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ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU 

 

 

1. Jak dlouho pracujete v domově a jak se vám tady líbí? 

 

Je to už rok a tři měsíce. Po výběrovém řízení  jsem nastoupila 1. dubna 

2014.  Líbí se mi tady moc. Práce mě naplňuje a mám ji ráda.  
 

 

2. Jaký smysl vidíte ve své práci?  

 

Každá práce má smysl, když ji děláte s láskou a baví vás. Měla jsem  

v životě štěstí, že jsem ve všech svých zaměstnáních byla ráda. Vždycky 

jsem pracovala s lidmi. Věřím, že se mi společně s ostatními pracovníky 

podaří službu pro seniory v našem domově zlepšovat. 

 

 

3. Jaké bylo vaše vysněné povolání, když jste byla malá? 

 

Chtěla jsem být učitelkou. To se mi také na chvíli v mládí splnilo. 

 

 

4. Jak si představujete váš život ve stáří? 

 

Asi bych si chtěla užít hlavně vnoučata, která budu jistě někdy mít. Také se 

chci co nejvíce věnovat své mamince. Setkávat se se svými přáteli, chodit do 

přírody. Prostě žít život s jeho každodenními malými radostmi.  

 

 

5. Co byste o sobě našim klientům řekla? 

 

Jsem narozena ve znamení Vodnáře. Mám 28letou dceru a 25letého syna. 

V mládí jsem hrála závodně basketbal, dalších dvanáct let jsem trénovala 

basketbalovou mládež. Ráda čtu a dozvídám se nové věci. Stále si průběžně 

doplňuji vzdělání, takže je to nyní spíše odborná literatura.  

Doma na mě každý den čeká čtyřletý yorkšírský teriér, se kterým moc ráda 

chodím na dlouhé procházky. 
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INFORMUJEME VÁS 

 

ÚSEK PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A 

ZPRAVOTNÍ PÉČE 

 

ÚSEK STRAVOVÁNÍ 

V dubnu proběhl den ruské kuchyně. Tento den se nám vydařil. Všem jídlo moc 

chutnalo. Na připomenutí co jsme našli na talíři. Na snídani byla výborná 

mrkvová pomazánka, kterou zařadíme do našeho jídelníčku. Na oběd byl boršč, 

který mají klienti rádi. Jako první jídlo bylo hovězí nudličky Stroganov. Druhé 

jídlo bylo vepřové Azu. 

Nyní připravujeme pro naše klienty hlavně na odpolední svačinu domácí 

moučníky koláče a houstičky. Do jídelníčku také zařadíme krutí, králičí, hovězí 

a vepřové maso. Strava je podávána z čerstvých a domácích surovin. Maso je 

výhradně českých chovů. Oblíbené jsou i placky, pokrmy z mletého masa, 

omáčky, řízky, sladké jídlo, kuřata, párky. Připravujeme na novém BLIXÉRU – 

mixovanou stravu, kterou dáváme klientům na dělených talířích. Do jídelníčku 

zařazujeme: zdravou výživu  bulgur se zeleninou, jáhly, pohanka, kuskus. 

Spolupracujeme s nutriční terapeutkou p. Mgr. Lucií Konečnou. 

STO LIDÍ A STO CHUTÍ 

AŤ VÁM CHUTNÁ A JSTE SPOKOJENI 

Autor: Jarmila Tučková 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

 

Domov pro seniory Krnov poskytuje pobytové služby sociální péče pro klienty 

od roku 1991 dosud. Kromě ubytování, stravy, pomoci při hygieně a jiných 

základních služeb se staráme o vyplnění volného času klientů. Pracovnice 

volnočasových aktivit v klubovnách vychází vstříc zájmům a přáním klientů: 

probíhá zde například posezení u kávy, zpívání, ruční práce, společenské hry, 

trénink paměti nebo reminiscenční terapie. Jedna z pracovnic navštěvuje klienty, 

kteří nemohou přijít do kluboven, přímo na pokoji, kde se jim individuálně 

věnuje. Nezapomíná se ani na léčebný tělocvik, masáže a rehabilitační cvičení, 

které provádí pracovnice v sociálních službách Lucia Kanóczová. 

Díky darům občanů Krnova se v současné době nově zařizuje reminiscenční 

místnost vybavená dobovým nábytkem a předměty, která bude klientům sloužit 

ke zpříjemnění volných chvil. Zde si mohou zavzpomínat na dobu svého mládí a 

dětství v příjemném kolektivu svých vrstevníků.  

