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SPOLEČNÉ SETKÁNÍ OBYVATEL  

 

❖ Setkání konané dne:                          9. června 2020 
❖ Místo setkání:                                         Společenská místnost A3 

 

Přítomní pracovníci: 

❖ Mgr. Milan Janoušek – ředitel 
❖ Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku 
❖ Dagmar Pospíšilová – pracovnice volnočasových aktivit „D“ 
❖ Pavla Skoupí – pracovnice volnočasových aktivit 

 

Na úvod pan ředitel omluvil sebe a paní Holasovou za pozdní příchod z důvodu 

návštěvy z Ruského u naší obyvatelky paní Halbrštátové. 

Od 25. 5. 2020 jsou povolené návštěvy v DPS i DZR. Proto pan ředitel zopakoval 

podmínky pro návštěvy, které chtějí navštívit své příbuzné. 

Nastává změna měření teplot = klientům se budou teploty měřit 1x denně a o 

víkendu se teploty měřit nebudou. 

I nadále se klienti budou sledovat, p. ředitel klienty požádal, aby sami upozornili, 

pokud jim nebude dobře, budou mít kašel, teploty…atd. 

Naši obyvatelé mohou opouštět areál Dps, ale stále není dovoleno odjet na 

návštěvu k rodinným příslušníkům domů. 

Zaměstnanci již nebudou testováni na onemocnění Covid – 19. Stále probíhá 

spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí. 

Otázka: „Kdy toto všechno skončí?“ 

Odpověď: „To zatím nikdo neví. Co je ale jisté, že další uvolňování opatření 

přijde na konci června tohoto roku.“ 

Slova se ujala paní Holasová. Tato nemoc ovlivnila celý svět. Očkování proti této 

nemoci je stále ve vývoji. 

Od 15. 6. 2020 si mohou klienti vyzvednout důchod jako dříve v kanceláři. 

Jestliže bude mít někdo obavu a nechce si důchod vyzvednout osobně, bude mu 

přinesen na pokoj. 

Otázka: „Kolik lidí bylo nemocných na Covid – 19 v Moravské Třebové + 

přilehlém okolí?“ 



Odpověď: „Prozatím v Moravské Třebové není žádný případ s tímto 

onemocněním. Nákaza byla v Kunčině, ve Svitavách a Litomyšli“ 

Víme, že uvolňující opatření je stále riziko nákazy. 

„Tolik ke Covid – 19“ 

Dále dan ředitel informoval, že na budově „C“ se bude opravovat fasáda. Okolo 

budovy bude postavené lešení, proto pan ředitel obyvatelé domova k opatrnosti. 

Otázka: „Mohu navštívit známého na jiné budově?“ 

Odpověď: „Ano, můžete“ 

Začíná se opět řešit přechod na digitální vysílání. Pokud chtějí naši obyvatelé i 

nadále sledovat TV vysílání, musí mít buď TV podporující HD vysílání nebo si 

zakoupit sep - topbox. 

Otázka: „Kdy se budou řešit žaluzie na budově „D“ (přidali se i klienti budovy 

„A“ – i tady je potřeba žaluzie opravit)“ 

Odpověď: „Pan ředitel po skončení schůze bude kontaktovat pana Richtera a 

zjistí, kdy se bude problém žaluzií řešit.“ 

Otázka: „Bude opět, jak tomu bylo dřív k odpolední svačině mléko?“ 

Odpověď: “Nebude. Na mléko přispívali všichni klienti a ne všichni mléko 

chtějí. Denně se za odpolední svačiny platilo 500 Kč, tato částka se nevydáváním 

svačiny denně ušetří“. 

Paní Holasová dále informovala, že klienti si mohou nakupovat sami v naší 

kantýně. Po dobu karantény zajišťovaly nákupy klientům pracovníci přímé 

obslužné péče, za to jim paní Holasová poděkovala. Stále platí, že pokud bude 

potřeba klientům obstarat nákup, zajistí jej klíčový pracovník. Pokud je potřeba 

nakoupit třeba oblečení, boty, drogerii. Klíčový pracovník zajistí nákup 1x 

měsíčně ve městě. 

Dotaz: „ Klientka z odd. „D“ se dotazovala, kdy se vrátí její klíčový pracovník 

z pracovní neschopnosti?“ 

Odpověď: „ Paní Holasová zajistí u paní Kolářové, aby někdo ze zaměstnanců 

klíčového pracovníka zastoupil a obstaral tak nákup ve městě“. 

