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ROZHOVOR S PANÍ JITKOU VÁVROVOU
1. Jak dlouho pracujete v domově a jak se vám tady líbí?
V domově pracuji od října 1992. Předešlé pracoviště bylo interní oddělení
nemocnice Krnov z mateřské dovolené. Dceři byly dva roky a jedno dopoledne
u mě zazvonila u domu paní ředitelka Baranová, já vyšla s dcerou na rukách.
Paní jsem neznala, tak jsem nevěděla co to mám za návštěvu - vyhrkla na mě
dotaz, jestli nechci nastoupit na záskok za jejich sestřičku Danu Šigutovou, která
následovala manžela a odletěli pracovat do zahraničí. Byla jsem překvapena,
protože do práce jsem se chtěla vrátit až budou dceři celé dva roky a zpět na
internu. Na druhou stranu mě potěšilo, že mě nemocnice doporučila a byla to
pro mě výzva, protože jsem nevěděla vůbec co práce zdravotní setry obnáší
v Domově pro seniory. Za půlroku se mi práce, tak dostala pod kůži, že jsem
V Domově na Ježníku zůstala i po návratu sestřičky ze zahraničí a ani
neuvažovala se na internu vrátit zpět. Byla jsem strašně nadšená, že jsme
klientkám jak andělé co je provázíme po jejich přestěhování z domovů, tak
partnerky za jejich rodinné příslušníky….na ty role a úlohy nás na zdravotní
škole vůbec nepřipravili. Byla to velká výzva a škola života, byly jsme od města
Krnova 5km, to znamenalo si vždy poradit a vědět rady než dojede případně
lékař. Byla jsem v této pracovní pozici moc spokojená, dobrý kolektiv, vedení,
krásná příroda a také místní lidé si nás vážili a chodili navštěvovat. Jak mateřská
škola, pro kterou jsme vařili, tak řádové sestry, které u nás v domově pracovaly,
tak matka představená s panem děkanem, chodili na pravidelné mše. Byli jsme
jedna velká rodina na dědině. Po 10 letech práce na Ježníku jsem převzala pozici
vrchni sestry, ve které jsem doposud. V roce 2013 jsme se přestěhovali do
Domova na Rooseveltovu ulici, bylo to hodně změn, ale těšili jsme se do nového
modernějšího komplexu, větších prostor a umístění ve městě což znamenalo pro
klientky blíže k rodinám a blíže ke společenskému životu. Domov je dobře
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situován, uprostřed města všude je fajn blízko, jen mi chybí příroda……jinak se
tu žije bezva.
2. Jaký smysl vidíte ve své práci?
Smysl velký – je to povolání, kdy není nikdy hotovo, je to pořád plné výzev, co
zlepšovat. Provázet seniory což jsou velmi křehcí lidé, kteří se k nám jak těší,
tak jsou plní obav a očekávání, jaké to bude bydlení a co je čeká - jaký
spolubydlící a hlavně jestli personál zvládne jejich nemoci se kterými přicházejí.
Provázíme je jak velkou změnou životem, protože starý strom se těžko přesazuje
a každý senior má už svým životem spousty bolesti a jizev na duši. Ted jsme
tady pro ně my náš tým. Vždy je mým přáním a smyslem, ať každý klient je u
nás spokojen,
3. Jaké bylo vaše vysněné povolání, když jste byla malá?
Když jsem byla malá, okouzlila mě uniforma zdravotních sestřiček, naškrobené
čepce a jen milé ženy samý úsměv, vždy jsem jako malá viděla jen pomoc, která
se povedla, myslela jsem si, že vždy se daří uzdravit a že jsme ti andělé, kteří to
zvládají. Jako malou mě nikdy nenapadlo, že je to práce nepřetržitá a za krásnou
padnoucí uniformou je empatie, velká odpovědnost, trpělivost. Nedovedu si
představit, že bych byla něčím jiným v životě, lidi by mi chyběli a pomoc jim, to
pohlazení, ty úsměvy….
4. Jak si představujete váš život ve stáří?
Aby mi byla co nejdéle zachována soběstačnost, ve které mi budou dopomáhat,
začlenění do nabídky činností, které chci dělat a rozptýlí mě a hlavně úcta,
protože, každý v tom své odžitém životě něco znamenal osobnost, důležitost,
něčím byl…a proto ta úcta je tolik důležitá a potřebná, ve stáří nejsme pacienti,
ale naši obyvatelé svých bytů, vy jste tady doma!
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5. Co byste o sobě našim klientům řekla?
Co bych tak řekla narodila jsem se v Olomouci, tam po nějaký čas bydlela,
pochází z tohoto města moje babička i maminka. Do 8. třídy jsem bydlela ve
Vrbně, než jsem se rozhodla odejít do Krnova studovat zdravku. Po maturitě
jsem se zase vrátila zpět do Olomouce pracovat do Fakultní nemocnice. Jelikož
manžel byl z Krnova, tak jsem se vrátila po svatbě r. 1987 zpět do Krnova, kde
jsem opravili dům. Mám dvě děti, syna a dceru, dnes jsou to skvělí dospěláci,
kteří mě velmi podporují mé práci a jsou mou oporou. Dnes už zde bydlí
v domově i má babička, jelikož vím a stojím si za naší službou, je jedna
nejlepších…..i když pro ni taky stěhování a změna byla velká. Ale hned si náš
domov oblíbila a její slova jsem jak na hotelu, netušila jsem, že stáří bude tak
bezva, srandovní a nedovedla si vůbec přestavit, že domově je takový
společenský ruch. Doma by tyto zážitky nikdy neměla a navázání nových
kontaktů jak s klienty, tak s personálem.
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OKÉNKO PANA VAŇKA

