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V MĚSÍCI KVĚTNU NAROZENINY SLAVÍ 

❖ 1. 5. – HOCHMANOVÁ Anežka 
- HRUŠTIČKOVÁ Marie 

❖ 2. 5. – ŠPROCHOVÁ Zdeňka 
❖ 8. 5. – ČEPILOVÁ Marie  

- PLEVOVÁ Helena 
❖ 10. 5. – LAŠTŮVKOVÁ Marta 

- PELIKÁNOVÁ Emílie 

❖ 12. 5. – DVOŘÁČEK Vladimír 

❖ 13. 5. – KUSÁ Irena 

❖ 17. 5. – TOVÁRKOVÁ Vlasta (DZR) 

- KUČERA Vladimír 

❖ 20. 5. KUPKOVÁ Jarmila 

❖ 21. 5. – KOUTSKÝ Zdeněk 

❖ 22. 5. – MAJOROŠOVÁ Božena 

❖ 23. 5. – SOUDKOVÁ Marie 

- ŠPAČKOVÁ Hermína 

❖ 27. 5. – KOSTKOVÁ Vlasta  

❖ 28. 5. – CHODIL Petr 

 

 

 

V MĚSÍCI KVĚTNU SVÁTEK SLAVÍ 

❖ 7. 5. STANISLAV – Barák 

❖ 23. 5. VLADIMÍR – Dvořáček, Kučera 

 

 

 

 

 

 

 



V MĚSÍCI DUBNU ZEMŘELI  

❖ PAPPOVÁ Jarmila 

❖ KRATOCHVÍLOVÁ Jaromíra 

  

 

 

 

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

NASTOUPILI 

HELEBRAND František    ze    Sušic 

SLAVÍČKOVÁ Maria    z   Moravské Třebové 

DĚŤÁKOVÁ Zdenka    z   Moravské Třebové 

BERÁNEK Zdeněk     z   Moravské Třebové 

 

 

 

 

 

 

 

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

VYSTOUPILI 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



ZÁPIS ZE SPOLEČENÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL KE STRAVĚ – 

27. 4. 2022 

• Kdy: 27.4. 2022 

• Kde: Společenská místnost A3 

• Přítomní klienti: 

• Přítomný personál - Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace, Bc. Romana 

Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku, sociální 

pracovnice, Ilona Bednarová – nutriční terapeut, vedoucí stravovacího 

úseku, Iveta Cinková, Lenka Rázková – vrchní zdravotní sestry, Pavla 

Skoupá, Dagmar Pospíšilová – aktivizační pracovnice 

 

ZÁPIS: 

Pan ředitel na začátku všechny přítomné klienty přivítal a poděkoval za hojnou 

účast. 

Klientům sdělil, že hlavní zdravotní sestra pí. Cinková ke konci měsíce dubna 

odchází do starobního důchodu, poděkoval ji za dlouholetou práci tady v domově 

pro seniory, popřál jí, aby si zasloužené volno náležitě užila. Klientům poté 

představil novou vrchní zdravotní sestru, pí. Lenku Rázlovou a popřál jí, aby se jí 

v nové pozici líbilo. 

Poté pan ředitel předal slovo pí. Bednárové. Ta klienty také přivítala a požádala 

klienty, aby si připravili nápady a připomínky ke stravování a přečetla připomínky 

ze sešitů tomu určených. 

 

PŘÍPOMÍNKY: 

D1: Tarhoňa s masem dobrá, sváteční mazanec dobrý, kuře ála kachna dobré....... 

D2: Výborný oběd - maso s rýží, kompot - výborný........ 

D3: --------- 

 

A1: Dnes na snídani celé vajíčko, ikdyž bylo překrojené, pro stravu klientů dle 

personálu naprosto nevhodné. 

A2: 24.4., oběd dobrý, 25.4., segedínský guláš - dobrý..... 

A3: 25.3., pochvala celého jídla, 28.3., nevhodný celý oběd pro klienty (čočka na 

kyselo) 

 

Poté se pan ředitel ještě jednou vyjádřil ke krkonošskému kyselu. Sdělil klientům, 

že pokud by se v budoucnosti ještě vyskytl pokrm, který by byl většinově špatně 

přijímán, tak se vyškrtne z jídelníčku. Poté ukončil debatu k tomuto tématu. 

 

PŘÍPOMÍNKY ZE STRANY KLIENTŮ: 

Na budově ,,A“ měla klientka na talíři 2 černé brambory. Opatření: V kuchyni se 

bude více vizuálně kontrolovat stav brambor. 



Klienti si stěžovali na zhoršující se kvalitu pečiva. Odpověď: Horší kvalita 

potravin se netýká jen pečiva, trend je takový, že se zhoršuje kvalita potravin. 

