
 

 

 

  

 

  

 

září 2019 

  

 
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 
Na dešti v září rolníků moc záleží. 

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro 
víno otrava. 

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. 
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho 

větrů. 
Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý 

strom. 
Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 
Babí léto - léto na odchodě. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a 

pozdní zimu. 
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 
Září jezdí na strakaté kobyle. 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. 
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho 

sněhu. 
Září, na léto jde stáří. 



 
 

Setkání konané dne: 20. 8. 2019 
Místo setkání:    společenská místnost A3 
Přítomní pracovníci:        Mgr. Milan Janoušek – ředitel  
                                           organizace 

Bc. Romana Holasová - zástupce ředitele, vedoucí 
úseku přímé péče a sociální pracovnice 
Vladimíra Havlíčková, DiS. – sociální pracovnice  
Dagmar Pospíšilová – volnočasová pracovnice 
Iveta Cinková - Vedoucí zdravotního úseku (vrchní 
sestra) 

                                                                               

Přítomní obyvatelé:  28 klientů  

Pan ředitel Mgr. Janoušek: 

 Na úvod pan ředitel přivítal všechny přítomné.  
 Pan ředitel se dotázal všech přítomných, zda nemají nějaké dotazy či 

připomínky k financování DPS. 
 Předána informace, že v areálu údržbáři opravují zámkovou dlažbu, tímto 

jsou klienti požádáni, aby dbali na zvýšenou opatrnost v těchto opravovaných 
prostorách. 

 Proběhne rekonstrukce fasády na budově „C“ – předem budou všichni 
informováni o zvýšeném pohybu řemeslníků. 

 Všichni byli vyzváni k hlášení jakékoliv poruchy/závady. 
 Na budově „D“ jsou nově označené dveře. 
 Do budoucna je v plánu vybudovat dřevěný altán v prostoru mezi budovou 

„A“ a „C“. 
 Nefunkční žaluzie na pokojích budou postupně obměňovány za závěsy. 

 

Paní Bc. Romana Holasová: 

 Informovala o plánovaných akcích v DPS 
 Dne 28. 7. 2019 se bude konat „Sportovní den“, tako akce bude spojená 

s odpoledním opékáním buřtů, k dispozici bude i točené pivo, … posezení za 
poslechu hudby … . 

 

 

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL 

  

 



 Dne 29. 7. 2019 se zúčastníme „Mezi-ústavních her“ v Prostějově, zapojí se 
čtyři klienti + dva doprovody.  

 Dne 30. 8. 2019 přijde do DPS zazpívat pěvecký sbor z Holandska. 

 

DOTAZY A PODNĚTY: 

Mohlo by se něco udělat s cestami z kostek ? …. Velmi špatně se po nich 
pohybuje s vozíčkem ….. Prozatím není možné odstranit, není dostatek 
finančních prostředků … ale v plánu je, že se budou postupně měnit za 
zámkovou dlažbu. 

 

                   Zápis provedla: Vladimíra Havlíčková     

O TERMÍNU PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ OBYVATEL VÁS BUDEME VČAS 

INFORMOVAT VYVĚŠENÍM TÉTO INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH 

 

 

 

 

 

       ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ STRAVY                                                           

      

Dne: 14. 8. 2019                                                          

Přítomni - počet klientů: 24 

- zaměstnanci domova: p. Bednárová, p. Topinková,  

  p. Mgr. M. Janoušek,  p. Z. Kolářová, DiS.,  

Zápis:  
Přivítání klientů. 
Informace: 

 Nyní se budou vracet zpět večeře ze studených na teplé 



 V roce 2020 budou v letních měsících (červen, červenec, srpen) studené 
večeře 

 Náklady na studenou večeři jsou poněkud vyšší než za teplou 
 Potraviny se budou zdražovat – p. Hanák bude zdražovat maso, u mléčných 

výrobků (Choceňská mlékárna) by cena měla zatím zůstat stejná 
 Kvalita potravin jde prudce dolů – např. mouka…, zajistit kvalitu potravin za 

dobrou cenu je již umění 

Přečteny sešity 2. oddělení:  

Pochvala: Smažený květák – výborný oběd 

                 Švestkové knedlíky, Kovbojské fazole – výborný oběd 

Stížnost: Znojemské pečeně – tvrdé maso 

               Polévky – někdy se zdají hodně pepřené 

 

Přání:  

„Mrkváče“                           Plněné papriky                 Segedínský guláš 

    

 

 

Přečteny jídelníčky na září. 