Každý se narodil jako originál. Je jen na tobě, jestli jím zůstaneš.
Buď sám sebou, život je tak krátký, že nestačíš být někým jiným.

Člověk je jako ryba, nedokáže bez vody žít.
Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.

Život je nabídka ... A Ty jsi jeho kreditní karta!

Člověk se pozná podle toho, co jí. [Feuerbach Ludwig]

Těžké je ušlechtile přemýšlet, když přemýšlíme jen nad tím, kde vzít chleba.
[Rousseau Jean Jacques].
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CO JE U NÁS NOVÉHO?
ÚSEK STRAVOVÁNÍ
V měsíci únoru jsme měli Francouzskou kuchyni - polévka cibulová, rýže,
kuřecí plátek po provensálsku, francouzské těstoviny, jablkový koláč, brambory
pečené na večeři.
Byla to změna pro naše strávníky, ochutnali opět něco nového. Některá jídla
budeme zařazovat do jídelníčku.
14. února bylo setkání vedoucí stravování paní Tučkové s klienty na velké
jídelně, kde jsme se pobavili o stravě v našem domově, co bychom mohli uvařit,
co vylepšit, aby klienti i na 4. oddělení měli teplou polévku a hlavní jídlo - to
už je realizováno.
Děkuji všem klientům za připomínky a náměty ke stravě. Potom po schůzce
měli možnost se seznámit se stravovacím provozem v suterénu kuchyně, kde se
připravuje strava. Klienti chtěli vidět vybavení kuchyně, sklady a celý provoz.
Autor: Jarmila Tučková
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ÚSEK SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC,
VOLNOČASOVÝCH PRACOVNÍKŮ A
LÉČEBNÉHO TĚLOCVIKU
Nový dodatek smlouvy o poskytování sociální služby v Domově pro seniory
Krnov
V posledních

