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NAROZENINY A SVÁTJY V LISTOPADU MAJÍ 

 

❖ NAROZENINY MAJÍ: 

❖ 1. 11. – KLODNEROVÁ Libuše 

❖ 2. 11. – FAFÍLEK Miroslav 

❖ 5. 11. – KRÚPA Petr 

❖ 6. 11. – KUBIŠOVÁ Danuše 

❖ 12. 11. – TOMANOVÁ Lenka 

❖ 13. 11. - HORKÝ Bohumil 

❖ 14. 11. – PELÍŠKOVÁ Květoslava 

❖ 16. 11. – ROLENCOVÁ Květoslava 

❖ 23. 11. – NOVOTNÁ Vlasta 

❖ 24. 11.- DOSTÁL Vladimír 

❖ 25. 11. – LUTEROVÁ Bohumila 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK MAJÍ: 

❖ 4. 11. – KAREL – Poul, Černušák, Kříček 

❖ 24. 11. – EMILIE – Pelikánová, Urbášková 

 

 

 

 

 

 

  

 



DO DOMOVA PRO SENIORY NASTOUPILI 

 

❖ Josef Štarha                                      z                                   Moravské Třebové 

❖ Libuše Antlová                                 z                                   Úsobrna 

❖ Jana Cachová                                   z                                    Králik 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V MĚSÍCI ŘÍJNU ZEMŘELI 

 

DOMOV PRO SENIORY: 

❖ Strnadová Ida 

❖ Taneva Nikolova Stoyana 

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM: 

❖ Horská Emílie   

 

 

 

 



Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby  

S Alzheimerovou chorobou se v ČR potýká téměř 200 tisíc lidí. Jde o degenerativní 

onemocnění mozku, které bohužel ještě stále neumíme vyléčit. Jedná se o typ 

demence projevující se úbytkem nervových buněk v některých mozkových 

oblastech. Nemoc vede k postupné nesamostatnosti až k osobnostním změnám.  

Člověk si nevzpomíná na to, co dříve znal, obtížně si vybavuje názvy předmětů a 

nezvládá obsluhu jednoduchých přístrojů například telefonování. Nepoznává členy 

rodiny, ukládá věci na neobvyklá místa a pak je nemůže najít, nepamatuje si, co 

říkal a stále dokola pokládá ostatním stejné otázky. Nemocný s demencí není 

schopen pochopit různé pojmy a plánovat. Ztrácí kontrolu nad svými náladami i 

pocity, může být netečný nebo podrážděný. Nedodržuje základní hygienické 

návyky. Nedokáže se obléknout, najíst ani vyjádřit a stává se zcela závislým na 

péči okolí. Onemocnění nepostihuje pouze pacienty v pokročilém věku, ale také 

mladší generaci. Příčiny Alzheimerovy choroby nejsou zcela objasněny, a proto je 

důležité se z hlediska prevence zaměřit, jak tomuto závažnému onemocnění 

předcházet. 

Vážnost Alzheimerovy choroby si můžeme připomenout každý rok v rámci 

Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá vždy na 21.9. 

 

Volnočasové aktivity v DZR 

Velkou pozornost věnujeme soběstačnosti, 

procvičování jemné motoriky a kondiční chůzi. Jde o 

základní dovednosti každého člověka a díky 

pravidelnému procvičování si člověk tyto dovednosti 

udržuje.  Chůze a nácvik jemné motoriky jsou 

především individuální činnosti. Společně se věnujeme 

každé úterý skupinovému cvičení pod vedením rehabilitační sestry. Jde o hodinku 

plnou povídání, cvičení a zpívání pro dobrou kondici i náladu. 

 



Pečeme cukaperník 

Cukaperník je perník, na jehož výrobu se 

používá cuketa. Ta se nastrouhá a 

zamíchá do připraveného perníkového 

základu, celé se to upeče, pocukruje a ke 

kávičce sní.  

 

Výroba podzimních dekoračních truhlíků 

Abychom si přiblížili podzim, jeho krásu barev a vůni květin, poprosili jsme o spolupráci 

paní zahradnici a společnými silami vytvořili překrásné podzimní truhlíky. Podařilo se 

nám vytvořit opravdu překrásné barevné dekorace, které nyní zdobí okna v přízemí 

budovy C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzikoterapie 

Hodinovou muzikoterapii k nám přivezlo duo Vlny Bytí - Jiří Hampl a Ivana Guzková. 

Strávili jsme s nimi krásné dopoledne plné lidových písniček, písničkových kvízů  

i ukázky netradičních hudebních nástrojů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA odd. D 

V měsíci říjnu jsme pokračovali ve výrobě dekorací, kterými 

si vyzdobíme jídelny na oddělení. Z výroby dekorací a jejího 

výsledku jsme měli velikou radost. 

