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Jedna lidová moudrost říká: Červen červený jako z růže květ.
Toto často používal i můj dědeček. Vždy říkal, že příroda už je
dokonale probuzená po zimě, že zahrada nám dává první
plody naší jarní práce a sluníčko nás začíná pořádně šimrat
svými teplými paprsky. Zkrátka to podle něj značilo, že když
se objeví na zahradě růže, léto je už na spadnutí. A je to tak!
Sluníčko už pořádně hřeje, na obloze se střídají bouřky
s duhou, občas je dusno tak, že by se venku daly upéct
buchty…Nezbývá tak nic jiného, než si užít následující
dlouhé, teplé dny a začít plnými doušky nasávat nádherné
období plné letní pohody. Vzhůru do toho!
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Dne 8. 3. 2018 proběhla v našem domově oslava
Mezinárodního dne žen. Poprvé byl historicky tento svátek
slaven 28. 2. roku 1909 v USA. Postupem času se dostal i do
evropských zemí. Datum 8. března se ustálilo až po první
světové válce, a to pod vlivem velké demonstrace
v Petrohradě, která předcházela únorové revoluci, ta se dle
juliánského kalendáře konala v únoru, což dle kalendáře
gregoriánského odpovídalo březnu.
V současnosti opadla představa „komunistického svátku“
a narůstá opět jeho popularita.

K oslavám našich žen jsme se přidali i my v domově.
Byl pozván náš harmonikář pan Tyrlík, který ženám zahrál
a zazpíval hezké lidovky, náš Marek přítomným zarecitoval
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báseň a nechybělo ani, snad už i tradiční, předání malé
pozornosti ve formě tulipánů.

Program se přítomným líbil, účast na oslavě tohoto
významného dne byla hojná. Vždyť dnes se Mezinárodní den
žen slaví po celém světě. Je to událost, která potěší každou
ženu a drobný dáreček v podobě čokolády nebo kytky
ji zahřeje u srdíčka. Ženy jsou totiž skvostem planety země.
-MK-

3

ZE ŽIVOTA NAŠICH UŽIVATELŮ
Oslava narozenin 102 let pana Jana Gomoly
V měsíci březnu uplynulo neuvěřitelných a obdivuhodných
102 let od narození pana Jana Gomoly, uživatele našeho
domova. Toto krásné životní jubileum nemohlo zůstat bez
povšimnutí, a proto byla ve velkém sále našeho domova
uspořádaná spolu s rodinou oslavence malá oslava.
Přesně v den narozenin 20. 3. 2018 jsme měli tedy možnost
panu Gomolovi poblahopřát do dalších let hlavně hodně
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. Ke gratulaci se připojily
nejen svým vystoupením Návraty, které oslavence potěšily
pěknými písničkami, ale i představitelé Magistrátu města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a zástupci
regionálních médií.

Panu Gomolovi ještě jednou všichni přejeme hlavně hodně
zdraví, neutuchající životní elán a optimismus.
-KR4

KUŽELKOVÝ TURNAJ V DOMOVĚ KORÝTKO
Dne 22. 3. 2018 místního času proběhl již 21. ročník turnaje
v ruských kuželkách v Domově Korýtko na Petruškově ulici.
Soutěže se zúčastnilo 10 družstev z různých domovů
z Ostravy a jejího okolí. Po dvouhodinovém klání, ve kterém
se odehrála čtyři kola, jsme byli zmoženi a unaveni. To se
podepsalo i na tom, že jsme se tentokráte neumístili.

Neúspěch nám však nezkazil zážitek. Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!
Cestu zpátky k nám do domova jsme si náležitě vychutnali,
neboť na nás pokukovalo první teplé jarní sluníčko.
Všichni se už těšíme na další ročník, jak to soupeřům
nandáme, neboť máme plán! Intenzivně a pravidelně kuželky
trénovat.
-MR5

VELIKONOČNÍ PEČENÍ
Velikonoce jsou svátky jara. Probouzí se ze zimy příroda,
hospodyňky dělají velké úklidy svých domácností, kuchařinky
vaří a pečou dobroty, které symbolizují Velikonoce. Do nich
můžeme zařadit velikonoční nádivku, beránka, mazanec.
Barví se vajíčka.
Také naši uživatelé se s pomocí personálu pustili s velkým
elánem do pečení tradičních velikonočních perníčků.

