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…Úvodem jen pár slov: 

První letošní vydání našeho domovského časopisu 

se jistě neobejde bez zhodnocení krušných chvil  

napříč odděleními, které u nás hned po Novém roce 

nastaly. Dále se zaměříme na aktivizační činnosti 

a novinky, kdy přinášíme informace za každé 

oddělení. V časopise naleznete i malé překvapení 

pro dlouhé chvíle. 

PS. Vychutnejte si naše řádky u šálku dobré kávy 

nebo čaje      , fantazii se meze nekladou. 
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Vážené klientky, klienti, 

zase je tady jaro, takový zázrak nového začátku, slunce nabírá na 

síle a blíží se „lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas“      . Hned 

v úvodu Vám chci popřát krásné Velikonoce, hodně zdraví a 

spokojenosti a celkově poklidné jaro.  

Všem Vám děkuji za to, jak jste zvládli náročné období našeho domova zkraje 

roku. Jak to vnímali na jednotlivých odděleních pracovníci, jak jste fungovali a 

vše zvládali – to vše popisují na dalších stránkách mí kolegové. Chci poděkovat i 

jim, našim zaměstnancům v domově a na pečovatelské službě v terénu, jak si 

pomáhali, šli pracovat do covid zóny a bylo na ně spolehnutí.  

Nyní se už snažíme i přes stálá omezení navracet do normálního života. Na 

odděleních organizujeme posezení, pečeme dobroty, také se setkáváme v Kavárně 

u Jarušky na dálku      . Snažíme se stále vylepšovat naše služby, takže se dozvíte 

něco o nově zřizované pobytové službě – Odlehčovací službě. K dispozici jsou 4 

lůžka pro klienty, o které se starají doma po celý den jejich blízcí a Ti si potřebují 

odpočinout, zařídit své záležitosti apod. Pobyt je tedy u nás na přechodnou dobu. 

Kromě toho připravujeme  na pokoje všech oddělení nové signalizační zařízení. 

Na konci dubna se už  těšíme na setkání, chystáme tradiční Rej čarodějnic, i když 

zatím jen zvlášť po odděleních.  

Veselé Velikonoce a krásné jarní dny! 

 

Kateřina Michaliková 

ředitelka DS 
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Informace z dění na DZR 

Dobrý den, chtěla bych Vám krátce jako koordinátor napsat o dění na oddělení 

v době Vánočních svátků, přivítání Nového roku a chvílích, které nás potkaly na 

začátku roku.  

 

Jako každý rok, máme připravený bohatý program. Na Mikuláše nás na oddělení 

navštívil čert, anděl a Mikuláš. Klienti byli obdarováni velkým balíčkem 

z kuchyně. Klientům jsme zakoupili hrníčky a naše VČA p. Jarmila Worková na 

ně namalovala jména. I personál si připravil překvapení v podobě perníčků. Vše 

se odehrávalo v respiriu, všichni jsme  už od rána očekávali příchod čerta a moc 

se těšili. V rámci aktivizačního klubu měli klientky možnost si sami upéct 

cukroví. U takové voňavé práci si zavzpomínaly, jak pekly doma pro své rodiny. 

Z hotového díla měly velkou radost a o to větší, když mohly pak u kávičky 

ochutnávat. V době vánočních svátků, aby naši klienti prožili Vánoce opravdu 

šťastné a veselé, byl opět pestrý program. Klíčový pracovníci vyzdobili pokoje, 

VČA provedla krásnou výzdobu na oddělení, všude svítily vánoční ozdoby, 

stromečky a atmosféru dotvářely vánoční koledy. Štědrý den prožili klienti ve 

veselé náladě, po snídani jsme šli do aktivizační místnosti, svítil stromeček a 

rozdávali jsme si dárečky, které dostali od Ježíškových vnoučat a také od rodin. 

