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Vážení čtenáři, je nám ctí představit Vám naše 

první letošní číslo domovského časopisu. Dočtete 

se, jak se pořád máme a co všechno nás letos čeká 

a nemine. Pevně věříme, že nás už s pomíjivou 

silou covidu čeká přenádherný rok plný štěstí. Ke 

krásnému velikonočnímu období jsme nasměrovali 

i oblíbené rubriky o luštění a zábavě. Nenechte si 

je ujít.   
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Jarní slova  

Vážení klienti,  

přinášíme Vám zbrusu nové jarní číslo našeho domovského časopisu. Je plné 

informací o tom, co se v domově děje, jaké akce připravujeme na nejbližší období 

a začíst se tak můžete do dění ze života všech oddělení a ostatních úseků. Věřím, 

že Vám tak zpříjemníme jarní dny a nadcházející velikonoční svátky. 😊 

Jistě jste si všimli, že aktuálně v domově probíhají stavební práce. Na konci 

měsíce by měl být hotov nový evakuační výtah v části C oddělení. Budeme mít 

tak oba výtahy nové a plně funkční. Na odděleních DZR a II. se přestavují 

centrální koupelny, budou nově zrekonstruované a k dispozici budou také 

elektrická koupací lůžka, opět větší komfort pro Vás a usnadnění práce našim 

pracovníkům. Máme v domově také nově vybudovanou pietní místnost, zakoupili 

jsme na zdravotnický úsek několik důležitých přístrojů, dochází k nám nově paní 

masérka, o tom všem si podrobně můžete přečíst na následujících stránkách. 

Náš tým také doplní za dva měsíce nová vedoucí stravovacího úseku. Aktuálně 

zastupuje vedoucí kuchařka, paní Michaela Tomanová. Snažíme se o to, aby Vám 

chutnalo, vymýšlíme nové recepty, zjišťujeme Vaši spokojenost. Dotazník ke 

stravování naleznete uvnitř tohoto čísla. Budeme rádi za zpětnou vazbu.  

Chystáme také naše vzájemné setkání s rodinnými příslušníky v květnu, 

plánované termíny Vám včas sdělíme. Konečně se tak můžeme po době covidové 

znovu po roce setkat. Je toho spousta, na čem pracujeme. Získali jsme nádherné 

ocenění Pracoviště bazální stimulace, aktuálně obhajujeme kvalitu námi 

poskytovaných pobytových služeb, tzv. Značku kvality. Myslíme také na využití 

zadní zahrady v létě, kde může být příjemné posezení, a proto nyní probíhá 

probírka stromů. Pokud nám vyjdou podané projekty, měli bychom upravit 
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respirium na II. oddělení a více ho prosvětlit, plánujeme také obnovu velké 

průmyslové pračky a sušičky v prádelně.  

Vážení, přeji Vám všem krásné prožití velikonočních svátků, krásné slunečné 

jaro, hodně zdraví a optimismu. Mějte se krásně a jsme tady pro Vás. 

 

Kateřina Michaliková 

ředitelka 
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Dění ze sociálního úseku a kvality  

Vážení čtenáři a čtenářky,  

máme tu nové číslo našeho domovského časopisu Náš domov. Na začátku bych 

ráda krátce zhodnotila vyplněné dotazníky.  Ty byly předány na konci minulého 

roku. Na službě Domov pro seniory bylo předáno 80 ks dotazníků pro klienty. 

Návratnost 30 ks. Na službě Domov se zvláštním režimem bylo předáno 30ks 

dotazníků, návratnost 7 ks. Pro rodinné příslušníky bylo předáno 16 ks dotazníků 

v tištěné formě a 77 odkazů (online dotazník). Návratnost v tištěné formě 7 ks a 

online dotazníků 25 ks. Zpětná vazba klientů, rodinných příslušníků, je na péči o 

klienty v našem domově především pozitivní. 😊 A to hlavně díky Vám 

pracovníkům v přímé péči, zdravotníkům, aktivizačním pracovníkům, sociálním 

pracovníkům, ale taky nesmíme zapomenout na pilíře domova, a to zaměstnance 

prádelny, stravovacího provozu, údržby a správy domova. Jsem velice ráda za 

Vaši zpětnou vazbu. Právě ta nás posouvá dál…  

 

…a proto bych Vás ráda poprosila o vyplnění malé ankety ohledně stravování, 

kterou naleznete na konci časopisu.  