Pečení probíhalo v týdnu od 22. 3. – 28. 3. 2018, a to každý
den na jednotlivých úsecích. Celým domovem se linula
líbezná vůně skořice a badyánu.
Naši uživatelé si sami rozváleli těsto, vykrojili různé tvary.
S pomocí personálu si dobrotu upekli a nazdobili bílou
a hnědou čokoládou. Lahodné perníčky pak všem přišly
k duhu při odpolední kávičce. Jak se říká: „Co jsme si sami
upekli, to jsme si také sami snědli!“.

6

-RK-

SVÁTKY JARA V NAŠEM DOMOVĚ
Po tradičním pečení velikonočních perníčků následovala
i neméně tradiční velikonoční nadílka. Ještě před samotnou
nadílkou se domov oblékl do svátečního hávu. Každý úsek si
připravil nápaditou výzdobu, která na všechny dýchla jarem.
Nechyběly tradiční kraslice, po chodbách si poskakovala
hejna zajíčků, objevilo se i tradiční jarní osení.
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V pátek 29. 3. 2018 proběhla u nás v domově tradiční
velikonoční nadílka. Uživatelé se sešli na všech úsecích
v jídelnách
a
připomněli
si
velikonoční
tradice
a
zvyky.
Zavzpomínali na historii velikonoc,
ukřižování Pána Ježíše Krista,
ale i na to, jak se slavily svátky jara
v dřívějších dobách a hlavně jak
slavili Velikonoce kdysi oni sami.
Povídali si o tom, jakými různými
způsoby
můžeme
barvit
velikonoční vejce, tzv. kraslice
a o tom, co se dá vše připravit,
upéct a uvařit na velikonoční stůl.
Občas bylo vyprávění okořeněno
veselou historkou z mládí.
Nechyběli ani dva vyšňoření
ogaři s upletenou pomlázkou,
kteří vyšvihali ženy, ale i muže
(aby jim nebylo líto) a každý
z uživatelů
dostal
balíček
sladkostí.
Někteří
přidali
i básničku nebo jarní říkanku.
Spousta
z nás
slaví
Velikonoce ráda, jiní zase
méně, ale myslíme si, že se všichni těšíme, až si to příští rok
zopakujeme.
-BBe, MR-
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JARNÍ NÁVŠTĚVA KOSTELA A PASTORAČNÍHO
CENTRA
V úterý 3. 4. 2018 jsme s uživateli navštívili kostel Svatého
Ducha, kde jsme se zúčastnili mše svaté. Tento kostel
je nedaleko našeho domova, takže jsme se tam vydali pěšky.
Bylo hezké počasí a všechno se začínalo zelenat, když jsme
došli ke kostelu, tak nás uvítaly malé fialové kytičky krokusů,
které oživily trávník před kostelem. Po mši svaté nás pan
farář pozval do pastoračního centra, kde nás pohostil kávou,
čajem a domácími moučníky. Příjemné dopoledne jsme
strávili povídáním s panem farářem. Poté jsme se vrátili
stejnou cestou do domova.