S blížícím se příchodem nejkrásnějších svátků v roce, tedy 

Vánoc jsme se rozhodli, že si vyrobíme něco pěkného s 

vánoční tématikou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zúčastnili jsme se kouzelnického vystoupení a také terapeutického, hudebního 

vstoupení, které je sponzorováno projektem Ježíškova vnoučata – bylo to úžasné 

a všem se nám to moc líbilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako vždy jsme také svůj volý čas trávili 

společným hraním binga nebo například trháním 

a skládáním ubrousků. Měsíc říjen byl plný 

zážitků, které jsme si moc užili. Začali jsme se 

také připravovat na dušičkovou kavárničku, o 

které si povime příště, v litopadové Jitřence. 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA odd. A 

Říjen jsme začali podzimním tvořením, především dlabáním dýní, které jsou v 

tomto dušičkovém období více než tématické. Dále jsme tvořili dekorace v 

podobě květin z krásně zbarveného spadaného listí. 

 

 

Společnými silami jsme si upekli výborný jablečný moučník, na který jsme 

využili jablíčka ze zahrady dps. Na moučníku jsme si pochutnali na "dušičkové" 

kavárničce, kde jsme společně poseděli a zavzpomínali. Bylo to moc príma. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala. Pavla Skoupá PVA 

 

 



ZÁPIS ZE SETKÁNÍ OBYVATEL 

 

• Setkání konané dne: 5. 10. 2021 

• Místo setkání: Společenská místnost A3 

• Přítomní pracovníci: 

- Mgr. Milan Janoušek – ředitel zařízení  

- Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku 

- Dagmar Pospíšilová – volnočasová a aktivizační pracovnice 

• Přítomní klienti: 29 klientů  

 

Zápis: 

- p. Ředitel mile přivítal všechny zúčastněné klienty, poděkoval za účast 

a zahájil schůzi. Zodpověděl dotaz klienta, kolik dostanou přidáno ke 

starobnímu důchodu – pravděpodobně se bude jednat o částku cca 600 

Kč. Poté pan ředitel předal slovo paní Holasové, ta na začátek klienty 

také přivítala a informovala, že 8. a 9. října proběhnou volby do 

parlamentu České Republiky – volební místnost pro klienty s trvalým 

pobytem v domově pro seniory, případně pro klienty, kteří si zažádali o 

zařazení do zvláštního seznamu voličů se bude nacházet v malé 

společesnké místnosti na budově A, dále také klientum předala další 

důležité informace, tykající se voleb a vyzvala klienty, aby se nebáli 

kontaktovat PVS a PVA s požadavkem ohledně voleb a ten bude 

následně předán sociálním pracovnicím. Dále také pí. Holasová sdělila, 

že 19. října proběhne na budově A i D terapeutické, hudební posezení, 

cca pro 20 - 25 klientů, které je sponzorováno projektem Ježíškova 

vnoučata. Posezení proběhne samostatně na budově A a samostatně na 

budově D v dopoledních a odpoledních hodinách. Poté se slova ujal opět 

pan ředitel a sdělil, že na podzim proběhne na budově A výměna 

nouzových světel, na oddělení A2 proběhne výměna vany na společné 

koupelně. Zdali situace dovolí, 

budou zakoupeny nové, elektrické 

polohovací postele, které budou 

vyměněné za stávjící, nevyhovující 

postele. Na závěr se p. Ředitel s pí. 

Holasovou s klienty rozloučili a 

popřáli krásné, podzimní, slunečné 

odpoledne.   



ZÁPIS ZE STRAVOVACÍ SCHŮZE 

• Setkání konané: 21. 10. 2021 

• Místo setkání: Společenská místnost A3 

• Přítomní pracovníci: 

- Mgr. Milan Janoušek – ředitel zařízení  

- Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku  

- Ilona Bednárová – vedoucí stravovacího úseku 

- Pí. Šmídová – kuchyně 

- Dagmar Pospíšilová – volnočasová a aktivizační pracovnice 

 

• Zápis: 

- p. Ředitel s pí. Holasovou a pí. Bednárovou všechny klienty mile na 

schůzi přivítali. Slova se ujala pí. Holasová, sdělila klientům, že na 

budově A budou omezeny počty výtisků jídelních lístků, počty lístků 

jsou následující – odd. A3 – 1x, odd. A2 – 2x, odd. A1 – 1x. Dále se 

slova ujala pí. Bednárová, oznámila, že v neděli sladká snídaně, což 

bylo zapříčiněno vysláním kuchařů na užitečné školení. Tím pádem 

byl tým v kuchyni oslaben. 