 

I letos budou probíhat různá vystoupení, aktivity pro klienty. O některých Vás 

budu informovat již v tomto časopisu.  

 

Leden – Březen 2022 

27.1. proběhlo první setkání Výboru klientů našeho zařízení v kulturním sále. 

Zápis je vždy předán na oddělení. 

Návštěva čtyřnohého kamaráda Jacka na odděleních. 

Prodej oblečení v kulturním sále. Vždy 1x za měsíc.  
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Od února probíhají i masáže v zařízení. Zajištěno externě.  

23.2. Květinový bál ve velké jídelně. 

Klavírní vystoupení paní Hudečkové Marianny, naší klientky, na DZR. 

Filmová středa s Karlem Gottem v kulturním sále.  

24.3. Proběhla návštěva certifikátorů ohledně obhajování Značky kvality.  

Poznámka redakce: Značka kvality usiluje o zvyšování kvality v 

certifikovaných zařízeních, poukazuje na slabá místa v poskytování péče a 

předkládá doporučení, v jakých oblastech je možné se dále zlepšovat. Jedná 

se o aktivní systém, který průběžně reaguje na stále se zvyšující požadavky 

na kvalitu péče. Výsledek obhajoby Značky kvality budeme znát za 3 měsíce. 

25.3. proběhlo v kulturním sále divadelní představení „Senioři bez nehod“.  

Vznik pietní místnosti – místnosti na důstojné rozloučení v zařízení.  

Každou neděli probíhá bohoslužba v kulturním sále.  

 

Duben  - Květen 2022 

Od 1. dubna vešel v platnost nový ceník poskytovaných služeb (navýšení cen za 

ubytování). Sociální pracovnice Vás informovaly o této změně. 

11. 4. Vyrábění k Velikonocům s dětmi. Mezigenerační spolupráce.  

14.4. Proběhne Kavárna u Jarušky  

na téma VZPOMÍNKY Z KENI, BESEDNÍK: Mgr. Štěpán JANČA 

13.5. Přednáška z lékárny SZZK. 

21.4. Prodej oblečení v kulturním sále. 

25.5. Den otevřených dveří – bude přítomen i pan Veleta 😊 

28.4. Rej čarodějnic ve velké jídelně. 

31.5. Kavárna u Jarušky v kulturním sále.  

V měsíci květnu proběhne setkání s klienty a rodinami v kulturním sále.  
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O dalších akcí se brzy dozvíte na Vašich nástěnkách na odděleních.  

Nesmím také zapomenout na pracovníky, kteří se vzdělávají přes online školení 

a získávají nové poznatky. Ale osobní kontakt je osobní kontakt. Těšíme se až vše 

budeme moci předat našim klientům prostřednictvím naší práce.  

A na konec pár fotek 😊  

 

 

Hudební vystoupení paní Hudečkové pro 

klienty DZR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květinový bál  
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Vznik pietní místnosti 

V našem zařízení se snažíme vytvářet příjemné prostředí pro hezké, důstojné stáří. 

Avšak velmi důležité je také zajistit důstojné „rozloučení se“ se zemřelým. Tedy 

potřeba vzniku pietní místnosti, kde se rodina, blízcí nebo zaměstnanci mohou 

rozloučit za důstojných podmínek s klientem, který již završil svou pouť.  

V zařízení dosud taková místnost nebyla zřízena a vzhledem k celkové kapacitě 

zařízení byla velmi potřebná. Došlo tak k úpravě nevyužívaného prostoru ve 2. 

patře budovy, v oddělené části za prostory pracoviště zdravotnického úseku. 

Přístup do místnosti je také možný po schodišti odděleným bočním vchodem do 

budovy.  

Tento projekt byl spolufinancován ve výši 125 000,- Kč Moravskoslezským 

krajem v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 

poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“. 
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Nový jarní kabát naší recepce 

Již jste si mohli při příchodu do DS všimnout nové výzdoby u recepce. Přibyly 

nám tady dekorace ve stylu provance.  