 

TERMÍN PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ KE STRAVĚ BUDE 25. 9. 2019 

Zápis provedla:  Zuzana Kolářová 

 

 



SVÁTKY - ZÁŘÍ 

 

10. 9. Irma Kladivová 
12. 9.  
Marie Bílková 
Marie Brziaková 
Marie Bušinová 
Marie Čepilová 
Marie Fejlová 
Marie Franková 
Marie Hruštičková 
Marie Kašparová 
Marie Kopecká 
Marie Krčilová 
Marie Mynářová 
Marie Nádvorníková 
Marie Musílková 
Marie Navrátilová 
Marie Rosenbergová 
Marie Sedláková 
Marie Schillerová 
Marie Soudková 
Marie Staříková 
Marie Svojanovská 
Marie Šauerová 
Marie Zatloukalová 
 
16. 9.  
Ludmila Dvořáčková 
Ludmila Hainzová 
Ludmila Nečasová 
Ludmila Schupplerová 
 
28. 9. 
Václav Nosek 
 

 

 

 

 

 

 

Vše nejlepší 



 

  3. 9. Milada Brachová 
  3. 9. Marie Franková 
  6. 9. Lubomír Záruba 
  7. 9. Zdeněk Vítek 
  9. 9. Stoyana Taneva Nicolova 
  9. 9. Božena Seidlová 
11. 9. Hedvika Indráčková 
15. 9. Bohumil Kroulík 
15. 9. Ludmila Schupplerová 
18. 9. Václav Nosek 
19. 9. Aranka Štěpánková 
19. 9. Věra Černušáková 
24. 9. Vlasta Pařilová 
24. 9. Růžena Procházková 
25. 9. Jiří Křetínský 
26. 9. Agnesa Svobodová 
26. 9. Vlasta Konopáčová 
26. 9. Marie Bílková 
27. 9. Alena Kubátová 
 

 

 

 

 

V SRPNU  NASTOUPILI  DO  DOMOVA  PRO 
SENIORY   a   DO  DOMOVA  SE  ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM: 

  NAROZENINY - ZÁŘÍ  

    1. 8. 2019 Klimeš František 
  14. 8. 2019 Stašovský Antonín  
  22. 8. 2019 Zatkoukalová Marie 
  26. 8. 2019 Havlíčková Božena 
  27. 8. 2019 Kubatíková Marie 
 

V SRPNU ZEMŘELI: 

   

  8. 8. 2019 Steffanová Terézia 

31. 8. 2019 Kalvoda Vlastimil 

 

 

Vše nejlepší 

Vzpomínáme 



M. Krčilová 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září 

Sluníčko se dříve níží, 
tklivý podzim se už blíží. 
Příroda nám dává plody, 

štědré dary své úrody. 
 

Jablíčka se červenají, 
zlaté hrozny v sobě tají 
třpyty vína skleniček 

ze svých drobných kuliček. 
 

Hruštičky ladné jak tělo dívky, 
slaďoučké jak čisté polibky 

panny, jak nektar pro včeličky, 
jejž mění v med pro všechny 

dětičky. 
 

Švestičky se usmívají, 
ale lidé do kádí je dají, 

aby se obětovaly 
a lidem pak věnovaly 
slivovičku jadrnou, 

pro zdraví tak potřebnou 
těm, kteří tu víru mají 

frťany, že jim pomáhají. 
 

Nic však zadarmo tu není, 
je to výsledek snažení, 

lidské péče. – Dobra ta se 
dostaví 

z poctivé práce 
a trudné únavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



„Vzpomínky“ pana Vládi Švandy Dostála: 

 

„Jarda Hanzl ruce spíná 

počkejte vy bando líná, 

hej hola holariajá 

proženu vám kolena ...“ 

 

Jo, tak nějak to bylo v tom našem městě „ hraničářů“. My malí kluci jsme to ale brali jako fakt 
a slovo vedoucího bylo zákonem. 

Jako tenkrát, když pan prezident Beneš projížděl Hanou: Sraz byl u „Domu mládeže na 
Tyršové“ (dnes je tam školka, kde jsme nasedli na 3 vojenské náklaďáky a hurá do Olomouce. 
Stáli jsme jako špalír v uličce u Horního náměstí, za námi vojáci s puškami v poloze „k poctě 
zbraněmi zdravili naším pozdravem levou ruku nataženou dozadu, aby nikdo nevstupoval do 
vozovky. Pan prezident projel asi si nás v tom trapasu ani nevšimnul, jen paní Hana nám 
zamávala a my jsme vylezli na náklaďáky a „tra-dá“ domů. 

