
 

   JITŘENKA 

Červenec 2017 

 

 

Červenec – úrody blíženec. 

Červenec horký, pěkné jsou vdolky. 

Červenec zatopí, až obilí na poli praská. 

Červenec žne žita, višně k tomu vítá. 

Jaký červenec, tako vý 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. 
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Zápis ze společného setkání obyvatel   

Setkání konané dne:   1.6.2017 

Místo setkání :    společenská místnost u recepce 

Přítomní  pracovníci :   Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace 

Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, 

vedoucí úseku přímé péče a sociální 

pracovnice 

     Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku

                                                                             

Přítomní obyvatelé :     18 klientů     

Přivítání klientů 

Na společném setkání bylo projednáno: 

- Nejdůležitější informací pro Vás je, že plánovaná rekonstrukce budov 
C a D se bude realizovat v dřívějším termínu, než jsme počítali. Obě 
budovy se musí rekonstruovat zároveň, proto musíme všem klientům 
budovy D po dobu rekonstrukce zajistit alternativní ubytování.  

- Tato opatření se dotknou také klientů na budově A. Z některých 
společenských místností a jídelen budou muset vzniknout dočasně 
pokoje. 

 

Dotazy: 

- Plely jsme na zahradě kytičky, všichni kolem nás chodili a nikdo 
nepomohl. No a pak tam chodí dvě klientky a ty kytičky nám trhají, což 
nás hrozně mrzí. 

o Děkujeme moc, že pracujete na zahradě. Toho si velice vážíme. 
Víte, to je o osobě každého z nás, jak se kdo chová. Když vidíte 
někoho, kdo se na zahradě chová tak, jak se vám to nelíbí, tak 
ho na to můžete upozornit. Vy jste tady doma, je to vaše zahrada. 

- Na zahradě je málo laviček. Ve stínu není žádná. 
o Teď už jsou na zahradě umístěné všechny lavičky, které máme. 

Podíváme se na jejich rozmístění a zároveň se podíváme, kam 
ještě by se mohly umístit lavičky nové. Projdeme zahradu i spaní 
zahradnicí. 

 



Informace o chystaných akcích: 

8.6.2017 proběhne sportovní odpoledne, kde nás kromě sportovních 

disciplín čeká i překvapení. Budeme podávat také malé občerstvení. 

 

 

Děkujeme, že jste přišli. Hezký den. 

 

Zapsala:  Erika Jarůšková   

V Moravské Třebové dne 4.5.2017 
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

 

Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

Dne: 14.6.2017 

Přítomni - počet klientů: 22 

- zaměstnanci domova: Bc. Romana Holasová, Ilona Bednárová, 

Pavel Vegner 

Zápis: 

Přivítání klientů 

Připomínky ze sešitů z jednotlivých oddělení: 

- Zelený salát – byl nevyhovující, většina se vyhodila, nešlo to 

pokousat. 

o Zelený salát se nesmí krájet. Ztrácí přitom totiž vitamin K, 

proto se pouze trhá. Zjistila jsem v kuchyni, že pomocnice 2 

hodiny trhaly salát na kousíčky, aby byl pro vás vhodný. 

Snažíme se dělat vám pestrý jídelníček a nabízet sezónní 

zeleninu, kterou právě salát je.  

- K večeři byly zavináče a k tomu chleba, kterého bylo málo. 

o Víte, každé setkání tady mluvíme o pečivu. Vy víte, že máte 

na jídelnách chleba stále k dispozici. A pokud by náhodou 

došel, tak můžete říct pečovatelkám, které zavolají do kuchyně 

a chleba vám zajistí. To není problém. 

- Vaječná sedlina s bramborami se vyhazovala, nebylo to vůbec 

slané. 

o Na stole jsou všude umístěné solničky a pepřenky. Jsou tam 

právě proto, abyste si mohli jídlo kdykoli dochutit podle vaší 

chuti.  



- Rýže s jablky k večeři není vhodné jídlo pro nás.  

o Proč myslíte, že to není vhodné? Vařili jsme toto jídlo podruhé, 

zkusili jsme jiný postup. Rýže byla vařená v mléce, byla 

měkká, jablka jsou zdravá. Já jsem naopak slyšela na toto jídlo 

chválu. Je to tedy zase názor od názoru. 

- Lečo – bylo výborné, všem moc chutnalo, jen toho bylo málo. 

o Děkujeme za pochvalu. Lečo bylo vařené z čerstvé zeleniny a 

máme radost, že chutnalo. Pochvalu vyřídíme v kuchyni. 

- Párky k večeři byly studené, bez chuti. 

o Pokud dostanete jakékoli jídlo „studené“, omlouváme se za to. 

Je to způsobené tou složitější distribucí k vám. Není ovšem 

vůbec problém vaši porci přihřát. Stačí říct pečovatelkám, 

které vám jídlo servírují. A že byly párky bez chuti, to opravdu 

nevím. Chuť párků neovlivníme. Vím ale, že je máte rádi, proto 

se občas na jídelníčku objeví.  