Klientka z odd. „D“ pochválila paní Pospíšilovou za dobrou práci na odd. „D“. 

 Zapsala: Pavla Skoupá 

 

 

 



SPOLEČNÉ SETKÁNÍ OBYVATEL KE STRAVĚ 

 

❖ Setkání konané dne                                             1. července 2020 
❖ Místo setkání                                                       společenská místnost A3 

 

Přítomni klienti: 

❖ 29 přítomných klientů 

 

Přítomní zaměstnanci 

❖ Mgr. Milan Janoušek – ředitel 

❖ Bc. Romana Holasová – zástupkyně ředitele, vedoucí sociálního úseku 

❖ Ilona Bednárová – nutriční terapeut, vedoucí stravování 

❖ Zdeňka Machů - vedoucí kuchyně 

❖ Kateřina Kopalová – asistent sociálního úseku 

❖ Pavla Skoupá – volnočasový, aktivizační pracovník 

 

Pan ředitel Janoušek přivítal klienty domova na stravovací schůzi. V první řadě 

upozornil na změny od 1. 7. 2020, kdy se mění režim návštěv a to tak, že po 

dobu celého týdne mohou návštěvy za klienty docházet bez omezení a to v čase 

od 8. 00 do 17. 00 hodin. Stále však platí omezení v počtu osob, které se dostaví 

na návštěvu – 2 osoby na klienta a v prostorách, kde se klienti mohou s blízkými 

setkávat (nařízení ministerstva zdravotnictví). I nadále platí nošení roušek 

v sociálních službách i zdravotnických zařízeních. Předána informace o stále 

situaci COVID – 19, situace ještě zdaleka není za námi, pan ředitel klienty 

požádal o obezřetnost. Poté pan ředitel předal slovo paní Bednárové, ta přivítala 

klienty na schůzi a informovala o měsíci „studených večeří“. Dotázala se na 

spokojenost klientů se studenými večeřemi, odezva byla pozitivní a klienti jsou 

se studenými večeřemi spokojeni. Paní Bedárová sdělila, že ve studených 

večeřích budeme pokračovat i v měsících červenci a srpnu, od 1. září se vrátíme 

opět k teplým večeřím tak, jak jsou klienti zvyklí.  

Dále informovala o nezaznamenání zvyšování cen od dodavatelů potravin, 

v měsíci červnu jsme odebírali potraviny za stálé ceny.  

 



Dotaz: Budou buchtičky s krémem? 

Odpověď: Ano budou. 

 

Dotaz: Proč si na jídelnu musíme nosit vlastní příbor? 

Odpověď: Nemusíte, stačí říct a děvčata Vám příbor prostře. Kdo chce však 

používat příbor vlastní může, je to o tom, co kdo preferuje – lžíce x celý příbor. 

 

Dotaz: Mohlo by se méně solit? 

Odpověď: Jde o to, že vaříme pro hodně klientů a každý preferuje něco jiného 

(víc x míň peře, slanější jídlo). Proto máme dvě možnosti stravy – racionální a 

dieta šetřící, která je méně kořeněná a je možnost ji vyzkoušet. 

 

Pochvala: Je zde výborný tým kuchařů, vaří velmi dobře.  

Odpověď: Děkujeme  

 

Dotaz: Proč není méně bezmasých jídel? 

Odpověď: Odkázání na pátek (každý pátek jsou jídla bezmasá), dále také 

informace o červencovém jídelníčku, kde je méně bezmasých jídel, především u 

studených večeří 

 

Dotaz: Kolik vaříte jídel? 

Odpověď: 230 obědů – klienti DS, klienti pečovatelské služby a zaměstnanci. 

 

Dotaz: Kolik je zde kuchařů:  

Odpověď: 1 kuchař, 3kuchařky a 5 pomocných kuchařek 

 

 

 

 



Zápisy ze sešitů 

A1 – žádný zápis 

A2 – žádný zápis 

A3 – 

o Recept na frgál 

o 31. 5. 2020 – Oběd vynikající (polévka s kapáním, hovězí myslivecká, 

knedlík). 

o 22. 6. 2020 – Stále tvrdý chléb, pohoršili jste se, nám to nechutná, 

polepšete se.  

 

Dále paní Bednárová informovala o zrušení dodávky toastového chleba – bylo 

hodně zbytků.  

Dotaz: Toastového chleba bylo vždy hodně, proto se hodně vracelo (5 ks.) 