Nové polohovací křeslo 

Máme nové pojízdné polohovací křeslo 

Přes projekt Ježíškova vnoučata nám díky 

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu bylo 

doručeno krásné pojízdné polohovací křeslo pro 

imobilní klienty. Kombinuje v sobě vysoké 

pohodlí a maximální bezpečnost, takže ho ocení 

nejen klient, ale i pracovník. Moc děkujeme 

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, který 

poskytl příspěvek ve výši 22 600,- Kč a 

společnosti Eldomed s.r.o., která nám vozík 

doručila. 
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Svépomocné skupiny pro rodinné pečující v DS Krnov 

I v letošním roce plánujeme setkání svépomocné skupiny pro podporu rodinných 

pečujících! Získali jsme příspěvek na její fungování od Nadace ČEZ. První letošní 

setkání se uskutečnilo 24.2.2022 na téma Podpora v péči o seniory s demencí 

v domácnosti.  Setkání proběhlo v SeniorPointu. Další setkání proběhne 12.4. 

2022 na téma Duševní hygiena podpora pečujícím. Diskusi povede psycholožka 

paní Mgr. Ing. Soňa Plháková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Masáže 
Nově nabízíme našim klientům v rámci 

fakultativních služeb také doplňkovou terapii 

masáží. Spolupracujeme se zdejší paní masérkou 

a v nabídce je masáž zad a šíje, masáž nohou nebo 

celého těla. Vhodnost masáže konzultujeme s 

praktickým lékařem a její rozsah stanovuje paní 

masérka při počátečním rozhovoru s klientem. 

Klienti si tak mohou odpočinout v příjemném 

prostředí a zároveň něco udělat pro své zdraví.  

Sylva Krejčí, DiS. 

       Vedoucí úseku sociálního a kvality 
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Dění na DZR 

Klienti se těší na příchod jara, sluníčko a posezení venku spojené s procházkami. 

Zimní čas je u konce, den se prodlužuje, a proto se i naše oddělení chystá v podobě 

výzdoby a plánování na hezké chvilky. Chceme mít oddělení moc hezké a veselé, 

abychom si zpříjemnili náladu a radostně oslavili velikonoční svátky. Proto už 

nyní můžete na dveřích pokojů spatřit obrázky s ptáčky a jarní tématikou. Napříč 

chodbami jsou vidět kytky a jarní motivy.  

Určitě co nevidět dle počasí půjdeme ven před zařízení, abychom poseděli chvíli 

na sluníčku. Máme přichystané aktivity v podobě opékání špekáčků, vaření 

kotlíkového guláše venku jako na opravdovém táboráku. Dále procházky před 

zařízením, sázení bylinek a květin do truhlíků. Určitě podnikneme i nějaké výlety 

po okolí. Chceme navštívit cukrárnu, podívat se na výstavy a nějaké prohlídky 

muzeí. Tyto aktivity nešly z důvodu covidové situace realizovat. Určitě si na 

oddělení upečeme něco dobrého ke kávě, zhlédneme pěkný film nebo pohádku. 

Klienti velmi rádi zpívají, takže poprosíme o hudební doprovod klienty, kteří hrají 

na hudební nástroj. Zároveň tímto talentované muzikanty z našich řad 

podporujeme v dovednostech. Čeká nás určitě spousta kulturních akcí jak 

v zařízení i mimo něj, třeba ,,Zahradní slavnost“.  

Mimo dění nejsou ani klienti imobilní, ti zcela upoutaní na lůžko. Zde provádíme 

Bazální stimulaci somatickou pomocí olejíčku, poslechu hudby a aroma lampy. 

Toto provádí opět proškolený personál, většinou v rámci ,,Individuálního 

plánování“ na pokoji. Máme za cíl dostat ven za příznivého počasí i tyto klienty, 

kteří pobývají na lůžku. 
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V současné době na našem oddělení právě probíhá rekonstrukce centrální 

koupelny, kde bude k dispozici také elektrické koupací lůžko. To nám velmi 

scházelo k vykonávání pohodlné koupele, zejména u imobilních klientů. Lze 

realizovat i koupel dle Bazální stimulace, kterou provádí proškolený pracovník. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat vedení za splněné přání našich pracovníků a 

hlavně klientů.  

Chtěla bych určitě poděkovat Vám – rodinám, za spolupráci a komunikaci 

s personálem, které jsou pro nás důležité k vykonávání naší práce.  

