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Návšteva letného kina v okresnom meste

Skupinka obyvateľov Slniečka si spríjemnila

teplý júlový deň návštevou letného kina v

Čadci. Dobrodružný filmový príbeh „Jim

Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema“ s

pútavým príbehom verných priateľov našich

divákov natoľko zaujal, že nespustili ani na

chvíľočku oči z plátna. Po predstavení sa

poprechádzali po námestí okresného mesta,

zastavili sa na zmrzlinu a s pocitom príjemne

stráveného popoludnia sa šťastní vrátili späť

do zariadenia.



Potulky po Rajeckej Lesnej

Krásny slnečný júlový deň sme využili na výlet do

Rajeckej Lesnej, známej dreveným betlehemom

a bazilikou narodenia Panny Márie. Našich

turistov neskutočne zaujal betlehem s

pohyblivými postavičkami, do výroby ktorého sa

pustil v roku 1980 majster Jozef Pekara. Vznikal

15 rokov a táto expozícia nezobrazuje iba

Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského

národa. Po prehliadke betlehema sme navštívili

spomínanú baziliku s obdivuhodným oltárom,

sochami anjelov a drevenou sochou Panny Márie.

Po prehliadke sme si na pamiatku zakúpili

drobné suveníry a zastavili sa v cukrárni na

zmrzlinový pohár.



Piknik v lesoparku

13. júla pripravili pracovníčky pre

obyvateľov Slniečka krásne dopoludnie pri

hrách, relaxovaní, rôznych súťažiach a

sladkom občerstvení. Jedna skupinka si

zahrala futbal, druhá zberala lúčne kvety,

niektorí chceli relaxovať a vyhrievať sa na

slniečku .... Každý si našiel činnosť, ktorá

sa mu páčila. Občerstvenie v podobe

koláčikov, kávy či nealko piva chutilo v

prírode naozaj skvele. Už teraz sa všetci

tešia na ďalší piknik.



Po turistických chodníkoch

21. júla sa vybrala naša turistická skupinka na túru

do osady Lalíky. Po ceste pozorovali letnú prírodu,

počúvali spev vtáčikov, dievčatá si natrhali do váz

kytice poľných kvetov .... Na spiatočnej ceste sa

zastavili v rodinnom rezorte na ľahké osvieženie a

po krátkej prestávke sa vydali na spiatočnú cestu do

zariadenia.



Zmrzlinová párty
K horúcim letným dňom jednoznačne patrí príjemné

studené osvieženie v podobe zmrzliny. Preto aj v

Slniečku každoročne pripravujeme pre obyvateľov

zmrzlinovú párty, na ktorej nechýbajú hádam žiadne

chute a farby tejto osviežujúcej maškrty. A aby sme

nedovolili „zmrzlinovým“ kalóriám zabývať sa v našich

telách, po sladkom maškrtení sme riadne prevetrali

všetky cvičebné zariadenia vo Fit parku. Takto sme

spojili príjemné s užitočným.



Z každého rožku trošku


