
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

JITŘENKA 
Červenec 2019 

  

Když dne ubývá, horka přibývá. 

Červenec nese parna, krupobití a 

medovice, jestli hojný na bouřky a 

vichřice. 

Červenec a srpen jsou nejteplejšími 

měsíci v roce. 

Slunce peče - déšť poteče. 

Na mokrý červenec následuje bouře a 

krupobití. 

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již srpnu 

neuteče. 

V červenci do košile rozdělej se a v 

prosinci po uši oděj se! 

Jaký červenec, takový leden. 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se 

zima zaskvěje. 

Červenec - úrody blíženec. 

Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá 

vodu až červenec a přidá ještě mnohé 

bouře. 

Co červenec končí, srpen začíná. 



       ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL 

 

Setkání konané dne:  13. 6. 2019 

Místo setkání:    společenská místnost A3 

Přítomní pracovníci:        Mgr. Milan Janoušek – ředitel  

                                           organizace 

Iveta Cinková – Vedoucí zdravotního 

úseku (vrchní sestra) 

Zuzana Kolářová, DiS. – sociální 

pracovnice 

Vladimíra Havlíčková, DiS. – sociální 

pracovnice  

                                                                               

Přítomní obyvatelé:  21 klientů  

Pan ředitel Mgr. Janoušek: 

 Na úvod pan ředitel přivítal všechny přítomné.  

 Pan ředitel informoval všechny přítomné o omezených finančních 

možnostech pro sociální služby = celorepublikový problém.  

 V DpS stále chybí dostatek personálu na pozicích – uklízeček, 

pečovatelů ….. v současné době se „hůře“ hledají „kvalitní 

zaměstnanci“. 

 Do budoucna by měly být v DpS 4 volnočasové pracovnice, 

v současné době jsou 2 (Jana K. – na DZR a Pavla S. na DpS). 

Pro rok 2019 se plánuje mít 3 volnočasové pracovnice – na tuto 

pozici se hledá vhodný pracovník, protože již s přijatou pracovnicí 

bude rozvázán pracovní poměr. 

 Plánovaná rekonstrukce fasád na budovách je odsunuta na 

neurčito. 

 Budou obnovena některá strojová vybavení – podlahový stroj, 

myčky. 

 Nakoupilo se 2x zvedací zařízení na budovu A, do budoucna je 

naplánováno i zakoupení tohoto zařízení na budovu D. 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=316690874


Paní Cinková: 

Na úvod se dotazovala všech přítomných, zda někdo má 

dotazy/připomínky vůči zdravotnímu úseku …………………odezva 

byla – nic nemáme, jen bychom chtěli být „zdravější“. 

Bylo doporučeno dostatečně pít v tomto „horkém letním“ období – 

nejlépe „kohoutkovou vodu“. 

Bylo doporučeno dostatečně větrat a to pokud možno v brzkých 

ranních hodinách. 

Zuzka Kolářová, DiS.: 

Pro tento měsíc nejsou žádné plánované akce. 

 

DOTAZY: 

Budou se někdy opět pořádat mezi-ústavní společné hry? 

… dle příznivého počasí se možná naplánují společné hry pouze 

pro DpS  

Kdy bude v provozu tělocvična? 

… tělocvična je již vyklizená, bude se zvažovat její vymalování, pan 

ředitel přislíbil, že se tímto bude zabývat, podívá se do tělocvičny a 

předá informaci paní Kolářové… 

Dotaz na klimatizaci v DpS 

… klimatizace je velmi nákladná – v současné době máme 

omezený finanční rozpočet … 

Dotaz, zda by mohla být paní Pavla S. v malé jídelně, aby ji měli 

klienti blíže 

… tato záležitost bude řešena za přítomnosti paní vedoucí Romany 

H., Pavla S. se k tomuto vyjádřila – prostory jsou malé … 



Pan ředitel se dotázal obyvatelů budovy „D“, jak jsou spokojeni 

s novými podmínkami bydlení 

… klienti jsou spokojení, chválili rekonstrukci budovy… pan ředitel 

doplnil informaci, že na budově „D“ budou do konce měsíce 

přidělaná zrcadla, police, jmenovky … 

Klientka poukázala na zvedací zařízení na budově „D“ – zjm, že 

je problém s jejich půjčováním z jiných pater v budově a že některé 

nejsou již v „dobrém stavu“. 