Za celý tým DZR děkuji a přeji Vám hezké jarní chvilky. Jako koordinátor 

oddělení jsem Vám k dispozici každou středu do 17 hodin. 

Ivana Nováková  
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Dění na II. oddělení 

Vánoční svátky uběhly jako voda, nyní konečně přichází jaro a s ním nový nádech 

do života. Ale ani v zimním období jsme na druhém oddělení nezaháleli. Klienti 

pravidelně navštěvovali skupinové cvičení, kde si pod vedením volnočasové 

pracovnice pořádně „protáhli“ těla. Každé dopoledne pak mohou klienti 

navštěvovat klub, kde jsou pro ně připravená různá paměťová cvičení, jsou 

informováni o aktualitách z domova i ze světa. Klienti se v klubu podílejí také na 

výrobě výzdoby chodeb a respiria.  

V měsíci lednu oslavily tři naše klientky významné životní jubileum – 80, 90, a 

100 let. Oslavy narozenin proběhly v krásně nazdobené televizní místnosti, kde si 

jak oslavenkyně, tak ostatní spolubydlící pochutnali na výborných dortech. K 100. 

narozeninám nás navíc potěšili svou návštěvou také zástupci města, pan 

místostarosta Miroslav Binar a vedoucí odboru sociálního a školství pan František 

Fojtík.  
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Díky rozvolnění mimořádných opatření, která byla nařízena z důvodu 

onemocnění COVID – 19, se 23.2.2022 konala velká společenská akce, a to 

Květinový bál. Akce proběhla ve velké jídelně za účasti klientů ze všech oddělení 

domova pro seniory. Klienti si pochutnali na skvělém občerstvení, které pro ně 

připravili pracovníci kuchyně. Mohli si zatancovat, společně zazpívat nebo jen 

poslechnout hudbu, či zhlédnout taneční vystoupení dětí. Dne 8.3.2022 dostaly 

všechny klientky k MDŽ květinu, která ač byla jen papírová, všechny potěšila.  

Klienti druhého oddělení se zúčastňují prodeje oblečení, jsou rádi, že mohou 

využívat služeb kadeřnice a pedikérky. Mobilní, ale také imobilní klienti se rádi 

pomazlí s psími kamarády v rámci canisterapie.  

Od měsíce února mají klienti na II. oddělení (část C) během dopoledne ztížené 

podmínky k bydlení, a to z důvodu probíhající rekonstrukce koupelny a výtahu. 

Odměnou však bude krásně opravená koupelna s koupacím lůžkem a moderní 

evakuační výtah. Tímto moc děkujeme všem za pochopení a vstřícnost. 

 

A na co se můžeme všichni těšit? Dny se začnou prodlužovat a oteplovat, a to 

znamená pro klienty opět možnost relaxace na terase, grilování, smažení 

bramboráků apod. Těšit se můžeme opět na akci „Rej čarodějnic“, která měla 

v loňském roce velký úspěch, na velikonoční svátky a na krásné počasí. 

Zpestřením běžného života by pro klienty měla být návštěva Arboreta, Zemského 

muzea, nebo návštěva cukrárny. 

 

Všem přejeme krásné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a radosti 

z probouzející se přírody a sluníčka. 

Zdeňka Sedlmayerová 

Koordinátorka II. oddělení  
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Dění na III. oddělení 

Nový rok na našem oddělení začal opět s koronavirovou pandemií v zádech, 

potrápil nás výpadek nemocného personálu, a tak jsme pracovali v menším počtu. 

Nicméně všichni se nám pomalu vraceli zpátky zdraví a v plné síle, jen tedy bez 

naší volnočasové pracovnice, která nám pořád v týmu chybí.  

Ale neleníme a konec zimy nám zpříjemňuje např. pravidelná canisterapie či 

nedělení bohoslužby. Pravidelně u nás probíhá pedikúra a nově je našim klientům 

nabízena i masáž, kterou chodí externě provádět paní masérka, vše dle zájmu 

klientů. Ačkoli nám chybí naše volnočasová pracovnice paní Andrea, o volný čas 

se nám stará paní Ilonka a paní Miluška. Čas tráví klienti povídáním u kávy, 

zpíváním, cvičením a tvořením dekorací.  

