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V lesním baru
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Pečení mamuta

Jednu srpnovou sobotu jsme se
vypravili s klienty Chráněného
bydlení Letovice na nedaleký výlet
do okolí. Cílem byl nový lesní bar,
který nám nabídl osvěžení v parném dni. Určitě sem ještě zavítáme!

Mám ráda cesty autem, když jedu
úplně sama. Obzvlášť ty, které vedou hezkou krajinou, kde je na co
se dívat, kde člověk vidí do dáli
i kus někam pod sebe. Jednu takovou jsem zažila první zářijovou
sobotu. Byla to cesta na svatbu do
zaříznutého údolí řeky Bobrůvky.
Nikdy předtím jsem tam nebyla.
Měla jsem hodně velkou chuť zůstat, vzít batoh a stan a pár dnů se
jen potulovat. Nejspíš by mi nevadily ani zmrzlé nohy ve spacáku.
Ale nešlo to. U mlýna na mě čekali
fajn ženich s nevěstou, pak nákupy a doma děti a muž…
Přes nemožnost prošlapat si ta
místa, mi sobotní jízda zůstala
v paměti. Louky a borovice, šípky
a jeřabiny. A za to všechno velká
vděčnost tomu Někomu. Dýchá
z toho svoboda, na chvíli nechat
být všechny starosti a něco nabrat, nechat se dofouknout, občerstvit. Ono je to na začátku maratonu školního roku dost potřeba.
Tak ať zažijete něco, z čeho je radost, co Vám pozvedne koutky úst
a dodá chuť do kroků, které jsou
před Vámi.
Iva Květonová

Prázdniny pro nás v Chráněném
bydlení Nosislav znamenají příměstský tábor. My už nikam nechodíme, ale přijdou k nám děti
a je vždy veselo. Letos jsme měli
hostinu a společně jsme pekli mamuta!

Ledové osvěžení

Grilování
K létu patří grilování. Klienti se na
něj těší už dlouho dopředu. Tentokráte ho v Chráněném bydlení Letovice pojali jako uvítací párty jejich
nové vedoucí, Dany Gajdičiarové.
Aby čekání, než se maso a sýry
ugrilují lépe uteklo, připravila si pro
ně Dana kvíz o lidském těle.
Posezení bylo moc fajn a všichni si
pochutnali!

Protože v srpnu venkovní teploty
dosahovaly tropických teplot, bylo
potřeba se schladit. A tak jsme
s klienty Centra denních služeb
Brno vyrazili na procházku do
parku spojenou s osvěžením
v podobě nanuku.

Zveme vás

Doporučujeme
film: SPÍCÍ KRÁSA
Láska mění
vidíme věci.

způsob,

jakým

Senátorovi Beffardimu umírá
žena, dcera Maria se s ním
odmítá bavit a jelikož on sám už
má plné zuby poslechu příkazů
druhých, rozhodne se rezignovat.
Jeho dcera Maria je velmi
pobožná
a zamilovaná do Roberta,
mladíka z vlivné rodiny, který
pečuje
o
svého
maniodepresivního
bratra
a
vidí
věci
komplikovanější, než ona. Na
drogách závislá mladá žena se
už
několikrát
pokusí
o sebevraždu, avšak záměr jí
překazí mladý doktor s mizerným
jménem Pallido. Mezitím je mladá
dívka
Rosa
napojena
na
dýchacím přístroji a její bratr
Frederico by udělal všechno
proto, aby jí pomohl vzbudit se.

Brněnské dny pro zdraví
Život s Alzheimerem
4. 10. 2022 16:00 - 17:00
Dozvíte se, jak se tato nemoc projevuje prakticky, jak zvládat péči o takto
nemocného doma, osvědčené způsoby komunikace s lidmi s ACH. Jak
k nim přistupovat, jak s nimi pracovat, jak předcházet náročným situacím,
agresi, atp. Bude prostor i pro vaše dotazy, zkušenosti z praxe.
Registrace: na tel. č.: 734 166 378 nebo na e-mailové adrese:
km.brno@diakoniebrno.cz
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Mozaika příběhů a postav se
odehrává v rozmezí několika dní
v únoru 2009 na pozadí příběhu
mladé ženy jménem Eluana
Englaro, která setrvává v komatu
již sedmnáct let.
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