letech

dochází

k postupnému

zvyšování cen energií, vody, potravin, služeb a
jiných komodit. Proto bylo nutné z rozhodnutí
ředitelky Domova pro seniory Krnov přistoupit
k nepopulárnímu, ale nutnému opatření ve
formě zvýšení úhrady za ubytování a stravu
v DS. Tato změna se uskuteční od 1. 5. 2016,
kdy bude vydán nový Dodatek ke smlouvě o poskytnutí pobytové služby
sociální péče.
Odpovědi na nejčastější dotazy klientů:
Co je Smlouva o poskytnutí pobytové služby sociální péče?
Je to ujednání, které podepisuje klient při nástupu do Domova pro seniory
Krnov, přičemž mu jeden výtisk zůstává. Obsahuje výčet služeb, které mu
budou během pobytu poskytovány: ubytování, strava, úkony péče, cena za
poskytované služby, způsob platby, individuální ujednání o trvalém pobytu atd.
Smlouva zůstává stejná po celou dobu pobytu v DS.
Co je dodatek ke Smlouvě?
Smlouvu lze měnit pouze formou dodatků ke Smlouvě o poskytnutí pobytové
služby sociální péče, v tomto případě se bude týkat změny cen za ubytování a
stravu.
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Se zvýšením úhrady budou klienti seznámeni v nejbližší době sociálními
pracovnicemi, které je navštíví a projednají s nimi nový dodatek smlouvy. Nový
sazebník úhrad bude uveřejněn také na nástěnkách.
Věříme, že uskutečněné opatření povede ke zkvalitnění péče a k prospěchu
klientů.
Přejeme příjemné prožití nadcházejících jarních dnů, stálé zdraví, dobrou
náladu a životní optimismus.
Autor: Bc. Světlana Žáčková
Příjemné využití Vašeho volného času aneb volnočasové aktivity
Začátkem měsíce března jsme nastavili nový pilotní program využití pracovníků
pro volnočasové aktivity. Mimo velké klubovny je pro Vás nově otevřena také
klubovna malá ve 3. patře na IV. oddělení, která slouží pro aktivizaci menšího
počtu klientů. Dále jsme do programu zapojili využití reminiscenční
„vzpomínkové“ místnosti v 1. patře. Začali jsme pracovat s menšími skupinami
klientů tak, aby aktivita v daných činnostech měla pro Vás větší smysl. Máme
tudíž akce velké pro všechny klienty a poté akce menší, na které jste srdečně
zváni pracovníky pro volnočasové aktivity individuálně dle nabídky pro určitý
týden. V následujících měsících dle pěkného počasí bychom rádi vyrazili také na
procházky nebo výlety. Všem klientům děkujeme za vyplnění ankety k získání
informací a o Vašich přáních v rámci využití volného času.
Autor: Tereza Blažčíková, DiS.
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MANAGEMENT ORGANIZACE
I pracovníci se vzdělávají 
V měsíci březnu prošli někteří zaměstnanci dvěma kurzy pořádanými na našem
zařízení:
1. Kurz: Základní seznámení s možnostmi zvládání rizika v životě uživatele
sociální služby (15 pracovníků)
2. Kurz:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II. (16

pracovníků)
Oba kurzy pomohou pracovníkům v rámci zkvalitnění poskytování sociální
služby Vám klientům. Mimo tyto kurzy jezdí převážně sociální pracovníci na
různá školení mimo město Krnov zaměřená na poskytování sociální služby.
V měsíci dubnu budou převážně vedoucí pracovníci vzděláváni v oblasti práce
s programem Cygnus nebo v práci s týmem pracovníků.
Autor: Tereza Blažčíková, DiS.

VÝBOR OBYVATEL (Klientská samospráva)
schůzky probíhají 1 x měsíčně
- nabídnuta možnost rozšíření členů výboru
- osloveni byli: DS - p. Špičková - souhlasila
DZR - p. Snášel - souhlasil
- zápisy ze schůzek budou vyvěšeny na nástěnce u velké klubovny a na
jednotlivých odděleních – nástěnky, chodby
V klientské samosprávě je paní Šlapáková, paní Jelenová, paní Hudečková, pan
Vaněk a pan Lednický.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
RACEK
V pondělí 22. února kolem 10. hodiny dopoledne nás navštívily děti z Mateřské
školy a základní školy Klíček Krnov. Děti přišly společně se svými učitelkami
do kulturního sálu, kde si s klienty hrály.

