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Vážení čtenáři, jsem velmi ráda, že se Vám do rukou dostává další číslo našeho 

domovského časopisu. Už máme za sebou jednu část prázdnin (dovolených), ale 

ještě nás čeká srpen. 😊 Pevně věřím, že si naši zaměstnanci odpočinou a 

načerpají síly do dalšího podzimního období, kdy nás všechny čeká spousta 

novinek a aktivit. Ráda bych poděkovala všem 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, které z Vaší strany zazněly. Pokračujeme v 

odborném vzdělávání personálu, proběhlo setkání s klienty a rodinami a výbor 

klientů. Zápisy jsou vyvěšeny na nástěnkách nebo u paní Krejčí. Během podzimu 

pro Vás máme připraveno zase mnoho akcí, ať už v rámci oddělení nebo velké 

setkání ve velké jídelně. O všech aktivitách Vás budeme průběžně informovat.  

 

Přeji Vám krásný zbytek léta! 

 

                                                                  Sylva Krejčí, DiS. 

Vedoucí úseku sociálního a kvality
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Něco končí, ale něco nového začíná 

Od 1.8.2022 má Domov pro seniory Krnov nové 

vedení. Ředitelem se stal pan Mgr. František 

Fojtík. Již dlouhá léta se pan Mgr. Fojtík pohybuje 

v sociální oblasti a práce se seniory mu není cizí. 

Dosud působil několik let jako vedoucí odboru 

sociálního a školství. Nového pana ředitele někteří 

z nás ale už znají. 😊 V době od dubna do října 

v roce 2017 byl totiž pan Fojtík našim ředitelem, než byla vybrána paní  

Ing. Kateřina Michaliková.  

 

Dovoluji si mu touto cestou pogratulovat, 

popřát plno sil a pracovního elánu. 😊  

Zároveň děkuji za nás za všechny bývalé 

ředitelce paní Ing. Kateřině Michalikové za 

její práci v našem zařízení a přejeme jí hodně 

štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v nové 

práci. 

 

 

 

 

Sylva Krejčí, DiS. 

Vedoucí úseku sociálního a kvality 
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Posílení našich řad  
Od 1.7.2022 pracuje v našem zařízení nová vedoucí stravovacího provozu paní 

Světlana Pospíšilová.  

Ve svém oboru se pohybuje již 12 let, 

poslední 4 roky vykonávala práci 

vedoucí stravovacího úseku na střední 

škole. Ačkoliv je práce u nás 

náročnější, věříme, že se jí u nás bude 

líbit a v některém z dalších čísel nám 

poskytne rozhovor, abychom se o ní 

dozvěděli něco více. 

Těšíme se na spolupráci.  
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Den otevřených dveří 
Ve středu dne 25.5.2022 nás poctily svou návštěvou davy lidí z řad veřejnosti. 

Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli naši práci představit i vybraným třídám 

středních škol. Zejména se radujeme z toho, že jsme tuto akci mohli konečně 

zrealizovat a nebyli jsme omezování pandemickými opatřeními.   

Program na tento den jsme pečlivě připravovali. Každou hodinu od 9:00 – 16:00 

hodin jsme odstartovali prohlídky po zařízení. Na každém oddělení proběhla 

ukázka vybraných pokojů, kluboven, jídelen, respirií, nově zrekonstruovaných 

koupelen, pietní a reminiscenční místnosti. Prohlídky organizovaly naše sociální 

pracovnice, které nešetřily informacemi a porobnostmi o všech službách, které 

DS poskytuje.  

Mimo prohlídky samotného zařízení toho bylo k vidění pro naše návštěvníky 

daleko více. Jsme nesmírně rádi, že jsme v tento den mohli opět uvítat vzácného 

a důvěrně známého hosta, Mgr. pana Petra Veletu, Ph.D., tanečního mistra. Již od 

časného rána a poté i v odpoledních hodinách roztančil svou taneční terapií úplně 

všechny a sklidil velké ovace. Rozproudil všechny přítomné v kulturním sále 

natolik, že i studenti a veřejnost se podle chuti zapojili do tance s našimi drahými 

seniory, což bylo pro ně velmi příjemným a nevšedním zážitkem. Moc děkujeme.  

Během dopoledne jsme si pro Vás připravili i prezentaci náplně Pečovatelské 

služby, návštěvníci se mohli setkat přímo s vedoucí služby paní Mgr. Ilonou 

Minolovou. Pozvání přijala také vedoucí dobrovolnického centra paní Mgr. 