Pro naše klienty zajišťujeme také různé přednášky na aktuální témata, kulturní a 

společenské akce. Na konci dubna se konal Rej čarodějnic s živou hudbou bratrů 

Tlachových, tancem, občerstvením a vystoupením studentů Střední pedagogické 

školy pod vedením profesorky D. Opršalové.  S realizací této akce pomáhaly 

dobrovolnice ze stejné školy pod vedením profesorky Renaty Ramazanové.  

Letošní Májová veselice proběhla v prostorách velké jídelny Domova pro 

seniory. K poslechu a tanci hráli manželé Hudečkovi, vystoupily děti ze 

Střediska volného času Méďa a své umění předvedly tanečnice břišních tanců 

skupiny Dambra Bruntál. Kolektiv kuchařek opět přichystal skvělé občerstvení. 
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V červnu jsme vyslyšeli přání klientů a přichystali jsme grilování na terasách a 

v zahradě Domova pro seniory. Všichni, kdo měli zájem, si pochutnali na 

grilovaných klobásách nebo párcích. V této velmi oblíbené aktivitě bychom rádi 

pokračovali i v nadcházejících letních měsících. 

Kolektiv pracovnic volnočasových aktivit 

 

MANAGEMENT ORGANIZACE 

 

Rádi bychom vás informovali o získání finančního daru od Nadace umění pro 

život v rámci projektu: „Umění je krásné i ve stáří“, na úpravu prostor v rámci 

našeho domova. Ze získaných prostředků budou zakoupeny skleněné kliparty na 

výstavu uměleckých děl. Cílem projektu je vznik galerie v prostorách před 

velkou jídelnou. Úpravy budou  probíhat v letních měsících a od září 2015 

bychom mohli uvítat v našem domově první výstavu. Nabídka k možnosti 

výstav uměleckých děl bude dána uměleckým školám v okolí i soukromým 

umělcům v rámci regionu, případně jiným poskytovatelům sociálních služeb. 

Autor: Tereza Blažčíková, DIS. 

JAK DOPADLA ANKETA 
 

Vážení klienti, 

v měsíci květnu vám byla předána ANKETA, která se týkala názvu jedné 

z našich služeb: domov pro seniory. Klienti a pracovníci měli možnost vyplnit 

tuto anketu do konce června.  

Z pěti možností byla vybrána  - NADĚJE. Výsledky ankety byly předány radě 

kvality, která bude s názvem dále pracovat. 

        Autor: Sylva Krejčí, DiS. 
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 

 

Příspěvek na péči je určen těm, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému 

zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních 

životních potřeb. 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí  schopnost zvládat  tyto základní 

životní potřeby:  

 mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 

hygiena, výkon fyziologické, potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a 

péče o domácnost. 

Příspěvek na péči musí být využíván na zajištění potřebné pomoci osobě, které 

byl příspěvek přiznán, a to osobou blízkou nebo asistentem sociální péče, 

registrovaným  poskytovatelem sociálních služeb nebo jiným zařízením 

uvedeným  v zákoně.  

Naše zařízení je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a dle zákona 

mu náleží příspěvek na péči v plné výši od svých klientů. 

Zaměstnanci domova vykonávají tyto činnosti (v rámci dopomoci při úkonech, 

které jsou hodnoceny při přiznání příspěvku na péči): 

R á n o  

Pomáhají nebo podporují klienty s ranní hygienou, doprovází je na WC a do 

koupelny, pomáhají při umytí, osušení, učesání vlasů. Pomohou, podporují   při 

výběru vhodného oblečení a pomohou obléct a obout klienta. Ležícím klientům  

přinesou snídani na pokoj a pomáhají jim s podáváním stravy. Mobilním 
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klientům pomohou s doprovodem do jídelny, podávají snídani, pokud má někdo 

problémy s polykáním, nakrájí mu chléb, rohlík-dle jeho přání apod. 

Dopoledne těm, kteří mají zájem, nabízí klubovny na jednotlivých patrech 

zábavu a různé aktivity.  Imobilním a neorientovaným klientům zajistí personál 

domova doprovod do klubovny. Naši klienti chodí na procházky do města, do 

parku rovněž v doprovodu personálu domova.  

P o l e d n e  

V poledne při podávání oběda je také pomoc personálu nutná pro většinu našich 

klientů. Dle přání klientů i na doporučení rodiny, případně lékaře, je podávána  

strava mixovaná. Některým klientům stačí porce nakrájet. Při jakémkoliv 

zhoršení zdravotního stavu personál doporučí návštěvu lékaře.   

O d p o l e d n e  

V dopoledních i  odpoledních hodinách zajišťují našim klientům pracovnice 

volnočasových aktivit  promítání filmů, různá kulturní vystoupení, grilování  

a aktivity v jednotlivých klubovnách, atd.  