Děti nám ze začátku zazpívaly

písničky a potom nám ukázaly, jak se ve školce učí. Děti se učí podle
Montessoriho pedagogiky. Cílem je partnerský přístup, vzájemná úcta. Společná
pravidla pro soužití ve třídě i ve škole. Tato pravidla jsou tvořena společně
s učitelem a dětmi. Moc děkujeme dětem za příjemné odpoledne a těšíme se
na další hraní.

Autor: Sylva Krejčí, DiS.
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TRÉNINK PAMĚTI
Týden od 14. 3. – 18. 3. 2016 byl Českou společností pro trénování
paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) vyhlášen Národním týdnem
trénování paměti. Vhodná forma trénování paměti v kombinaci s fyzickou
aktivitou může být pozitivním faktorem, který nás ochrání
před demencí. To byl také jeden z důvodů, proč jsme
trénink paměti uspořádali i v našem domově.
V pondělí 14. 3. 2016 si hodinu pilotního trénování paměti
vyzkoušelo deset klientů našeho domova. Pod vedením
lektorky paní Radky Kaňokové (krnovské knihovnice) jsme
si nejen povídali o mozku a paměti, ale vyzkoušeli jsme si i
různé techniky pro posílení paměťových schopností.
Společné trénování paměti probíhalo v příjemné atmosféře
s prostorách velkého sálu a u klientů se setkalo s velmi pozitivním ohlasem.
Z toho důvodu se budeme snažit zapojit se do druhého, podzimního kola
trénování paměti. Než se tak stane, vyzkoušejte si i Vy, kteří jste na tréninku
nebyli, svůj postřeh a svoji paměť pomocí přiloženého testu.

Autor: Volná Šárka
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BON APPETIT
Dne 26. 2. 2016 proběhlo v našem Domově druhé setkání p. Hradcové
(lektorky České alzheimerovské společnosti) se zástupci Domova
v rámci programu Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé péči.
Bon Appetit je rozsáhlý komplex zkvalitňování podávání stravy nejen
v zařízení sociálních služeb, ale také ve zdravotních zařízeních
popřípadě všude, kde o tento projekt projeví zájem. Program Bon
Appetit zahrnuje vše od nákupu potravin, přes jejich zpracování a
nabídnutí ke konzumaci. Dále se zaobírá prožitkem u stolování a
prostředím, kde ke stolování dochází. Velkým okruhem zůstává
podpora soběstačnosti při podávání jídla a jídlo do ruky. Program Bon
Appetit musí procházet celým zařízením od stravovacího úseku přes
úsek přímé péče a zdravotní péče, provozně-technické oddělení i úsek
sociální, protože každý pracovník má svůj podíl na jeho plnění.
Domovu se díky metodickému vedení podpůrce České
alzheimerovské společnosti podařilo stanovit poslání pro Bon Appetit
v naší organizaci, které zní:
Zajistit co nejdelší možnou míru soběstačnosti našich klientů
v oblasti stravování. Zachovat lidskou důstojnost a respektovat
individuální zvyklosti, zvláštnosti, možnosti a schopnosti každého
klienta.
Dále byl schválen plán realizace jednotlivých kroků k naplnění tohoto
poslání, které bychom v průběhu následujících let rádi splnili.
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Příkladem je:
 Naučit se vnímat jednotlivé zvláštnosti a zvyklosti jednotlivých
klientů, s tímto poznatkem dále pracovat.
 Zpracovat pilotní projekt úpravy malé jídelny na jednotlivých
odděleních (umístění stolů, zpříjemnění prostředí pro podávání
stravy i stolování aj.).
 Spolupracovat s rodinami v rámci oslavy životních jubilují.
 U nevšedních příležitostí vytvořit nevšední tabuli (např. Vánoce,
Velikonoce aj.).
 O nedělích zavést moučníky klientům služby.
 Pomalu zavádět tzv. „jídlo do ruky“ pro klienty, kteří již nejsou
schopni samostatně přijímat stravu tak, aby měli možnost co
nejdelší možné sebeobsluhy.
 V respiriích nechat volně přístupné tekutiny v průběhu dne.
 A spoustu jiných.
Pokud by některý z klientů rád viděl celý strategický materiál, popř. si
chtěl vypůjčit knihu „Bon Appetit“, může kontaktovat p. Blažčíkovou
nebo přes zástupce Výboru klientů požádat o jeho zapůjčení.
Autor: Tereza Blažčíková, DiS.