Odpověď: Toastový chléb beru na váhu 2 ks rohlíků a musím splnit hodnotu. 

Máte možnost si chléb schovávat na později, nemusíte sníst vše najednou.  

 

Přání klientů 

o Vaječné topinky 

o Špenát 

o Hrachová kaše   



NAROZENINY MAJÍ 

❖ 2. 7. – SÝKOROVÁ Jarmila 

❖ 4. 7 – LEINVEBER Ladislav (DZR) 
          JUDOVÁ Věra (DZR) 

❖ 7. 7. – JAVOŘÍKOVÁ Eva 

❖ 8. 7. – KOMPRDOVÁ Anna 

❖ 10. 7. – SAVOČKOVÁ Katarína 

❖ 14. 7. – LOSKOTOVÁ Věra 

❖ 16. 7. – KLADIVOVÁ Irena 

❖ 17. 7. – PLUHÁČKOVÁ Marta (DZR) 

❖ 19. 7. – FEJLOVÁ Marie  
              KLUSÁK Jaroslav  

❖ 20. 7. – PÁLENSKÝ Zdeněk  
              KADERKA Jiří 
              NEUBAEROVÁ Rosvita Mgr.  

❖ 22. 7. – NOŽIČKOVÁ Anna (DZR) 

❖ 27. 7. – URBÁŠKOVÁ Emílie 

 

 

 

SVÁTJY  

❖ 1. 7. JAROSLAVA – Leischnerová, Soukupová 
❖ 10. 7. LIBUŠE – Glosserová, Soukupová 
❖ 11. 7. OLGA – Kynclová 
❖ 26. 7. ANNA – Komprdová, Křivánková, Nožičková, Rajblová, Nováková, Illová 
❖ 29. 7. MARTA – Soukupová, Čermáková  

 

 

 

 

 

 

 



V MĚSÍCI ČERVNU ZEMŘELI 

❖ KUKLOVÁ Mária 
❖ KADLECOVÁ Antonie 
❖ SLAVÍČKOVÁ Marie 
❖ VOLKOV Vincenc 
❖ ADÁMKOVÁ Marie 

 

 

 

 

DO DOMOVA PRO SENIORY V MĚSÍCI ČERVNU NASTOUPILI 

❖ VAŠEK Jaroslav                                 ze                             Svitav 
❖ VAŠKOVÁ Marie                               ze                             Svitav  
❖ PROKEŠ Miroslav                              z                              Moravské Třebové 
❖ LEISCHNEROVÁ Jaroslava             ze                             Svitav  
❖ RAJBLOVÁ Anna                              z                              Březin  u Mor. Třebové 
❖ PhMr. MACKERLOVÁ Marie          z                              Jaroměřic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ 

CYRILA A METODĚJE 

                                                                 

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (označováni někdy jako Soluňští bratři, 

Apoštolové Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze o, kteří v rámci své 

misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro 

který Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice. V roce 1981 je Jan Pavel 

II. prohlásil spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy.  

V ČESKU SE SLAVÍ SVÁTEK CYRILA A METODĚJE 5. ČERVENCE. 

Svatý Konstantin (zvaný Filozof) (řecky Κωνσταντίνος, Konstantinos) (827, 

Soluň – 14. února 869, Řím) byl mladší než Metoděj. Patřil k nejvýznamnějším 

učencům své doby, byl vynikajícím teologem, řečníkem a polyglotem. Působil 

jako profesor filosofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik zahraničních 

nábožensko-politických misí a mnoho teologických disputací. Několik let žil v 

klášteře společně se svým bratrem. V tomto období začala jejich společná činnost. 

Mnichem se stal až krátce 

před svou smrtí v Římě, kde 

vstoupil do kláštera a přijal 

řeholní jméno Cyril (místo 

jména Konstantin) (řecky 

Κύριλλος, Kyrillos; latinsky 

Cyrillus), které se stalo v 

průběhu staletí známějším.  

Svatý Metoděj (řecky 

Μεθόδιος, Methodios; 

latinsky Methodius) (813, 

Soluň – 6. dubna 885, 

Velkomoravská říše) byl 

starším bratrem Konstantina. 

V mládí pracoval jako 

byzantský státní úředník. 