Povím vám pár zajímavostí o zdejším kostele.
Na stavbu kostela byla vyhlášena architektonická soutěž,
kterou vyhrál projekt Ing. arch. Marka Štěpána. Náklady na
výstavbu činily 55 milionů Kč.
Stavba se skládá z kostela, pastoračního centra a věže
a je doplněna garážemi a parkovištěm. Půdorys kostela je
elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti
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nadzemními podlažími. Štíhlá železobetonová věž s třemi
zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.
Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova.
Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední
zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg
a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg.
Zvony byly požehnány otcem biskupem 4. listopadu 2005.
S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž
založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m
od okolního terénu.
Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá
současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn.,
že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší
vzduchotechnika, požární bezpečí hlídá elektronika, objekt
má sociální vybavenost a další. Pastorační centrum Jana
Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem
a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení. Přístup
do objektu je řešen schodištěm i bezbariérově, přístup
do pastoračního centra je řešen i vnitřní výtahovou plošinou.
(zdroj internet)
-AD-
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VYSTOUPENÍ MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
V úterý 10. 4. 2018 k nám do
domova
v
odpoledních
hodinách
zavítal
Mužský
pěvecký sbor Vítkovice.
Celé
vystoupení
uváděl
a moderoval jeden ze členů
sboru pan Zdeněk Novák a na
úvod se v prostorách našeho
velkého
sálu
rozezněly
krásné
mužské
hlasy
pod
taktovkou
dirigenta
moravsko-slezského divadla pana Mgr. Stanislava Strouhala
písní „Slavnostní sbor.“
Poté zaznělo několik dalších skladeb například „Velké širé
rodné lány, Modlitba, Černé oči, Ještě já sa zpodívám,
Bábinčin maršovský valčík, Třešovická polka“ a jiné.
Také jsme si mohli poslechnout celý cyklus „Jaro se otevírá“
za doprovodu houslí jejich nejmladšího člena pana
Bc. Štěpána Bernady který je i autorem poslední sborové
skladby s názvem „Píseň o chlapci a ptácích“, která zazněla
na závěr celého vystoupení.
Konec koncertu, který měl výjimečnou atmosféru, o kterou se
postarala nejen skvělá dramaturgie, ale i precizní pěvecké
výkony celého sboru byl odměněn velkým potleskem.
Všichni se těšíme na jejich další vystoupení v našem domově.
-MS-
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NA JARNÍ NOTĚ
V nedávné době jsme oslovili základní školu Šeříkovou
v Ostravě-Výškovicích za účelem spolupráce při tvorbě
programu na jarní téma.

Nakonec z toho vzniklo vystoupení, kterého se účastnili naši
uživatelé Domova Čujkovova a malí školáci. A tak se v onen
den ozývaly ze sálu hlasy skupiny „Návraty“ společně
s dětmi, které písně obohatily tancem. Pro milovníky poezie
zazněly i básně.
Velký a dojemný moment mohl každý posluchač zažít při
zpívaném duetu malé dívenky s panem Krétou u známé písně
„Rozvíjej se poupátko“. Nemůžeme ale upřít krásu dalších
vystoupení, při kterých vnesly děti do domova svěží vánek
přicházejícího jara. Není proto divu, že si příprava tohoto
programu vyžádala 3 společné nácviky obou skupin u nás
v domově.
-AJ-
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VELKÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
A je to tady! Náš oblíbený
harmonikář
slavil
své
sedmdesáté
narozeniny
přímo u nás v domově,
a to ve velkém sále
na tradičním středečním
klubu. Přišel se svou
přítelkyní a nezapomněl
s sebou
vzít
i
svou
milovanou harmoniku.
Svou oslavu začal slovy: „Když může Karel Gott slavit své
kulaté narozeniny koncertem v Lucerně, tak já můžu oslavit
své narozeniny zde u vás v domově také zpěvem a hrou na
harmoniku!“
Stejně jako Karel Gott i pan Vlastík, je když „začne“,
k nezastavení (v dobrém slova smyslu). A tak nám vesele hrál
a zpíval téměř dvě hodiny v kuse.
Všem se toto příjemné dopoledne líbilo, nakonec dostal náš
harmonikář i dárkový koš a hodinky. Štědrost odvděčil
štědrostí a drobnými dárky potěšil pan Vlastík pracovníky
volného času, s kterými nejvíce spolupracuje.
Všichni doufáme, že bude i nadále chodit naše uživatele těšit
zpěvem a hrou na harmoniku. Přejeme mu hodně zdraví
a spokojenosti do další let.
-JČ-
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tak, jako každý rok, i letos máme naplánovány dva dny
otevřených dveří. Jeden tradičně v jarních měsících a druhý
na podzim. Poprvé se dveře našeho domova veřejnosti
otevřely v úterý 24. 4. 2018.
Od časných ranních hodin
se to v našem domově
doslova hemžilo, finišovaly
přípravy na tento den,
připravoval se velký sál
a ladily se poslední detaily.
Úderem
deváté
hodiny
do
domova
vstoupily
zvědavé
nohy
prvních
návštěvníků.
Každou
skupinu provedla sociální pracovnice, se souhlasem
uživatelů jsme mohli nahlédnout na jejich pokoje, do jídelen,
nechyběla prezentace činností v našich dílnách. Pro zájemce
bylo u stolečků vedle krbu připraveno poradenství z oblasti
sociální a zdravotní péče.
Letošní první den otevřených dveří můžeme hodnotit jako
úspěšný. Celkem k nám zavítalo 47 návštěvníků.
Dveře našeho domova se veřejnosti otevřou opět na podzim,
o tomto dalším dni budou opět všichni včas informováni.
-BB-
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VÝLET NA FLORU OLOMOUC
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskutečnil výlet na Floru Olomouc,
která slavila 60 let od první zahradnické výstavy. K této
příležitosti byly vysázeny nové záhony s cibulkovinami všeho
druhu a my jsme se mohli těšit na jarní rozkvetlé květiny.