 

HODNOCENÍ STRAVOVÁNÍ: 

• BUDOVA A 

A1- klienti chválili hanácké koláče, výborný bramborový salát a rybí filé. 

A2 – bez zápisu 

A3 – bez zápisu 

• BUDOVA D 

D1 – výborné rybí filé, výborný bramborový guláš a u diety č. 2 výborný 

jablečný závin 

D2 – bez zápisu 

D3 – bez zápisu 

 

• PŘÁNÍ KLIENTŮ: 

- Plněné papriky, segedínský guláš, více kuřecího masa, smažený květák, rybí 

salát, mřížkový koláč. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dále se slova ujal p. Ředitel a vysvětlil klientům dnešní situaci týkající se 

kvality a ceny potravin, vysvětlil složitou situaci ve stravování spojenou s 

nekontrolovatelně se zvyšujícími cenami potravin a dalších komodit 

potřebných k příprvě pokrmů. Na závěr schůze se p. Ředitel, pí. 

Bednárová a pí. Holasová s klienty rozloučili a popřáli, aby klientům 

chutnalo co nejvíce. 

 

 

Zapsala: D. Pospíšilová - PVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – ODD. D 

Milý jitřenkoví čtenáři, 

zdravím Vás a po vzoru oblíbeného pana Švandy (zdravím zvlášť). Vám chci něco 

zas povědět. To, že v listopadu padá listí, už od nepaměti opěvují básníci i 

nebásníci. A v počasí, když fučí vítr a do oken buší kapky deště, vzniká splín. 

Proti němu je dobré si přečíst pár zajímavých řádků. 

 

Jak šla Mařenka do světa 

Po začáteční různorodé praxi v n. p. TOS Svitavy jsem se rozhodla odejít. 

Maminka mi nabalila raneček – do veliké krabice dala prošívanou deku, polštář, 

ručník a mýdlo. Buchty nebyly, byl fofr. Namířila jsem si to do Boskovic, jednou 

jsem tam byla se podívat a líbilo se mi tam. Hned jsem tam dostala místo 

sekretářky ředitele malého podniku, ve 26 letech, s bytečkem 1 plus 0 WC na 

společné chodbě, v podkroví. Velmi milá, vlastně půdní vestavba, zeď nahozený 

palach. Mými spolubydlícími byly myšky. Když jsem se ráno probudila, na všech 

skříňkách a policích na mě koukali korálky myších oček. Ale já se jich nebojím, 

jsou docela milé a nijak mi neškodily, nic mi nezničily. Ani moje knihovna 

postupem času se rozrůstající jim nechutnala. Bydlela jsem tam celých 16 let a 

byl to nekrásnější čas mého života. Na sobotu a neděli jsem jezdila domů k 

rodičům, i když kvůli přídělu uhlí jsem si musela hned vzít razítko dom. 

příslušnice Boskovice. Já jsem v tom podniku stejně na různých místech vydržela 

až do důchodu. 10 roků jsem byla v kanceláři, pak 20 let v dílně, zde se mi moc 

líbil kolektiv. A tak jednnou v pátek odpoledne jsem šla na vlak, jako obyčejně 

byl vlak narván k prasknutí, dělníci se vraceli z práce, studenti z vysokých škol. 

"Prkeňáky" vagóny ověšené jak vosami i na schůdcích. A v přestupní Skalici 

"honem, nasedat, máme zpoždění", pískal pan výpravčí na píšťalku. Tak honem 

do prvního vagónu. Hned jsme se rozjeli. Pan konduktér přišel hned. "Paní, jedete 

špatně, my jedeme na Brno". Letím ke dveřím – "ne, tam nesmíte, musíte 

správnými dveřmi je to předpis", volá za mnou průvodčí. A to jsem byla zrovna 

proti nástupním panelům protější koleje. Musela jsem teda celý sáhodlouhý vlak 

po pražcích volné koleje přeběhnout, vlak měl asi 10 vagonu a ve Skalici se asi 4 

přidávaly. Po prežcích se těžko utíká! Jen jsem funěla a v dáli jsem už viděla i 

kouř lokomotivy mého vlaku. "Obr" rychle rostl a blížil se a mě zbývalo ještě 10 

metrů, pak ještě 5 a až bude panel Doubravice. Od kol vlaku sršely jiskry – 

záchranná brzda fungovala. Vlak už pomalu dojížděl a já skočila na ten panel 1 

metr před lokomotivou!! Pan strojvůdce vykoukl z okna, a klidným slovem 

povídá, "co blázníte"? Já jen špitla "potřebuju jet s vámi". Průvodčí vyšel "tak si 

nastupte paní" a až do Skalice chodit po chodbičce nebo Vás raní. Byla jsem rudá 

jako krocan. Pan průvodčí mi sdělil, že mi pokutu a jízdenku na tu stanici dávat 

nebude. 

