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My tři králové jdeme k vám, 

štěstí zdraví vinšujem vám.  

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 

my jsme k vám přišli z daleka. 

Zdaleka je cesta naše, 

do Betléma mysl naše 

Co ty, černej, stojíš vzadu, 

vystrkuješ na nás bradu? 

A já černej vystupuju 

a Nový rok vám vinšuju. 

A my taky vystupujem 

a Nový rok vám vinšujem. 

 



 

Zápis ze společného setkání obyvatel 

Setkání konané dne: 6.12.2018 

Místo setkání:  společenská místnost A3 

Přítomní pracovníci:  Mgr. Milan Janoušek – ředitel 

 Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí úseku 

přímé péče a    sociální pracovnice 

 Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku 

Přítomní obyvatelé:   28 klientů  

Pan ředitel přivítal klienty 

Stavba se blíží úspěšně ke konci. Postupně se budeme domlouvat, kdo se bude 

stěhovat na budovu D. Kapacita je stanovena na 54 míst, místo původních 101 

míst.  

Naším cílem je zprovoznit budovu D od března 2019. Až budou práce dokončeny, 

budete se určitě moci jít podívat, jak to tam vypadá. Teď, prosím, ještě na D 

nechoďte, pracují tam stále řemeslníci. 

Pan ředitel poděkoval klientům i zaměstnancům, že tento náročný rok zvládli.  

Stále řešíme otázku topení a tepla na pokojích. Chtěli bychom, aby každý pokoj 

měl svůj teploměr. Potom uvidíme přesně, jak na tom který pokoj je. Na pokojích, 

kde v současné době teploměry jsou, jsme naměřili 22°C – 23°C, což je adekvátní 

teplota v místnosti.  

 



Připomínám ZÁKAZ svíček na pokojích. Prosím na pokojích si můžete rozsvítit 

pouze svíčku na baterku. I taková svíčka Vám může udělat pěknou atmosféru a je 

bezpečná. 

Pokud máte nějak problém, ať již technický nebo jakýkoli jiný, prosím informujte 

ihned při vzniku problému vedoucí přímé péče (paní Koutnou, paní Schoberovou) 

nebo sociální pracovnice. Vždy se budeme snažit Vám pomoci. Nedokážeme řešit 

problém, o kterém nevíme. Vždy se snažíme, abyste byli spokojeni.  

Snažíme se také zvyšovat kvalitu bydlení i prostředí. Čekají na vás např. nová 

povlečení, prostěradla, nové deky, ale také matrace.  

 

Dotaz: 

Chtěla bych se zeptat, jak často nám mají uklízečky uklízet na pokojích. 

Odpověď: 

Na pokojích se uklízí denně. Prosíme vás ale o toleranci a pochopení, pokud 

k vám na pokoj přijde pomocnice obden. Je možné, že vás nezastihla na pokoji, a 

sama vstoupit nesmí. Nebo je málo pomocnic a musejí přizpůsobit úklid počtu 

zaměstnanců. 

 

 

Zápis provedla: Erika Jarůšková 
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

Dne: 13.12.2018 

Přítomni: 

- Klienti:   20 

- Zaměstnanci: Ilona Bednárová, Pavel Vegner, Bc. Romana Holasová 

 

Zápis: 

Paní Bednárová přivítala klienty na posledním letošním předvánočním adventním 

setkání. 

Poznámky ze sešitů: 

Pochvala za žampiony 

- Děkujeme a vyřídíme v kuchyni 

Kynuté knedlíky s hruškami byly výborné. 

- To jsme moc rádi a děkujeme. Zároveň děkujeme ženám, které pomáhaly s 

přípravou hrušek (loupáním, okrajováním, krájením…) 

  



   

Měli jste možnost ochutnat chia chléb. Podle množství zbytků ale odhaduji, že 

vám příliš nechutnal, nebudeme ho proto vícekrát zařazovat do jídelníčku.  

O Vánocích budete mít na jídelníčku 2 různé vánočky. Jednou z pekárny 

Moravec, podruhé Nopek.  

Dotazy: 

Bude na Vánoce zelňačka? A mohli byste tam dát víc smetany? 

- Ano, zelňačka bude na Štědrý den na oběd. Používáme klasicky 27% 

smetanu.  

Chtěla bych více bramborové kaše místo těstovin. 

- Snažím se střídat přílohy, abyste měli pestrý jídelníček. 

Přání: 

- Rybí salát v majonéze 

- Vaječné topinky 

 

Děkuji, že jste přišli. Přeji vám všem klidný adventní čas, 

krásné svátky, do nového roku hlavně zdravíčko a přejeme 

vám, aby vám od nás chutnalo. 