 

PŘÁNÍ KLIENTŮ: 

– Táč na plech 

– Koláče 

– Francouzské brambory 

– Kapusta 

– Bramboráčky 

– Játra 

– Bramborové placky 

– Zelný závitek. 

 

Pí. Bednárová informovala klienty, o prudce stoupajících cenách potravin, 

nastínila ceny hlavních komodit a vysvětlila klientům, jak je dnes problém 

plánovat jídelníčky dopředu z důvodu neustálých změn cen, a i zhoršující se 

kvality potravin. 

 

Na závěr se pan ředitel, pí. Holasová a pí. Bednárová s klienty rozloučili, popřáli 

pěkné odpoledne a pěkný zážitek z vystoupení dětí, které následovalo po setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍSPĚVEK PÍ. KRČILOVÉ – odd. D 

 

1. máj, lásky čas, ale i Svátek práce. 

 

Milí čtenáři, zdravím Vás a chci Vás pobavit malým vyprávěním. 

O máji, času lásky pěl již K. H. Mácha. Svátek práce si připomeneme pár řádky. 

Prvních 10 roků jsem pracovala jako úřednice v TOS Svitavy, poté v organizaci 

Lidokov Boskovice. Jako úřednici jsme museli na 1. Máje se dostavit do práce, 

"píchnout" si (orazit příchod na kartu) a jít do průvodu až na náměstí na projevy. 

Ženy musely mít bílé halenky a tmavé sukně – někdy bylo hezké počasí, ale často 

se ženy klepaly zimou. My mládež jsme se rádi ztratili koupit si párek nebo na 

WC, na zdi domu v boční ulici pak zůstalo stát opřeno plno odložených 

transparentů. 

Po mozkové příhodě jsem přešla na lehkou práci do kovodílny. Jako dělnice jsme 

nemusely do města chodit, většinou se totiž jednalo o ženy, které měly již děti a 

byly "přespolní". A tak jsem mohla jet 30. 4. na návštěvu do vsi u Žďáru nad 

Sázavou. Počasí bylo krásné, jela jsem jen v béžovém kostýmku a ta sobota byla 

vydařená. V tu neděli, 1. 5. se dopoledne zatmělo a sypal se hustě sníh. Dálkový 

autobus mi měl jet o 1/24 odpoledne do Boskovic. Už po 3 hodině jsem obcházela 

zastávku autobusu na náměstí ve Žďáru nad Sázavou. Minuty se vlekly ....čtvrt na 

čtyři, půl čtvrté a pořád nic. Až asi v půl 5 dorazil na kole muž a zeptal se, jestli 

čekám na autobus od Českých Budějovic, že nejede, že prý na silnici po cestě leží 

spoustu polámaných stromů, kvůli sněhu, bouři a vichru. "Tak a co teď?" Napadlo 

mě, že se zeptám v místní hospodě, poptávala jsem se na Boskovice nebo na linku 

na Svitavy. U čaje jsem tam poseděla a jela s horníky na noční směnu do Rožínky, 

tam tedy fučelo. Byl tam odstavený autobus, ten "můj". Řidič seděl uvnitř a bavil 

se (slušně) s nějakou paní. Prosila jsem ho, že je mi velká zima, aby mě pustil 

dovnitř. Neochotně mi vyhověl. Uklidila jsem se do koutka a dřímala. Asi dvě 

hodiny. Pět minut po desáté večer to začalo být veselé. Popojeli jsme k východu 

z první šachty, řidič otevřel dveře a jeden horník po druhém po cinknutí píchačky 

skákali do vozu. Smáli se a vykládali. Po chvíli se řidič zeptal "jsme všichni"? 

Osazenstvo v autobuse zahlaholilo "Jo, Lojza má dovolenou". Popojeli jsme k 

další šachtě, kde se vše znovu opakovalo. Celkem 5x, cink a hop, cink a hop. V 

první vsi odtud jsme zastavili u hospody. Řidič se otočil a řekl: "chlapi, dneska 

tady nejsme sami, máme zde dámu", zavrčelo okolo mě "máme dámu, máme 

dámu". "Tak každý jedno pivo na stojáka a jedem!" "Ano pane šéf!" A opravdu, 

během pěti minut naskákali po jednom do vozu a jelo se. Chovali se velice slušně, 

ale připadala jsem si jako Sněhurka mezi 40 loupežníky. Oční bělma se jim 

blýskala, ve tvářích označených tvrdou, černou prací. Jelo se, ves za vsí, 

Jimramov, Polička, ulici za ulicí, rozváželo se až k domu. "Dobrou a díky". 

Naštěstí jsme mezi dědinami nepotkali ani jedno auto, na namrzlé silnici zadek 



auta jezdil sem – tam. Ale dojeli jsme, pan řidič byl výborný, chybělo ještě 10 

minut do doby příjezdu na tabuli jízdních řádů. Po půlnoci jsem dojela domů ve 

Svitavách (klíče jsem měla), vlezla do postele a o půl 4 ráno jsem klusala na dráhu 

a o půl 6 stála ve fabrice u stroje. Plná dojmů z tak dramatického cestování. 

