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V podzimních dnech listopadu v čase dušičkovém, jsme osvěžili  svá těla a duše 
v příjemném prostředí  Vrážského,  zámeckého,  lázeňského  areálu  
relaxačním  pobytem. 
 V prvé řadě patří poděkování  panu  Ing. Jiřímu  Veselému   a celému týmu  
profesionálů ošetřovatelů, lékařů, rehabilitačních pracovníků a ostatních 
zaměstnanců. 
 

 I v letošním roce jsme byli velice spokojeni s pobytem, bazénem, relaxací  a 
volnočasovými  večerními  aktivitami a soutěžemi, pod vedením Hely Šádkové a  
asistentek  Lucky a Bětky , se kterými  jsme se vůbec  nenudili. 
 

Krásný, osvěžující, podzimní  pobyt, byl odměnou za náročný letní pobyt, kdy nás 
trochu potrápilo počasí a  byli jsme  nuceni  improvizovaně měnit  program. 
 

 Vyvážené podzimní počasí naopak umožnilo příjemnou  procházku  a projížďku po 
zámeckém parku a okolí. Měli jsme možnost  nastoupit do aristokratického kočáru 
taženého párem koní . Nevšední  zážitek projížďky a příjezdu k zámku vzbuzoval  
dojem majestátnosti  panství a pocit neohroženosti. Vše bylo podtrženo  velkou 
ochotou pomoci  pana kočího, který obětavě pomáhal nastoupit našim klientům 
z vozíčků.  Tento zážitek byl pátečním dárkem pro všechny. 
 

 Každodenní večerní programy v režii Hely, Lucky a  Bětky i dalších šikovných 
asistentů nás provázeli celým pobytem. Hra se zavázanýma očima a dotyková 
komunikace hádej kdo je kdo, byla zajímavým zážitkem  pro jedince a způsobem, jak 
objevit další vlastnosti lidského vnímání  dotykem,třeba k určování osob.   Např. 
Hádej kdo jsem,  jsem hlava dýně!( 
 

Napětí v nás vzrůstalo v okamžiku, kdy jsme byli nemilosrdně vyhoštěni na chodbu a 
přímo nuceni hodinu čekat.  „Hlavy dýně“  rozžnuté  svícemi  sehrály hlavní roli 
v halloweenské show.  V bílé krabici obřích rozměrů   ležela  dvě strašidla obě byla 
dobrosrdečná a hodná k naší velké radosti a úlevě. 
 

 I další zážitky podzimního pobytu svědčí o perfektní atmosféře a skvělém kolektivu. 
Mimo jiné např.Katka s Helou v úterý opustily  pobytovou  skupinu odjezdem do 
Mladé Boleslavi na divadelní  představení. Vrátily se až druhý den.                                                  
Katka si pak  dala pivko a pak po něm prospala celý den, jako šípková Růženka. 
 

Pobyt v lázních Vráž u Písku byl i letos jedinečný. 
 

     Kateřina MAXOVÁ 
Předsedkyně DMO POBYTY o.s. 

V Mladé Boleslavi dne, 27.11.2013 
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