Během společného pobytu v 
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klášteře s Konstantinem se stal patrně jeho nejbližším spolupracovníkem, se 

kterým se pak účastnil zahraničních cest ve službách Byzance. Po Konstantinově 

smrti se ujal vedení velkomoravské misie a završil jejich společné dílo, které hájil 

až do své smrti. Jedním z jeho největších úspěchů bylo zřízení moravsko-

panonské arcidiecéze, v niž se stal prvním arcibiskupem.  

Celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy, nyní nad jejich biskupskou 

hodností nepanuje shoda. Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj 

běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. Jméno Crha vzniklo z 

Cyrila a Strachota špatným překladem z řeckého Methodios, které bylo mylně 

přikloněno k latinskému metus („strach“) a přeloženo.  
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BEZOVÝ KVĚT 

Léčivá síla výhonů a listů 

Keř kvete nejčastěji v červnu až červenci. Do té doby můžete využít sílu čerstvých 

výhonů a listů: stačí je nadrtit, rozemlít nebo rozklepat tak, aby z nich pustila 

šťáva a vznikla mokrá kaše – tu přiložte třeba na bolavé koleno. Pomůže dokonce 

v případě revmatismu nebo vody v koleni. Obklad stačí na zaníceném či 

bolavém kloubu ponechat hodinu až dvě. 

 

Kdy a jak trhat květ bezu 

Květy sbírejte za suchého počasí, rozhodně ne po dešti. Trhejte opatrně – ideální 

je stříhat je nůžkami. Dejte pozor, aby na nich nebyly mšice! Na druhou stranu 

dbejte, abyste z nich neoklepali moc pylu: právě ten dodá chuť sirupu nebo 

džemu. Až budete „na lovu“, pamatujte nejen na své potřeby, ale i na to, aby keři 

něco zbylo, z čeho by mohl do podzimu vytvořit bobule. Ideální je odnést 

maximálně polovinu květů a druhou tam ponechat.  

Pro přípravu sirupů a marmelády nechte květy celé. Budete-li je sušit na pozdější 

použití (a to nikoli na přímém slunci a jen do teploty do 40 °C!), pak po zaschnutí 

odtrhejte jednotlivé kvítky od stopek a teprve pak zcela dosušte. Uchovávejte 

uzavřené a nejlépe ve tmě. Ze sušeného květu si po zbytek roku vařte třeba bezový 

čaj. 

Z čerstvého i sušeného květu bezu můžete připravit čaj, který uleví při kašli a 

nachlazení. 

 

Proč je květ bezu zdravý 

Když se pustíte do konzumace bezových květů, získáte vitaminy C, A, B1, B2, 

B3 a C. Dále bioflavonoidy, známé antioxidanty s protizánětlivým a 

antibakteriálním účinkem a mluví se i o jejich protirakovinném působení. Květové 

výrobky mírní kašel a rozpouštějí hleny, sáhnout po nich lze i při křečích v břiše: 

tlumí je a pomohou s nadýmáním. A působí nejen na zdraví, ale i na krásu: vyrobte 

si voňavou pleťovou masku z bezových květů, která vypíná povadlou 

pokožku. 

Nejjednodušší příprava nápoje: nasypejte květy do vody a přidejte třeba citron 

https://www.prozeny.cz/clanek/prokleti-zen-7-nemoci-na-ktere-trpime-vice-nez-muzi-37771
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Nejlepší recepty s bezovými květy 

Květy černého bezu jsou (na rozdíl od plodů) jedlé ihned a klidně i za syrova. A 

že se jedná o luxusní ingredienci, dokazuje fakt, že na královské svatbě se 

podával citronovo-bezový dort. 

Co všechno můžete z léčivých květů vyrobit? Podle praktického receptu krok za 

krokem si připravte úžasnou bezovou limonádu nebo sekt. Výtečný je smažený 

dezert kosmatice (vyzkoušet můžete i kosmatice z jogurtového 

těsta). Vyhlášený je bezový ocet, který je léčivý a hodí se i do salátů a na dezerty. 