Silvestr proběhl v podobném duchu. Klienti měli možnost udělat pomazánku, 

kterou si sami mazali na rohlíky. Neobešlo se to ani bez slaných dobrot a přípitku, 

sekt jim chutnal!  
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Přes veškeré novoroční přání se příchod Nového roku moc nevydařil. V 

souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID – 19, se krizová situace vyhrotila i v domově. Veškerá 

opatření, abychom ochránili klienty a taktéž personál nám nepomohlo situaci 

udržet. Onemocnění potkalo jak klienty, tak i většinu pracovníků. O pomoc 

muselo vedení domova požádat armádu ČR a také docházeli zaměstnanci MÚ 

Krnov. Vše bylo nesmírně náročné, jak psychicky, tak fyzicky. Veškerá 

koordinace na oddělení se chystala z hodiny na hodinu, chtěli jsme zajistit hlavně 

kvalitní péči o klienty. V této těžké době nesměli klienti vycházet z pokojů, 

nemohli navštěvovat společnou jídelnu, aktivizační klub, byly zrušené návštěvy, 

vše se odehrávalo pouze na pokoji. Tímto bych chtěla jako koordinátor  za celý 

tým ze srdce poděkovat všem, kteří pomáhali nejen na našem oddělení zvláštního 

režimu, ale napříč celým domovem. Za jejich ochotu, snahu a trpělivost pomoci 

v tak těžké situaci. Moc děkujeme! Byli jste úžasní!        

 

Nyní přichází období vítání jara a s tím spojené vycházky, posezení na lavičkách, 

povídání, poslech hudby, opékání, snad i výlety do okolí. Na oddělení proběhla 

již první akce pro klienty, a to Kavárnička u Jarušky o kterou se postaral náš 

personál. Klienti měli možnost vychutnat si kávu a zhlédnou projekci kterou si 

pro nás připravila jako překvapení Slezská Diakonie. Moc děkujeme.  Pevně  

věřím, že vše, co máme v plánu se nám vyplní. Budeme mít opět úsměv ve tváři, 

prožívat hezké chvíle se všemi klienty, setkávat se!  
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Je také možnost na základě výjimek (absolvování očkování, prodělání Covidu, 

negativní Antigenní test – SZZ Krnov nebo u nás na místě za poplatek) navštívit 

své blízké v zařízení, na DZR ve dnech ÚT- ČT -SO). Všem bych chtěla popřát 

i za celý tým hezké chvíle, aby příchod jara přivítali hlavně ve zdraví a 

spokojenosti.  Jako koordinátorka oddělení jsem pro Vás k dispozici každý čtvrtek 

do 17 hodin.  

 

Ivana Nováková 

koordinátorka oddělení  
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Volnočasové aktivity na DZR 

Dobrý den, jmenuji se Jarmila Worková a mám na starosti volnočasové aktivity 

na oddělení se zvláštním režimem. V zařízení pracuji na této pozici již 6 let. Tento 

měsíc posílila naše řady nová kolegyně, paní Simona Víchová, která se vrátila po 

ukončení rodičovské dovolené. Tímto jí vítáme v týmu VČA pracovnic. 

Posílením týmu máme nyní více možností skloubit aktivity s klienty v klubu, i 

individuálně u imobilních klientů na pokojích.  

 

Ráda bych Vás seznámila s naší prací na oddělení Domova se zvláštním režimem. 

Volný čas vyplňujeme různými aktivitami, které udržují klienty být co nejdéle 

soběstačnými. Jedná se například o trénování paměti, vzpomínání na doby minulé, 

ale zároveň je udržujeme v době současné novinkami z domova i ze světa. Dále 

procvičujeme jemnou motoriku tvořením. Díla pak zdobí pokoje klientů či zázemí 

oddělení. Naposledy jsme si vyrobili velikonoční kuřátka a mrkev z vlny a 

kartónu. Nezapomínáme také na pohybovou stránku a v rámci dopoledního klubu 

si rádi zacvičíme. Také se věnujeme pečení, kterému dodáváme sváteční ráz. 

