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Z p r a v o d a j  D o m o v a  p r o  s e n i o r y  

K r n o v  

 

 

 

 

 

Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci,  

 jsem velmi ráda, že jste se rozhodli přečíst si náš nový časopis, který 

bude vycházet čtyřikrát do roka. Jeho prostřednictvím bychom vás 

chtěli informovat o tom, co se děje v našem domově a v jeho okolí. 

Dozvíte se v něm užitečné informace a různé zajímavosti z naší 

činnosti. Nebudou v něm chybět stránky pro zamyšlení a zábavu. 

Budeme rádi, když se osmělíte a přijdete za námi s návrhy na témata, 

která by vás zajímala. Uvítáme jakoukoli vaši spolupráci a  těšíme se 

na vaše příspěvky. 

První číslo vychází s probouzejícím se jarem, přejeme vám jeho 

příjemné prožití a zároveň si užijte pěkné chvilky při čtení nového 

časopisu.  

                                                    Bc. Hana Šutovská – ředitelka 
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Otázka pro Lucku: K čemu slouží léčebný tělocvik? 

Liečebne - telesný telocvik (LTV) slúži k zlepšeniu zdravia, zvýšeniu 

fyzickej kondícií. Pomáha k precvičeniu svalov, ktoré sa už tak často 

nepoužívajú. Dopomáha k tomu, aby sa naši klienti udržali čo 

najdlhšie sebestační, snažíme sa zlepšiť rovnováhu tela. Uľaviť 

bolestiam chrbta, ktoré sú spôsobené nesprávnym držaním tela. 

Snažíme sa čo najviac zapojovať horné a dolné končatiny, aby 

nedochádzalo k skracovaniu šliach, dystrofii- ochabovaniu svalstva. 

Otázka pro Lucku: Kdo se ho může účastnit a kdy? 

Zúčastniť sa ho môže každý, kto chce pre seba a svoje zdravie niečo 

urobiť. Keďže záujemcov máme veľa tak som si ich rozdelila do 

dvoch skupiniek. Do " skupiny A " som si zaradila ľudí, ktorí si radi 

zacvičia každý deň a ich telesná konštrukcia to zvládne. Potom tu 

máme " skupinu B " do ktorej patria naši klienti, u ktorých je potrebná 

väčšia do pomoc. Títo naši klienti potrebujú individuálnejší prístup a 

už nezvládnu takú zaťaž ako v prvej skupine. Presne preto som si to 

rozdelila do týchto dvoch skupín aby sa každému dostalo presne to čo 

potrebuje. Samozrejme ak by sa chcel pridať niekto ďalší okrem 

pravidelne cvičiacich tak dvere ma vždy otvorené. Presne rozpisy 

cviční sú umiestnené na nástenke pri veľkej jedálni, pri kultúrnom sále 

a na každom oddelení to má náš personál k dispozícií. 
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Otázka pro Lucku: Jak dlouho pracujete v domově? 

V domove pracujem od januára 2013, nastupovala som na oddelenie 

so zvláštnym režimom ako pracovník priamej péče. Začiatkom tohto 

roku mi bolo ponúknuté miesto LTV pracovníka, ktoré som s 

radosťou prijala. Keďže som si už strednú školu vyberala so 

zameraním na pomoc iným tak som neváhala ani sekundu. 

Otázka pro Lucku: Baví vás cvičení? Cvičíte doma? 

Cvičenie s našimi klientmi ma určite baví. Je veľmi milé vidieť úsmev 

na tvárach, hrdosť keď si uvedomia čo všetko ešte dokážu zvládnuť, 

že ešte nepatria " do starého železa " ako niektorý tvrdia. Cvičenie 

doma? Síce sa snažím doma cvičiť ale nie je to tak pravidelne ako by 

som chcela.  

Otázka pro Lucku: Jak si představujete váš život ve stáří? 

Táto budúcnosť je ešte tak ďaleko, že som sa tým ešte nikdy nie jak 

zvlášť nezaoberala. 

Otázka pro Lucku:  Jaké bylo vaše vysněné povolání, když jste 

byla malá? 

