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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Krásné letní dny vážené dámy a pánové, 

opět si Vás dovoluji pozdravit prostřednictvím našeho dalšího čísla domovského 

časopisu a věřím, že jste prožili příjemné dny, a ještě nás snad po zbytek léta čeká 

slunné počasí a hodně zážitků. 

Událo se toho spoustu, informujeme Vás o akcích, výletech, aktivitách zde 

v domově na jednotlivých odděleních, o proběhlých kontrolách a trochu jsme 

vyzpovídali také naši služebně „nejmladší“ sociální pracovnici p. Machovou, 

která je s námi v týmu už celý rok. 

Setkali jsme se s Vámi i rodinnými příslušníky zvlášť na každém oddělení, 

vyslyšeli různé podněty a připomínky. Děkujeme Vám také za názory 

prostřednictvím přenosné schránky, která putovala po jednotlivých pokojích a 

každý nám tak mohl cokoliv sdělit. Moc nás potěšily pochvaly, uznání práce 

pracovníků v přímé péči a pracujeme také na podnětech, např. co se týká úpravy 

zahrady. Proběhla schůzka se zřizovatelem, kde jsme diskutovali o celkovém 

záměru, jak by celá odpočinková zóna vlastně měla vypadat. Zaměřili jsme se 

také na výdej odpoledních svačinek a večeří, provádíme již druhý měsíc 

pravidelné kontroly na jednotlivých odděleních. Pokračujeme též v odborném 

vzdělávání personálu, je nastaven koncept Bazální stimulace pro zvýšení péče u 

imobilních klientů a v příštím roce bychom rádi získali certifikát Bazálního 

institutu. Nesmím zapomenout také na doplnění vybavení, např. na IV. oddělení 

jsme zakoupili do jídelny nové stoly a židle. 

Průběžně se věnujeme i nadále technickým záležitostem. Právě nyní probíhá 

výměna výměníků tepla a podařilo se nám získat dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na pořízení zcela nového evakuačního výtahu do části 

B budovy, ve výši 981 600, Kč, za což jsme velmi rádi. Práce na výměně výtahu 
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budou zahájeny na podzim. Poděkování tak patří Moravskoslezskému kraji a 

zřizovateli Městu Krnov.  

Během podzimu pro Vás máme připraveno zase mnoho akcí, ať už v rámci 

oddělení nebo velké setkání Vinobraní. Chystáme opět setkání s Vámi i rodinami, 

dále den otevřených dveří, taneční terapii a mnoho dalšího. Přeji Vám krásný 

zbytek léta a těším se na Vás! 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka 
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Z NAŠEHO DOMOVA 

 

CO SE U NÁS DĚLO? 

 

POČÍTAČOVÝ KURS PODRUHÉ  

Naši senioři se také chtějí naučit využívat 

moderní techniku ve svůj prospěch a ke své 

spokojenosti.  

Rádi se naučí něco nového, jít s dobou, nebo 

třeba zavolat přes skype zadarmo. Takový byl 

kurz počítačů pro naše klienty v rámci projektu Ježíškových vnoučat, který 

proběhl 24. 05. 2019 v dopoledních hodinách. Zjišťujeme, že internet a počítač 

může využívat každý ke svému prospěchu a užitku. Stačí jen přijít a mít chuť se 

učit novým věcem. V moderním světě přijde pošta a svět za námi a ne obráceně. 

 

za II. oddělení Pavla Vlachová  DiS. - pracovnice pro volnočasové aktivity 

KLAVÍRNÍ VYSTOUPENÍ  

Klavírní vystoupení v podání Dominika Fajkuse, rodáka z Opavy, znamenalo 

nevšední dopolední zážitek pro mnohé obyvatele našeho domova. 

Na programu byly nejen vlastní 

skladby pana Fajkuse, ale rovněž 

skladby světoznámých autorů. 

Závěrečnou skladbu doprovázel 

mohutný aplaus z řad klientů a 

nechybělo ani společné foto.  
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SEZONA VÝLETŮ ZAHÁJENA! 

Sezona výletů zahájena! První výlet směřoval do 

Chářovského parku v Krnově. Příště nás bude čekat 

Petrův rybník a Arboretum Nový Dvůr. 

Prostřednictvím fotografií se s Vámi rádi 

podělíme o nevšední zážitky. 