Počasí nám přálo. Obloha byla jako
vymetená, bez jediného mráčku,
jarní den byl v plné kráse, jako
objednaný na výlet. Po cestě
autobusem jsme se v Rudolfově aleji,
která
protíná
olomoucký
park,
procházeli barevnými trvalkovými
záhony, které zde mají dlouholetou
tradici.
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Návštěva tohoto barevného,
voňavého
místa
v nás
zanechala
plno
dojmů.
V odpoledních
hodinách
jsme navštívili restauraci
v Dolanech
U
Bláhů,
kde jsme si všichni dali
dobrý oběd a kdo měl chuť,
zakončil
oběd
ještě
zákuskem nebo pohárem.
Při zpáteční cestě jsme si v autobuse povídali o všem,
co jsme za den viděli a ukazovali jsme si, co jsme na tomto
nádherném místě zakoupili.
-VM-

MOZARTŮV BÁL
Když se vysloví jméno Wolfgang Amadeus Mozart, všem
se jistě vybaví známý film, od již zesnulého režiséra Miloše
Formana. Ve čtvrtek 3. 5. 2018 jsme se do této doby alespoň
na chvíli přenesli. Do doby kdy se nosily hluboké výstřihy,
široké suknice a vysoké, bílé paruky. Zdobení vlasů, oblečení
a místností neznalo mezí. V tento den se i náš velký sál stal
pomyslným jevištěm v době rokoka. Mozartův bál jsme
zahájili tancem na známou skladbu „Malá noční hudba“. Poté
už jsme mezi námi přivítali nejdůležitější osobu dne,
samotného Amadea. Naše drahá kolegyně Melanie
Konvičková dostala za úkol hosta trochu vyzpovídat.
Dozvěděli jsme se něco málo z jeho dětství, puberty, jak to
měl s ženami, jaký vztah měl k rodičům, jaký vedl rodinný
život, jaké měl ve své branži nepřátele, jaké má svá oblíbená
díla a jeho tvorbu obecně. Mezi jeho nejznámější tvorbu
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patřila i Kouzelná flétna. Ukázku tohoto díla jsme mohli slyšet
z úst „tří operních pěvkyň.“ Na závěr rozhovoru za klavír
usedl sám mistr a zazněl „Turecký pochod“. Na bále se jako
obvykle podával zmrzlinový pohár a zákusky. Na výběr byl
věneček se šlehačkou, koňaková špička, ovocný košíček
nebo typický vídeňský sachr dort. Aby se tento bál mohl
uskutečnit, bylo zapotřebí práce švadleny a parukářky. Proto
velké díky patří Žanetě Mládkové za její šikovné ručičky při
šití našich kostýmů a Aleně Juráčkové za její nápaditost při
tvoření dobových paruk.
Výroba paruk a šití kostýmů:
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Wolfgang Amadeus Mozart - zajímavosti:
Rodné jméno: Johannes
Theophilus Mozart