Ovšem nejpopulárnější je uplatnění květů při výrobě domácího bezového sirupu 

(květy se nevaří, takže léčivé účinky zůstávají zachovány!) anebo voňavé bezové 

marmelády či želé. Až budete mít sirup hotový, rozhodně ho použijte při přípravě 

neobyčejného jahodového sorbetu s bezovým sirupem. 
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https://www.prozeny.cz/clanek/bezovy-sekt-nebo-limonada-s-nami-mate-oboji-47740
https://www.prozeny.cz/clanek/kosmatice-smazeny-cerny-bez-nasladko-45107
https://www.prozeny.cz/clanek/kosmatice-smazeny-cerny-bez-nasladko-45107
https://www.prozeny.cz/clanek/3-skvele-napady-z-cerneho-bezu-15589
https://www.prozeny.cz/clanek/3-skvele-napady-z-cerneho-bezu-15589
https://www.prozeny.cz/clanek/bezinkovy-ocet-47637
https://www.prozeny.cz/clanek/bezovy-sirup-za-studena-56065
https://www.prozeny.cz/clanek/bezova-marmelada-56066
https://www.prozeny.cz/clanek/bezova-marmelada-56066
https://www.prozeny.cz/clanek/jahodovy-sorbet-s-bezpvym-sirupem-45316


ZE ZAHRADY DPS 

 

Na zahradě Dps se nám vyklubaly tyto nádherně rostlé hřiby ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ach ty vzpomínky …. 



Ach ty vzpomínky,… 

už když jsem byl malý kluk, tak se všichni divili, jakou 

mám dobrou paměť. Teď tu sedím u stroje, vzpomínky mi letí 

hlavou a „vyber si, odkud začít“! 

Když jsme se v červnu 1945 přistěhovali z naší „Kocandy“, 

byl jsem žáček 5. třídy, a tak začala moje pouť po místních 

školách. V prvním pololetí to byla tzv. „červená škola“, 

stojící na Svitavské ulici. Jak se počet českých rodin 

zvětšoval, bylo nás moc. V ženském klášteře byla škola, 

spojená (asi) se sirotčincem, na Udánské ulici, tam nás 

z polovičky přestěhovali. A jako kantorky přišly jeptišky. 

Nás učila pozdější matka představená, hrálo se dokonce 

divadlo, bylo o učiteli, který šel dělat misionáře a byl 

zabit černým kouzelníkem. Já jsem hrál toho učitele a 

vzpomínku si nesu dodnes. Po 5. třídě jsem byl poslán do 

primy gymnázia. A začala nepřetržitá řada překvapení – 

vykání, oslovování jako slečny a mladí pánové, ale hlavně 

to vykání. Nám, špuntům se vykalo! Pan školník Volek stával 

vždycky ráno jak socha u vchodu a my špunti jsme kolem něho 

mazali s mírnou úklonou, kecat jsme si dovolili až na chodbě 

u třídy. A toho učení – čeština, ruština, latina, kterou 

jsme slyšeli v kostele, počty se dělili na aritmetiku a 

geometrii a spousta dalších předmětů.  A to nám tloukli do 

těch našich ještě dětských hlaviček starší „kolegové“. Ani 

ten tělocvik nestál za moc – žádný sport, sokolské cvičení 

na nářadí v zaprášené tělocvičně. A tak to šlo 2 roky. Až 

jsme se těšili do tercie, kde se měla výuka dělit na 

latinskou a technickou, přišla rána nejhorší – Ministerstvo 

školství, v čele s panem Nejedlým z Litomyšle zrušilo po 

celém státě, až na výjimky nižší gymnázia. (pro okresy 

Svitavy a Moravská Třebová bylo gymnázium Svitavy). No a my 

jsme mazali do přeplněné měšťanky „u kostela“. A co nás 

čekalo?! …..Posměšky od bývalých spolužáků z obecné školy, 

posměšky i od kantorů (paní Svobodová – „jste třída 3B, 

protože jste blbouni z gymplu“), vyučování na směny, každou 

hodinu v jiné učebně, no a ten binec vydržel rok. Pak jsme 

se vraceli zase zpět do budovy „gymplu“, kde nás učili naši 

páni profesoři. „A jak to bylo ve 4. třídě, tak to už je na 

delší vyprávění a to si nechám na příště.“ 

Loučí se s Vámi Váš, asi již téměř zapomenutý …… 

                                                                                        

Vláďa Švanda Dostál  



KRÁSNÉ ZAMYŠLENÍ 
 

"Babičko jak se vyrovnáváš s bolestí?" 

"Rukama, drahá... 
Když to děláš svou myslí, bolest ještě víc ztuhne." 

"Rukama, babi?" 

"Ano, ano. Naše ruce jsou anténami naší duše. Když je rozpohybuješ šitím, vařením, 
malováním, dotýkáním se země nebo je ponoříš do prostoru, posílají signály o péči, 

do nejhlubší části Tebe a Tvá duše se uklidní.  Tahle už nemusí posílat bolest, aby 
ti to ukázala." 