Na konci února nás velmi potěšil domovský květinový bál, kdy jsme si společně 

zazpívali známé písně a zatančili. Na našem oddělení jsme samozřejmě oslavili 

MDŽ, naši klienti si s paní Miluškou vyrobili krásná přání a poseděli jsme 

s občerstvením v respiriu. 

V plánu máme zkrášlení našeho respiria. Můžete se těšit na novou fototapetu 

přírody, kterou jsme dostali díky projektu Ježíškova vnoučata, takže naše oddělení 

bude zase o něco útulnější. 

Všem za naše oddělení přejeme příjemné dny. 😊 

Markéta Kačorová 

Koordinátorka III. oddělení 
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Dění na IV. oddělení 

Leden proběhl na našem oddělení ve znamení narozeninových oslav, mezi nimi 

krásných 99 let naší klientky paní Boženky B. Začátkem února jsme museli část 

C uzavřít z důvodu nemoci klientů. Všechno jsme ale zvládli a na konci února 

jsme si vyrazili na „Květinový bál“ do velké jídelny našeho domova. O zábavu se 

nám postarala paní Marie Veliká, se kterou jsme si zazpívali a zatančili, radost 

nám přišly udělat děti s tanečním vystoupením a nechyběla také tombola a 

vynikající občerstvení.   

Stále nám v týmu chybí naše volnočasová pracovnice paní Šárka, a tak nám chodí 

pomáhat pracovnice z II. a DZR oddělení a paní Ilonka. Společně trávíme čas 

v respiriu v přítomnosti našich andulek, kde si povídáme u kávy nebo tvoříme 

dekorace. Pravidelně nás navštěvují psi na canisterapii, pořádá se prodej oblečení. 

Nedávno proběhla v kulturním sále projekce koncertu Karla Gotta. O volný čas 

našich klientů se starají také naše pracovnice přímé péče, které za slunečného 

počasí chodí s klienty ven, do cukrárny.  Společně jsme si již osadili květináče 

jarními květinami, abychom na naši terasu přivolali jaro rychleji.  

Máme radost z nové výmalby našeho oddělení, přibyla nám nová jarní dekorace 

a na další se brzy můžeme těšit, protože naše pracovnice po večerech malují 

obrazy, kterými si postupně zkrášlíme naše chodby.  

Připravujeme se pomalu na velikonoční tvoření a těšíme se na teplé jarní počasí. 

         Renata Bachroňová 

        Koordinátorka IV. oddělení 
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Akce – Květinový bál 
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Dění ze zdravotnického úseku 

V rámci našeho úseku jsme začali spolupracovat se Střední zdravotnickou školou 

v Krnově. Studenti pod dohledem paní učitelky a našich sester, nám pomáhají 

v provozu, a přitom se sami učí podávání léků, asistují při odběrech a také při 

pravidelném vážení a měření krevního tlaku klientům. Studenti jsou velmi šikovní 

a nápomocní. Za to jim patří velké díky. 😊 

Nedávno jsme nechali zrevidovat a opravit nevyužívaný elektrický vozík, který 

jsme nabídli jednomu z našich klientů. Ten se v těchto dnech učí vozík pod 

dohledem personálu ovládat a už se těší, až bude moc samostatně vozík využívat, 

aniž by potřeboval doprovod druhé osoby. 

Nadále se snažíme zajišťovat všechny plánované vyšetření a kontroly našim 

klientům u odborných lékařů. Je jich čím dál více, a tak se někdy stane, že jich 

máme i 6-7 za den. Na koordinaci pracovníků i vozidel je toto velmi náročné, a 

tak moc děkujeme rodinným příslušníkům, kteří s námi spolupracují a své blízké 

k lékaři doprovodí. Byli bychom rádi, kdyby pomoci ze strany rodin přibývalo, 

abychom nemuseli výjezdy z kapacitních důvodů omezovat. 

V rámci zvyšování kvality naší zdravotní a ošetřovatelské péče jsme zakoupili 

nové přístroje, a to pulzní oxymetr, pumpy na podávání enterální výživy, infuzní 

pumpu a také EKG přístroj. Ten se používá k vyhodnocení srdeční akce a 

zachytává srdeční arytmie. Ve spolupráci s lékaři, kteří naordinují toto vyšetření 

u klienta, jsme jej schopni provést přímo u lůžka klienta a nemusíme klienty 

převážet do odborných ambulancí. Výsledek se zašle lékaři k odbornému 

posouzení. Infuzní pumpa se používá ke kontinuálnímu podávání tekutin do žíly. 