Chrysostomus

Wolfgangus

Narození: 27. ledna 1756 v Salzburgu
Úmrtí: 5. prosince 1791 (35 let), Vídeň
Žánr: opera, symfonie, koncert, komorní hudba, string
quintet, piano sonata, klavírní koncert, smyčcový kvartet,
symphonic music, náboženská hudba a klasická hudba
Povolání: hudební skladatel, hudební pedagog, klavírista,
hudebník, varhaník, virtuos a houslista
Významná díla: Malá noční hudba, Kouzelná flétna, Figarova
svatba, Requiem, Symfonie č. 40
Manželka: Constanze Mozartová (1782–1791)
Děti: ze šesti dětí přežili pouze dvě Karl Thomas Mozart
a Franz Xaver Wolfgang Mozart
Amadeus byl malé postavy s velkou hlavou a modrýma
očima. V žádném případě se prý nejednalo o nějakého
výrazně atraktivního krasavce. Byl to společenský člověk
a zejména v dámské společnosti byl oblíbený. Mozart měl
fenomenální hudební paměť, většinu tehdejších hudebních
skladeb si dokázal kompletně zapamatovat (a to prý už od
raného dětství) na jediný poslech, tuto skladbu pak dokázal
velice rychle i zaznamenat v notách. Měl rád kulečník a tanec.
Již jako dítě choval domácí zvířata - kanárka, špačka, psa
a později měl i koně, na kterém se rád projížděl. Mluvil plynně
několika světovými jazyky, kromě němčiny ovládal výborně
italštinu a francouzštinu. Mozartův kult je jak v Rakousku,
tak v Německu stále velmi živý, jsou po něm pojmenovány
nejen hudební festivaly, ale i výrobky naprosto nehudebního
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charakteru, např. cukrovinky jako jsou Mozartovy koule
z pistáciového marcipánu, obalené čokoládou.

Operní zpěv:
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Wolfganga ztvárnil náš kolega Marek Rosmanit:

-SČ20

VYSTOUPENÍ POP ACADEMY
V pátek 4. 5. 2018 náš domov opět navštívili studenti hudební
školy POP Academy. Tato studijní organizace se zaměřuje
na výuku zpěvu všech hudebních žánrů a byla založena
v roce 2011. Školu navštěvují děti, ale také dospělí, kteří se
učí zpívat české písně, nechybí ani písně v jazyce anglickém.

Náš domov navštívilo celkem 8 zpěváků, nejmladší Michal
měl 8 let. Při produkci bylo vidět, že se vystoupení našim
uživatelům líbilo. Mnoho z nich si při něm vesele
pobrukovalo.
V repertoáru nechyběly ani písně z pohádky „Popelka“
a
„Sladké
mámení“
od
Helenky
Vondráčkové.
Vystoupení bylo ukončeno hlasitým potleskem.
-RK21

TEĎ UŽ SE LÉTA NEBOJÍME
V minulém roce se náš domov zúčastnil projektu Českého
rozhlasu „Ježíškova vnoučata.“ Mnoha našim uživatelům
se tímto splnilo vánoční přání. Náš domov měl však ještě
jedno přání, a to pro všechny uživatele. Okresní správa
sociálního zabezpečení v Ostravě toto přání splnila a dne
30. 4. 2018 proběhlo na naší zahradě slavnostní předání třech
slunečníků pro všechny naše uživatele.
Naši hosté, pod vedením pana Ing. Ztratila, se sešli s uživateli
u altánku na zahradě budovy A a poseděli u kávy či kapučína.
Do poslední chvíle byl dárek překvapením. Ještě větší radost
nastala poté, co jsme zjistili, že jsou u slunečníků i truhlíky,
do kterých lze sázet květiny.

Sázení květin se konalo 9. 5. 2018. Uživatelky našeho domova
se i v nepříznivém počasí sešly proto, aby do truhlíků
vysázely skalničky a zahradní trvalky. Nejdříve daly
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do truhlíků drenáž, poté
Vše nakonec i pečlivě zalily.

hlínu

a

nakonec

květiny.

