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Novinky na prázdniny pro uživatele 

 
Režim pracovního dne 
9.00 – příchod uživatelů, měření jejich teploty a desinfekce, 
rozdělení do skupin,  
9.15 – 12.00 práce v jednotlivých dílnách a úklid a desinfekce 
pomůcek 
12.00 - 12.45 oběd pro uživatele 
12.45 – 14.30 odpolední aktivity (práce v jednotlivých dílnách nebo 
edukační činnost, 1x týdně společné setkání), úklid, zhodnocení dne, 
plánování dalšího dne, odchod uživatelů. 

Každý čtvrtek bude v našem zařízení nová psycholožka paní Mgr. et 
Bc. Martina Neumannová místo psychologa pana Mgr. et Mgr. Mirka 
Šamalíka. Dopoledne bude paní psycholožka k dispozici 
k individuálním rozhovorů a individuálním edukačním aktivitám, od 
13 do 14 hodin budou probíhat skupinové edukační aktivity. 

V zařízení bude nadále zvýšená hygienická opatření, mezi ně patří 
měření teploty a desinfekce při příchodu do zařízení, nošení roušek, 
při programu vaření se budou používat rukavice, prostory budou 
častěji větrány a denně desinfikovány. 

Do zařízení je třeba se hlásit nejpozději den dopředu do 10.00 hodin, 
a to jak osobně, telefonicky nebo mailem. Na program vaření je 
nutné se hlásit týden dopředu, abychom mohli vytvořit skupinky, 
které budou společně pracovat. 

Nadále mají uživatelé možnost objednat si oběd v ceně 60,- Kč na 1 
den. Je možné si vybrat z 5 jídel. Nahlášení tohoto oběda musí být 
minimálně den dopředu do 10.00 hodin. Objednání obědu je 
závazné a je nutné si oběd v daný den odebrat a zaplatit. Dále má 
uživatel možnost nosit si svůj oběd. 
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Mandala 
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Moravský kvíz 
 

1. Co to je spisovně "žufánek" ("šufánek")? 
 

a) Nádoba  
b) Malý hoch  
c) Prkýnko  
d) Naběračka  

 

2. Co to je spisovně "čupnout si"? 
 

a) Vystrčit nohu  
b) Dřepnout si  
c) Lehnout si  
d) Čichnout si  

 

3. Co to je spisovně "hrča"? 
 

a) Legrace  
b) Rána  
c) Boule  
d) Koule  

 

4. Jaká se jmenuje nejvyšší hora Moravy (i Slezska)? 
 

a) Lysá Hora  
b) Praděd  
c) Králický Sněžník  
d) Klínovec  

 

5. Je Morava větší než Slezsko? 
 

a) Ano  
b) Ne 

 

 
6. Nejdelší řekou Moravy a Slezska je:  

 
a) Svratka 
b) Dyje 
c) Morava 

 
7. Druhý nejstarší orloj v ČR je v: 

 
a) Litomyšli 
b) Olomouci 
c) Brně 
 

 
8. Socha slovanského boha Radegasta se nachází: 

 
a) v Jeseníkách 
b) v Beskydech  

9. Nejstarší známá keramická soška na světě - Venuše - se 
nalezla? 

a) U Horních Věstonic  
b) U Pavlova 
c) Mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi 

 

 

 

 

Vyhodnocení: 1.d), 2.b), 3.c), 4.b), 5.b), 6.c), 7.b), 8.b), 9.c) 
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Plán aktivit na měsíc červenec, srpen 2020 
 

- Pěstování a zpracování zeleniny a ovoce 
- Údržba areálu 
- Výrobky z tvořivé dílny 
- Glazování v keramické dílně 
- Program vaření v menších skupinách dle zájmu a IP: 

• v pondělí vaříme polévku 

• v úterý, středa, čtvrtek připravujeme hlavní jídlo  
• v pátek pečeme sladká nebo slaná jídla a vaříme 

polévku 
 
 
 
 

Aktivity pořádané projektem Vykročit z kruhu: 
 
Termíny svépomocných skupin: 
1. 7. - Boskovice v 15:30 
14. 7. - Doubravice v 15:00 
28. 7. - Boskovice v 15:30 
19. 8. - Doubravice v 15:00 
 

 
 
 
 
Změna programu vyhrazena. Bližší informace poskytneme na 
telefonu:  732747952, Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo 
nám.91(budova fary). e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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Redakce 
uživatelé a pracovníci PMD 

 
 
 

Kontakt   
Pěkná modrá Doubravice 
Soukopovo náměstí 91 

Doubravice nad Svitavou 679 11 
 
 
 

Kontaktní osoba  
Bc.  Petra Veselá 

e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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