Momentálně nás čeká velikonoční pečení, letos jsme se rozhodli klasiku nahradit 

něčím netradičním, a to mrkvovými muffiny. Po poledním odpočinku myslíme 

s aktivizací také na imobilním klienty. Přímo na pokoji klienta se třeba věnujeme 

předčítání, promazávání, vzpomínání, nezapomínáme a cvičíme i paměť a jemnou 

motoriku. Naše práce nás baví a naplňuje nás pocitem, že si musíme pomáhat.                                                   

 

VČA Jarmila Worková & Simona Víchová 
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Informace z dění na II. oddělení 

Zima se snad pomalu ale jistě ubírá ke konci a my začínáme vítat i na II. oddělení 

jaro. Chodby našeho zařízení již zdobí jarní výzdoba a jarní sluníčko přináší světlé 

chvilky do života každého z nás. Jsme rádi, že již můžeme zase nahlížet světlejším 

zítřkům. Momentálně jsme se již mohli po dlouhé době otevřít návštěvám. Již 

několikáté odloučení trvalo bezmála 3 měsíce. Poslední měsíce byly pro nás 

všechny velmi náročné. Hned po Vánocích se DS ocitlo v přímém boji s nákazou. 

Napříč odděleními jsme se potýkali s velkým nedostatkem pracovníků, což si 

vyžadovalo zapojit všechny ostatní, abychom udrželi pohyb chodu oddělení a 

zvládali zajišťovat péči o naše klienty. V první fázi jsme se snažili celou situaci 

zvládnout vlastními silami. Pracovníci vypomáhali na jiných odděleních, byly 

omezené aktivity,  péči jsme museli zaměřit pouze na základní úkony.  

 

Ve druhé fázi přišla pomoc z řad MÚ Krnov, kdy byli vyčleněni pracovníci, kteří 

ochotně dorazili na pomoc. Situace se nadále zhoršovala, nakonec bylo zapotřebí 

i pomoci armády ČR. V této chvíli se zdařilo dostat situaci  pod kontrolu. Pomoc 

vojska přinesla našim klientům nevšední zážitek a všem oddělením neskutečnou 

oporu. Všichni na pomoc zvenčí s hrdostí vzpomínáme, děkujeme všem, kteří 

nám tyto náročné chvíle pomohli zvládnout. Tyto svízelné situace nás naučily, že 

každý den může být všechno jinak, a i když je hůř, nelze se z toho hroutit, 

poněvadž svádíme boj s časem. Nelze říci, jak velká slova díků je třeba vyjádřit, 

aby jich bylo dostatek.  

 

Nyní jsme tady opět pro naše klienty naplno, mimo jiné i v návštěvní hodiny právě 

pro Vás, drahé rodiny klientů. Již opět probíhají aktivity v plném proudu. Po 

Novém roce jsme se ptali našich klientů na jejich novoroční přání. Naše 

volnočasová pracovnice paní Bc. Petra Oubělická to pojala netradiční formou. 
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Přání klientů sepsala a vytvořila autentickou fotografii. Ty pak seskupila do 

obrovské koláže ve tvaru srdce. Koláž  zdobí respirium našeho oddělení. Některá 

přání byla vskutku originální, mnohdy vedla k zamyšlení, ale tomu se už říká, číst 

mezi řádky       …  

 

Momentálně už u nás stihla proběhnout i canisterapie. Po tak dlouhé době si ji 

klienti bezesporu užili a byla to opravdu vzácná návštěva. Pes Jack se svým 

parťákem zavítal i na pokoje k imobilním klientům. K oslavám MDŽ dostaly naše 

klientky růžový karafiátek a přáníčka od dětí z MŠ. Nechyběl ani pozdrav 

z kuchyně, kdy si mohly pochutnat na bábovce. Pravidelně, každých čtrnáct dní, 

dochází z dobrovolnického centra také pan kněz Radim Zielonka. Věnuje se 

klientům individuálně na pokojích a neváhá zavítat také k nám. Klienti na 

přítomnost duchovního reagují obecně velmi kladně, opodstatněné to je i u plně 

imobilních klientů. Skutečně vycítí přítomnost vážené návštěvy a mají snahu se 

zapojit. Tito klienti většinou jen naslouchají do doby, než dojde k modlitbě, v této 

chvíli do monologu pana kněze aktivně vstupují a s vážností artikulují. 

V mezičase osobní nepřítomnosti pana kněze probíhají střídavě s ním samotným 

také online videohovory, tahle forma se využívá jako takový bonus u klientů, u 

kterých je předpoklad, že s panem knězem dovedou vést dialog a forma online je 

pro ně bez překážek. O pana kněze je tedy u nás velký zájem.  

