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LÉTO 

Cupy - hupy, pravda je to, 

po jaru, že máme léto. 

Slunko hřeje, slunko pálí, 

ani chvilku nezahálí, 

všude smíchu je a ruchu 

- léto přišlo! 

Hejsa! Chuchu! 



Ohlédnutí za I. pololetím roku 2017 

Únor  
Dne 28. 2. jsme uspořádali masopustní zábavu, k tanci 

a k poslechu nám zahráli p. Trčala a p. Toman, masky 

řádily jako každý rok, 

všichni účastníci se bavili a 

svoji skvělou náladu 

vyjadřovali zpěvem.  

 

 

Březen  
Dne 8.3. se uskutečnila 

přednáška o Japonsku, 

přednášející Ing. Tamara 

Seidlová zpestřila přednášku 

dokumentárním filmem. 



 

Dne 16. 3. nás navštívil zpěvák Šimon Pečenka se svým 

programem „Hej páni konšelé“, z jeho repertoáru jsme 

vyslechli mnoho krásných písní od Karla Gotta, bylo to 

příjemně strávené dopoledne. 

 

 

Dne 31. 3. k nám zavítal náš známý pěvecký soubor 

„Sněženky a machři“ 

z Masarykovy základní 

školy Klatovy, opět nás 

uchvátil svým 

vystoupením, někteří 

uživatelé svým zpěvem 

„přispěli troškou do mlýna“. 

 

Duben 

Dne 4. 4. jsme navštívili velikonoční výstavu v klubu 

seniorů v Klatovech, na této výstavě vystavovaly své 



výrobky naše uživatelky, které se také účastnily 

zahájení výstavy. 

Dne 12. 4. jsme uspořádali velikonoční kavárnu, na 

které jsme přivítali kapelu Černí baroni, uživatelé byli 

nadšeni, společně si s kapelou zazpívali a zavýskali. 

 

Květen  

Dne 19. 5. nás navštívili dětičky z mateřské školy Luby 

a připravili si pro nás balíček písní, říkanek i básniček, 

dětičky nás navštěvují pravidelně, a tak jsme se na ně 

letos již moc těšili. 

 

Červen  

Dne 15. 6. jsme vyjeli do Klatov na akci s názvem „Na 

jedné lodi“, kterou pořádalo město Klatovy. Prohlédli 

jsme si stánky, ve kterých byly prezentovány různé 

sociální služby, osvěžili jsme se zmrzlinou a jeli domů. 

 

Dne 16. června 

jsme uskutečnili 

výlet na zámek 

ZBIROH, po 

prohlídce 



zámeckého, anglického parku jsme ve stejném městě 

navštívili cukrárnu, kde jsme se osvěžili letními 

zmrzlinovými poháry, kávičkou a dobrými zákusky. 

Posilněni jsme se vraceli zpět k domovu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 28. června proběhlo velké odpolední grilování 

vuřtů za poslechu krásné hudby, o kterou se postarali 

p. Trčala a p. Toman. Během grilování jsme také 

přivítali několik tanečních souborů z Domu dětí a 

mládeže Klatovy pod vedením slečny Dominiky 

Horejšové. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, přesto, že 

nám meteorologové slibovali bouřky, vítr a déšť. Po 

celé odpoledne panovala mezi 

všemi účastníky skvělá nálada. 



 

 

 

 

 

 

Nové informace o 

našem domově 

 Od 8. února 2017 máme v domově nový Výbor 

obyvatel ve složení:  

 paní Zdeňka Kalistová,  

 paní Marie Teršová 

 paní Jiřina Votrubová 

 pan Josef Růth 

 pan Josef Kučera 

 Všichni uživatelé si mohou stěžovat na péči, na 

ubytování, na stravu i na jednání pečovatelek a 

všech zaměstnanců, stěžovat si mohou osobně  

p. vedoucí, sociální pracovnici, koordinátorce nebo 

pečovatelce. Mohou si také stěžovat písemně, 

anonymně, dopis mohou dát do schránky, která je 

vedle hlavního schodiště v I. patře. 



 Každé poslední pondělí v měsíci probíhá beseda 

uživatelů s vedením domova, vždy od 10,30 hodin 

na jídelně uživatelů v I. patře, všichni jste 

srdečně zváni. 

 V měsíci červen 2017 jsme začali s kurzy 

Canisterapie – již několikrát nás navštívil p. Rendl 

se svým psem Sárou, která chodí za uživateli a 

vždy je hezky pozdraví, uživatelé jsou moc 

spokojeni, p. Rendl přislíbil další spolupráci. 

 Na nádvoří byly zakoupeny nové stoly, lavičky a 

slunečníky pro uživatele a návštěvy. Uživatelé je 

mohou využívat podle svých potřeb. 

 Plán kulturních a společenských akcí na II. pololetí 

roku 2017 je vyvěšený na nástěnkách na každém 

patře. 

 Také fotografie z akcí si můžete prohlédnout na 

nástěnce na I., II. a III. patře. 

 Během letních měsíců budeme podle počasí 

grilovat vuřty na terase v I. patře, grilování je 

v pátek od 14,00 hodin, akce je vždy vyhlášená 

místním rozhlasem. 

 V letních měsících navštívíme cukrárnu v Klatovech  

a uspořádáme výlet na klatovskou kolonádu.  

 