Jen počasí se nedá věřit, proto je lepší si k plavkám přibalit i deštník. 
 

 

Šťastnou cestu všem a všude přeje 

Marie Krčilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“ 

 

Před velikonočními svátky, 4. 4., jsme se v rámci skupinových volnočasových aktivit 
pustili do výroby velikonočních dekorací. 5. 4. jsme pokračovali ve výrobě jarních 
a velikonočních zápichů do květináčů z rychleschnoucí hlíny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 12. 4. a 
13. 4. proběhly na 
odděleních tradiční 
velikonoční 
kavárničky, kde 
jsme si společně u 
dobré kávy, čaje a 
moučníku 
povykládali o 
příchozích svátcích 
jara a o jaru, jako 
takovém. 

 

 



27. 4. nás přišly potěšit děti ze základní školy Palackého (Nová) se svým 
vystoupením  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava velikonočních dekorací na oddělení – žáci místního gymnázia nám darovali 
velikonoční dekorace, kterými jsme si oddělení A vyzdobili a těšili se z nich. 

 

Zapsala: Pavla Skoupá, PVA odd. A 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“ 

V měsíci dubnu jsme se konečně, po dlouhé zimě radovali z krásných, slunečných, 
jarních dnů. Kromě tradičních, skupinových aktivit jsme oslavili velikonoční svátky, 
k jejich příležitosti jsme si v rámci volnočasových aktivit upekli tradiční Jidáše. Moc 
jsme se u toho nasmáli. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neopoměli jsme na Svatojakubskou noc, spojenou s pálením čarodějnic a 
zavzpomínali. Radujeme se také z krásně rozkvetlé zahrady v areálu DPS a plnými 
doušky si této krásy užíváme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Dagmar Pospíšilová, PVA odd. D 

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 



Duben v domově se zvláštním režimem 

V dubnu jsme věnovali čas především přípravám na Velikonoce. Výroba drobných 
dekorací a ozdob nám zabrala pár příjemných odpolední. A podařilo se nám 
dokonce upéct tradičního piškotového beránka, na kterém si obyvatelé domova 
hned po svátcích pěkně pochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aby bylo veselo, a protože bereme život s humorem, je potřeba si občas třeba i 

trochu zatancovat       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Erika Jarůšková, vedoucí odd. DZR 

POVÍDÁNÍ O MĚSÍCI KVĚTNU 



 

KVĚTEN odedávna se o něm říká, že je to nejkrásnější měsíc v roce. Kvete 

nejen víc květů, kole nich se rojí nejvíc hmyzu, zpívá nejvíc ptáků a 

objevuje se nejvíc mláďat. Je to měsíc 

bujného růstu a bezstarostného veselí. 

Pravda, někdy je počasí studené a deštivé, 

leckdy dokonce napadne i sníh, a pozdní 

mrazíky spálí rozkvetlé stromy, ale to jsou 

spíše výjimky. V květnu obyčejně bývá teplo 

a pěkné počasí. Z jihu přilétají poslední 

opozdilci – žluvy, rákosníci, ťuhýci, 

vyhlášení pěvci slavíci a hojní obyvatelé 

našich měst, akrobatičtí letci rorýsi. Ptačí 

rodiče ještě nemají tolik starostí s výchovou 

mláďat, protože teprve dostavují svá hnízda, 

nebo v nich samičky sedí na vajíčkách. 

Samečkové jim pilně zpívají, aby každý 

věděl, že právě tady je jejich „byt“ a revír, 

v němž vetřelci nejsou vítáni. A přijdou – li 

přece, jsou vyhnáni bolestivými štípanci. 

Malí zpěváčci mají s rodinou velké starosti. 

Jejich mláďata se rodí holá, slepá a 

bezmocná, rodiče je musejí krmit a zahřívat 

do té doby, než se opeří a osamostatní. 

Bažanti, koroptve, divoké kachny a rackové 

jsou na tom lépe. Z jejich vajíček se líhnou 

mláďata už pěkně „oblečená“ do peří, která 

vidí, běhají, dokonce i plavou a pokoušejí se 

sbírat si potravu. Jejich maminky je vodí, učí 

je, co mají jíst a co ne, kudy chodit a kam se 

schovat při nebezpečí. A hlavně je učí létat. 

Květen není jen měsícem ptáků a květů, ale 

také hmyzu. Je ho všude plno, hlavně 

housenek. Najdete je na zahrádce, v lese, na 

poli i na křovinách u meze. Z některých 

budou krásní motýli, většinu z nich však sezobou právě ti ptáci, kteří mezi 

zpěvem usilovně shánějí krmení pro své děti. 

Internetový zdroj 

  