Nevzpomínam si, že by som už od mala túžila byť či už smetiarka, 

princezná alebo speváčka - ne som si toho vedomá. No s určitosťou 

viem povedať, že keď sme v na prírodopise začali preberať ľudské 

telo tak mi bolo hneď jasné,  že v tomto smere chcem pokračovať aj 

naďalej. Podobná veta stala aj v mojej prihláške na strednú 

zdravotnícku školu, ktorú som úspešne ukončila maturitou v odbore 

masér. Tento môj " detský sen " sa mi splnil a darí sa mi v ňom 

pokračovať. 
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Úsek pracovníků v sociálních službách a zdravotních pracovníků 

převzala jako vedoucí od ledna 2015 paní Jitka Vávrová. Její 

kancelář můžete najít u hlavního vchodu do budovy, naproti 

vrátnice vpravo.  

Pro II. a III. oddělení se podařilo zakoupit 7 ks polohovatelných 

křesel se servisními stolky a 5 ks jídelních vozíků k postelím pro 

imobilní klienty. Pomalu se zavádějí do praxe nové plány péče 

směřované přímo na klienty a jejich individuální potřeby.  

Se službou začala nově spolupracovat stážová sestra z firmy Tena, 

která pomáhá se správným nastavením inkontinentních pomůcek u 

jednotlivých klientů. 

Na jednotlivých odděleních byly zavedeni vedoucí směn, které se 

starají o správný průběh denní náplně jednotlivých zaměstnanců a 

zodpovídají za plnění úkolů svých kolegů.  

V rámci vzdělávání byla pro pracovníky zajištěna supervizní 

setkání s nezávislým odborníkem. 

Od ledna 2015 byl nově nastaven program léčebného tělocviku, 

který bude nadále propracováván a zkvalitňován v průběhu 

následujících měsíců. 

Služba domova se zvláštním režimem projde v nejbližší době 

rekonstrukcí, původní třílůžkové pokoje budou stavebně upraveny 

na dvoulůžkové, bez snížení počtu kapacity služby. 

Autor: Vávrová Jitka 
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Kuchyně domova připravuje všechna jídla vždy z čerstvých surovin. 

Nevyužívá žádné polotovary a maso zajišťuje jen u českých výrobců. 

Od 1. 1. 2015 navázala novou spolupráci s nutriční terapeutkou p. 

Mgr. Lucií Konečnou.  

V rámci odpoledních svačin jsou nově podávány domácí moučníky, 

pudinky s tvarohem nebo koktejly. Do velké jídelny v přízemí budovy 

byly zakoupeny košíky na příbory na jednotlivé stoly. Nové cukřenky 

jsou k dispozici ve výdejně stravy. V dubnu proběhne De ruské 

kuchyně pro všechny klienty domova. 

 

 

Autor: Tučková Jarmila  

 

Domov pro seniory Krnov poskytuje komplexní péči svým klientům. 

Její nedílnou součástí je činnost sociálního úseku, kterou zajišťují 

sociální pracovnice a pracovnice volnočasových aktivit.  

Sociální pracovnice vyřizují finanční záležitosti klientů, 

administrativu spojenou s přijímáním a odchodem, spolupracují s 

rodinnými příslušníky klientů a se zájemci o službu z řad veřejnosti, 

vyřizují požadavky a korespondenci klientů, v rámci individuálního 

plánování spolupracují s pracovníky přímé péče při realizaci osobních 

cílů, účastní se školení, kde se seznamují s nejnovějšími poznatky a 

trendy v péči o seniory.  

Pracovnice volnočasových aktivit se starají o aktivní využití volného 

času klientů ve 3 klubovnách, kde se mohou věnovat svým zájmům: 
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ručním pracem, paměťovým cvičením, čtení knih a časopisů, nebo 

jenom posezení u kávy a čaje.  

Také klienty, kteří se nechtějí nebo nemohou účastnit aktivit v 

klubovnách, navštěvuje pracovnice volnočasových aktivit na jejich 

pokojích a nabízí jim individuálně zaměřenou péči - cvičení paměti, 

předčítání, zpívání či hraní společenských her.  

Nezapomínáme na kulturní vyžití našich seniorů: pořádáme hudební a 

taneční večery s tematickým zaměřením, odpolední kulturní akce, 

setkání s mladou generací – studenty a žáky škol, vystoupení umělců, 

kteří dokáží rozptýlit a rozveselit naše klienty. Prioritou sociální práce 

v Domově pro seniory Krnov je spokojený a plnohodnotný život 

našich klientů i v pozdním věku, splnění všech požadavků a přání, aby 

se zde cítili jako doma.  