 Za IV. oddělení Šárka Volná - pracovnice pro volnočasové aktivity 

JÓ, TŘESNĚ ZRÁLY, ZROVNA TŘESNĚ ZRÁLY  

Letos se třešeň na naší domovské zahradě 

prohýbala pod tíhou plodů, a tak jsme se 

rozhodli jí malinko ulevit a pustili jsme se do 

pečení pravé letní bublaniny. Všem moc 

chutnala a jen se po ní zaprášilo…  

  

Za IV. oddělení Šárka Volná - pracovnice pro volnočasové aktivity 

 

JARNÍ NÁVŠTĚVA CUKRÁRNY  

V našem domově usilujeme o to, aby si naši klienti co nejvíce 

udrželi zvyklosti ze svého života. Proto jsme navštívili 

cukrárnu Slunečnice. V příjemné atmosféře si klienti 

vychutnávali výtečný zákusek, společně popovídali, zasmáli 

a   prožili klidné dopoledne.  Cukrárna je totiž vždy místo 

setkávání, kde vznikají dojemné a radostné okamžiky. 

 

za II. oddělení Pavla Vlachová  DiS. - pracovnice pro volnočasové aktivity 
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ZÁMEK V LINHARTOVECH  

Byl to nevšední zážitek, prohlédli jsme si 

abstraktní umění, výstavu křištálu, modelů 

autíček, pohádkových postaviček atd.  Moc 

děkujeme průvodci p. Hrubému za krásnou 

prohlídku zámkem.  Budeme se těšit na další 

návštěvu. 

 za DZR - Jarmila Worková pracovnice pro volnočasové aktivity 

 

VOŇAVÉ PEČENÍ  

Vůně čerstvých bylinek ze zahrádky, prostupující aróma sýru, 

mouky a v hlavní roli dobrá nálada. 

Takové bylo pečení, kdy jsme i zavzpomínaly na své vlastní 

recepty. A že se dílo povedlo, bylo poznat. Společně 

vytvořené sýrové rohlíčky chutnali skvěle! Rovněž děkujeme 

sponzorovi za zaplacení nákladů na suroviny. 

za II. oddělení Pavla Vlachová  DiS. - pracovnice pro volnočasové aktivity 
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A KVALITY 

 

Kontrolní činnost inspekce kvality v domově se zvláštním režimem 

Na konci července jsme přivítali do služby domov se zvláštním režimem kontrolní 

orgán Ministerstva práce a sociálních služeb tzv. inspekci kvality. Tuto kontrolu 

prováděli tři inspektoři v rámci tří dnů pobytu u nás v domově. Výstup z dané 

kontroly bude znám do konce měsíce srpna, ale již nyní víme, že nebyly na dané 

službě shledány žádné závažné nedostatky. Všem, kteří se na intenzivní kontrole 

spolupodíleli, děkujeme. 

 

Kontrola stravy – odpolední svačiny a večeře  

V průběhu měsíce července a srpna se vedoucí pracovníci 

jednotlivých oddělení zaměřili na každodenní kontroly 

odpoledních svačin, večeří a mixované stravy. Z daných kontrol 

byly prováděny záznamy a případné nedostatky okamžitě 

odstraněny. Většina výstupů z daných kontrol byla příznivých.  

Klienti mají možnost v případě nespokojenosti s jakýmkoli 

jídlem se okamžitě obrátit na pracovníka daného oddělení a řešit nedostatek dle 

reklamačního řádu domova. 

 

Zvýšení úhrady – dodatkování smluv  

Od 1. 8. 2019 došlo ke zvýšení ceny za ubytování                      

i stravování. Sociální pracovníci uzavřeli se všemi 

klienty, popř. jejich zástupci dodatky k daným 

změnám ve smlouvách. Ke změně došlo také ve 

vnitřních pravidlech obou služeb – domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem. I tyto byly postupně s jednotlivými klienty projednávány. 
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Finanční podpora na Zahradní slavnost 

V rámci projektu Plníme přání seniorům – Sodexo Pass ČR 

bylo seniorům domova splněno přání finanční podpory akce 

Zahradní slavnost. Tato proběhla dne 27. 6. 2019 a domov od 

dárců a firmy Sodexo Pass získal obnos 28 000,- Kč.  

Tímto všem sponzorům srdečně děkujeme. 

