JITŘENKA
Červenec 2022

NAROZENINY A SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVENCI SLAVÍ

NAROZENINY SLAVÍ:
❖ 2. 7. – SÝKOROVÁ Jarmila
❖ 3. 7. – VYKOUPILOVÁ Ludmila (DZR)
- DĚTÁKOVÁ Zdenka
❖ 4. 7. – ŠTARHA Josef
- HAVLÍKOVÁ Ludmila
❖ 9. 7. – GLOSEROVÁ Libuše
❖ 10. 7. – SAVOČKOVÁ Katarina (DZR)
❖ 12. 7. – SCHUSTER Josef
❖ 16. 7. – KLADIVOVÁ Irena
❖ 17. 7. – MARKUSOVÁ Marta (DZR)
❖ 19. 7. – FEJLOVÁ Marie
- KLUSÁK Jaroslav
❖ 20. 7. – PÁLENSKÝ Zdeněk
- KADERKA Jiří
❖ 21. 7. – LIPOLDOVÁ Maria
❖ 24. 7. – KLUGOVÁ Anna
❖ 26. 7. – OCHRANOVÁ Anežka
❖ 27. 7. – URBÁŠKOVÁ Emilie
❖ 30. 7. – LANGROVÁ Marta

SVÁTEK SLAVÍ:
❖
❖
❖
❖

1. 7. JAROSLAVA – Kadlecová
10. 7. LIBUŠE – Gloserová, Čermáková, Kodýtková
11. 7. OLGA – Kynclová
26. 7. ANNA – Limberská (DZR). Křivánková, Nováková, Rajblová, Klugová,
Havlíková
❖ 29. 7. MARTA – Laštůvková, Markusová (DZR), Lopaurová, Langrová

V MĚSÍCI ČERVNU ZEMŘELI

❖ ŠOUBA Aleš
❖ KLODNEROVÁ Libuše
❖ SOVOVÁ Bohumila
❖ ČEPILOVÁ Marie
❖ BERÁNEK Zdeněk

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍMM
REŽIMEME NASTOUPILI

❖ NOVOTNÁ Ludmila
❖ JARŮŠKOVÁ Věra
❖ BABIČOVÁ Věra

z
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z

Nectavy
Starého Města
Dlouhé Loučky

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI
❖ LEINVEBER Ladislav

PŘÍSPĚVEK OD PÍ. KRČILOVÉ, ODD. D
Vážení čtenáři Jitřenky, vzpomínám na pěkné články pana "Švandy"
Dostála, velmi oblíbené. Přála bych si, aby se Vám i moje články v
Jitřence takto líbily.
Minulý měsíc – červen – byl měsícem mláďat (1. června = Den dětí).
Začneme tedy od pejsků. Jednou fenečka, bílá, kudrnatá, bydlící na kraji
města, byla puštěná ven. Brzy se vrátila domů a v hubě nesla raneček.
Bylo to maličké koťátko, vyhozené na nedalekém smetišti. Fenečka si jej
pečlivě uložila do pelíšku a nikoho k němu nepustila. Starala se o něj jako
ta nejlepší máma. Umývala ho na každém koutu jeho tělíčka, strkala ho k
misce se žrádlem, učila ho k čistotě. Vyrůstali spolu a všude chodili spolu
– celá léta.
Na dědině hospodář pěstoval selata na chov. Samozřejmě měl i kočku, ta
měla dvě koťata, vyběhla si ven, ale auto ji zajelo. Pánům se koťátka libila,
tak si kočičku nechala paní a pán si vzal kocourka, tak se mu líbil, že jej
přidal k tuctu nově naerozených selátek. Prasnice nového člena rodiny
přijala a všichni v domě se rádi dívali na selátek, stočených ke spánku do
klubička, v jehož středu vyčnívala bíle chlupatá hlavička s růžovými
oušky. Kocourek rostl, selátka se rozprodala, chodila další, ale kocourek
na "mámu" prasnici nezapomínal. Každou volnou chvíli strávil u ní,
sedával na hrazení kotce. Celý dlouhý čas.
Že jehňátka a opičátka jsou stále s mámou? I hříbata se drží u klisny.
Stále jí projevují oddanost a lásku.
Poslední příhoda není laskavá. Mladá maminka, nafintěná, vedla za ruku
malou holčičku. Asi 3 – 4 roky. Panička držela v ruce velký, bílý kornout
zmrzliny a mocně lízala. Dívenka svoje krásná kukadla od pochoutky
nemohla odtrhnout, až škobrtala. A její máma jí nedala ani blíznou.
"Fena" (ale to bych urazila zvíře).
Teď trochu dramatu. Pod mým stolem doma se usadil na delší dobu
pavouk. Větší, asi jak dvoukoruna, s krátkýma nohama. Houpal se na
svém vlákně. U nich je to tak: Pavoučí slečna čeká na nápadníka, spáří se
sním a po "svatební" noci ho sežere. Jako základní materiál pro své
mladé. Předchází tak hádkám, scénám, rozbíjení nádobí, rozvodu, či
finančním nesrovnalostem. Sežrat hned a basta (Nedá se doporučit.
Často škoda, že?)
Srdečně zdraví
Marie Krčilová

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL K CHODU DOMOVA
A KE STRAVĚ
SETKÁNÍ OBYVATEL K CHODU DOMOVA + KE STRAVĚ – 9. 6. 2022

•
•
•
•

Kdy: 9. 6. 2022
Kde: Společenská místnost A3
Přítomní klienti: 26 klientů
Přítomný personál: Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace, Bc.
Romana Holasová – zástupce ředitele, sociální pracovnice, vedoucí
sociálního úseku, Ilona Bednárová – vedoucí stravování, Dagmar
Pospíšilová – PVA odd. D, Pavla Skoupá – PVA odd. A

