
 ČERVENEC 2016 
 
 

 

Červenec – úrody blíženec. 

Červenec horký, pěkné jsou vdolky. 

Červenec zatopí, až obilí na poli praská. 

Červenec žne žita, višně k tomu vítá. 

Jaký červenec, takový leden. 

Když dne ubývá, horka přibývá. 

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče. 

Dělají – li mravenci obydlí své v červenci a kupí je 

stále výš, přijde tuhá zima spíš. 

 

 

 



Zápis  z  jednání  komise  obyvatel  domova  pro  seniory  ze dne 

3.6.2016 

 

Přítomní :     A  Vladimír Dostál, František Dorazil,  Judita Kothajová,  

                       D         Ludmila Třísková,  Katarina Savočková,Emilie Urbášková   

Zaměstnanci :          Mgr. Milan Janoušek, Bc. R. Holasová,  I. Cinková, 

Z.Kolářová, DiS. 

 

1) Informace, dotazy, sdělení :  
p. L. Třísková  – dotaz, jestli by bylo možné dát nějaký stolek a slunečník, 

tam kde jsou lavičky v ,,půlkruhu na rozcestí“, dále rozvést lavičky po celé 
zahradě.   
Mgr. Janoušek – bude zakoupeno více slunečníků, které se rozmístí po 
zahradě 

     p. V. Dostál – dotaz, zda by bylo možné jezdit na společné výlety? 

          Mgr. Janoušek – na společné výlety by byla možnost jezdit, ale bylo by to     
závislé od počtu zájemců a je  to bráno jako fakultativní činnost – každý by si 
hradil  dopravu a vstupné, popř. další finanční vynaložení spojené  s výletem -
celkové náklady by se rozpočítávaly na počet účastníků 

 

2) Mgr. Janoušek– informoval   - od 1.7.2016 bude možno využívat soukromou 
zdravotnickou dopravu pana Iva Cápala – např. k zubnímu ošetření ve 
Starém Městě -služba je placená 
V budoucnu se bude moct využívat i naše auto v DpS – služba bude také 
zpoplatněna jako fakultativní sužba 

 

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ KOMISE OBYVATEL :    

 V pátek  1.7.2016 v 9,00hod., v   malé  společenské místnosti  budova A.    

Zapsala :  Z.Kolářová 

 



                                                                                                      

SVÁTKY - ČERVENEC 

1.7. Jaroslava –   Rejchrtová 

10.7. Libuše – Kobelková 

11.7. Olga – Novotná 

26.7. Anna –  Hamříková, Illová, Klímová, Křivánková, Marková st., Marková ml., 

Pokorná, Srncová, Šteffková 

29.7. Marta – Havlová, Laštůvková 

 

NAROZENINY – ČERVENEC 

5.7. Zdenka Pazderová 

6.7.  Irena Stündelová 

8.7. Anna Srncová 

10.7.  Katarina Savočková st.  

 Libuše Kobelková 

14.7. Věra Loskotová 

16.7.  Irena Kladivová 

19.7.  Marie Fejlová 

20.7.  Zdeněk Pálenský 

 Mgr. Rosvita Neubauerová 



 Jiří Kaderka 

21.7.  Anna Klímová 

27.7.  Emilie Urbášková 

29.7. Ludmila Třísková 

 Božena Klempová 

 

V měsíci červnu nastoupili do domova pro seniory:  

8.6. Růžena Rozehnalová z   Moravské Třebové 

16.6. Anna Srncová z   Jaroměřic 

23.6. Františka Brdíčková ze   Svitav 

23.6. Ladislav Stránský z   Moravské Třebové 

 

 

 

 

V měsíci červnu zemřeli:  

4.6. Marie Adámková st. 

13.6. Josef Chmelař 

22.6. Emilie Šustrová 

 



 

V měsíci červnu odešli: 

21.6.  Emil Bárta 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

10.6.2016      Sportovní odpoledne 

  

Vystoupení pěveckého souboru DpS v kapli zahájilo sportovní den. Po tomto 

vystoupení proběhla bohoslužba. Odpoledne se soutěžilo ve 3 disciplínách ( 

hod míčky na cíl, věšení ponožek na čas a přelévání vody na čas), každý účastník 

v cíli byl podarován malou pozorností. Na závěr těchto sportovních her jsme 

opékali klobásy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21.6.2016 Beseda na téma :“Historie papírových peněz“ 

 

Pan ředitel DpS Mgr. Milan Janoušek má jako koníčka „Sbírání papírových 

peněz“. Podělil se s námi o zajímavosti těchto papírových peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volnočasové aktivity na oddělení „A“ 

Každý den v červnu jsme na oddělení ,,A“ něco podnikali. 

Začátkem měsíce to bylo vstoupení našeho pěveckého souboru v kapli, po něm 

následovalo sportovní odpoledne. Společně s naší paní zahradnicí jsme sázeli 

květiny a rajčata, vyráběli výzdobu z papíru do altánu v zahradě. 



Pokud nám počasí přálo, chodili jsme na procházky do rozkvetlé zahrady. Každá 

procházka je pro naše klienty trénink paměti. Snažíme si vzpomenout na co 

nejvíce názvů květin, keřů a stromů, které v zahradě máme a zároveň si 

povídáme zahradách a zahrádkách, co měli naši zahradníci (obyvatelé) doma. 