Str. 13

REMINISCENCE NEBO VZPOMÍNÁNÍ
Trochu teorie:
Pojem reminiscence: (z lat. reminiscere)
– vzpomenout si, rozpomenout se, obnovit v paměti – je používán jako
synonymum českého výrazu vzpomínka či vzpomínání. Je jednou z validačních
technik. Validační techniky jsou práce s emocemi – emocionálním prožitkem.
Robert Woods a kol. definuje reminiscenci:
jako hlasité nebo tiché (skryté, vnitřní) vybavování událostí ze života člověka,
které se uskutečňuje buď o samotě nebo s jinou osobou či skupinou lidí.
Reminiscenční techniky se dělí na:
Nemateriální – výsledkem je úleva, nové vztahy a poznatky, příjemný zážitek,
předpokládá se otevřená ochota naslouchat druhým, zájem a zvídavost.
Materiální – knihy života, vzpomínkové krabice, koláže, výstavy, nástěnné
panely, předpoklad kreativity zručnosti, dostatek času, ochota spolupracovat s
druhými, materiální zázemí, nástroje, pomůcky, předměty.

Trochu praxe:
V minulém roce u nás v Domově vznikla tzv. Reminiscenční místnost nebo také
Vzpomínková místnost, která pomáhá vyvolat vzpomínky na dřívější časy.
V letošním roce se u nás v Domově prohloubila aktivizační činnost v této
místnosti a jednotliví klienti jsou cílené zváni na skupinová setkávání se
vzpomínáním na různá témata (např. dětství, školská léta, svatba, cestovní
zážitky, koníčky). Skupinové vzpomínání pomáhá klientům k poznávání a
sdílení společných zkušeností. Často je naplněno příjemnou atmosférou
s nabídkou zajímavé a smysluplné aktivity. Vzpomínání pomáhá aktivizovat
paměť i psychiku a stimulovat přemýšlení a zvídavost.
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Klienti ale také mohou vzpomínat individuálně a využít místnosti v době, kdy
není obsazena skupinkami. Mohou jen vnímat duch dřívější doby a tiše se v čase
vrátit. V letošním roce plánujeme díky vzpomínkám našich klientů a
materiálním reminiscenčním technikám, uspořádat veřejnou výstavu ke konci
roku ve Flemmichově vile. Výstava bude ukázkou úžasných životních příběhů
některých klientů Domova. Pokud by měl jakýkoli klient přání podílet se na
výstavě nebo chtěl svůj příběh ukázat okolí, ať požádá kteréhokoli pracovníka
pro volnočasové aktivity v klubu nebo pracovníka pro léčebný tělocvik při
cvičení. Rádi všechny zájemce do akce zapojíme. O plánované akci více
v příštím čísle .

Autor: Tereza Blažčíková, DiS.
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VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VE
FLEMMICHOVĚ VILE
Dne 18. 3. 2016 jsme se zúčastnili velikonoční výstavy, kde jsme mohli
zhlédnout perníková, háčkovaná, vyškrabovaná, drátovaná, vrtaná a látková
vajíčka. Dále věnce, zajíce, ovečky, pohlednice, zápichy. Byla tam možnost
výrobky si zakoupit, kterou naše klientky využily.