V měsíci prosinci nastoupili do domova pro seniory: 

Růžena Stasiowská z  Rychnova na Moravě 

 

  

 

 

 

V měsíci prosinci zemřeli:  

Žofie Mlatečková 

Anna Marková 

Marta Navrátilová 

Ludmila Knollová 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Přehled společných akcí na měsíc leden 

3.1.2019 přivítání roku 

4.1. Tři králové 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Informace o zdražování kadeřnických služeb 

Kadeřnické služby se budou od 1.1.2019 zdražovat. Cena se mění na 75,- Kč. 

Děkuji za pochopení                                                Němcová Marta 



Svátky – Leden 

18.1. Vladislav - Procházka 

 

Narozeniny - Leden 

1.1. Marta Havlová, Vanda Pešlová  

7.1. Oldřich Němec 

13.1. Františka Duráková, Antonie Kadlecová 

14.1. Ludmila Navrátilová 

18.1. Marie Brziaková, Bohuslav Vágner 

19.1. Anděla Hadvigová 

22.1. Vlasta Vávrová 

25.1. Milada Rychlá 

27.1.  Ladislav Stránský 

29.1.  Marie Nádvorníková 

30.1.  Blanka Jůzová 

31.1.  Hana Veselá 

 

 

 

 

 



Volnočasové aktivity 

3.12.2018 výroba vánoční dekorace 

K vánocům patří výroba adventních věnců, svícnů a vánočních kaprů. Ve 

spolupráci s dětmi z MŠ Jiráskova jsme vyrobily krásnou vánoční výzdobu. 

Nesmíme zapomenout i na výrobu andílků, které děti namalovaly a vyzdobily 

dle vlastní fantazie. Těšíme se na další spolupráci s dětmi. 

 

 

 

 

 

 



5.12.2018 – Mikuláš, anděl a čert 

Jako každým rokem jsme s otevřenou náručí přivítali Mikuláše, anděla a čerta. 

Všichni klienti našeho DpS dostali nadílku. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.12.2018 Pečení vánočního cukroví 

Vánoční atmosféru jsme navodili vůní vánočního cukroví, které jsme ochutnali 

na vánočních kavárničkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.12.2018 Vystoupení vánočního pásma dětí ze ZŠ Křižovatka 

Potěšit nás přišly děti ze ZŠ Křižovatka, které si připravily vánoční pásmo plné 

písniček, básniček. 

Nakonec jsme si společně zazpívali. 

 

 

 

 

 

 

 



17.,18.,19.12.2018 Vánoční kavárničky 

Vánoční atmosféra nechyběla ani na vánočních kavárničkách. K odpolední kávě 

i čaji jsme ochutnali vanilkové rohlíčky, které jsme si samí upekli. 

Novinkou těchto kavárniček byla ochutnávka vaječného koňaku, který jsme 

uvařili. Moc všem chutnalo! 

 

 

 

 

 

 



Leden 

,, My 3 králové jdeme k Vám, 

štěstí, zdraví přejeme Vám“ 

v tomto povánočním čase 

v kraji celém rozléhá se. 

 

Vánoční atmosférou srdce zjihlá 

teď k potřebným se více nachýlila, 

laskavou dlaň svou otevřela 

a koledníkům dary věnovala, 

 

když ,,králové“ – děti i dospělí – 

pod znakem Charity se rozběhli, 

by dům od domu zazněly 

jich hlasy, staré písně když zapěli. 

 

Ty známé koledy, jež staletí 

lidské duše vždy roznítí, 

dojemnou něžností vždy osvěží 



a Zjevením Lásky vždy potěší 

zvláště ty, kteří ubozí a bědní, 

smutní, nemocní a opuštění 

den za dnem stále tíhu svou 

nesou na slabých ramenou. 

 

Štědré ruce se nyní otvírají 

a lidé do kasiček penízky ukládají, 

by blíženská láska se ukázala 

a světu hlásala, 

                                                       že je vždy stálá … 

 

 

      M. Krčilová 
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Přání k Vánocům 

Stalo se tradicí, že v adventním čase soubor zpěváků z řad klientů a 

zaměstnanců zazpívá v kapli. Stejně tak bylo i 16.12.2018. Zaplněná kaple 

našimi příznivci zazněla méně hranými i oblíbenými písničkami období adventu 

i Vánoc. Zpívali a hráli jsme již po sedmnácté. A pořád nás to baví. Zpívání  

v kapli má svou krásnou atmosféru, i když je nám tam zima. Děkuji všem 

zpěvákům za krásný zážitek a Janě Kranichové za skvělý doprovod na klávesy. 

 Jarmilka Stejskalová 

 

 

 

 