Pak přišlo období Sokolovského sletu a hrůza? Sokoli neměli žáky, kdo je bude 
v Boskovicích na župním a hrůzo v Praze reprezentovat! Netroufám si hádat, čí to byl nápad, 
ale u „poradního“ ohně na Křížovém vrchu padlo: Skauti budou cvičit Sokoly! Vybrali nás 
16 a pan Olžbut nás u něj na Mánesově ulici začal trénovat. Šlo mu to dobře, takže jsme 
v Boskovicích vyhráli na celé čáře.  

Do Prahy nás jelo celkem 16 a vedoucí – pochopitelně. Sokoli při sečvičné na stadionu, kde 
jsme se my čtyři – 3 Zdenkové: Neuer, Mazel, Sedlář a já dostali do čela proudu. Jaké bylo 
překvapení, že přímo proti Gotwaldovi seděl jak paša v uniformě samé zlato. 

Po docvičení nás naspali do vlaku a odvezli domů. Pokud jste viděli tehdejší sletový průvod, 
tak ti žáci byli vymydlení Pražáci ve vyžehlených krojích. Nás doma čekalo stěhování na 
Piaristickou do baráku, který vypadal, jako kriminál a z kterého nás stejně po „únoru“ 
vypakovala SNB.  

No, to je asi tak všecko, na co stojí z poválečné éry Třebovských skautíků vzpomínat. Ještě 
snad na to, jak Ruda Veselý s námi jezdil ve vojenském nafukovacím člunu po Třebůvce až 
dolů pod Linhartice, chtěl založit vodácký oddíl. Ale to už bylo pozdě. Já jsem šel do učení 
na šachtu, naši se stěhovali, a než jsme se vrátili, byla už jiná doba a o té jsem psal minule. 

Loučí se s Vámi    

Vláďa Švanda Dostál 

 

 

 



„ ZPRAVODAJSTVÍ“ pana Vládi Švandy Dostála: 

 

No tak už mne tady zase máte se zpravodajstvím z „upláchlého“ měsíce srpna. Byl to měsíc 
solidních veder, třicítky střídaly bouřky (naštěstí všude okolo) a v tom měsíci se konečně 
podařilo dokončit stěhování (akorát kanceláře jsou pořád na penzionu) a do toho loučení 
s prázdninami - sportovní odpoledne v Prostějově a koncert Holanďanů, a to v jednom týdnu.  

Jo lidičky, to vám byl fofr: 2x2 hodiny nácviku, lidi nesehraní a jelo se. Jeli jsme ve čtyřech: 
Bohumil Horký a já za áčko, paní Urbášková a Simonová za déčko tu paní z doprovodu 
jménem neznám a vezla nás Zuzanka z osobního. Jeli jsme naštěstí Fordem, říkám naštěstí 
v jiném voze bychom asi trpěli vedrem. A tak to bylo celý den v Prostějově krásné přivítání 
(zákusky, kafíčko, minerálka) a šlo se do parku. Hned na prvním stanovišti tlačenice, tak 
jsme to obešli a šli jsme dál. Postupovali jsme dosti rychle, o jednotlivých stanovištích se 
raději nebudu rozepisovat, děvčata vše pečlivě dokumentovala. A najednou jsme to měli za 
sebou a šlo se na oběd: hrachová polévka, řízek jak lopata, kopec brambor, okurkový salát – 
lidi to nebylo ani k snědení.  

Pak pan ředitel vyhlásil pořadí: ze tří pohárů zůstaly 2 (1. a 3. místo) doma, druzí byli 
z Radkovy Lhoty (kde to je,) na nás zbylo šesté místo (no šestí ze čtrnácti, to je snad, dobré, 
nemyslíte?) ještě diplom za účast, balíček na cestu a jelo se domů. 

Lidi, když jsem viděl tu Saharu okolo Konice, tak se mně dělalo zle. 

Teď už jen trénovat na příští rok!!! 

Váš Vláďa Švanda Dostál 

 

 

 



 
13. 8. 2019 „Tvoření levandulových kytiček“ 
V rámci tvořivé dílny jsme třídili, vázali a zastřihovali levanduli, kterou jsme si před tím 
nastříhali a nasušili. Z levandule jsme vázali kytičky, které jsme rozdali mezi všechny 
klienty. „Moc jsme si to užili“ a vůně levandule provoněla celé oddělení. 