Autor: Jarmila Worková

KNIHOVNA
Městská knihovna Krnov je příspěvkovou organizací města Krnova. Je veřejnou
knihovnou s univerzálními knihovními fondy. Městská veřejná knihovna byla ve
městě, kde do roku 1945 převládalo německy mluvící obyvatelstvo, otevřena v
pátek 7. března 1947. Nově vybavený objekt s výrazně rozšířenými službami
vítá návštěvníky od 16. 12. 2003. Knihovna má několik detašovaných pracovišť.
A to na ulici Soukenická 29, Jiráskova 43, Bruntálská ul. 38 a u nás v Domově
pro seniory. Chodí za námi paní Lhoťanová a to každý čtvrtek od 8:00 do
9:00 hod a to do počítačové místnosti, v 1. patře, vedle kulturního sálu.
Autor: Sylva Krejčí, DiS
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KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN
DUBEN
14. 4. Sportovní den
21. 4. Křeslo pro hosta: Historie Krnova
28. 4. Slet čarovných bytostí aneb rej čarodějnic

O termínech konání dalších akcí budete pravidelně informováni aktuální
nabídkou připravovaných akcí.

ŠPORTOVÝ DEŇ
Domov pro seniory vás – naši klienti - srdečne pozýva na športový deň, ktorý sa
uskutoční dňa 14. 4. 2016. Súťažiť budeme v kultúrnom sále nášho domova od
8:30 do 10:30 a v poobedných hodinách od 13:00 do 15:00.
Môžete sa tešiť na niekoľko disciplín a to napríklad: strela na bránku, hod do
koša, lovenie rýb a podobne. Výhercovia sa môžu tešiť na diplom a menšiu
odmenu. Teším sa na vás, dúfam, že si tento deň spolu príjemne užijeme,
zašportujeme si a zabavíme sa.
Nezabúdajte: NIE JE DÔLEŽITÉ VYHRÁŤ ALE ZÚČASTNÍŤ SA!!

Autor: Lucia Kánóczová
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
V pondělí 21. 3. 2016 navštívil náš domov pro seniory pěvecký sbor Armády
spásy Krnov. Členové sboru svým vystoupením potěšili obyvatele domova a
navodili příjemnou předvelikonoční atmosféru. Na závěr vystoupení si klienti
domova a členové sboru AS předali malé, vlastnoručně vyrobené dárečky a
popřáli si vzájemně krásné a požehnané velikonoční svátky.

Autor: Volná Šárka
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VÍTE, ŽE …
Podněty, připomínky, stížnosti a jejich základní pravidla
Každý klient našeho Domova má možnost podat podnět, připomínku, stížnost
dle vnitřní metodiky S 07/15 Stížnosti na kvalitu služby, která je k dispozici na
recepci organizace nebo na pracovnách pracovníků v přímé péči u jednotlivých
vedoucích daného oddělení.
Podnět – je podáván písemně nebo ústně kterémukoli zaměstnanci konajícímu
směnu, popř. vhozen do schránky podnětů a stížností. Pracovník zapíše podnět
do sešitu „Podnětů“, který je k dispozici na jednotlivých odděleních v
pracovnách pracovníků přímé péče. Na společných poradách jednotlivých úseků
jsou podněty společně projednávány.
Připomínka – je podávána pouze ústně a oznámena vždy vedoucímu
jednotlivého úseku případně paní ředitelce, který ji eviduje v elektronické
podobě a dále s ní pracuje.
Stížnost - je možné podávat ústně nebo písemně, také anonymně:
•

Ústně (osobně, telefonicky)

•

Písemně (dopis, e-mail, formulář pro podávání stížností)