 

 

Závěrem pár doplňujících informací. Návštěvní dny na II. oddělení jsou v úterý, 

čtvrtek a sobotu. Objednávat se lze do 14 hodin předcházejícího dne u sociální 

pracovnice paní Bc. Michaela Magdoňové, tel. 604 244 733. Návštěvy se stále 

musí řídit objednávkovým systémem. Lze též využít možnost spojení přes 

Messenger či Skype.    Za celé oddělení přejeme krásné jarní a slunné dny.                
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                                                                                             kolektiv II. oddělení  
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Volnočasové aktivity na II. oddělení 

A jak tráví volný čas klienti II. oddělení? O Vánocích jsme si společnými silami 

upekli perníčky, které jsme si i nazdobili. Poslouchali jsme koledy, vzpomínali na 

vánoční zvyky, poseděli jsme si u stromečku a rozdali si dárky od Ježíškových 

vnoučat. V novém roce 2021 jsme si všichni společně přáli, hlavně to zdraví a aby 

ta "hloupá koronavirová doba" už skončila. Avšak nastal pravý opak, a i na II. 

oddělení nás "poctili" svou přítomností vojáci. I když tato doba byla pro nás z těch 

náročnějších, "kluci" uměli pořádně zabrat a ve vzpomínkách pro nás zůstanou 

velmi příjemným zpestřením.  

 

Co nesmíme zapomenout je, jak trávíme náš volný čas dopoledne. Ke 

každodennímu všednímu dni patří klub. Nejprve si společně v respiriu zacvičíme 

a protáhneme se. Někdy ke cvičení použijeme dřevěné hůlky, gymnastické balóny 

či jen nafouknutý balónek. Klienti si i ve svém vyšším věku uvědomují, jak je 

pohyb a cvičení důležité. Poté si v klubu podle libosti uvaříme dobrý čaj či 

čerstvou kávu. Společně si řekneme, jaký je den v týdnu či kdo má v ten den 

svátek a narozeniny. Klienti mají nejraději, když si pro ně VČA nachystá zejména 

nějaké drby o oslavencích. Jednou z našich nejčastějších aktivit je trénink paměti. 

Vzpomínáme nejen na jména oblíbených herců, zpěváků, politiků, na děje filmů, 

také na recepty, či si představujeme, co můžeme koupit v libovolném obchodu. 

Také hrajeme různé hry od Slovního fotbalu, Člověče, nezlob se, až po doplňování 

přísloví a pořekadel, spojování známých dvojic a mnoho dalšího. Jednou za čas si 

také uspořádáme Filmový klub. Klienti si vyberou film, který si poté společně 

pustíme. Nejoblíbenější jsou pohádky a černobílé filmy z období první republiky.  
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V době odpoledního klidu navštěvuje VČA imobilní klienty na pokojích. Pro 

klienty, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nemohou být vysazování z lůžka, 

je i tento sociální kontakt velmi důležitý. I s těmito klienty VČA procvičuje v 

rámci možností horní končetiny, zejména dlaně a prsty. Používá k tomu pěnové a 

masážní míčky či plyšového psa, kterého klienti hladí či jen prsty vnímají jeho 

tělo z plyše. Zejména pro imobilní klienty má VČA připraveny ke stimulaci zraku 

velký počet barevných fotografií. Ve výčtu se objevují zvířata, předměty denní 

potřeby, ovoce, zelenina, či známí herci a zpěváci.  

VČA Bc. Petra Oubělická  
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Informace z dění na III. oddělení 

Letošní rok na našem oddělení začal více než netradičně. Vlivem coronavirové 

epidemie nám onemocněli téměř všichni pracovníci i někteří klienti. Tato krize 

trvala až do druhé poloviny února. V přímé péči nám na pomoc přišli sociální 

pracovníci, volnočasová pracovnice, zdravotní sestry, zástupci města, 

pečovatelská služba, a nakonec i Armáda ČR. Naše oddělení se na nějaký čas 

rozdělilo na část B a Covid zónu č.2. I přes náročnou situaci, jsme zvládli péči o 

naše klienty s úsměvem a dobrou náladou.  