 

Péče o imobilní klienty, kteří tráví svůj čas v lůžku je neustále zvyšována 

Domov si dal za dlouhodobý cíl zvýšit péči u jednotlivých klientů trávících svůj 

volný čas v lůžku. V rámci vzdělávání zaměstnanců je nastaven tzv. koncept 

Bazální stimulace, v kterém by domov pro příští rok rád získal certifikát 

Bazálního institutu s označením proškoleného pracoviště. Tento certifikát se 

zakládá nejen na odborném vzdělání zaměstnanců v dané oblasti, ale také na 

praktickém užívání metody Bazální stimulace v praxi.  

 

Vernisáž fotografií klientů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje 

Tým domova připravuje nově vernisáž a výstavu obrazů našich klientů na 

Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Celkem 10 obrazů klientů, 

které vznikly za finanční podpory Moravskoslezského kraje a dále fotografie žáků 

a seniorů z jednotlivých setkání v minulém roce, bude vystaveno na krajském 

úřadě v měsíci září. 

Všem klientům přeji za sociální pracovnice příjemně prožité dny v našem 

domově. 

 

 

 

 

za oddělení sociální a kvality - Bc. Tereza Minarčíková, DiS. 
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ZDRAVOTNÍ ÚSEK 

 

Vážení klienti, 

na zdravotním úseku v poslední době proběhla řada změn. Na pozici vedoucí 

nastoupila Simona Holubová, která předtím několik let pracovala jako zdravotní 

sestra na oddělení DS i DZR. V případě, že by klienti či jejich rodinní příslušníci 

potřebovali řešit nějaký problém, mohou přijít do kanceláře vedoucí v 1. 

poschodí, každou středu od 15.00 do 17.00 kdy jsou pro všechny dveře otevřené. 

V létě se na zdravotním úseku rozjel prázdninový režim. V zařízení se objevily 

nové sestřičky pracující na dohodu, které pomáhají zajistit provoz úseku a 

zaskakují za pracovníky, kteří jsou na dovolené. Patří mezi ně paní Martina 

Hroncová, Alena Havrlantová a Božena Zouharová. Stále vypomáhá i paní 

sestřička Marie Novosadová, která byla dlouholetou pracovnicí našeho zařízení. 

Všechny sestřičky jsou kvalifikované profesionálky s dlouholetou praxí v jiných 

zařízeních. 

Na oddělení DS nadále pracují kmenoví pracovníci Radka Šplíchalová, Lenka 

Maślonková, Alena Košová, Andrea Belobradová, Jitka Vávrová a Iveta 

Kondrátová. Na DZR pracují Irena Pudilová, Bc. Miloslava Blaťáková a Miroslav 

Pátek. O léčebný tělocvik všech klientů se stará sestřička Simona Slabá. 

Ošetřovatelská péče bude fungovat jako doposud, nechystají se žádné převratné 

změny. Platí, že se našim klientům budeme snažit zajistit co nejlepší zdravotní 

ošetřovatelskou péči. 

Simona Holubová – vedoucí zdravotnického úseku 
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Rehabilitační ošetřovatelství v Domově pro seniory Krnov 

V Domově pro seniory se provádí individuální cvičení s klienty. Cvičení v celém 

domově, který má v současnosti 136 klientů (35 na DZR a 101 na DS), má na 

starost jedna všeobecná sestra. Klienti cvičí 2x týdně. Přitom se přihlíží jak 

k jejich celkovému zdravotním stavu, tak k aktuálnímu stavu. Například se 

necvičí s bolavou končetinou po zlomenině nebo s problémem, který je 

v kompetenci rehabilitačního pracovníka. Cvičení se nekoná ani pokud je klient 

nemocný či unavený a nikdy se neprovádí bez klientova souhlasu. 

U pasivních klientů se provádí cvičení za účelem udržení rozsahu pohybu 

v kloubu a prevence deformací těla, jako jsou kontraktury. V těchto případech se 

cvičí pomalým, šetrným pohybem tak, aby nevyvolával bolest. 

Se spolupracujícími klienty, kteří jsou většinou trvale upoutaní na lůžko, se cvičí 

aktivně. V lůžku se procvičují horní a dolní končetiny, využívají se míčky a dělají 

se i dechová cvičení. 