Veronika Židková, která seznámila přítomné s přínosem a náplní 

dobrovolnického centra Slezské diakonie. Od 11:00 do 15:00 hodin byla 

představena tvorba naší kuchyně v podobě ochutnávek některých pokrmů, 

slaného pečiva, pomazánek a dezertů. Od 13:00 do 15:00 jste si také mohli u 

našich sestřiček nechat změřit krevní tlak a cukr.  
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Tečku na závěr vyplnila „Kavárna u Jarušky“ spadající pod dobrovolnické 

centrum Slezské diakonie. Návštěvníci zde mohli zahlédnout i imobilní klienty 

což je hlavním přínosem této mobilní kavárny. I klienti, kteří jsou pohybově a 

zdravotně omezení v tom, aby mohli vycestovat a navštívit veřejnou kavárnu se 

účastní této aktivity. V kavárně obsluhuje skutečný personál, detaily prostírání 

jsou dokonalé a navozují pocit, jako byste byli na úplně jiném místě.  

Co říci závěrem? Snad jen velké díky za Vaši hojnou účast a zájem dozvědět se 

něco více o naší práci. Rovněž děkujeme za Vaši podporu a přízeň a budeme se 

těšit brzy na viděnou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Michaela Magdoňová 

Sociální pracovnice II. oddělení 
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Rej čarodějnic 
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Volný čas se školním parlamentem 
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Zahradní slavnost 

Poslední červnový den u nás v DS proběhla „Zahradní slavnost“. Tentokrát na 

téma „Cirkus pod širým nebem.“ Přípravy jsme vzali pěkně z gruntu a naši přední 

zahradu jsme začali od ranních hodin náležitě šperkovat k dokonalosti, spousta 

balónků a krepových papírů splnily svůj účel. Naše volnočasové pracovnice 

rozhodně s kulisami nezahálely, ba dokonce nezapomněly ani samy na sebe a 

proměnily se v klauny. Doprovodný program nám vyplnili vzácní hosté. A to 

senioři z Hlavnice, kteří nám předvedli pár tanečních čísel. Mezi klienty se 

procházela také koza Líza se svým hebkým králičím kamarádem. Doprovodný 

živý hudební program  doplnil pan Vladimír Burda se svým kolegou.  

Klienti si mohli pochutnat například na ovocných 

jednohubkách, zmrzlině a samozřejmě nesměl chybět 

grilovaný kuřecí steak se zeleninou. Ten den jsme byli 

opravdu všichni pod parou, počasí přálo víc než dost a 

proto jsme pitný režim nemohli zanedbávat. Klienti si 

vychutnali vychlazený nefalšovaný sladový mok, 

nechyběly také ovocné limonády.  

Jsme rádi, že jsme mohli po delší odmlce také přivítat 

hosty, tentokrát z opavského Domova pro seniory 

Vesalius. V neposlední řadě jsme také rádi za nasazení 

našich pracovníků, díky nimž se naši klienti mohli opět 

setkat, společně se pobavit a od srdce se zasmát.  
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Topinka poprvé u nás v DS 
Dne 23.6.2022 nás opět poctila svou návštěvou paní Hana Pravdová, tentokrát 

v doprovodu netradiční společnice. Pravidelně nás navštěvuje se svými psími 

kamarády v rámci Canisterapie, ale nyní si pro nás připravila něco  speciálního. 

Naši klienti se mohli seznámit s rozkošným poníkem Topinkou v doprovodu 

našeho známého přítele pejska Jacka. Topinka je tříletá klisna poníka. Je na ní 

radost pohledět, je prostě unikátní a výjimečná, posuďte sami. Už se těšíme na 

další setkání. Jsme rádi, že zavítala i do vnitřních prostor za imobilními klienty. 

Reakce klientů byly úžasné.  

„Tak na návštěvu už za mnou přišel kde kdo, ale koně až do postele bych opravdu 

nečekala“ – prohlásila jedna naše klientka 😊. 
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Naučné okénko - Zooterapie 
Jak lze vidět v předchozím příspěvku, začínáme být opravdu světoví a jdeme 

s dobou. Nebo doba s námi? Rozhodli jsme se do tohoto čísla zařadit i trochu 

teorie, abychom Vás blíže seznámili s těmito metodami ve spolupráci se zvířecím 

společníkem. Dočtete se něco málo také o již zmíněné ponyterapii, se kterou jsme 

se nyní poprvé setkali.  

Zooterapie nebo též animoterapie je druhem léčebného působení, které využívá 

přítomnosti zvířete. Již samotná přítomnost živého tvora většinou vyvolává u 

klienta pocit klidu a bezpečí. Snižuje se nejen stres a napětí, prokázáno je dokonce 

i snížení krevního tlaku klienta. Zvíře má rovněž schopnost vyvolat u člověka 

silné emoce a tím podporuje psychickou stimulaci, uvolňuje komunikaci a 

všeobecně podporuje psychický i fyzický stav klienta. Prostřednictvím zvířete lze 

rovněž snadněji navázat terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem. Mezi 

neznámější a nejrozšířenější druhy, se kterými se můžeme v praxi setkat, patří: 

 Canisterapie – léčebné využití psa 

 Felinoterapie – léčebné využití kočky 

 Hipoterapie a hiporehabilitace – léčebné využití koně 

Méně známými a méně rozšířenými druhy terapie se zvířaty jsou například: 

 Ponyterapie – léčebné využití poníka  

 Ornitoterapie – léčebné využití ptactva 

 Lamaterapie – léčebné využití lamy 

 Delfinoterapie – využití léčebného působení delfínů 

 Terapie za pomoci malých zvířat – nejčastěji se využívají akvarijní rybičky, 

plazi, různí drobní savci (křečci, morčata, fretky)  
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 Terapie za pomoci hospodářských zvířat – (ovce, kozy, prasata, krávy…) – 

využívaná především v rámci pracovní terapie a farmingterapie u osob 

s psychosociálními problémy.  