Autor: Bc. Světlana Žáčková 

 

V rámci provozu proběhlo malování společných prostor – některých 

chodeb a některých pokojů klientů. Páni údržbáři nám přeinstalovali 

schránky „Podnětů a stížností“ a doplnili nástěnky pro potřebné 

informace. Malá úpravu prostor pro vznik reminiscenční 

„vzpomínkové místnosti“ v 1. patře Domova. 

V rámci zahrady budou nainstalovány v nejbližší době stroje na 

cvičení a ruské kuželky. Truhlíky s květinami budou nadále ozdobou 

venkovního prostoru domova 

Jakékoli závady na pokojích je nutné hlásit pečovatelkám, aby mohly 

být odstraněny. Zároveň prosíme klienty, aby nově koupené oblečení 

hlásili pečujícímu personálu, aby jej mohl nechat označit jménem 

klientka.  

Autor: Petra Seidlerová 
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V sobotu 21. března proběhlo první setkání s rodinnými pečujícími – 

domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a pečovatelské 

služby. Všem zúčastněným rodinám moc děkujeme. 

 

Autor: Tereza Blažčíková, DiS.  

 

 

Vážení klienti,  

 

Určitě máte spoustu otázek ohledně časopisu. Co v časopise bude? Jak 

bude vypadat? Jak často bude vycházet? Kde ho najdeme? Kam 

můžeme dávat připomínky, nebo vaše články? A dalších otázek… Na 

některé otázky vám odpovím ihned. Časopis bude vycházet 

čtyřikrát do roka. Bude hlavně o vás a pro vás. V Našem domově 

budou napsány všechny důležité novinky, které nás čekají. Náš 

domov najdete ve velkém klubu, obou malých klubech a potom i v 

televizní místnosti.  

 

Budeme rádi, když nám pomůžete s tvorbou  časopisem - všechny 

vaše připomínky, nápady můžete odevzdat do schránky přání a 

stížností nebo je odevzdáte aktivizační pracovnici Sylvě Krejčí, DiS. a 

nebo Tereze Blažčíkové, DiS.  

 

D o u fá m,  že  s e  v á m b u d e  č a so p i s  l í b i t .   

Autor: Sylva Krejčí, DiS.
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DUBEN 

1.4.          SHROMÁŽDĚNÍ KLIENTŮ 

                  MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE S ŽÁKY I. ZŠ 

                UKÁZKA OSOBLAŽSKÉ KRAJKY 

               PŘEDNÁŠKA PČR 

                 PROCHÁZKY PO MĚSTĚ PŘI PŘÍLEŽITOTI 

                 JARMARKU ,,DEN ZEMĚ“ 

30.4.         REJ ČARODĚJNIC 

 

KVĚTEN 

 

               MÁJOVÁ VESELICE 

               VYSTOUPENÍ DĚTÍ I. ZŠ, MŠ A ZUŠ 

                VÝLETY MIMO DS 

19.5.          PŘEDNÁŠKA LÉKÁRNA: KŮŽE, KOŽNÍ PROBLÉMY  

                PŘEDNÁŠKA O LÉČIVÝCH KAMENECH 

                ÚČAST NA SOUTĚŽI: ,,DOMOV PLNÝ ŽIVOTA“ 

                PETANQUOVÉ KLÁNÍ   

 

ČERVEN 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z PĚVECKÉHO A 

DRAMATICKÉHO KROUŽKU 

DEN SENIORŮ OSOBLAHA  

PŘDNÁŠKA O HISTORII KRNOVA 

KUŽELKOVÝ TURNAJ 

PETANQUOVÉ KLÁNÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKÉNKO pana Vaňka 

- Slova se nepočítají ani neměří, ale váží 

- Žádná kuchyně není špatná, jsou jen dobří, nebo špatní 

kuchaři 
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Bylinky v naší zahradě 

Jarní paprsky začínají sílit a příroda se pomalu probouzí ze zimního 

spánku. Začíná ideální čas pro založení bylinkového záhonku. 

V mnoha domácnostech se bylinky staly nedílnou součástí 

každodenního vaření. A protože je jejich pěstování snadné, zvládne to 

téměř každý i na okenním parapetu v truhlíku. My si také založíme 

bylinkový záhonek na naší domovské zahradě.  