Naši uživatelé tak mají možnost sledovat, jak se květiny
krásně uchytily, rostou a postupně začnou i kvést. V letních
měsících budou slunečníky využity hlavně v odpoledních
hodinách, kdy umí být sluníčko pěkně ostré, až vtíravé
a spoustě lidem nedělá dobře.
Na závěr ještě jednou velké poděkování všem, kteří na toto
vybavení naší zahrady přispěli…zkrátka se díky nim teď
už léta nebojíme!
-BBe-
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VÝLET NA TVARŮŽKY
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 jsme se v odpoledních hodinách vydali
na oblíbený výlet na tvarůžky do restaurace Mexiko.
Jako vždy pro nás přijel autobus, po krátké cestě rozkopanou
Ostravou jsme byli na místě.
V restauraci byl doslova ráj pro všechny přítomné mlsouny.
Každý si poručil na co měl chuť. Počasí nám přálo a tak jsme
mohli strávit příjemné odpoledne s talíři dobrot venku na
čerstvém vzduchu.

Odpoledne příjemně uteklo a ani jsme se nenadáli a čekala
nás cesta domů. Pravda, moc se nám nechtělo, ale všeho
dobrého po skromnu. Určitě se všichni těšíme na další
návštěvu naší oblíbené restaurace.
-MR-
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GURMÁN
Tak vás opět vítáme v rubrice o našem oblíbeném Gurmánu.
Pochlubíme se našimi specialitami a jako vždy odtajníme
i jeden recept, na kterém jsme si společně pochutnali.
Velký kulinářský úspěch zaznamenala speciálně upravená
paprika, která nesla název mistra kuchaře: „Rosmanitovy
kroužky“, na které se použilo orientální koření. Tento recept
zůstává tajemstvím kuchaře. Pro vážné zájemce informace
na čísle: 595 701 312.
Další světovou specialitou jsme se inspirovali přímo z Vídně.
Sacher dort doplněný pravou šlehačkou byl delikatesou
pro všechny labužníky.
Květen se nesl ve znamení italské kuchyně. Společně jsme
vytvořili neodolatelnou pizzu, doporučujeme vyzkoušet:
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Recept:








250g polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
2 vajíčka
400 ml podmáslí
sýr
salám
zelenina – poslední tři dle chuti

Smícháme mouku a prášek do pečiva, přidáme vejce
a podmáslí, vylejeme na plech s pečícím papírem, přidáme
ostatní ingredience (salám, sýr, zeleninu) a pečeme na 150 °C
cca 30 minut.
Přejeme dobrou chuť!
-MR, AJ-

VÝLET DO MALENOVIC
I letos jsme se vydali na
tradiční
třídenní
pobyt
v nádherných beskydských
lesích a horách. Letošní
rok bylo datum trvání
našeho pobytu stanoveno
od 23. 5. 2018 – 25. 5. 2018.
Počasí nám letos doslova
přálo.
Ve středu se 11 uživatelů
s doprovodem personálu vydalo autobusem zapůjčeným
z CSS Hrabyně do Malenovic, do hotelu Rajská bouda.
Nechyběly ani výborné domácí buchty s tvarohem, jablky
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a kakaem, které připravily paní ředitelka s paní vrchní
sestrou.

Pracovníci volného času si pro nás připravili pestrý program.
Skoro celý den jsme společně trávili na terase hotelu, na
čerstvém vzduchu. Příjemné povídání bylo zpestřeno řadou
kvízů, vyprávěním vtipů, hraním slovního fotbalu a binga.
Abychom nezakrněli, udělali jsme si každé ráno malou
rozcvičku. Nechyběly procházky do okolí, kde nám výhled
zpříjemňovalo
panoráma
Lysé
hory
–
královny
Moravskoslezských Beskyd. Skoro letní příroda nám dala už i
své první plody. Na procházkách jsme si pochutnali na
prvních lesních jahodách a společnost nám dělali na pastvině
koně a ovečky.

Uživatelé malovali na
kameny,
které
se
všem moc povedly:
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Jedním z největších zážitků byla i výborná domácí strava.
Na jednu z večeří jsme měli například lahodné kynuté
knedlíky s borůvkami, kdo chtěl pochutnal si na čepovaném
pivu.
Dny příjemně plynuly a večery se krásně táhly. Večerní
atmosféru dokreslovala hra na kytaru a zpěv.
Abychom se o naše zážitky podělili i s ostatními, připravují
pracovníci
volného
času
výstavku
do
vitrínky,
která zrekapituluje náš příjemný pobyt. Co říct závěrem?
Snad jen to, aby ten rok co nejrychleji utekl a my se do hor
vydali znova!
-DD-