Mobilní klienti cvičí sed na lůžku, stání a chůzi. Pokud 

klient chůzi zvládá, je postupně předán pracovníkům 

přímé péče, kteří s ním v chůzi pokračují. Nácviky 

chůze navazují na ty, které s nimi předtím prováděli 

rehabilitační pracovníci, případně jsou doporučeny 

praktickým lékařem klienta. 

 

 

 

 

Simona Holubová – vedoucí zdravotnického úseku 
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II. ODDĚLENÍ 

 

Na našem oddělení došlo k velkým změnám v oblasti upořádání jednotlivých dnů. 

Zaměřili jsme se na zlepšení schopností klienta, psychickou podporu, rozptýlení 

a motivaci. Zkráceně představím naše nové činnosti v každodenních aktivitách. 

Především na pravidelnost, vždy před zahájením hlavní aktivizační činností. 

 

Pondělí  

 procvičování na židlích / protažení a posílení horních a dolních 

končetin 

 paměťové cvičení / reminiscence 

Úterý 

 

 cvičení na židlích/ cvičení s míčkem – posílení svalů rukou 

 výtvarná tvorba, rukodělné práce 

Středa  cvičení na židlích /procvičování jemné motoriky / drobný a 

hrubý úchop 

 hudební chvilka / pečení 

Čtvrtek  cvičení na židlích / inkontinenční cviky  

 smyslové hry / zrak, sluch, čich, hmat, chuť 

Pátek  cvičení na židlích / procvičování bucofálních a orofaciálních 

svalů s fonetickou intonací 

 společenské hry 

Aktivita začíná kondičním cvičením, jenž obsahuje prvky protahování 

zkrácených svalů či svalových skupin. Kondiční činnosti odpoutávají pozornost 

klientů od jejich stavů a nemocí, které je trápí a zaměstnávají, čímž se jejich 

zdravotní stav může zlepšovat. Vždy vycházíme z hodnocení stavu klienta 

v daném dnu. 

Poté přecházíme na dechové cvičení spojené se zpěvem oblíbených písní, cílem 

je nejen dosažení biopsychosociální pohody v rámci možností klienta, zpěv 

pomáhá lidem s narušeným řečovým projevem zlepšit jejich artikulaci, rytmus 
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řeči a dechovou kontrolu. Písně slouží také k rozšiřování slovní zásoby, resp. 

jejího udržování. Seniorům připomínají písně významné okamžiky jejich života, 

které mohou sdílet s ostatními. Skupinový zpěv pak přivádí zúčastněné ke 

společnému kontaktu, poskytuje anonymitu projevu a možnost odreagování. 

Zapojuje emocionální, percepční, motorické, kognitivní a další funkce. 

 

Následuje společná orientace v čase. Motivujeme uživatele k připomenutí si 

aktuálního data, kdo slaví svátek, přechylování jména, jeho historicitu a slavné 

nositele, a také jaká zajímavá výročí na daný den připadají. Tato paměťové 

cvičení slouží nejen k procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti, ale i dalších 

kognitivních funkcí (soustředění, myšlení, pozornost atd.) Rozvíjí se také 

vyjadřovací schopnosti. Tato cvičení jsou zaměřená například na oblast 

vybavenosti slov a pojmů, schopnost logického uvažování, reminiscenční prvky, 

podpora komunikace a další. Vše probíhá ve skupině utvořené z uživatelů 

s podobnými schopnostmi. 

Současně se všemi aktivitami 

doprovázíme naše sdělení vizuální 

informací, konkrétně: předměty, činnosti, 

propojujeme s komunikáty: obrázky, 

piktogramy, symboly, fotografiemi. 

Poskytované informace opakujeme a 

sdělujeme postupně. 

Výčet těchto aktivit není absolutní, spektrum nabízených aktivit je dostatečně 

pestré a aktivity probíhají i formou práce s jednotlivcem, dle potřeb a přání 

uživatelů v konceptu vztahové péče. Snažíme se, aby vše bylo smysluplné a dalo 

impuls pro další radostné dny.  

za II. oddělení Pavla Vlachová  DiS. - pracovnice pro volnočasové aktivity 
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III. ODDĚLENÍ 

Dobrý den, 

celý náš tým pracovníků 3. oddělení by rád pozdravil všechny obyvatele našeho 

společného Domova.  Jak jste určitě sami pocítili, letní dny jsou už dáno mezi 

námi. Snažíme se využívat terasy na pobyt ven, kde je příjemnější klima. 

