Červenec - srpen
prázdninový provoz

Třešně dozrávají, a my jsme toho využili k
přípravě chutného dezertu.
Všichni přítomni uživatelé
sociální služby si rozdělili
úkoly v kuchyni – přebírání,
vypeckování třešní, příprava třeného těsta,
úprava na plechu. Nakonec přišlo hlídání trouby
a po vychladnutí krájení a servírování. V horkém
letním počasí si všichni pochutnali na chutné
svačince v altánku. Uplatnil se i pitný režim.

15.7.2021

Hurá, jedeme za poznáním………

Ve čtvrtek ráno nasedáme do střediskového auta a jedeme na výlet. Cíl
našeho putování: Rožnov pod Radhoštěm, s návštěvou Valašského muzea
v přírodě, dřevěného městečka.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je největším
muzeem svého druhu v České republice. Tematicky se dělí na tři
areály: Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu – kde
stojí originální roubené stavby i kopie a rekonstrukce historických
budov. Průvodce seznámí návštěvníky se skutečnými příběhy jednotlivců
i rodin, kteří žili na Valašsku.

V rámci integrace našich uživatelů sociální služby jsme se zapojili do
komentované prohlídky muzea v přírodě.

Jedná se o „živé muzeum“, proto zde během celého roku probíhají akce,
kdysi zájemci mohou vyzkoušet nelehkou práci našich předků.

Dopřáli jsme si krátkou přestávku a doplnili ztracenou energii lehkou
svačinkou, která v přírodě chutnala víc. Pitný režim byl samozřejmě
zajištěn po celou dobu našeho výletu.

A jdeme dál……

Naše putování jsme zakončili dobrým obědem. Každý si vybral podle své
chuti. Při této příležitosti jsme opětovně procvičili základy stolování,
chování ve veřejných prostorách, ohleduplné jednání k ostatním
strávníkům. Výlet se vydařil, těšíme se na další.

V horkých letních dnech využíváme při pobytu v denním
stacionáři zahradu, altán, vycházky do okolí. Pečujeme o
květiny, sklízíme levanduli. Uvítali jsme možnost docházet na obědy
s malou skupinkou uživatelů do jídelny DP v Martinově.

Úterý 20.7.2021 – celodenní výlet

Střediskový automobil nás bezpečně dopravil na místo určení.

První zastávka patřila kulturní památce. Navštívili jsme zámek KUNÍN.
Malý „moravský Mirabell“
Zámek v Kuníně, kde studoval i František
Palacký, náleží mezi nejcennější barokní
zámky severní Moravy a Slezska.

Zámkem nás provázel kastelán, který poutavě hovořil o osudu zámku i
zámecké paní. Prohlídka byla zajímavá a poučná. Líbila se nám i zámecká
zahrada.
Lesní škola Ostrava – Bělský les
to byla další zastávka dnešního zábavného dne. Historie je poměrně
krátká. V polovině roku 2001 začaly Ostravské městské lesy za finanční
spoluúčastí statutárního města Ostravy s rekonstrukcí, k otevření došlo
21. května 2002. My jsme tady strávili několik příjemných hodin.

….ověřili jsme si, jak to s námi vypadá po fyzické stránce,
jakou máme koordinaci….

Uvítali jsme, že si můžeme připravit svačinku. Opékání párků v krásném
prostředí se všem líbilo a samozřejmě voňavý vuřtík chutnal všem.

Otvíráme nový list,
prvý letní měsíc končí a už přichází další – srpen

a s ním letní, zábavné aktivity - např. kulturní zážitek : návštěva výstavy

HIT ROKU : kamínkování

CVČ v Porubě, na ulici Otakara Jeremiáše je nedaleko sídla našeho
denního stacionáře. Rádi využíváme možnost využít cvičící stroje
k procvičení těla a tím k celkovému zlepšování kondice.

zdravý pohyb v přírodě nás baví vždycky

Průběžně se střídají tvořivé činnosti, procházky, sportování, návštěvy
společensko-kulturních akcí a další měsíc se pomalu blíží ke konci.

Počasí nám přeje, takže trávíme spoustu času na čerstvém vzduchu.

Máme štěstí, že blízko sídla SPR je lesopark s naučnou stezkou a
několik nově vybudovaných cvičících hřišť.

Prvý den měsíce září jsme využili nabídku Wichterleho gymnázia, které
ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Poruba připravilo pro všechny
zájemce zábavné dopoledne – Komenského Škola hrou v moderním pojetí.

XXI. století přináší nové pojetí výuky, možnosti ve vzdělávání

Venkovské TROJHALÍ
bylo další akcí, kterou jsme uvítali. Klienti si oživili znalosti z oblasti
pěstování plodin, zemědělské techniky. Opět byl největší zájem o oslíka
Karlíka , drůbež, králíky i včely.

Úterý 7.září proběhlo ve znamení sportovního turnaje v bowlingu,
vracíme se opět k programům, projektům a oblíbeným aktivitám.

Letos za SPR- SK CHachaři bojovala tři družstva, a to velmi úspěšně.
Z celkového počtu zúčastněných 17 sportovních týmů jsme se umístili
na zlaté a stříbrné pozici. Třetí družstvo získalo krásné 8. místo.

Nejlepšími hráči turnaje v jednotlivcích byli vyhlášeni tři sportovci SPR :
dvě ženy - Hanka Tomisová a Pavla Krupová a za muže Zdeněk Marchlík.
BLAHOPŘEJEME

Den zdraví
proběhl v průběhu měsíce září na mnoha místech Ostravy. My jsme
využili možnost účasti na této akci v centru Ostravy na Masarykově
náměstí a poté v Porubě na Hlavní třídě. Na Masarykově náměstí jsme si

prohlédli sanitku, zaměřili se na odborné poradenství, testování zdarma
(HIV, tlak, procento tuku v těle) a zjistili tak svůj zdravotní stav. Další
zajímavá součást Dne zdraví, která se těšila oblibě, byla ukázka první
pomoci, potravinová pyramida a zejména canisterapie. Na Hlavní třídě
v Porubě zaujaly informace o očkování, psychohygieně v době covidu,
„senior rikša“ a velký zájem byl o vyzkoušení brýle simulujících opilost.