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE, ČÁST 2
V minulém čísle časopisu jsme se dočetli, na co jste se mohli
těšit v první polovině roku. Toto číslo přináší přehled toho,
na nás čeká od července roku 2018.
Červenec a srpen
Prázdninové měsíce nám přináší svým teplým počasím
možnost hojně pobývat na zahradě našeho domova. Nebudou
chybět ani tradiční procházky do Bělského lesa, opékání
párků a kuželky. Sociální pracovnice si pro vás připraví
zajímavé prezentace, kterými zpříjemní letní dopoledne ve
velkém sále.
Září
V prvním měsíci nového školního roku budete mít možnost
zbystřit paměť ve velkém sále při jejím trénování.
Podnikneme výlet do nádherné Kroměříže, navštívíme
vinobraní na nedalekém náměstí SNP a sportovci budou mít
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možnost zúčastnit se orientačního běhu v Bělském lese. Také
se uskuteční finále kuželkového turnaje. Po prázdninové
pomlce také budete moci „protancovat“ odpoledne
na Hasičském bále.
Říjen
Zkracující se dny nám prozáří opět přítomnost dětí
ze Základní školy Šeříkova, se kterými se tentokráte utkáme
v kuželkách. Také se vydáme na druhou návštěvu do kostela
Svatého Ducha. Případné podzimní chmury a plískanice
půjdeme zahnat do Lesní školy na ochutnávku bylinných
čajů. A samozřejmě nezapomeneme ani na tradiční oslavu
Dne seniorů.
Listopad
Předposlední měsíc roku 2018 začneme v rytmu hudby,
můžete se těšit na Ostravský bál. Budou se konat i tradiční,
každoroční slavnostní večeře v restauraci U Vlka. Pošmourno
nám prosluní i dětský zpěv vystoupením dětí z Mateřské školy
Volgogradská.
Prosinec
Sváteční měsíc bude od samého začátku protkán atmosférou
blížících se Vánoc. Domovem se opět poline líbezná vůně
vánočního cukroví, společně rozsvítíme vánoční stromeček
ve velkém sále, navštíví nás Mikuláš s čertem a na Štědrý den
se tradičně sejdeme u štrúdlu a punče. Nebude chybět ani
veselý silvestrovský klub plný humoru a dobrého
občerstvení.
Jak je vidět ani druhá polovina roku nás nenechá zahálet.
O všech akcích, ať už plánovaných, tak těch, které ještě
naplánované nejsou, budete informováni na našich
nástěnkách, které jsou na každém úseku i v přízemí
a v našem domovském rozhlase.
-BB29

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.

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:
1. 6. 2018 a 4. 6. 2018 od 9.00 hodin Sportovní hry
7. 6. 2018 od 16.00 hodin
11. 6. 2018 od 9.00 hodin
26. 6. 2018

Vystoupení folklorního souboru Morava
Vystoupení souboru Zdeňka Černohouze

Výlet do ZOO – služba Domov se zvláštním režimem

29. 6. 2018 od 14 hodin

Indiánské léto (bál)

22. 8. 2018 od 14.00 hodin Duo Ruggieri (tenor+balet)

Sobotní kluby seniorů proběhnou: 9. 6. 2018
23. 6. 2018
7. 7. 2018
21. 7. 2018
4. 8. 2018
18. 8. 2018
V průběhu měsíců červenec a srpen proběhnou prezentace
sociálních pracovnic ve velkém sále. O tématu, datu a času konání
budete včas informováni prostřednictvím domovského rozhlasu
a informačních nástěnek.

Číslo 2/2018

Neprošlo jazykovou úpravou.
Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova.

Časopis připravili: Barbora Bedřichová (BBe), Melanie Konvičková (MK), Kateřina Rodovská (KR),
Renata Konečná (RK), Martina Schöberlová (MS), Alena Juračková (AJ), Věra Moravcová (VM),
Simona Čechovičová (SČ), Dagmar Dorotíková (DD), Andrea Dvořáčková (AD), Jiří Čiháček (JČ),
Barbora Běčáková (BB), Marek Rosmanit (MR)
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