Historie člověka je od nepaměti spojena se soužitím s domácími zvířaty, 

v průběhu let se vyvinula mezi člověkem a zvířetem jakási „sociální symbióza“. 

V současné době tato vazba ztratila mnohé ze své samozřejmosti. Na jedné straně 

stoupá počet domácích zvířat chovaných ve městě, na straně druhé narůstá odstup 

od přírody. Od pradávna využívali lidé léčebný a pozitivní kontakt se zvířaty 

různým způsobem. Mezi první využívaná a domestifikovaná zvířata patřili pes a 

některá hospodářská zvířata. Již od osmého století našeho letopočtu se setkáváme 

se zmínkami o tom, že byla zvířata využívána k různým léčebným účelům.  

Ponyterapie 

Jedná se o kontaktní, asistovanou terapii s poníkem. Představuje šetrnou a 

poutavou metodu, která využívá poníka jako terapeutické médium. Napomáhá 

budovat sebedůvěru, soběstačnost, perspektivu i důvěru. Zlepšuje komunikaci, 

sociální dovednosti, kontrolu impulsů a posouvá hranice učení. Společně strávené 

chvíle učí schopnosti pečovat o druhého a sebe samého, učí rozvíjet samostatnost 

a smysl pro zodpovědnost a mimo to stimulujeme relaxační dovednosti. 

Poníci a koně obecně, jsou mistry řeči těla. Ihned vědí, jak se cítíte. Reagují a 

poskytují okamžitou zpětnou vazbu. Vyzývají vás, abyste přemýšleli o svém 

chování. Poskytují vynikající příležitost pro hledání řešení problémů a pro osobní 

rozvoj. Asistované terapie koňmi jsou uznávány v oblasti lékařství (fyzického i 

duševního zdraví) zejména v USA. 
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Už léta se používají k terapii a nyní je jejich mnohem menší verze uznávána jako 

skvělá volba pro zdravotně postižené. Jsou vhodní pro osoby alergické na psy. 

Mají uklidňující účinek na lidi všech věkových skupin. Běžně těšili spoustu 

nemocných dětí i seniorů v domovech pro seniory a nemocničních zařízeních 

v Americe. Tato terapie se začíná zdárně prosazovat i v České republice.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  

http://ponyterapie.cz/pony-terapie/ 

https://www.spektrumzdravi.cz/psychologie/lecebne-pusobeni-zvirat-na-nase-zdravi-i-

psychiku 

http://ponyterapie.cz/pony-terapie/
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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 

Přesmyčky ovoce a zeleniny   

 

---------------------------- 

----------------------------   

---------------------------- 

---------------------------- 

----------------------------   

---------------------------- 

----------------------------   

---------------------------- 

 

Doplňte přísloví 

Má hluboko do .......................... 

Chlubit se cizím ........................... 

Leje jako z ….............................. 

Je jako ………………….. kolo u vozu. 

Plakat na nesprávném …………………………. 

Jako ………………z čistého nebe. 

Vylít vaničku i s ……………………. 

Přijít s …………….. po funuse. 

Co je …………………., to je dáno. 

Co je …………………., to se počítá. 

Kdo jinému ………………kopá, sám do ní padá. 

Blbý, kdo dává, blbější, kdo ………………….  

……………… předchází pád.  
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Zakroužkujte postupně čísla od 1 do 50, která čísla chybí?  

___ ___ ___ ___ ___  



 

20 
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Výsledky kvízů 
 

Přesmyčky ovoce a zeleniny  

Jahody, mrkev, rybíz, rajče, maliny, ředkvičky, třesně, paprika 

Přísloví  

Má hluboko do kapsy.  

Chlubit se cizím peřím.  

Leje jako z konve. 

Je jako páté kolo u vozu. 

Plakat na nesprávném hrobě. 

Jako blesk z čistého nebe. 

Vylít vaničku i s dítětem.  

Přijít s křížkem po funuse. 

Co je psáno, to je dáno. 

Co je doma, to se počítá. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

Blbý, kdo dává, blbější, kdo nebere. 

Pýcha předchází pád.  

Chybějící čísla:  5–12–21–46–47  

Osmisměrka – tajenka:  

Nejvíc věcí na rovinu se dozvíš teprve v době, kdy už to jde z kopce.  
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Přejeme Vám ty nejkrásnější chvíle… 

 
 

 

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:  
Mgr. František Fojtík, 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. 
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