A tak to šťastně dopadlo. Ale napínavý ten příběh byl, to mi věřte. 
Zdraví M. Krčilová 



POVÍDÁNÍ O ADVENTU 

 

Jelikož nás na konci listopadu čeká první adventní neděle, tedy 28. listopadu a sní spojené 

nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, vyhledala jsem pár zajímavostí o Adventu. 

 

Vánoce se blíží a s nimi tradiční i novodobé zvyky jako je zdobení domácností, zapalování 

svíček na adventním věnci, vyloupávání čokoládových figurek z adventního kalendáře, shánění 

dárků pro blízké nebo debatování s přáteli a blízkými nad svařákem adventních trzích nebo u 

"rodinného krbu". 

 

ADVENT A JEHO ČTYŘI NEDĚLE: 

– Slovo advent je odvozeno od latinského slova Adventus, které znamená příchod. Je 

spojeno s očekáváním narození Ježíše Krista, čili Ježíška. První informace o přípravách 

na Vánoce – tedy o době adventu – jsou dochovány zhruba z poloviny 4. století ze 

Španělska a Galie. Advent má čtyři neděle, ale nemusí nutně trvat čtyři týdny. To se děje 

pouze v případě, že Štědrý den připadá na neděli – pak advent končí právě nedělním 

Štědrým dnem 

 

ADVENTNÍ VĚNEC A SVÍČKY: 

- Adventní věnec je v podstatě „stopkami“, které symbolizují krácení doby vánoční 

směrem ke Štědrému dni. Ačkoliv jsou dnes moderní různé tvary, formy a 

uspořádání adventních svíček (liniové, čtvercové, oválné, a tak dále), tradičně má 

věnec kruhovou podobu, je zdoben jehličím a čtyřmi svíčkami 

 

Svíce, kterou zapalujeme na první adventní neděli, se nazývá svíce proroků a oslavuje 

předpověď narození Ježíše Krista. 

– Svíce, kterou zapalujeme na druhou adventní neděli, reprezentuje lásku, v některých 

tradicích pak betlémské jesličky 

– Třetí adventní neděli zapalujeme pastýřskou svíčku, jež představuje radost z blížícího 

Štědrého dne. 

– Čtvrtá, poslední svíčka, je nazývána svíčkou „andělskou“ a má reprezentovat mír a 

pokoj v čase vánočním. 

– Dle některých tradic má věnec svíček pět. Pátá svíčka, která je bílé barvy bez ohledu na 

barvu ostatních svíček a nachází se uprostřed věnce, je zapálena na Štědrý den nebo na 

první svátek vánoční jako vyvrcholení adventu. 

 

ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

- Zejména pro děti je čas adventu spojen s populárním adventním kalendářem. Čtyřiadvacet 

okýnek plněných čokoládou je však zvykem velmi mladým – zrodil se v Mnichově v roce 1908, 

když majitel tiskárny uvedl na trh kalendář V zemi Ježíškově s vystřihovacími dvaceti čtyřmi 

obrázky, z nichž bylo možné složit betlém a betlémskou krajinu. „Čokoládovým“ se adventní 

kalendář stal až v USA v 70. letech minulého století. V kalendáři se objevovaly čokoládové 

minidárky, které měly dětem zpříjemnit čekání na – v jejich případě – Santa Clause. 



HVĚZDA JAKO SYMBOL VÁNOC 

- Vánoční výzdoba se neobejde bez symbolu hvězdy. Ale proč vlastně? Má to 

jednoduché vysvětlení. Hvězda symbolizuje takzvanou Betlémskou hvězdu, která 

se na nebi zjevila po narození malého Ježíška. Velká hvězda oznámila všem jeho 

narození a sloužila i jako ukazatel trasy pro mudrce, kteří se mu přišli poklonit. 

PROČ DÁVÁME DÁRKY MY, ALE NOSÍ JE "JEŽÍŠEK"? 

- Dávání dárků druhým má též náboženskou symboliku. Na Vánoce se samozřejmě 

obdarováváme proto, abychom udělali radost našim blízkým a ostatním členům 

společnosti. Má to být odpověď na „největší dar“, který dostala společnost 

narozením Ježíše. Dary by měly být anonymní, skryté a předávány bez toho, aby byl 

dárce odhalen a mohl personifikovat svoji zásluhu na radosti obdarovaného. Právě 

proto dárky nosí dárky Ježíšek a nechává je pod vánočním stromkem (a nebo Santa 

Claus vUSA). 

 

 