 

Stále ještě v omezeném režimu, ale přesto klienti mohou navštěvovat kluby, 

stravují se v jídelně na oddělení. Také už vítáme návštěvy  a těšíme se na jaro, 

teplé počasí a posezení u kávy na terase. V rámci zooterapie nám v respiriu dělá 

radost akvárium, u kterého klienti relaxují s dobrou kávou. Nyní v něm máme 

nové přírůstky, dokonce i malé krevety. 

 

Chtěli bychom za naše oddělení poděkovat Všem za velkou pomoc v náročné 

situaci, zejména také pracovníkům z jiných odděleních. Věříme, že si zrušené 

akce vynahradíme na zahradní slavnosti, grilováním na terase a podobně. 

      kolektiv III. oddělení  
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Volnočasové aktivity na III. oddělení 
 

Přestože je v souvislosti s epidemickými opatřeními omezena návštěvnost 

rodinných příslušníků a blízkých, nadále se věnujeme požadavkům klientů, což je 

aktivizace a socializace. Od začátku roku 2021 jsme se společně v rámci 

volnočasových aktivit věnovali nejen rukodělným pracím (tvoření velikonoční 

výzdoby, vystřihování papírového či jutového materiálu), ale i vzpomínkám 

s reminiscenčními pomůckami, muzikoterapii, paměťovým cvičením, nácvikům 

chůze a individuálním procházkám v prostoru zadní zahrady. Každodenně na 

našem oddělení probíhá kondiční cvičení a dle rozpisu i návštěva imobilních 

klientů na pokojích, u kterých provádíme Bazální stimulaci. O další rozptýlení a 

zpestření už tak nelehkých dní, se v polovině února postarali psí společníci 

v rámci Canisterapie, kteří s klienty strávili celé dopoledne. V březnu následovaly 

společenské hry Bingo a připomenutí si svátku Mezinárodního dne žen v respiriu 

a klubovně u kávičky se zákuskem. 

VČA Andrea Hradilová 
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Informace z dění na IV. oddělení 
 

Začátek letošního roku byl pro nás asi největší zatěžkávací zkouškou. Epidemie 

Coronaviru zasáhla jak naše klienty, tak i zaměstnance. Museli jsme dodržovat 

přísná hygienická opatření, pracovali jsme v ochranných pomůckách.  

Pro naše klienty bylo velmi náročné, když najednou neviděli do tváří svých 

ošetřovatelek přes respirátor a štíty. Byly zrušeny společné aktivity, kluby, klienti 

se stravovali  na pokojích, kde také museli trávit svůj veškerý čas. Zařízení se 

uzavřelo návštěvám a klienti tak přišli o ten nejdůležitější kontakt se svými 

blízkými, rodinami. Všichni jsme  se pravidelně testovali. 

Situace se zkomplikovala, když onemocnělo větší množství pracovníků. 

Z důvodu velkého personálního výpadku personálu, se do péče o naše klienty 

zapojili a vypomáhali sociální i volnočasoví pracovníci a také pracovníci 

z pečovatelské služby. Velkou pomoc nám poskytli zaměstnanci z MÚ Krnov, 

kteří nám vypomáhali při podávání stravy, rozvozu prádla, a hlavně si povídali 

s klienty, za což moc děkujeme. Obrovskou výpomocí nám byla Armáda ČR. 

Přijela skupina vojáků, které jsme zařadili do provozu na denní i noční směny, ale 

také do Covid zón.  Byli velmi ochotní, ke klientům se chovali mile a snažili se 

být co nejvíc užiteční. Musím říct, že tato pomoc  byla aspoň trochu zpestřením 

celé náročné situace. 

Po velmi náročném měsíci, se pomalu situace zlepšovala. Začali se vracet 

pracovníci z nemocenských, a tak vojáci mohli odjet pomáhat do jiného zařízení. 

Pomalu se vrací aktivity, cvičení v respiriu, klienti se již stravují v jídelně na 

oddělení.  
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Velikou radost nám udělala výmalba respiria a nový domov pro naše andulky. K 

andulkám Kubíčkovi a Aničce se nastěhoval Toník. Máme to v našem respirium 

zase o něco veselejší.       Čekají nás svátky jara, těšíme se na posezení na terase 

a jak přivítáme první návštěvy blízkých.                                                                                                                                                

kolektiv IV. oddělení 
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Volnočasové aktivity na IV. oddělení 

Začátek roku 2021 byl pro všechny náročný, jak pro klienty, tak pracovníky. Celá 

situace ovlivnila i průběh volnočasových aktivit.  Nebylo dovoleno setkávat se 

v klubech a pořádat společné akce, přesto jsme v mezičase našli několik skulinek, 

které dovolily prožít klientům nezapomenutelné chvilky navzdory okolnostem. 