Tým pracovníků, který zajišťuje každodenní provoz se u nás průběžně mění. 

Objevili se mezi námi nové tváře, které Vám budou pomáhat v každodenních 

záležitostech. 

Na našem oddělení máme pár novinek, ať už to jsou nové hrnky na pití, či nové   

vybavení odpočinkové místnosti - klubovny. Za přispění paní Hradilové, naší 

volnočasové pracovnice se tato místnost stává stále útulnějším prostorem našeho 

oddělení. Trávit zde čas v rámci aktivity v 

krásně sladěném prostoru je velmi příjemné. 

V rámci možností také klienti navštěvují 

okolní místa lahodící duši a oku každého. 

Nejen návštěva Petrova rybníků a jeho Yacht 

clubu, ale také  například rozkvetlého 

Chářovského parku, patří k oblíbeným 

kratochvílím našich obyvatel. 

Celý náš kolektiv Vám přeje příjemné prožití letních dnů, v plné 

síle a zdraví. 

 

 

 

 

 

 

za III. oddělení Bc. Holubec David – vedoucí oddělení 
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IV. ODDĚLENÍ 

 Na 4. oddělení se nyní těšíme konečně z teplého počasí. Trávíme více času na 

terase, kterou jsme si společně osadili letničkami do truhlíků. Klienti 

s volnočasovou pracovnicí dokonce na terase na čerstvém vzduchu cvičí a také 

zde probíhá dopolední klub. Chodíme na procházky mimo domov, navštívili jsme 

Chařovský park, Jacht klub, Arboretum v Novém Dvoře.  

Velký úspěch měla zahradní slavnost, všem klientům 

se líbil program, počasí přálo a při 

poslechu příjemné hudby jsme si 

pochutnali nejen na klobásce 

s pivem ale i na dortu s kávou. Na 

domovské zahradě nám dozrály 

sladké třešně, a tak jsme společně upekli 

bublaninu ke kávě.  

Novým oživením našeho oddělení je pár andulek Kubíček a Anička. Zázemí mají 

v respíriu a každý si za nimi chodí rád posedět. Klientky jim nosí pampelišky a 

povídají si s nimi. V teplém počasí nám dělají společnost i na terase. Stále se 

těšíme z návštěvy kočky Mii a pejska Jacka i nově s malým štěnětem jménem 

Dodge. 

 

 

 

 

 

 

 

 za IV. oddělení Bachroňová Renáta – vedoucí oddělení 
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SETKÁNÍ S ……. 

 

Ráda bych vám více představila paní Bc. Evou Machovou 

sociální pracovnici III. a IV. oddělení.  

Paní Eva Machová je u nás už rok a určitě jsme moc 

rádi, že ji tu máme.   

 

 

 

Co Vás baví ve volném čase? Čím si takzvaně dobíjíte baterky? 

Volný čas nejraději trávím s dcerou a partnerem, doma, u babiček nebo na 

výletech. 

 

Co byste přála (vzkázala) našim klientům? 

Přála bych všem našich klientům, aby si bydlení v našem domově užívali, trávili 

jej tak, jak je jim příjemné, v klidu ve svém pokoji, ve společnosti ostatních nebo 

v přítomnosti svých nejbližších a hlavně ve zdraví. 

 

Máte nějaké přání? 

Aby byli lidé na sebe více hodní a usměvaví . 

 

Když srovnáte DPS v době Vašeho nástupu a nyní – jaké největší rozdíly 

pozorujete? 

Mimo neustále renovace a rekonstrukce budovy je to hlavně snaha stále se 

zdokonalovat v péči o naše klienty. 
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Co bylo pro Vás nejtěžší zvládnout během tohoto roku?  

Jelikož to v září bude rok od mého nástupu, tak všechno . Naučit se všechnu 

práci, poznat klienty, jejich nejbližší a samozřejmě ostatní pracovníky. 

 

Co Vás nejvíce potěšilo?  

Asi ta atmosféra kolem Ježíškových vnoučat, spoustu pěkných akcí, ale hlavně 

přátelství, která z tohoto projektu vzešla a trvají doposud. 

 

Co byste ocenila na naší organizaci?  

Že naslouchá klientům a dává možnost veřejnosti nahlédnout do chodu domova. 

 

Kdy a kde jste nejspokojenější?  

Doma s rodinou. 

 

Jaká je vaše nejoblíbenější kniha, film?  