… nové zvedací zařízení je do budoucna naplánováno koupit …  

 

                   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: 12. 6. 2019                                                          

Přítomni - počet klientů: 2   
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- zaměstnanci domova: p. Bednárová, p. Vegner, p. Mauerová,   

                                      p. Kolářová, p. Mgr. Janoušek 

Zápis:  

Přivítání klientů 

Připomenutí pitného režimu během horkých dní, popíjet minerálky, 

čaj, „kohoutkovou vodu“, nepít příliš sladké nápoje! 

Večeře z 11. 6. – zeleninové karbanátky………zařadit i na oběd 

např. s bramborovou kaší. 

Záznamy ze sešitů:  

      A1 

 Pochváleny zeleninové karbanátky.  

                 

 A2 

 Perník nebyl dobrý, chyběla marmeláda i poleva = = = nepřišli 

dva kuchaři, proto nebyl namazaný ……….. do příště bude 

sjednána náprava 

 2. 6. Špenát nebyl dobrý. 

                 

 A3 

 16. 5. cukrářům nepodávat tak sladké koláče – byli to šneci s 

mákem 

 24. 5. oběd polévka – nebyla to zelňačka – nebylo tam zelí, 

klobása byla tvrdá 

 3. 6. večeře nebyla dobrá, byla slaná – zapečené brambory 

 6. 6. oběd byl výborný – rajská omáčka 

 6. 6. polévka dobrá, omáčka výborná 

 7. 6. oběd byl výborný – palačinky 

 8. 6. oběd byl výborný – krůtí játra + rýže 

D3 

 Luštěninové rohlíky nebyly dobré, nedávat 



 9. 6. k večeři byl hermelín – „smrděl a tekl“………..vyjádření: sýr 

byl v pořádku, záruka byla až do 30. 6.  

 12. 6. halušky byly dobré 

Přečten jídelníček na červenec 

Přání: 

 Buřty 

  
 Obalovaný květák ……… vyjádření: bude 18. 7. 

 

 Žampiony 

 

 

Zápis provedla:  Zuzana Kolářová 

 

O TERMÍNU PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ STRAVY 

VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT VYVĚŠENÍM TÉTO INFORMACE 

NA NÁSTĚNKÁCH 

 

https://u.smedata.sk/blogidnes/article/7/47/472557/472557_article_photo_2EMOzUl0_900x.jpeg?r=27bq
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       SVÁTKY - ČERVENEC 

 

 

       NAROZENINY - ČERVENEC 

 

  1. 7.  Jaroslava Soukupová  

 

 

10. 7.  

10. 7. 

11. 7. 

Libuše Čermáková 

Libuše Gloserová 

Olga Kynclová 

26. 7.  Anna Illová 

Anna Komprdová 

Anna Křivánková 

Anna Nováková 

Anna Šteffková 

Anna Švábová 

Anna Nožičková 

29. 7.  

 

Marta Laštůvková 

Marta Havlová 

 

  1. 7.   

  2. 7.  

  4. 7.  

  4. 7. 

Kamba Miloslav 

Sýkorová Jarmila 

Judová Věra, 
Lainveber Ladislav 

Javoříková Eva 

 

 

 

Vše nejlepší 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=316690874
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       V  MĚSÍCI  ČERVNU  NASTOUPILI  DO  DOMOVA  PRO    

                          SENIORY   a   DO  DOMOVA  SE  ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM: 

 

  

  7. 7.  

  8. 7.  Komprdová Anna 

  9. 7.  Gloserová Libuše 

10. 7.  Savočková Katarína 

14. 7.  Loskotová Věra 

16. 7.  Kladivová Irena 

19. 7.  Fejlová Marie 

19. 7.  

20. 7.  

20. 7. 

20. 7.              

22. 7.  