Před propuknutím pandemie jsme si stihli v lednu namalovat kamínky pro radost. 

V únoru jsme oslavili krásné 90. narozeniny paní Hudečkové. Navštívili nás 

terapeutičtí psi Jack a Dock, vyráběli jsme si jarní dekorace pro IV. oddělení a 

zorganizovali jsme si kavárničku v respiriu. Poslední zdařilou akcí byla společná 

oslava MDŽ, která, jak všichni věříme, nebyla poslední…:) 

VČA Šárka Volná  
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Úsek sociální a kvality 

Sčítání obyvatel 
Sčítání obyvatel proběhne listinnou formou 

samostatných sčítacích formulářů pro každého 

klienta v zařízení.  Distribuci formulářů a pomoc s 

jejich vyplňováním má na starosti „sčítací 

komisařka“. Pokud byste Vy nebo Vaše rodina za Vás chtěli využít možnosti 

sčítání on-line nebo jinou formou, žádáme Vás o oznámení této skutečnosti e –

mailem na adresu s.krejci@dskrnov.cz nebo telefonicky na +420 724 831 652 

nejpozději do 16. 4. 2021 proto, aby nedošlo k duplicitnímu sečtení. V případě 

jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na paní Sylvu Krejčí na výše uvedených 

kontaktech. 

 

Kavárna u Jarušky jinak 

Všem se nám už stýská po tradiční Kavárně u Jarušky, kterou pořádáme 

pravidelně ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Slezské Diakonie. A protože 

i jim už naše setkávání chyběla, připravili pro naše klienty online pozdravy, dodali 

nám kávu a ostatní dobroty.  
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Poděkování  

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám v nelehké době přišli pomoci 

na naše oddělení. Nebudu všechny jmenovat, nerada bych na někoho zapomněla. 

Tyto řádky se mi nepíší vůbec lehce. Je mi líto klientů, kteří museli s touto 

zákeřnou nemocí bojovat sami, bez svých blízkých. I když jsme se jim snažili ze 

všech sil pomoci, rodiny jim bohužel nenahradíme. V minulém roce jsme o této 

nemoci slýchali jen z médií a neuměli jsme si představit, co dokáže. Nyní nás 

velmi citelně zasáhla. Postihla jak personál, tak naše obyvatele. Bohužel někteří 

klienti této nemoci podlehli. Čest jejich památce a upřímnou soustrast jejich 

blízkým.  

 

 

 

 

 

 

 

Sylva Krejčí, DiS. 

Vedoucí úseku sociálního a kvality  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

24 

Informace ze stravovacího úseku 

V prosinci loňského roku byly pro DS zakoupeny 4 nové nahřívací stravovací 

boxy, díky kterým je převoz jídla na konkrétní oddělení daleko efektivnější. 

Vrchní část boxu slouží k neustálému prohřívání jídla a spodní je vhodná 

k účinnému chlazení například kompotů a salátů. Zařízení jsme ihned vzali za své 

a neváhali je zařadit do provozu. Jídlo je v takovýchto zařízeních neustále nahřáté 

na 70°C. Naši klienti si teplotu stravy velmi pochvalují. My si zase nemůžeme 

vynachválit manipulaci a snadné čistění. Je to efektivní a praktické. Disponujeme 

další novinkou, a to nově nainstalovaným mycím centrem.  

 

Začátkem roku se nás rovněž, jako na všech ostatních úsecích, dotkla pandemie. 

Máme za sebou logisticky náročné období. Byli jsme rozděleni na dvě pracovní 

skupiny, které se nesměly setkávat. Na oběd jsme vařili pouze první variantu, a to 

pro naše klienty, zaměstnance a pečovatelskou službu. I přes to všechno jsme se 

drželi a Covidem nám onemocněla jen jedna zaměstnankyně, další byla 

v karanténě. I nám se nevyhnulo pravidelné testování. Nyní jsme se již vrátili 

taktéž k normálu.  

