
DOMOV DĚDINA 

Středisko Klášter nad Dědinou 

Kontaktní adresa: 

Domov Dědina 

Klášter nad Dědinou 23 

517 71 České Meziříčí 

tel: 494 627 428 



Středisko je umístěno ve zrekonstruované budově bývalé školy v 
malé obci Klášter nad Dědinou. Tato malá vesnička spadá pod 
obec Ledce. Je vzdálena přibližně 10 km od Opočna. Je zde 

autobusové spojení směr Hradec Králové a Opočno. Jelikož zde 
není obchod, jezdíme na nákupy do města nebo sousední vesnice. 

 

  

domov, dům 



Středisko umožňuje osmi obyvatelkám s lehčím mentálním a 
tělesným postižením žít poměrně samostatný život za 

podpory čtyř pracovnic domova.  

V prvním patře se nachází čtyři dvoulůžkové pokoje. 



Vždy ke dvou pokojům náleží obývací pokoj. 

obývací pokoj 



Schodiště jsme si vyzdobily keramickým stromem. 
 

V mezipatře je umístěna společná koupelna a WC. 

 

schodiště 

koupelna 



Jídelnu nám doplňuje akvárium. 

 

V přízemí se nachází dvě kuchyňky s velkou 
jídelnou, pracovna, koupena a WC. 

 

jídelna 



V našich kuchyních si připravujeme různé dobroty. 

Snídaně, obědy i večeře si vaříme samy. 

vařit 

kuchyň 



O práci v kuchyni se dělíme všichni. 

V létě pomáháme i se zavařováním. 

krájet 



Úklid pokoje je pro nás samozřejmostí. 

Pomáháme i s praním prádla. 

úklid 

praní 



Součástí domova je okrasná zahrada                          
s dřevěným altánem. 

S prvním jarním sluníčkem nám začíná                               
práce na zahradě. 

       zahrada 



Předzahrádku nám zdobí záhon tulipánů. 

Už v březnu vybíráme květiny do okenních truhlíků. 



O velikonocích nouzi o koledníky nemáme.  

Pálení čarodějnic a opékání buřtů. 

Velikonoce 



Od letošního jara si můžeme zajezdit na koni      
u sousedů. 

 

Na jaře už netrpělivě očekáváme, kolik bude 
letos mladých. 

králík 

jízda na koni 



Pokud počasí dovolí, jezdíme na časté výlety – hrady , zámky, 
parky, ZOO… 

Zámek Nové Hrady 



Kostel nanebevzetí panny Marie v Neratově 

Hrad Košumberk 



Také my se zúčastňujeme výstav prací klientek      
Domova Dědina. 

Po návratu z výletu je nutné „postarat se“ i o naše auto. 

auto 



Celoročně navštěvujeme různé kulturní akce. 

Společenský ples Domova Dědina v Českém Meziříčí 

tančit 



Bartolomějská pouť na Žampachu 

Zahradní slavnost v Opočně 



Taneční v Dlouhoňovicích 

Mikulášská zábava v Kutné Hoře 



Rekreace v Lázních Bělohrad 

Rekreace na přehradě Pastviny 



V neděli dopoledne chodíme do evangelického kostela.   

 

Rády jezdíme do přírody sbírat jahody, borůvky 
nebo houby.                                                                    

 

kostel 



Do knihovny v Ledcích jezdíme v zimě autem, v létě chodíme pěšky. 

 

Na podzim se zapojujeme do prací pro obec, hrabáním 
přilehlého parku. 

hrabání 

knihovna 



Máme možnost navštěvovat školičku v Domově Dědina v Opočně. 

Navštěvujeme multifunkční dílnu v Opočně.  

denní centrum 

     škola 



Volný čas trávíme každá po svém, např. výrobou 
košíků z papíru…..  

…..nebo pletením. 

pletení 



Na oslavy narozenin a svátků se vždy všichni těšíme. 

K tomu patří i návštěva restaurace. 

oslava 

restaurace 



Každý rok se těšíme na Vánoce…..  

…..a spoustu dárků. 

Vánoce 



V zimě se nechce ven ani naší kočce Milli. 

Sněhu je tu každoročně dost.  

kočka 



Návštěvy jsou zde možné kdykoliv, po předchozí domluvě v době 
od 6-22 hod. Možnost ubytování návštěvy zde není možný. 

Kolektiv pracovnic střediska Klášter nad Dědinou 