27. 7. 

Klusák Jaroslav 

Kaderka Jiří 

Neubauerová Rosvita 

Pálenský Zdeněk 

Nožičková Anna 

Urbášková Emilie 

 

  4. 6.     Ing. Aleš Šouba 

  1. 6.     Marie Brziaková, Marta Havlová, Alena Martinů, Jitka Rolencová  

 

 

18. 6.     Josefa Schusterová   

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=316690874
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3. 6. RNDR. Josef Ošťáral 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVENEC 

Cestovky si plní dlaně. 

Ale ten, kdo nemá na ně, 

na terase vysedává, 

o moři se mu jen zdává. 

 

Že je běloch, též ho mrzí, 

spálit se chce rychle, brzy, 

aby dojem udělal, 

do tropů že se vydal. 

 

Olejem se celý maže, 

hrudník, záda, nohy, paže, 

z konve na se vodu lije, 

jenom nos pečlivě kryje. 

 

Pot mu s tváře silně rosí, 

ale teď se přece nosí 

co nejtmavší barva pleti, 

tato móda frčí, letí. 

 

Na ulici, na nádvoří 

Závistivci se vždy množí: 

„Milá paní, kde jste byla, 

že jste se tak omladila?“ 

 

Destinace probírají: 

„V Indii – či na Havaji?“ 

„Nebo jenom na balkóně?“ 

„Ale kdepak! 

Na balkóně!!!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       V MĚSÍCI ČERVNU ZEMŘELI: 

Vzpomínáme 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=316690874


    

M. Krčilová 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS 

 

24. 6. 2019 „BESEDA O UKRAJINĚ“ 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=316690874


Nás navštívil mladý cestovatel Jiří, který sám přijel na motorce Ukrajinu, 

tam mimo jiné navštívil i Černobil. Na své cestě nafotil mnoho fotek. 

Jeho povídání bylo velice zajímavé. 

I v červnu jsme se s klienty scházeli. Skládali jsme hygienické ubrousky, 

háčkovaly řetízek, hráli společenské hry, trénovali paměť. 

Klienti, kteří se nemohou zúčastňovat společných akcí, navštěvuji na 

pokoji, kde si povídáme, čteme, trénujeme paměť, procvičujeme jemnou 

motoriku. Pokud je 

příznivé počasí, 

chodíme na procházky do 

zahrady. 

   

   

Zapsala: Pavla Skoupá 

       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DZR 

 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=316690874


20. 5. 2019 OSÁZENÍ MOBILNÍ ZAHRÁDKY 

Paní zahradnici jsme pomohli osázet mobilní zahrádku před budovou 
„D“. 

   

4. 6. 2019 PEČEME TÁČ 

K odpolední kavárničce jsme si upekli domácí táč s meruňkami. 

 

21. 6. 2019 NÁŠ NOVÝ „MAZLÍČEK“ 

Na našem oddělení „C“ přibyl nový „mazlíček“ – králíček „ŠMUDLINKA“. 

Jsou jí necelé tři měsíce. „Šmudlinka“ má za sebou první očkování, má 

se k životu a hlavně je zdravá. Jsme z ní všichni moc nadšení a našim 

klientům dodává energii. 



 

28. 6. 2019 ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU 

Páteční odpoledne nám přišel zpříjemnit pan Zdeněk Filip, který zahrál 

na kytaru a harmoniku country písničky. Děkujeme tatínkovi Lucky 

Šnajdrové, která nám toto kulturní odpoledne zařídila. 

 

 

S klienty procvičujeme jemnou motoriku – skládáním ubrousků. Dále 

procvičujeme paměť. Každé úterý máme „hravé cvičení s klienty“, které 

vede rehabilitační sestra ..… zacvičíme si a zazpíváme. 

 



     
 

 

 

 

 

V těchto pěkných dnech chodíme každý den ven. 