 

 

 

 
 

       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „D“ 



21. 8. 2019 „Tvoření váziček“ 
 

V rámci tvořivé dílny jsme procvičovali jemnou motoriku a vyráběli jsme si vázičky 
do jídelen. Klientky z toho měli velkou radost.  

 

 

Zapsala: Dagmar Pospíšilová 

 

NAŠE SPOLEČNÁ AKCE  „SPORTOVNÍ ODPOLEDNE“ 

Dne 28. 8. 2019 se konalo „Sportovní odpoledne, kterého se aktivně zúčastnilo 
celkem 42 klientů z našeho zařízení – z Domova pro seniory a z Domova se 
zvláštním režimem.  



  

Zahájení proběhlo na nádvoří a zahájeno bylo vystoupením „úžasné skupiny 
JAPAJA“.  

 

Pan ředitel Mgr. M. Janoušek a paní Bc. R. Holasová přivítali všechny zúčastněné 
a popřáli všem, aby si „užili krásný sportovní den“, hodně úspěchů při zapojení se 
do sportovních disciplín a „pohodově strávené“ odpoledne za poslechu živé hudby, 
vystoupení tanečnic a připraveného občerstvení. Každý, kdo měl chuť, si mohl dát 
opečenou klobásku a k tomu pivo nebo limo. 

 

Sportovní disciplíny pro letošní rok:  

 Pinpongové míčky 
 Ponožky 
 Vědomostní test 
 Rybolov 
 Cívka 

 



   

 
Po splnění jednotlivých disciplín, na účastníka vždy čekalo „něco drobného 
k mlsání“ . 
 

   

        



 

 
Odpoledne jsme se všichni setkali před budovami údržby, kde již bylo připravené 
příjemné posezení za poslechu živé hudby. 

Každý, kdo měl chuť, si mohl dát opečenou klobásku a k tomu pivo nebo limo. 

 

           

 

Velké díky všem, kteří se na této akci jakým-koliv způsobem podíleli a pomohli 
tak připravit „krásný sportovní den“  !!!! 

realizační tým 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„SPORTOVNÍ TURNAJ“ V DOMOVĚ PRO SENIORY PROSTĚJOV 

 
Dne 29. 8. 2019 jsme se zúčastnili sportovního turnaje v zahradě DS Prostějov a zapojili 
svého „soutěžního ducha“ při „zdolávání“ různých soutěžních disciplín . Odměnou nám 
pak bylo umístění na 6. místě z celkového počtu 14 soutěžních družstev. 



 

      

     

 

V „reminiscenční“ místnosti při odpolední kávě posloucháme gramofonové desky a čteme si  
MORAVSKO - SLEZSKÉ POVÍDKY. 

       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DZR 



 

Každé úterý cvičíme a zpíváme pod vedením rehabilitační sestry. 

 

Využíváme krásné letní počasí venku pod šeříkem. Přidali se k vám i klienti z budovy „D“.

 



Jednou týdně cvičíme jemnou motoriku trháním a skládáním ubrousků. 

 

 

 

Na sportovní den jsme si oblékli „jednotný úbor“ a vyrazili jsme reprezentovat naše oddělení 
DZR . 

 

 



 

Odpoledne se „vydařilo“ !!! 

 Zapsala: Jana Kranichová 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY „HARRY AND POOR BOYS“ Z HOLANDSKA 

Dne 30. 8. 2019 nám přišli zahrát „hudebníci“ z Holandska pásmo písniček do naší kaple. 

 

 



 

Závěrem …..  „něco pro zamyšlení“ ….. 

 

 

JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST … 

ŽIVOT JE SVOBODNÝ A 
JEDNODUCHÝ 

„Život je opravdu svobodný a 
jednoduchý.  Jen mé myšlení 

 je někdy obtížné, omezené, založené 
na studu, nebo nedostatečné. 
Když se otevřu a odnaučím 

se některým omezujícím 
myšlenkovým vzorcům 

a naučím se něco nového, 
pak mohu růst a změnit se. 
Nebo už to všechno vím? 

Pokud to všechno vím, pak je 
potíž v tom, že už nerostu a nic 

nového se ke mně nemůže 
dostat. Opravdu přijímám, že je  

zde Síla a Inteligence větší, než jsem 
já? Nebo si myslím, že to, 

všechno jsem já sama? Když si 
uvědomím, že v tomto Vesmíru 

jsou Síla a Inteligence, které 
jsou na mé straně, daleko větší 

a jasnější, než jsem já, 
pak může život fungovat 

svobodně a snadno.“ 