"Jsou ruce opravdu tak důležité?" 

"Ano, děvče moje. 
Mysli na miminka: díky svým dotekům poznávají svět. 

Když se podíváte na ruce starších lidí, vypráví o svých životech víc než jakákoliv 

jiná část těla. 
Vše, co je vyrobeno ručně, tak se říká, je vyrobeno srdcem, protože je to opravdu 

takto: ruce a srdce jsou propojeny. 
Masérky to vědí: Když se dotýkají těla jiného člověka rukama, vytvoří hluboké 

spojení. 

Mysli na milence: Když se jejich ruce dotýkají, milují se tím nejúžasnějším 
způsobem." 

"Moje ruce babi... jak dlouho jsem je takhle nepoužívala!" 
"Pohni s nimi děvče moje, začni s nimi tvořit a všechno v tobě se pohne. Bolest 

nezmizí. 

Ale bude to nejlepší 
mistrovské dílo. 

A už to nebude bolet. 

Protože dokážeš vyšít nebo 
namalovat či postavit svou 

podstatu.    
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSMĚVY DO SCHRÁNKY 

 

Vážení, 

Moc Vás zdravím a přeji hezký den. 

Právě držíte v ruce nebo si prohlížíte pohlednice z projektu „Úsměvy do 

schránky“. 

Některé z nich jsou zcela nové a vybrané přímo pro Vás, některé jsou ručně 

vyrobené a některé zase recyklované. Cílem všech pohlednic je však udělat 

radost. Jelikož jsme každý jiný, tak nás těší jiné věci a máme jiný vkus. Snad 

si v pohlednicích tedy vyberete ty, která Vás potěší.  

Ráda bych se v tomto dopise zmínila zvláště o těch recyklovaných 

pohlednicích. Jelikož ráda posílám i dostávám pohlednice, účastním se tzv. 

Postcrossingu, tedy projektu, kdy si lidé po celém světě vzájemně posílají 

pohlednice. Mám jich tudíž opravdu velkou sbírku, a jelikož ne všechny mohu 

mít vždy vystavené, ne ke všem se vracím, i když mě každá pohlednice vždy 

velmi potěšila a také proto, že nejsem „sysel“ a nemám ráda přeplněný 

prostor, chtěla jsem jim dát nový život a poslat je dál. Na každé takové 

pohlednici můžete vidět nejen samotný obrázek, ale i jeho příběh – tedy 

alespoň to, kdy a z které země přišel, pohledy obsahují originální známky, 

samolepky, zdobení a můj pozdrav, který je nový, ale srdečný. 

Třeba některé z Vás potěší dostat „pozdrav z ciziny“ alespoň takto 

zprostředkovaně. 

Přeji hodně zdraví, radosti a slunných dnů ☺  

S pozdravem, 

Věra.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Dopis od paní Věry, která zaslala nespočet krásných pohlednic v rámci projektu 

„Úsměvy do schránky“. 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA ODD. „A“ 

 

Na áčku probíhají volnočasovky každý den (individuálně nebo společně). 

V pondělí cvičíme s naší rehabilitační sestrou a odpoledne společně tvoříme. 

Dvě úterní dopoledne jsme pekli rybízovou bublaninu. V e čtvrtek hrajeme 

společenské hry. Klienti si sami vybírají, kterou hru chtějí hrát. Nejoblíbenější je 

stále hra BINGO.  

Hezkých dnů v červnu nebylo mnoho, ale pokud sluníčko přeci vysvitlo, chodili 

jsme do naší zahrady. Při těchto procházkách trénujeme paměť určováním stromů, 

květin a keřů ☺ 

 

Zapsala: Pavla Skoupá 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

Z ovoce, které dostávají klienti na oběd nebo večeři, společně připravujeme 

odpolední svačinky. Ovoce klienti oloupou, nastrouhají a rozdělí na jednotlivé 

porce. U této činnosti společně vzpomínáme na drobné domácí práce, které doma 

každý vykonával. Které činnosti byly oblíbené, které méně… 

 

 



Kondiční cvičení 

Každé úterý dopoledne cvičíme s rehabilitační sestrou. Na závěr cvičení si 

společně zazpíváme známé a oblíbené lidové písničky.

 

 

 

 

 

 



Posezení v zahradě 

V tyto pěkné letní dny chodíme ven do naší kvetoucí zahrady. Rádi sedáváme 

pod šeříkem, kde cvičíme paměť, zpíváme a povídáme si. 

 

  

 