 

              

 

Zapsala: Jana Kranichová 



       Plánované akce: 

 

PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT S LÉTEM FORMOU 

„MALÉHO SPORTOVNÍHO KLÁNÍ“, KTERÉ SE 

BUDE KONAT 28. 8. 2019  

 

 

       JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST …  

 

Levandule provoní váš spánek 

Levandule lékařská – Lavandula angustifolia 

Půvabná rostlina známá pro svou nezaměnitelnou vůni a léčivé 
účinky, k nimž se využívá celá nadzemní část rostliny. Původní 
domovinou levandule je středomoří. Má ráda slunce, ale snese i 
lehké mrazíky. Jejím pěstováním je proslulá oblast v jihovýchodní 
Francii nesoucí název Provence. Pro svou krásu a využití je i u nás 
stále častěji vysazována v zahradách a parcích. 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=316690874
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Kvete od července do srpna. Lehce fialové květy se stříhají těsně 
před rozkvětem. Listy levandule se sklízejí po celou sezónu. 
Levandulové snítky se vkládají mezi oblečení v šatníku. Odpuzuje 
šatní moly a navíc oblečení nádherně provoní. Hojně se využívá 
v kosmetickém i farmaceutickém průmyslu. 

Její blahodárné působení na pokožku je známé už od pradávna. 
Nejčastěji se přidává do vonných olejů a parfémů. Najdeme ji ale 
také v šampónech, pěnách do koupele a pleťových krémech. 
Používá se na výrobu mýdel. Pleťová voda s levandulí pokožku 
důkladně pročistí a zároveň uklidňuje jakékoli podráždění. 
Levandulová vůně snadno navozuje příjemnou atmosféru a 
přivolává spánek.   

 

 

Koupele s příměsí levandulového oleje údajně uvolňují svalové 
křeče, tiší menstruační bolesti, uklidňují mysl, zmírňují astma a 
kašel, zlepšují krevní oběh a celkově povzbudí organismus. Její 
vůně odpuzuje nepříjemný hmyz a olej se doporučuje ke zmírnění 
následků po jejich bodnutí. Čaj působí močopudně a chrání proti 
zánětům močových cest. Čaje a odvary z levandule nejsou 
vhodné pro těhotné a kojící ženy ani malé děti. 

Proč se doporučuje: 

 napomáhá ke zmírnění nespavosti 
 má uklidňující účinky, napomáhá při zklidnění po psychickém vypětí 
 podporuje trávení a tlumí nadýmání 

https://pixabay.com/cs/photos/levandule-kv%C4%9Btina-krajina-3743689/


 
Říká se, že levandule: 

 pomáhá při bolestech hlavy a migrénách 
 snižuje krevní tlak 
 urychluje hojení ran, zánětů a popálenin 
 podporuje imunitní systém 
 levandulové kloktadlo, léčí drobné vřídky, afty a záněty v dutině 

ústní 
 olej zase pomáhá proti různým mykózám (plísním) 

 

Víte, že…  

 Nálev z květů levandule si do koupele přidávali už staří Římané. 
 Levandule je jednou ze složek provensálského koření. 
 Nálev čaje připravený z čajové lžičky sušených květů uklidňuje 

nervy a provoní dech. 
 Ostře chutnající mladé lístky levandule jsou součástí jihoevropské 

kuchyně. Přidávají se k masitým jídlům a rybám. 
 Používá se na výrobu zmrzliny, která chutí připomíná med. 
 Průměrně dorůstá výšky 50 až 60 centimetrů. 

 

 

JAK SI OCHUTIT VODU … ?  

JAKÁ JE „NA CO“ … ? 

+          +  

Citrón a okurka – dobré na hydrataci 
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    +     +    +  

Pomeranč a limetka a citrón – na podporu imunity 

+         +   

Med a citrón – při bolesti v krku, kašli a jiných infekcích 

 

 +  +  

Okurka a máta – pro zažívání, bolest hlavy, detox 

a hydrataci 

+   +  
Jahody a máta – zažívání a detox 

  +         +        +  

 

Okurka a limetka a citrón – zažívání, nadýmání, hydratace 
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Závěrem …..  „jedno české přísloví“ ….. 

 

 

 

 

 „Veselá mysl, 

půl zdraví!“ 


