Jedná se o další 

oblíbenou aktivitu. Tentokráte se 26. 6. 2018 vydají 

autobusem za zvířaty uživatelé služby Domov se zvláštním 

režimem. 

Představili jsme si aktivity prvního půlroku. Druhou část roku 

odtajníme v následujícím čísle. Samozřejmě se musí počítat 

s tím, že ne všechny akce se uskuteční, nebo ne vždy 

proběhnou ve stanoveném datu. Proto bedlivě sledujte na 

všech úsecích nástěnky, které vždy s dostatečným 

předstihem o konání akcí informují. 

-BB- 
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SLUŽBY V DOMOVĚ 

Bistro  paní Věra Kuncová   

Otevírací doba: 

PO – PÁ    7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.  

SO   13.00 – 16.00 hod. 

NE   ZAVŘENO. 

 

Pedikúra  paní Barbora Lachová  

Provozní doba: 

PONDĚLÍ  OBJEDNÁVKY 

ÚTERÝ  8.00 – 12.00 hod.      Na úsecích 13.00 – 15.00 hod. 

STŘEDA  OBJEDNÁVKY 

ČTVRTEK OBJEDNÁVKY 

PÁTEK  8.00 – 12.00 hod.      Na úsecích 13.00 – 15.00 hod. 

Kadeřnice, holička  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 

http://www.zajimavedarky.cz/images/stories/virtuemart/product/neapolitan_rolada_zakusek.jpg
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ: 

 

8. 3. 2018 od 14 hodin Oslava MDŽ písničkou 

 

21. 3. 2018 od 16 hodin Vystoupení souboru Holúbek 

 

22. 3. – 28. 3. 2018 Pečení perníčků na jednotlivých úsecích 

 

29. 3. 2018 Velikonoční nadílka na jednotlivých úsecích 

 

10. 4. 2018 od 16 hodin Vystoupení mužského pěveckého sboru 

 

19. 4. 2018 Mozartův bál 

 

24. 4. 2018 od 9 hodin Den otevřených dveří 

 

26. 4. 2018 Výlet na Floru Olomouc 

 

4. 5. 2018 od 15.30 hodin Vystoupení Pop-Academy 

 

10. 5. 2018 Výlet na tvarůžky do Mexika 

 

22. 5. 2018 Smažení vaječiny 

 

23. 5. – 25. 3. 2018 Pobyt v Beskydech – hotel „Rajská bouda“ 
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