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8. august 2019 - Bowling v penzióne Pohoda 

v Krušetnici  

Ráno sme sa nachystali a plní elánu sme sa 

vybrali do blízkej dediny Krušetnica, kde v sme 

mali vopred zarezervovanú bowlingovú dráhu                               

v miestnom penzióne. Keďže ani jeden prijímateľ 

ešte túto hru nehral, museli sme sa najskôr sme 

oboznámiť s pravidlami hry a potom sme už len 

hrali, hádzali guľami, smiali sa pri prvých 

pokusoch a nakoniec sme si spoločne posedeli 

pri chutnej kávičke. Všetci sme boli veľmi 

spokojní s výsledkami a už teraz sa tešíme na 

ďalší zarezervovaný termín.  
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14. augusta  2019 – Rozhľadňa Borová nad Tvrdošínom   

Prijali sme pozvanie od našich priateľov z CSS 

ORAVA Tvrdošín zúčastniť sa výletu na rozhľadňu 

Borová nad Tvrdošínom. Kvôli nepriaznivému, 

„upršanému“ počasiu si organizátori pre nás 

pripravili  náhradný program.  

Dopoludnie sme strávili v spoločenskej miestnosti 

zariadenia. Spoločne sme vyrábali „unikátne 

rozhľadne,“ porozprávali sa,  občerstvili pohostením, 

ktoré si pre nás pripravili a pri dobrej hudbe aj 

zatancovali.  
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15. augusta 2019 – Rezbárske diela v Zákamennom 

Rezbárske diela v Zákamennom: vyrezávané 

sochy, rozprávkové postavičky, dedinka 

z dreva, mlyn cez ktorý preteká potôčik, 

krásne počasie  a nakoniec „opekačka“. 

Takto príjemne sme strávili štvrtok 15. augusta 
2019.  
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22. augusta 2019  

Považské múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej  

Dňa 22. augusta 2019 sme sa vybrali na výlet 

do Terchovej. Navštívili sme Považské 

múzeum Juraja Jánošíka, kde sme si pozreli 

zaujímavý životopisný film. Po prehliadke 
múzea sme sa boli pokochať pohľadom na 

krásny  drevený betlehem, ktorý je vystavený 

v kostole Sv. Cyrila a Metoda. Cestou naspäť 

domov sme sa zastavili pri orloji v Starej 

Bystrici, kde sme si dali výbornú kávičku. 

Vyčerpaní, no plní zážitkov sme sa vrátili späť 

domov. 
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24. augusta 2019  – Púť na horu Butkov 

Hora Butkov, nové pútnické miesto,  prilákala 

aj nás. Zorganizovali sme spoločný výlet 

našich prijímateľov, zamestnancov a veriacich 

z miestnej rímsko-katolíckej farnosti.    

Čakalo na nás príjemné prostredie s krásnym 

panoramatickým výhľadom na okolie.  Naše 

dojmy  umocnili aj duchovné zážitky z krížovej 

cesty a svätej  omše. 

Trasa púte bola to dosť náročná,  mnohí 

bojovali s telesnou únavou... No v  srdciach 

všetkých  zostali pekné spomienky.  
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27. augusta 2019  – Výlet na Oravskú Priehradu 

Opäť sme s našimi imobilnými 
prijímateľmi navštívili nábrežie Oravskej 

priehrady. Pri slnečnom počasí 

a krásnom výhľade sme si spolu 

vychutnali šálku kávy a zmrzlinu. 