- Pochvala za zelnou polévku a kapucínský guláš. 

o Děkujeme. 

 

Přání klientů: 

- Uzenou makrelu 

- Letní bramborový salát 

- Králíka 

- Ražničí 

- Fazolový guláš nebo kovbojské fazole 

 

Nutriční terapeutka seznámila klienty s jídelníčkem na červenec. Byl 

přijat bez připomínek. 



 

Chtěli bychom vám ještě připomenout důležitou věc: 

Teď se zase dávají taková ta malá balená máslíčka. Spousta z vás si je 

bere na pokoj a schovává na později. Prosím ale, abyste si skladovali 

takovéto potraviny v lednici. Ať již máslo, sýry, jogurty nebo třeba i ovoce. 

Čekají nás horké letní dny a potraviny se rychle kazí. Hrozí potom vážné 

zdravotní problémy. Můžete využívat také společné lednice na jídelnách. 

 

Děkujeme za účast a připomínky a hezký den 

 

 

Zápis provedl: Erika Jarůšková 
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SVÁTKY – ČERVEN 

1.7. Jaroslava –   Rejchrtová 

10.7. Libuše – Kobelková 

11.7. Olga – Novotná 

26.7. Anna –  Hamříková, Illová, Klímová, Komprdová,Křivánková, 

Marková, Pokorná, Srncová, Šteffková 

29.7. Marta – Havlová, Laštůvková, Navrátilová 

NAROZENINY – ČERVENEC 

2.7. Jarmila Sýkorová 

8.7.  Anna Komprdová, Marie Kopecká, Anna Srncová 

10.7.  Katarina Savočková st., Libuše Kobelková 

12.7. Milena Svojanovská 

14.7. Věra Loskotová 

15.7. Vratislav Opat 

16.7.  Irena Kladivová 

19.7.  Marie Fejlová 

21.7.  Anna Klímová 

20.7.  Jiří Kaderka, Zdeněk Pálenský, Mgr. Rosvita Neubauerová 

27.7. Emilie Urbášková 

29.7.Ludmila Třísková 

 



V měsíci červnu nastoupili do domova pro seniory: 

Otílie Horáková z  Chornic 

 

 

 

  

 

 

 

V měsíci červnu zemřeli:  

František Červinek 

Anna Marková 

Irena Stündelová 

Marie Dořmanová 

Anežka Zdražilová 

 

 

  

 

 

 



GULÁŠENÍ V PROSTĚJOVĚ 

21.6.2017 se konalo v Domově pro seniory v Prostějově  GULÁŠENÍ, na 

které jsme byli pozváni i my. 

Jde o soutěž, ve které tříčlenné týmy různých domovů pro seniory vaří 

každý svůj guláš a odborná porota nakonec ochutnává, posuzuje, 

vyhodnocuje a odměňuje guláš nejlepší.  

Náš domov reprezentovaly paní Marie Skalská, paní Ludmila Třísková a 

paní Emilie Urbášková. 

Sluníčko pálilo, plynové hořáky pod hrnci jely naplno, guláše bublaly a 

krásně voněly široko daleko, panovala přátelská atmosféra a pohoda, 

prostě krásné dopoledne. 

Dámy uvařily vynikající vepřový guláš, který sypaly cibulkou a podávaly 

s chlebem. V silné konkurenci 11 dalších týmů sice nezískaly první místo, 

ale každý, kdo jejich guláš ochutnal, ho velice chválil. Malinkatý vzoreček 

jsme dovezli zpět a dali ochutnat naší paní nutriční, která se vyjádřila takto:  

„Ochutnala jsem váš soutěžní guláš a klobouk dolů!!!!!!!!!!! Byl výborný. 

Chuť výborná, barva nádhera. Prostě jste jedničky a až někdo vypadne 

kvůli nemoci v kuchyni, víme kam se obrátit.“ 

Taková pochvala, myslím, mluví za vše. 

Děkujeme „kuchařskému týmu“.  



 

 

 

Erika Jarůšková 



Volnočasové aktivity 

8.6. se v našem Domově pro Seniory konal II. ročník akce Sportovně – 

zábavné odpoledne. 

Sešli jsme se po obědě venku v areálu domova, abychom vyzkoušeli 

paměť v disciplíně pamatování předmětů, jemnou jsme procvičili 

motoriku v disciplíně – lovení korkových a plastových vršků ve vodě a 

v hodu kostkou šlo o štěstí,  kdo hodí víc. 

Podávalo se pivo, limo a opečená klobása. Příjemnou atmosféru doplnilo 

hezké počasí, vystoupení dětských mažoretek a zpívání s kytarou. 

 

Den se prostě vydařil  

 

 

 



 

 

      Pavla Skoupá, Jana Kranichová 

 

 