Na každém patře je k dispozici schránka podnětů a stížností, která je pravidelně
každý týden vybírána sociální pracovnicí zaštiťující kvalitu služby. Další
schránka podnětů a stížností je k dispozici v prostorách galerie u velké jídelny.
U každé schránky je sepsán postup, jak bude s dokumentem, který se objeví ve
schránce, zacházeno. Pod schránkou jsou umístěny prázdné formuláře pro
podání stížnosti, které mohou být klientem vyplněny a vhozeny do schránky.
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Pokud klient z jakéhokoli důvodu nemůže sepsat svou stížnost nebo podnět,
může informaci předat jakémukoli pracovníkovi na směně, který stížnost,
podnět zaznamená a předá vedoucí. V případě, že klient nemá důvěru
v pracovníky organizace, může využít rodinného příslušníka popř. jinou osobu
blízkou k předání informací. Všechny podané stížnosti se projednávají na
společných poradách kvality (jedenkrát týdně) případně vedení (jedenkrát za
čtrnáct dní). Stěžovatel je do 30 dní od podání stížnosti informován o jejím
vyřízení a opatřeních směřujících k odstranění zjištěných závad. Je-li stížnost
anonymní, vyjádření ke stížnosti je vyvěšeno na veřejně přístupné nástěnce při
vchodu do zařízení. Jednotlivé stížnosti jsou evidovány a archivovány. Podněty,
připomínky, stížnosti slouží ke zkvalitňování poskytované sociální služby.
Stížnosti jsou posuzovány vždy nezaujatě a na základě získaných faktů.
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Obrázková forma:
1) Stížnost lze podat osobně

Stížnost lze podat písemně

@
2) Stížnost můžu dát kterémukoli zaměstnanci nebo vhodit do schránky „Podněty,
stížnosti“ na každém patře
3) Stížnost se projedná na poradě kvality případně vedení

4) O řešení stížnosti jsem informován do 30 dní
30 DNÍ
5) Stížnost je založena v kanceláři sociální pracovnice pověřené kvalitou služby.
Autor: Tereza Blažčíková, DiS.
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POSILUJEME BŘIŠNÍ SVALY SMÍCHEM
Básnický talent
Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým.
Postupně jich tam několik řekne nějaké ty rýmy… až paní učitelka
vyvolá Pepíčka a ten říká:
„V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena.“
„Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje!“
„Jen počkejte, až přijde příliv.“
Přesný čas
„Kolik je hodin?“
„Za pět minut.“
„Za pět minut kolik?
Z jeskyní
Paní učitelka je se svým houfem malých školáčků na prohlídce
v jeskyních. Chce je vyzkoušet z přírodopisných znalostí a tak se ptá:
„Děti, co to tam nahoře visí za ptáka?“
Děti neví, jen Pepíček se hlásí.
„No, Pepíčku, řekni nám, co to je.“
„No, tam nahoře za ptáka visí netopýr…
Pozdravy z rádia
„Dobrý den, to je rádio? Já jsem dneska našla peněženku. A bylo v ní
sto tisíc korun. A 340 marek. A 108 dolarů. A byl tam i lísteček s adresou.
Miloš Novák, Koněvova 8, Praha 10. Zahrajte mu prosím písničku…“
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Z praxe
Malířský mistr říká svému učňovi:
„Jdi do vedlejší místnosti a natři okna.“
Učeň se po chvíli vrátí, otevře dveře a ptá se:
„Pane mistr, prosím vás, i rámy?“

VÝZVA K DAROVÁNÍ CIBULEK JARNÍCH
KVĚTIN

K jarní výzdobě našeho domova sháníme cibule jarních květin.
Obyvatelé domova za asistence pracovnic pro volnočasové aktivity poté tyto
květiny vysadí do truhlíků a budou nám zkrášlovat domov.
Všem dárcům předem děkujeme.
Cibule květin můžete předat na recepci 9:00 – 19:00 nebo p. Jarmile Workové –
pracovnici pro volnočasové aktivity.
Datum konání: 7. 3. – 7. 4. 2016
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VZPOMÍNÁME ….
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
paní Krůpová Antonie
paní Rajnochová Božena
paní Burdějová Drahomíra
paní Strapková Vlasta
paní Kaděrková Eliška
paní Jahnová Božena
paní Pospíšilová Marie
paní Matrasová Vratislava
paní Míčková Marie
paní Motyčková Božena

KDO V SRDCI ŽIJE, NEUMÍRÁ.
František Hrubín

VYDAVATEL: Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 51, Krnov
Tisk vlastní. http://www.dskrnov.cz/
Redakční tým: Sylva Krejčí, DiS., Tereza Blažčíková, DiS., Bc. Hana Šutovská
Uzávěrka příštího čísla je 15. července
Za případné chyby v textu se omlouváme.
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