Malý princ a z filmů jsou to snad všechny pohádky. 
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA  

IV. ODDĚLENÍ 

Kuba a Anička nám v domově začali příjemně 

zpříjemňovat naše společné chvíle. 

Dvě malé andulky mají zázemí na IV. oddělení ve volně 

přístupných prostorách. Senioři je velmi rádi navštěvují a 

dělají jim společnost. Jejich zpěv se ozývá všemi směry. 

Při hezkém počasí jsou na terase. 

 

Za IV. oddělení Šárka Volná - pracovnice pro 

volnočasové aktivity 

 

II. ODDĚLENÍ  

V rámci zooterapie jsme pořídili na II. 

oddělení šneka - Oblovku žravou. 

Počáteční ostych vystřídala 

zvědavost u Alfréda i klientů. A 

nevěřili byste, jak se dokážou radovat 

z prvního doteku. Stal se našim 

důvěrníkem, motivací pro 

zprostředkování nových prožitků a hlavně 

pozitivního naladění. Již teď nám Alfréd přináší možnost relaxace v respiriu i 

osobního setkání na pokojích.  

 

za II. oddělení Pavla Vlachová  DiS. - pracovnice pro volnočasové aktivity 
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CVIČÍME NAŠI PAMĚŤ 

Jak dobře znáte českou literaturu, si můžete vyzkoušet v následujícím testu. 

 

1. Hlavní hrdina Čapkova románu Bílá nemoc se jmenuje doktor: 

a) Watson 

b) Linden 

c) Galén 

d) Móric 

 

2. Jedna z básnických sbírek Jana Nerudy se jmenuje: 

a) Písně kosmické 

b) Písně lyrické 

c) Písně epické 

d) Písně komické 

 

3. V Máji Karla Hynka Máchy schází jméno: 

a) Hynek 

b) Vilém 

c) Jarmila 

d) Josef 

4. Který český autor zavedl ve svých knihách pojem pábitelé? Pábitel je 

v jeho podání člověk posedlý životem. 

a) Bohumil Hrabal 

b) Ivan Klíma 

c) Milan Uhde 

d) Ludvík Vaculík 
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5. Ve kterém díle autora chlapecké literatury Jaroslava Foglara vystupují 

Červenáček, Rychlonožka, Jindra Hojer, Jarek Metelka a Mirek Dušín? 

a) Boj o první místo 

b) Hoši od Bobří řeky 

c) Chata v jezerní kotlině 

d) Rychlé šípy 

 

6. Který vynikající český herec napsal svérázným způsobem pohádkovou 

knihu Finfárum, kde jsou pohádky jako „O lakomé Barce“ či „Tři 

veteráni“? 

a) Vlasta Burian 

b) Jan Werich 

c) Miroslav Horníček 

d) Jiří Sovák 

 

7. Kdo vytvořil komickou figurku Saturnina? 

a) Zdeněk Jirotka 

b) Svatopluk Čech 

c) Karel Nový 

d) Vítězslav Nezval 

 

8. Kdo z našich skvělých autorů dostal Nobelovu cenu za literaturu? 

a) Jan Skácel 

b) František Hrubín 

c) Jaroslav Vrchlický 

d) Jaroslav Seifert 
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Správné řešení: 1c, 2a, 3d, 4a, 5d, 6b, 7a, 8d 

 

 

Vydává a tiskne pro vnitřní potřebu Domova pro 

seniory Krnov.  

 

Sídlo zařízení:  

Domov pro seniory Krnov  

Rooseveltova 2141/51  

www.dskrnov.cz  

facebook.com: Domov pro seniory Krnov  

 

Redakční tým: 

 Sylva Krejčí, DiS., s.krejci@dskrnov.cz 

 Bc. Tereza Minarčíková, DiS., t.minarcikova@dskrnov.cz 

 Ing. Kateřina Michaliková, reditel@dskrnov.cz   

 

 

Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií v časopise.                      

V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o přispívání do časopisu NÁŠ 

DOMOV kontaktujte paní Bc. Terezu Minarčíkovou, DiS., nebo paní Sylvu 

Krejčí, DiS. 

 

NÁŠ DOMOV 

http://www.dskrnov.cz/
mailto:s.krejci@dskrnov.cz
mailto:t.minarcikova@dskrnov.cz
mailto:reditel@dskrnov.cz