Dále jsme si povídali o všem možném, zpívali, četli, pomáhali si. 

Pavla Skoupá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Volnočasové aktivity na odd. „D“ 
  

8.6.2016    Osazujeme mobilní zahrádku 
  
                 Paní zahradnice nám nachystala mobilní zahrádku, kterou jsme 

s klientkami osázely kytičkami. Nyní nám tato zahrádka zpříjemňuje a zkrášluje 

posezení před budovou „D“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V měsíci červnu jsme využili pěkného počasí k procházkám po naší krásně 

upravené zahradě. Dále jsme procvičovali paměť, jemnou motoriku, sledovali 

jsme filmy různých žánrů a hráli oblíbené společenské hry. 



 

         Jana Kranichová 

 

Pravidla stravování seniorů  

Publikováno 19.11.2015 
Ing. Hana Střítecká, Ph.D. / Nutricionistka 

  
Senioři by svoje stravování neměli podceňovat. I starší člověk potřebuje 
vyváženou stravu bohatou na všechny potřebné složky. Nabízíme 
několik pravidel, podle kterých by se měl každý senior řídit. 

Ve stáří se snižuje chuť k jídlu, zhoršuje se rozeznávání chuti. Dochází 
tak ke snížení příjmu potravy a používání většího množství soli a koření. 
K omezení příjmu potravy přispívají i potíže s chrupem, bolesti v dutině 
ústní i potíže s polykáním. 

Z důvodu opotřebení tělních orgánů a sliznic střev, případné jejich 
záněty vedou k snížení vstřebávání všech nutričních složek z přijímané 
stravy. Tyto problémy vedou k nedostatku důležitých živin, především 
bílkovin a vitamínů a některých minerálních látek 

Mezi nedostatkové složky patří především zinek a vápník, z vitaminů 
jsou to vitamin D, vitamin C i některé z vitaminů skupiny B. 

Jaké jsou tedy zásady stravování? 

1. Strava má být pestrá pro zajištění všech potřebných látek. 

2. Jíst alespoň 3x denně, abyste zabránili podvýživě a s tím 
spojenými komplikacemi. 

3. Kuchyňská úprava musí být šetrná pro uchování co nejvíce 
vitamínů. 

4. Konzistence stravy měkčí, mixovaná, mletá, abyste se 
přizpůsobili zhoršenému chrupu a snížené schopnosti polykat. 

5. Dostatečné množství bílkoviny: maso přibližně 100 gramů na 
den, preferovat libové. Alespoň dvakrát týdně jezte ryby, možné 
jsou i rybí konzervy jako sardinky v oleji, makrely v tomatě, 
marinované ryby apod. A nezapomeňte na vejce, aby nedocházelo 
k odbourávání vlastní svalové hmoty. 

6. Mléko a mléčné výrobky: jezte alespoň dvě dávky denně, za 
dávku považujeme 250 mililitrů mléka, acidofilního mléka nebo 
kefíru, 1 jogurt, cca 50 gramů sýra nebo tvarohu. Vzhledem k 

http://www.jimehlavou.cz/cz/nasi-experti/expert/14/stritecka-hana.html


dobré stravitelnosti, pozitivním zdravotním účinkům živé mikroflóry 
a široké nabídce na trhu jsou velmi vhodné (zakysané) mléčné 
výrobky. Jsou zdrojem dobře vstřebatelného vápníku a kvalitních, 
plnohodnotných bílkovin. 

7. Ovoce a především zeleninu jezte několikrát 

denně. Jsou zdrojem vitaminů, minerálních látek a vlákniny. 
Vzhledem k možným problémům s kousáním a trávením je vhodné 
zeleninu tepelně upravit a ovoce konzumovat ve formě pyré, 
kompotů nebo šťáv. 

8. Nezapomínejte na pravidelné a časté pití vhodných tekutin, 
denně přibližně 1,5 až 2 litry. Zabráníte dehydrataci a následnému 
kolapsu organismu. Do celkového množství přijímaných tekutin lze 
počítat i vývarové polévky. 

9. V případě špatné tolerance pevné stravy nebo nedostatečné 
konzumace stravy doplňujte tekutými komplexními výrobky typu 
nutridrink. Zvýší nutriční kvalitu běžného jídla, např. na přípravu 
omáček, polévek, nápojů. 

10. Po konzultaci s lékařem běžnou stravu doplňte o potravní 
doplňky určené pro seniory. 

11. Priorita u starých osob je prevence podvýživy. Snažte se tedy 
co nejméně znepříjemňovat si život zákazy potravin a pokrmů, 
které máte rádi, pokud to není nezbytné ze zdravotních důvodů 
(například kvůli cukrovce, onemocnění jater, ledvin atd.). 

Strava starých lidí by měla být podobná stravě dětí, jen v případě 
chronických onemocnění upravená s ohledem na nutná speciální 
výživová opatření. 

 

         Zdroj: internet 

http://www.jimehlavou.cz/cz/ostatni/clanek/226/pravidla-stravovani-
senioru.html 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Krásné slunečné a 

pohodové léto Vám všem 

přejí zaměstnanci domova 

pro seniory. 

 

 

 

 

 



 


