
Informujeme

roãník I       ãíslo 8       fiíjen 2012 www.listyregionu.cz

2

Ve stfiedu 12. 9. 2012 probûhl na pÛdû
Centra sociálních sluÏeb v Letovicích nul-
t˘ roãník turnaje v rusk˘ch kuÏelkách me-
zi Domovy pro seniory. Na‰e pozvání pfii-
jali uÏivatelé z Domova pro seniory Brno
Podpûrova a Brno OkruÏní, uÏivatelé
z Domova pro seniory v âerné Hofie a dva
t˘my seniorÛ za námi pfiijely z Boskovic.

I kdyÏ nám poãasí nebylo zcela naklo-
nûno, meteorology avízovan˘ trval˘ dé‰È
a v˘razné ochlazení nebyly tak úplnû na
pofiadu dne. Proto jsme akci, tak jak bylo
plánováno, uspofiádali venku v zahradû.
Pro úãastníky byly pfiipraveny 3 soutûÏní
disciplíny, v nichÏ se soutûÏní t˘my utka-
ly ve dvou kolech. Jeden t˘m tvofiili vÏdy
4 hráãi. Jak jiÏ ze samotného názvu turna-
je vypl˘vá, jednou z disciplín byly samo-
zfiejmû ruské kuÏelky, kde cílem soutûÏí-
cích bylo shození co nejvût‰ího poãtu ku-
Ïelek pfii sérii 3 hodÛ. Abychom program
zpestfiili, doplnili jsme ruské kuÏelky
o kuÏelky stolní a o poupravenou verzi
‰védské hry Kubb. Mil˘m pfiekvapením

bylo, Ïe právû stolní kuÏelky sklidily me-
zi seniory velk˘ úspûch. A to zejména
proto, Ïe hra je vhodná pro kohokoliv
v jakékoliv tûlesné i du‰evní kondici. 

Cel˘ program uvedl Ing. Ivo Kubín, fie-
ditel CSSML, kter˘ mimo jiné také bedli-
vû sledoval cel˘ prÛbûh soutûÏe. Mezi

jednotliv˘mi koly bylo pro soutûÏící pfii-
praveno malé obãerstvení, aby v‰ichni
mûli moÏnost naãerpat nové síly. Bûhem
pfiestávek pak bylo moÏné prohlédnout si
na‰e zafiízení, ãehoÏ vyuÏil nejen dopro-
vázející personál, ale také samotní seniofii
náv‰tûvníci.

Vítûzem turnaje se nakonec stalo druÏ-
stvo, jehoÏ hráãi bûhem celého dopoledne
nasbírali nejvy‰‰í poãet bodÛ. Samotné vy-
hlá‰ení soutûÏe probûhlo po obûdû. Personál
kuchynû nám v tento den pfiipravil hovûzí
v˘var s játrov˘mi knedlíãky a vepfiov˘ fiízek
s bramborami. Hráãi prvních tfií t˘mÛ obdr-
Ïeli z rukou fieditele a sociálních pracovnic
sladké medaile, diplom a malou pozornost.
Vítûzem se tedy nakonec stali seniofii
z Domu s peãovatelskou sluÏbou
z Boskovic, druhé místo obsadil domácí
t˘m – tedy seniofii Domova pro seniory
v Letovicích a tfietí skonãil t˘m seniorÛ
z Domova pro seniory v Boskovicích.
I kdyÏ jak se fiíká - „Není dÛleÏité vyhrát, ale
zúãastnit se”. Na nikom z pfiítomn˘ch, ktefií
nebyli ocenûni, nebylo rozhodnû znát zkla-
mání. V‰ichni si dopoledne uÏili, pobavili se
a získali nové zku‰enosti, coÏ je, myslím, to
nejdÛleÏitûj‰í. Nezb˘vá neÏ si do dal‰ích let
pfiát mnoho úspûchÛ a spokojné seniory
a tû‰it se na dal‰í spoleãná setkání. 
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