Ať už patříte ke skupině dlouholetých uživatelů a pěstitelů vlastních 

bylinek a léčivek, nebo teprve budete zkoušet porovnávat rozdíl mezi 

sušenou a čerstvou bylinkou, jistě si každý přijde na své. Pokud se 

budeme o bylinkový záhon dobře starat, odmění nás bohatým 

vzrůstem a my si pak na podzim budeme moci bylinky zpracovat. 

Využití je široké. A vždy zaručeně léčivé.  

V této rubrice vám postupně představíme známé bylinky, které najdete 

na svých procházkách také na zahradě za naším domovem.  Dnes si 

můžete přečíst o dvou trvalkách – mátě a meduňce. 
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Máta peprná 

 

Kdo by neznal mentolovou příchuť bonbónů jako Hašlerky, Lesněnky, 

Větrovky?  

Tento typ bonbónů nejen čistí dech, ale je vyhledávaný i pro dobrý 

vliv na hlasivky nebo při nachlazení. Lidové názvy jsou Pepřová máta, 

balšám, větrové koření, větrovka. 

Máta peprná je jednou z nejstarších léčivých bylin a znali ji již staří 

Egypťané. Máta je vytrvalá bylina a při pěstování se rychle rozrůstá. 

Sbíráme listy před květem a stonky s mladými listy v období od 

června do září.  

 

Použití: Máta má v létě chladivé účinky, v zimě uvolňuje ucpané 

dýchací cesty. Dále je vhodná, protože: 

 zmírňuje nadýmání, 

 působí dezinfekčně, 

 tlumí a odstraňuje křeče, zvláště v trávicím traktu, 

 a povzbuzuje vylučování trávicích šťáv, zejména žluči. 

 Soustavné užívání mátového čaje může vést k poruchám 

krevního obrazu !  

 Z máty si můžeme připravit čaj, sirup, bonbóny. Nebo ji 

inhalovat při rýmě.  
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Meduňka lékařská 

Jak uvádějí staré herbáře "meduňka na noc pitá vyvolá klidný spánek 

a veselé sny“. Lidové názvy jsou melisa, medunice, dubravník, 

mateřník, medun, medlinka, včelník, rojovník, marule, matkovník. 

Meduňka lékařská je původem z východního Středomoří a Malé Asie. 

V zahrádkách příjemně voní po citronech, ve volné přírodě ji najdeme 

jen výjimečně. Meduňka je vytrvalá bylina až 90 cm vysoká. Sbíráme 

nejlépe mladé vršky rostliny, těsně před rozkvětem za suchého 

slunečného poledne od června do července. Suší se pokud možno 

rychle, protože při pomalém sušení hnědne. Meduňka obsahuje silice, 

třísloviny a kyseliny.  

Použití: V malých dávkách uklidňuje trávicí trakt, zabraňuje tvorbě 

plynů, zpomaluje tep a snižuje krevní tlak. Její účinky jsou zejména 

uklidňující při nespavosti, únavě a při lehčích formách úzkosti či 

deprese.  

Z meduňky si můžeme připravit čaj, sirup, bonbony. Lístky lze 

ozdobit zákusek.  

 

Autor: Elena Hlavsová, DiS. 

 

 

 

 

 

OKÉNKO pana Vaňka 

- Nejotravnější televizní reklamy jsou vysílány nejčastěji 

- Pokud nejsi schopen citu, nekupuj si ani psa 
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1) Povinnou školní docházku zavedl(a): 

a) Jan Amos Komenský 

b) Josef Dobrovský 

c) Marie Terezie 

 

2) Kalhoty poprvé ženám nabídla a odvážně je nosila: 

a) Coco Canel 

b) Lady Gaga 

c) c)Marilyn Monroe 

 

3) Klasickou domácí kuchařkou se do dějin zapsala: 

a) a)Kateřina Cajthamlová 

b) b)Božena Němcová 

c) c)Magdalena Dobromila Rettigová 

 

4) Jak se navývá léčebný kontakrt psa a člověka: 

a) a)Kanisterapie 

b) b)Hafíkologie 

c) c)Název ještě nemá 

 

5) V Ulici Lumír Nykl byl: 

a) a)Poslanec 

b) b)Starosta 

c) c)Senátor  

 

Správné odpovědi:  

 

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

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