Zápis:
Na začátek setkání pan ředitel všechny přítomní na schůzi přivítal a nastínil, jak
bude toto setkání probíhat. První část setkání byla věnována chodu domova. Pan
ředitel se klientů zeptal, jak se mají, vyslechl si individuální reakce klientů a
sdělil, že pro ně má nepříjemnou zprávu. Osvětlil, že problém je v dotační
politice státu. Stát se rozhodl pro zkrácení dotací v sociálních službách, ve výši
20% a z tohoto důvodu budou domovu na podzim chybět peníze na provoz a
výplaty zaměstnancům. Týká se to částky cca 11 miliónů korun. Pokud se
situace s vládou nevyřeší, bude nutné reagovat. Pan ředitel sdělil možnost, na
které se shodli ředitelé domovů napříč republikou a to je demonstrace všech
sociálních služeb v Praze před poslaneckou sněmovnou.
Další informace se týkala výměny signalizačního zařázení na budově A, v
měsíci červenci po dobu asi 3 týdnů, budou muset klienti počítat s pohybem
cizích osob na oddělení i na svých pokojích, z důvodu výměny signalizace. Dále
pan ředitel informoval, že v měsíci červnu, dojde k valorizaci a dalšímu
navýšení důchodů, s tím že je možné, že k valorizaci v letošním roce dojde ještě
jednou.
Poté se slova ujala pí. Holasová a informovala klienty, že v rámci projektu
„Ježíškova vnoučata“, byla v Dps realizována akce terapeutický koník Emil, jež
nám zaplatila brněnská herečka Hana Holišová. Z důvodu možnosti čerpání
dalších příspěvků v rámci tohoto projektu se Dps MT přihlásila do soutěže o
vybavení domova zahradními, terapeutickými prvky. Byla vybrána a v současné
době se prvky v areálu domova instalují. Dále paní Holasová informovala, že
před zimní zahradou u budovy D byl instalován vodní prvek a posezení bylo
osázeno květinami. Paní Holasová také informovala, že od 1. Června do dps
nastoupila nová rehabilitační sestra, která bude působit na budově A pí.
Mrázková.
Po předání informací ze strany vedení, se slova ujala pí. Bednářová a schůzi

přesměrovala ke stravě. Na začátek všechny klienty přivítala a přečetla jídelní
lístek na měsíc červen.
Klienti z budovy A měli připomínku k solničkám na dochucení jídla na
pokojích. Vyřešeno nákupem solniček klientům, kteří budou mít zájem.
Připomínky ze stravovacích sešitů na oddělení:
D3: Klientům nechutnala sýrová omáčka
D2: Pochvala – vše chutnalo
D1: Pochvala a přání – obložená bageta, důbeží kousky v rajčatové omáčce
A3: bez zápisu
A2: Klintům nechutnala sýrová omáčka
A1: Pochvala velikonočního menu
Následovala diskuse a návrhy klientů na jídla, na která by měli chuť:
- Guláš
- Bramborové knedlíky plněné uzeným masem
- Žampiony

Na závěr přečten jídelní lístek na měsíc červenec.
Pan ředitel, paní Holasová a paní Bednárová se s klienty rozloučili a popřáli
pěkné odpoledne.
Zapsala: Dagmar Pospíšilová

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Začátkem června oslavila své kulaté narozeniny paní Matyášová. Přejeme
jí všechno nejlepší, a hlavně spoustu zdraví

Společně jame upekli výborný čokopiškot. Zapojil se opravdu každý, kdo
byl přítomen

Přes projekt Ježíškova vnoučata jsme získali 2 okrasné záhonky, které
klientky DZR společně s paní zahradnicí osázely bylinkami, květinami a
nechybí ani rajčata. A aby práce lépe utíkala, připravily si klientky také
drobné občerstvení.

Jedno pravidelné cvičení jsme nahradili návštěvou kaple, kde jsme si i
zazpívali v doprovodu varhan

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“
Koník Emil pomáhá
I my, na oddělení A jsme si užili terapii s poníky Emilem a Romankou

Osazovali jsme truhlík, který jsme dostali v rámci projektu Ježíškova
vnoučata.

V rámci skupinových volnočasový aktivit jsme si potrénovali paměť.

Přišly nás navštívit děti ze ZŠ Palackého, společně s našimi klienty
namalovali obrázky, zazpívali si a prošli se v zahradě DPS.

V kapli jsme si vyslechli koncert Veselé flétničky, jako každý měsíc se
konaly i individuální volnočasové aktivity u klientů, kteří jsou upoutání
na lůžko.

Zapsala: Pavla Skoupá, PVA

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“
Měsíc červen jsme měli nabytý různými akcemi. Kromě tradičního
zpracování levandule v tvořivé dílně, skládání ubrousků a binga jsme
tento měsíc začali cvičit s paní rehabilitační venku na terase před zimní
zahradou budovy D. Také jsme společně s pí. zahradnicí zasadili vyvýšený
záhon, který jsme získali v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Ve
společenské místnosti jsme se účastnili báječného setkání s prvňáčky ze
základní školy Palackého, kteří si pro nás připravili kulturní program a
poté s klienty vytvářeli obrázky na téma prázdniny, návštěva dětí byla
zakončená procházkou po areálu DPS – bylo to moc prima.
Na závěr měsíce nás čekalo další úchvatné vystoupení v kapli DPS, kde
nám žáci první a čtvrté třídy základní školy zazpívali a zahráli na flétny.
Bylo to nádherné. Měsíc červen jsme si opravdu užili a počasí nám přálo,
hojně jsme využívali zahradu Dps k procházkám a posezením na
čerstvém vzduchu.

Zapsala: Dagmar Pospíšilová PVA