Tento přístroj budeme využívat k hydrataci klientů a tím minimalizovat 



 

23 
 

hospitalizace z důvodu dehydratace. Máme z těchto nových přístrojů velkou 

radost a věříme, že nám budou sloužit, jak nejlépe umí.  

 

 

Infuzní pumpa  

 

 

EKG 

 

S následujícím jarem bychom rádi zmínili zrádnost počasí, kdy i přes slunečné 

počasí bývá chladno a může se tak zvýšit počet respiračních onemocnění, nebo 

naopak pokud už bude tepleji, je třeba dbát na zvýšení pitného režimu.  

 

Za celý zdravotnický úsek všem přejeme příjemný příchod jara.  

Simona Holubová 

  vedoucí zdravotnického úseku 
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Dění ze stravovacího úseku 

Od začátku letošního roku již proběhlo pár změn. Dne 17.2.2022 bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na pozici vedoucí stravovacího provozu. Od 1.3.2022 úsek 

zastupuje paní Michaela Tomanová. Dne 31.3.2022 proběhlo výběrové řízení a 

tak se na nového a hlavního člena týmu  můžeme již brzy těšit.  

Dne 23.2. se konal domovský bál v květinovém stylu, kde jsme pro klienty 

připravili občerstvení na toto téma. Věříme, že se nám to i povedlo a klienti byli 

velice spokojeni.  

Od 28. února jsme se zapojili do pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny, kde jsme jim 

začali vařit obědy. Jednalo se zhruba okolo 60 porcí. Jejich vývoz jsme 

zprostředkovali s pomocí pečovatelské služby. Stravu jsme vyváželi 

v termoboxech, až na místo pobytu strávníků.  

Pro klienty vytváříme stále nové moderní receptury české kuchyně a snažíme se 

vyhovět všem jejich požadavkům a přáním. Teď se připravujeme na Velikonoční 

svátky, kde se inspirujeme velikonočními tradicemi a na jarní akci rej čarodějnic 

na které nebude chybět něco sladkého na zub a tématické občerstvení. 

Už se těšíte jako MY? 😊 

Michaela Tomanová 
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Dění z pečovatelské služby 

Pro terénní pečovatelskou službu je rok 2022 opět zátěžový zejména v souvislosti 

s onemocněním další vlny Covidu, a tak i následných pracovních neschopností 

pracovníku PS. Onemocnění Covid postihlo i klienty PS, kteří také z tohoto 

důvodu odhlašovali pečovatelskou službu, případně byla zajištěna jen donáška 

obědů ve zvýšeném hygienickém režimu. Byly omezeny i částečně úkony 

běžných a velkých úklidů domácností a také procházky a jiné aktivity. Byla tak 

zajištěna ta nejvíce nutná, potřebná péče pro klienty. S dlouhodobou pracovní 

neschopností pracovníků se potýkáme i nyní. Pracovníci PS v rámci možností se 

snaží navštěvovat i potřebná školení pro jejich profesní rozvoj. 

Máme také další nové klienty, kteří potřebují zajištění pečovatelské služby, a to v 

Úvalně, Branticích a Krasově. V letošním roce jsme také začali vozit nově obědy 

pro středisko Slezské diakonie Benjamín. V současné době také pečovatelská 

služba dováží obědy o víkendech pro běžence z Ukrajiny. Všichni pevně věříme, 

až toto hektické období brzy pomine a bude zase lépe.  

Mgr. Ilona Minolová 

Vedoucí PS 
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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 
 

Křížovka pro opravdové velikonoční znalce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka: Krásný _____________ svatý týden!  
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Hádanky a rébusy 

1) Znám já chalupníka, co nikdy chalupu neprodá. 

2) Sedí panna ve světnici, vlasy má až na ulici.  

3) Nekřtěňátko nekřtěné, dvakrát na svět zplozené, pěkně zpívá, 

žák není, peříčko má, pták není.  

4) Na vesno obveseluje, na podzim obživuje, v zimě ohřívá.  

5) Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není, má šavli, husar 

není, k ránu budívá, ponocný není.  

6) Koruna na hlavě, andělský šat, zlodějský krok, ďábelský křik. 