 

V e č e r  

Při večeři pracovníci rovněž pomáhají nebo podporují klienta k jídlu stejně jako 

u oběda a snídaně.  Klientům je zajištěna pomoc s večerní toaletou a 

převlečením do nočního úboru. 

 

O s t a t ní  

Personál pomáhá s převlékáním lůžkovin, úklidem na pokoji a dalšími činnostmi 

péče o domácnost. Imobilním klientům a těm, kteří nemají rodinu, provádí 

personál nákupy dle jejich přání. 
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KULTURNÍ AKCE 

 

ČERVENEC 

 1. 7.  SHROMÁŽDĚNÍ KLIENTŮ  

 9. 7.  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ LIDOVÝCH PÍSNÍ 

       16. 7.    KUŽELKY NA ZAHRADĚ 

       18. 7.  SETKÁNÍ RODIN 

               21. 7.  GRILOVÁNÍ NA TERASE 

               23. 7.  VYSTOUPENÍ HARMONIKÁŘE 

SRPEN 

GRILOVÁNÍ  

ZÁŘÍ 

  4. 9. DEN SENIORŮ BRUNTÁL 

  3.9.  DEN SENIORŮ KRNOV 

          PŘEDNÁŠKA O ÚČINCÍCH LÉČIVÝCH BYLIN 

BABÍ LÉTO NA ZAHRADĚ 

V ČERVENCI A V SRPNU BUDOU VYCHÁZKY S KLIENTY 

PROBÍHAT V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH. ÚTERÝ A VE ČTVRTEK 

ZA PĚKNÉHO POČASÍ 
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DOBROVOLNÍCI A NAŠE SPOLUPRÁCE 

 

Domov pro seniory Krnov spolupracuje v rámci dobrovolnictví 

s Dobrovolnickým centrem v Krnově pod záštitou Slezské diakonie. Do našeho 

domova v současné době dochází 7 dobrovolnic, kterým bychom touto cestou 

rádi poděkovali za jejich úžasnou činnost.  

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se ze své vůle a ve volném čase rozhodnou 

věnovat čas a energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně 

prospěšným činnostem bez nároku na odměnu. Dobrovolníky v našem 

domově vede p. Blažčíková – manažerka kvality. 

V rámci aktivit se věnují dobrovolníci klientům v průběhu dne, jak v domově 

pro seniory, tak v domově se zvláštním režimem. Náplní jejich činností jsou 

např. hraní společenských her, rozhovory, zpívání, rukodělná činnost, doprovod 

klienta po areálu domova popř. do zahrady, pomoc při společenských akcích a 

osobní návštěvy na pokojích klientů.  

   

 

 

 

      Autor: Tereza Blažčíková, DiS. 

 

 

 

Slečna Tereza (studentka Gymnázia Krnov) ke mně dochází každou středu a 

povídáme si společně o životě před příchodem do domova. Je mojí dobrou 

společnicí a chtěla bych jí tímto poděkovat za její příjemnou společnost a 

zároveň se těším na další návštěvu. 

       p. Nábělková Jiřina, klientka DS 
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VÝBOR KLIENTŮ 

 

Výbor klientů v našem domově je složen z vytipovaným zástupců klientů, kteří 

se jedenkrát měsíčně scházejí s vedením domova a projednávají záležitosti 

týkající se společného soužití v zařízení.  Z těchto setkání je vždy vytvořen 

písemný záznam, který je všem klientům k dispozici na nástěnce vedle kulturní 

místnosti v 1. patře. Do výboru klientů patří: p. Vaněk Milan, p. Jelenová 

Kristina, p. Šlapáková Matylda, p. Hudečková Marianna a p. Lednický Oldřich, 

na které se může kterýkoli klient obrátit v rámci jakékoli záležitosti, kterou by si 

přál výborem projednat. Za vedení domova se schůzky účastní p. ředitelka a p. 

manažerka kvality. 

 

KARETNÍ TURNAJ V KARTÁCH PRO ZÁBAVU 

 

Dne 9. června proběhl v kulturním sále PRVNÍ KARETNÍ TURNAJ 

V JOKERU. Tohoto turnaje se zúčastnili klienti z Domova pro seniory Krnov, 

Domov Bílá Opava a Domov pro seniorů Osoblaha.  Setkání připravily naše 

volnočasové pracovnice. Pro klienty bylo připraveno občerstvení. Ke hře hrál 

Jožka Černý a jeho písničky. Každý hráč dostal diplom a cenu. I přesto, že jsme 

pořádaly první ročník, tak se všichni dobře bavili a těší se na další přátelský 

ročník.  