 

Co říci závěrem? Jsme rádi, že již toto období máme také zdárně za sebou a 

můžeme se v práci potkávat všichni jako kolektiv, rovněž i vařit více variant jídel. 

Jsme potěšeni, že situace nám již umožňuje vařit také pro veřejnost, a to od 1.4., 

kdy lze opět odebírat stravu do jídlonosičů. Těšíme se na všechny krásné dny, 

hlavně jaro a léto, kdy budeme moci s klienty grilovat, a připravovat 

něco dobrého na zub. Letos se moc těšíme na Melounobraní, a co 

VY? :) 

Liana Mošová  

Vedoucí stravovacího úseku  
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Odlehčovací služba – rozšiřujeme poskytování 

služeb 

Již dlouhodobě vnímáme zvyšující se poptávku veřejnosti po odlehčovací službě, 

která by pomohla rodinným pečujícím v domácím prostředí načerpat nové síly pro 

další péči. Tato pobytová sociální služba dosud V Krnově nebyla poskytována. 

Kdo tedy může využít naší nové služby? Ten, kdo pečuje o své blízké doma, 

potřebuje si odpočinout, čeká ho např. operace nebo lázně a neví si rady …  

Domov pro seniory Krnov zaregistroval tuto novou službu, která by měla být 

k dispozici zájemcům od 7.4.2021 o kapacitě 4 lůžek. Byly vyčleněny dva 

dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením na III. oddělení, aktuálně nyní 

probíhá jejich rekonstrukce. Služba je určena pro cílovou skupinu senioři od 65 

let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, zdravotního a 

jiného postižení a také dospělým od 27 do 64 let. 

 

Odlehčovací služba je poskytována na základě žádosti o umístění na dočasný 

pobyt s délkou zpravidla 3 měsíců.  
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Něco pro zasmání …aneb veselá mysl půl zdraví  
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Něco na procvičení mozkovny …aneb kdo luští, toho paměť 

neopouští  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schované hudební nástroje: 
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I. část  

 

 

1) První soukromá česká televize. Vysílá od roku 1994 

2) Večerníčkové duo Štaflík a … 

3) Waldemar Matuška nazpíval titulní píseň k seriálu?  

4) Pohádky Jana Wericha 

5) Křestní jméno ředitelky Domova pro seniory Krnov 

6) Nosič kufrů 

7) Značka čokolády 

8) Oblast v poušti se zdrojem vody 

9) Smysl  

10) Háčkování nebo …? 

11) Zabírá proti molům 
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II. část 

 

12) Ostravský zpěvák  

13) Město, moře, kuře …? aneb vzor středního rodu  

14) Hra Josefa Kajetána Tyla: … aneb žádný hněv a žádná rvačka  

15) Vyšehradský hřbitov slavných osobností  

16) Druh oleje 

17) Povolání Jaromíra Jágra 

18) Růžový opeřenec  

TAJENKA: ____________________________________ 
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Výsledky kvízu z Vánočního vydání časopisu:  
 

1) příchod  

2) v Německu 

3) vánočka 

4) v jeskyni 

5) v roce 1562 v kostele sv. Klimenta  

6) ve chlévě 

7) zlato, kadidlo, myrhu  

8) tesař  

9) tam vyrazili kvůli sčítání lidu  

10) Jakub Jan Ryba  

11) latinské požehnání Christus mansionem benedicat 

12) 6. ledna  
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přejeme radostné Velikonoce 

  
 

 

 

 

Vydává a tiskne se 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  

Ing. Kateřina Michaliková, reditel@dskrnov.cz  

Hana Havlíková, h.havlikova@dskrnov.cz  

Bc. Michaela Magdoňová, m.magdonova@dskrnov.cz. 

 

Obsah časopisu se vytváří za spolupráce pracovníků úseku sociálního a přímé 

péče DS Krnov. Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií 

v časopise. V případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o přispívání do časopisu 

NÁŠ DOMOV kontaktujte paní Sylvu Krejčí, DiS. 
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