7) Jede, jede lovec, má červený konec. Kam ten konec strčí, všude 

voda crčí.  

8) Sedí panna v okně, suknička jí mokne. Přijde pán kapitán, 

hlavičku jí utne.  

 

Nápověda: cibule, hlemýžď, kačer, kohout, 

mrkev, páv, strom, vejce a kuře  
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Osmisměrka 
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Výsledky kvízů 

 

Křížovka: 

1) pučálka 

2) zajíček 

3) škaredá 

4) kočičky 

5) vajíčko 

6) pomlázka 

7) svíce 

8) velký  

 

Hádanky  

1) hlemýžď 

2) mrkev 

3) vejce a kuře 

4) strom 

5) kohout 

6) páv 

7) kačer 

8) cibule  
 

 

 

 

 

Výsledky kvízů z minulého čísla 

Přesmyčky slov: 

1) Vánoce  

2) prosinec  

3) perníček  

4) ozdoba  

5) Ježíšek  

6) vánoční stromeček  

7) cukroví  

8) koledy 

9) dárek  

 

 

 

Obrázková vánoční křížovka: 

Tajenka – cukroví 

Osmisměrka vánoční:  

Tajenka – Slovo advent znamená 

PŘÍCHOD.  
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Přejeme Vám krásné Velikonoce … 

…a štědrou pomlázku!  

 

  

 

 

 

 

 

 

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:  
Ing. Kateřina Michaliková, reditel@dskrnov.cz  

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

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

Hana Havlíková, h.havlikova@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. 

 

http://www.dskrnov.cz/
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mailto:s.krejci@dskrnov.cz
mailto:m.magdonova@dskrnov.cz
mailto:h.havlikova@dskrnov.cz
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MALÁ ANKETA 
Dovoluji si Vás na závěr oslovit s menší anketou. Prosím o vyplnění této ankety 

a vložení do schránky přání, podnětů, stížností a pochval, které jsou na všech oddělení. 

Dotazník lze odevzdat také sociálním pracovníkům a pracovníkům na odděleních. 

Anketa nám pomůže zkvalitnit službu.  

 

Děkuji za Vás příspěvek.  

Sylva Krejčí, DiS.  

Vedoucí úseku sociálního a kvality  

 

 

Otázka č. 1 

Mám raději teplé večeře nebo studené? 

 

 Teplá večeře 

 Studená večeře 

 Nevečeřím 

 

Otázka č. 2 

Na oběd mám raději: 

 Maso 

 Zeleninu 

 Sladké 

 

Otázka č. 3 

Snídám, obědvám, večeřím v: 

 Velké jídelně 

 V malé jídelně 

 Na pokoji 

 Někdy ve velké jídelně a někdy v malé jídelně.  

 

Otázka č. 4 

 Co mi chybí v jídelníčku: 

 Více masa 

 Více zeleniny 

 Více sladkého  

 Více ryb 
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Otázka č. 5 

Vyžila jsem už někdy sešit na odděleních anebo ve velké jídelně ohledně 

pochvaly, stížnosti na stravu? 

 

 ANO 

 NE………………………………………………………………………….

(POKUD NE NAPIŠTE NÁM PROSÍM DŮVOD). 

 

Otázka č. 6 

Ohodnoťte oblíbenost volnočasových aktivit  jak ve škole. 5 je nejhorší a 1 je 

nejlepší.  

 1 2 3 4 5 

Cvičení      

Kluby      

Kulturní 
vystoupení 

     

Výlety        

Promítání filmů      

Procházky po okolí      

Canisterapie       

Povídání na pokoji 
s klíčovým 
pracovníkem 

     

Pečení v klubu      

Grilování na terase      

Kavárna v klubu      

Kavárna u Jarušky      

Přednášky       
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 Otázka č. 7: 
Jaké aktivity v klubu Vám chybí. 
Chtěl/a bych více: 
 

 Hudebního vystoupení 

 Přednášky z cestování 

 Vystoupení dětí, studentů 

 Více rozhovorů s pracovníky – vzpomínání na mládí, práci, atd. 

 Cvičení paměti. 

 Cvičení, nácvik chůze.   

 Výlety po Krnově 

 Výlety mimo Krnov   
napište nám místo……………………………………….. a proč ……………………………… 

 

 