Z našeho domova se zúčastnili 4 klienti. Z Bílé Opavy 3  klienti a z  Osoblahy 

také 3 klienti.  
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První místo získal/a: 

 Za Domov pro seniory Krnov:   paní Špičková 

 Za Domov Bílá Opava:    paní Pospíšilová 

 Za Domov pro seniory Osoblaha:  pan  Míčaník 

POMÁHÁME AFRICE 

 

Naše dvě klientky se zapojily do celosvětového charitativního projektu KNIT A 

SQUARE. Cílem tohoto projektu je vytvořit  čtverce libovolného vzoru barvy o 

rozměrech 20×20 cm. Čtverce lidé pletou a háčkují po celém světě. Čtverce jsou 

poslány do Jižní Afriky, kde jsou sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo 

starat. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. U nás se upletlo a uháčkovalo 101 

čtverců.  

Touhle cestou bych ještě jednou chtěla MOC PODĚKOVAT PANÍ 

ŠLAPÁKOVÉ MATYLDĚ A PANÍ MAMULOVÉ JANĚ. 

 

  

 

  

 

 

Na fotografii: Matylda Šlapáková, Sylva Krejčí, Jana Mamulová 
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LÉTO A PITNÝ REŽIM 

 

Voda tvoří podstatnou část lidského těla (u dospělých jedinců cca 60 %); kromě 

celé řady jiných funkcí pomáhá regulovat tělesnou teplotu a zabraňuje tak 

přehřívání našeho organizmu (úpal). Množství tekutin, které by měl dospělý 

jedinec zkonzumovat se za běžných klimatických podmínek nachází v rozmezí 2 

(ženy) až 2,5 (muži) litrů tekutin za den, přičemž 80 % tohoto množství by mělo 

pocházet z nápojů (tj. 1,6 a 2 l). 

Množství tekutin, které by měly za běžných klimatických podmínek 

zkonzumovat děti: 

od 2 do 3 let               1,3 litru tekutin, 

od 4 do 8 let              1,6 litru tekutin, 

od 9 do 13 let             1,9 (dívky) – 2,1 (chlapci) litru tekutin, 

(děti od 14 let jsou považovány za dospělé). 

K nejvhodnějším nápojům, které můžeme využívat ke stálé konzumaci, patří 

obyčejná pitná voda z vodovodu, vody balené (kojenecké, pramenité či slabě 

mineralizované přírodní vody bez oxidu uhličitého), neslazené a ne moc silné 

čaje (zelené), vodou ředěné ovocné či zeleninové cukrem nepřislazované 

přírodní šťávy. Vhodnými zdroji tekutin jsou také ovoce a zelenina jako 

například rajčata, okurky, melouny, jahody nebo citrusy. 

Důležité pravidlo! 

Tekutiny, které ztratíme bychom měli zase zpátky přijmout! 
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TRÉNUJEME NAŠI PAMĚŤ 

 

1. Jaký nástroj je na obrázku? 

a) Trumpeta 

b) Fujara 

c) Tuba

 

2. Jaký nástroj je na obrázku? 

a) Kytara 

b) Ukulele 

c) Kontabas 

 

3. Jaký nástroj je na obrázku? 

a) Akordeon 

b) Harmonium 

c) Kapesní piano 

 

4. Jaký nástroj je na obrázku? 

a) Varhany 

b) Klavír 

c) Pian 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 

1.Tuba, 2. ukulele, 3. akordeon, 4. piano 
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OKÉNKO PANA VAŇKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatel: Domov pro seniory Krnov. Vychází čtyřikrát ročně. Tisk vlastní.  

Redakční tým: Sylva Krejčí, DiS., Tereza Blažčíková, DiS., Bc. Hana Šutovská 

DĚLTE SE O SVOU ZKUŠENOST. 

JE TO CESTA JAK DOSÁHNOUT NSMRTELNOSTI. 

 

DALAJLÁMA 

 

LÁSKA JE SÍLA ŽIVOTA ČLOVĚKA. 

ČLOVĚK JI POTŘEBUJE, ABY POZNAL JAK CHUTNÁ SVĚT. 

 

VLASTA BURIAN 

 

 

TĚŽKÉ  VĚCI  DĚLÁME KAŽDÝ DEN – NA NEMOŽNÉ JE 

POTŘEBA TROCHU VÍCE NÁMAHY. 

 

MURPHYHO ZÁKON 

 

JAZYK JE JEDINÝ NÁSTROJ, KTERÝ SE STÁLÝM UŽÍVÁNÍM 

OSTŘÍ. 

 

IRVING WASHINGTON 

 

VŠECHNO NA SVĚTĚ MÁ SVOU PŘÍČINU. 

 

ČINGISCHÁN 
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