
Meziboří * V Domově sociálních služeb
Meziboří se ve třetím listopadovém týdnu
konaly sportovní hry. Tentokrát nebylo cí-
lem vyhrát, a]e zúčastnit se _ přesně podle
hesla zakladatele olympijských her Pierra
de Coubertina. Disciplíny byly poněkud
netradiční: v první z ních se účastníci mě]i
trefit kloboukem na věšák. V našem pří-
padě se jednalo o klobouk asijský, který se

ukázalbýt letcem poněkud záludným. Ma-
lování poslepu příneslo ve1mi zajímavé vý-
tvory v podobě ne vždy identifikovatelných
obrázki a pak vejce z polystyrénu nalžici
přenést z bodu A do bodu B. Poté již začalo
jít do tuhého. Jízda naslepo:jedenvozičkáÍ
v ro1i navigátora a jeho řidič se zavázanýma
očima závisIý na pokynech svého parťáka
na vozíku' K tomu občasná záměna směrů,
opožděné pokyny a máte discíplínu, u které
přIlirližejícirn tek1y slzy smíchu. Všichni se
dobře pobavili a spoIečně strávené dopole-
dne přispělo k utužení vztahů a navázání
nových přátelství. Vítězi se sta1i všichni
účastníci, a tak drobné věcné dary s diplo-
my potěšily také všechny.

Martin Krčka'
Domov sociáIních služeb Meziboří

Nový Jičin _ K Vánocům patří nejen po-
hoda, klid, vůně cukroví a stromeček, a1e

také dárky. A tak se zrodila myšlenka spl-
nit nějaká přání naším uživatelům. Zrea]i-
zovat tento nápad nám pomohlo středisko
volného času Fokus Nový Jíčín - zapomocí
sociální sítě a zejména díky dobrým lidem,
kteýí si vybraIi seniora s jeho pÝáním, jsme
naplnilí štědrého ducha Vánoc. Dárky pře-
dávali zástupci Zastupitelstva dětí a mlá-
deŽe spo1u s ředitelem SVČ Fokus a ředi-
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te]kou Domova Duha, p. o. Myšlenka se
povedla, uživatelé byli šťastní, překvapení
a vděční. Ve1ké díky také patří dětem z Fo-
kusu, které nás navštívi1y a dárky předaly.
Společně se nám podařilo v předvánočním
čase vykouzlit šťastné úsměvy na tvářích
našich uživatelů.

Petra Szabó, vedoucí přímé péče

Domov Duha' p. o.. Nový Jičín

Vodňany - Ve čtvrtek 22. prosince 20L6
se v CSP Vodňany konala tradiční Sváteč-
ní vánoční večeře. Pozvání přija1i starosta
města Vodňany V. Heřman a místostaros-
ta M. Kodádek, kteri v úvodu popřáIi vše
nejlepší do nového roku. Ředítelka Centra
Mgr. Bc. Daniela Davidová se ujala před-
nesu duchovního s]ova ve formě příběhu
s ponaučením. Po pros1ovech a přípitku
proběh1a klasická štědrovečerní večeře
v podobě bramborového sa]átu a sma-
ženého kapra s ochutnávkou vánočního
cukroví. Po večeři nám sváteční náIadu

povznesly svým zpěvem slečna Marková
a paní Učire'lka zpevuZIJŠ Vodňany Veneta
Marešová, se kterýmí sí vánoční koledy za-
zpivali lživ atelé' jejich rodinní příslušníci,
zaměstnanci i hosté. Sváteční vánoční ve-
čeřipŤedcházelo, jako každý rok' obdarová_
ní všech uŽivatelů vánočními dárky od ře-
ditelky Mgr. Bc' D. Davidové a vrchní sestry
Bc. M. Hynkové.

Mgr. Petra Trnkovti, DiS.,
sociáIní pracovnice
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Valašské Meziříčí _ Neobvyklý vánoční
dárek v podobě canisterapie dostali klienti
Diakonie ČCE _ hospice CITADELA. Již
před Vánoci začaly do hospice CITADELA
i do domova KONVIKT docházet tři dámy
se svým psím doprovodem a provádět ca-
nisterapii. Dostatek finančních prostřed-
ků se podařílo získat na podzim minulého
roku prostřednictvím kampaně Psí pomoc
hospící a domovu. Díky tomu mohou psí
návštěvy pÍicházet do obou zařizeni pta_
videlně celý rok, za což patři všem dárcům
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velké díky. Canísterapie má ptokazatelný
pozitivní vliv na lidi s duševnímí i fyztc-
kými omezeními, ve většíně případů při-
náší pocit uvo]nění a téměř vždy vykotzlí
úsměv na tváří. To dokazuje i vyjádteni
jedné z canísterapeutek J. Bo]fové: ,,stal se
takový rnalý záztak. Zkusili jsme navštívit
dvě paní ležícina společném pokoji, dle se-
stet vždy negativní. Jedna se chtěla na psa
alespoň podívat, druhá se po chvilce taky
zapojila. Při odchodu se obě k]ientky usmí-
valy a tváři1y se spokojeně." A to byl cíl.

Mgr. Zuzana Venturov á, Diakonie ČCE
ho spic C|TADELA VaIaš ské M eziř íčí
Za Diakonii ČCE - hospic C|TADEL

Tábor _ od pana Martina Nováka a jeho
firmy BSP jsme dostali pozvání na Silvest-
rovskou vyjížďku na kolech. Pozvání jsme
příjali, počasí bylo krásné a tak jsme se
ve sloŽení ředitel Klíčku Petr Brázda, eko-
nom Luděk Urban, Kami1 Sixta a klienti
Michal Náhlovský Jíří Vladyka a jeho otec
Jiří Vladyka sešIi dne 31. 12. 201'6 na star-
tu na náměstí v Sezimově Ústí, kam přije-
1o na 150 cyklistů. Vyrazilijsme přes řeku
Lužnici do Radimovic. Kopec to byl dlouhý
a táhlý, ale nakonec jsme přece jen dorazi1i
k první občerstvovací zastávce u naší ko-
Iegyně z Klíčku Moníky Floriánové. Sku-
pina cyklistů pokračova1a dál na 33km
dlouhou trasu. Naše skupina sjela z kopce
zpět do Sezimova Ústí, d1ouhý sjezd jsme
si všichní hezky uŽili. Konec vyjíŽdky by1

v restauraci U 1ípy, kde se za účasti všech

jezdců spočíta1o dobrovolné vstupné, které
by1o věnováno Klíčku. Konečná částka byla
neuvěřitelných 19 440Kč. Všem účastní-
kům moc děkujeme a těšíme se na další vy-
jižčIkurrrožná i v létě.

Mgr Petr Brázda, ředitel, Denní
a tý denní st acionář KIíč ek Táb or-Z áIuží




