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SLOVO NA ÚVOD  

Vážení a milí klienti, 

 

jaro nám již ťuká na dveře a s ním je tady i nové vydání našeho časopisu. Právě 

se nacházíme ve čtyřicetidenním postním období před velikonočními svátky. 

Tradičně se od Tří Králů do tzv. Popeleční středy pořádají Masopustní veselí. Na 

Popeleční středu by se měly dle tradice naposledy konzumovat mastné výrobky a 

tradiční zabíjačkové speciality. I my v Domově jsme se veselili a uspořádali 

každoroční Domovský bál. Ten letošní nesl název „Vodní bál“, naše velká jídelna 

se krásně tematicky vyzdobila díky mezigenerační spolupráci s žáky ZŠ. 

Nechyběla hudba, pěvecké vystoupení, dobré jídlo a také tombola. 

Při zmínce o jídle a specialitách bych ráda upozornila na některé novinky z našeho 

stravovacího provozu. Denně je připravováno 5-6 jídel, a to ve dvou až třech 

variantách k výběru. Také audit stravovacího provozu potvrdil, že jídelníček je 

dle možností vyvážený a pestrý, je pamatováno na dostatečný příjem ovoce a 

zeleniny. I přes některé provozní nedostatky jsou technologicky pokrmy 

připravovány správně. Zahájili jsme spolupráci s novou nutriční specialistkou. 

Podnítili jsme také vznik týmu k hodnocení jídelníčků. Sestává se ze zástupců Vás 

klientů, rodinných příslušníků, odpovědných pracovníků Domova a nutriční. I zde 

vyplynulo mnoho zajímavých podnětů. Zamysleli jsme se nad zlepšením 

komunikace mezi stravovacím úsekem a zdravotnickými pracovníky, nad 

časovým uspořádáním přípravy večeří apod. V únoru jsme jeden den také přizvali 

šéfkuchaře firmy La Food, který sestavil a pomáhal připravovat tříchodové menu 

včetně moučníku. Kolektivu stravovacího provozu se tak pod jeho vedením 

podařilo vytvořit chutné a vizuálně výtečné menu. 

Jistě jste si všimli, že jsme přestěhovali naše sociální pracovnice na jednotlivá 

oddělení, aby byly blíže Vašeho dění a mohly pružně reagovat na Vaše potřeby. 

Nově jsme zavedli také úřední hodiny vedoucích oddělení, aby byli více 
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k dispozici rodinným příslušníkům. Od května náš tým posílí nová vedoucí 

zdravotnického úseku, těšíme se na budoucí spolupráci. 

Prošli jsme také obdobím chřipkové epidemie, kdy jsem na nějaký čas vydala 

pokyn zákazu návštěv. Vím, že pro mnohé to bylo těžké, ale navýšil se počet 

nemocných klientů i pracovníků. Ještě nyní někteří nejsou zcela zdrávi. Děkuji 

Vám tímto za trpělivost, kterou jste projevili při preventivním režimu s omezením 

návštěv. 

Co se týká provozně technických záležitostí, věnujeme se nyní otázce požární 

ochrany. Připravili jsme nové požární poplachové směrnice, odstraňujeme 

postupně různé zjištěné nedostatky a závady. Chystáme projekty na mnohé 

udržovací práce - výměnu podhledů, lina, rekonstrukce koupelen apod. 

Ještě se zmíním o jedné věci, která mne velmi potěšila. Byli jsme osloveni naším 

zřizovatelem, abychom připravili s Vámi klienty nápadité výrobky, které pak byly 

speciálně na Městském plese představeny v charitativní dražbě. Bylo vyrobeno 8 

krásných výrobků, o které byl velký zájem a zasloužily si obdiv. Našemu Domovu 

přinesly finanční obnos ve výši 8 tis. Kč, který bude využit pro volnočasové 

aktivity. Děkujeme tímto i zřizovateli za podporu a možnost ukázat, jak to 

v našem Domově žije. 

Závěrem Vám chci popřát krásné prožití velikonočních svátků, hodně radosti 

z nadcházejícího jara, mnoho zdraví a sluníčka  

 

Ing. Kateřina Michaliková - ředitelka 

 

 

 

 

 

 

Mám raději sny o budoucnosti než příběhy z minulosti. 
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Z NAŠEHO DOMOVA 

Domov pro seniory - II. oddělení 
 

Všechny vás moc zdravím v měsíci dubnu. Úspěšně jsme zdolali zimní nástrahy, 

chřipky.  První jarní den již máme za sebou, hodiny jsme si posunuli na letní čas, 

sněženky a bledule nám předvádí svou krásu.  

Na začátku tohoto krátkého článku se ještě vrátím v čase. Chtěla bych moc 

poděkovat všem pracovníkům za vytvoření krásné Vánoční a Silvestrovské 

atmosféry u nás na oddělení.   

V únoru jsme si s některými společně zatančili na Domovském bále v kulturním 

sále. Na našem oddělení se malovalo, a to ve velkém. Vzpomínáte, jak naše 

chodby byly fialové? Došlo ke změně barvy a nyní máme stěny oranžové.  

Na našem oddělení vznikla tři posezení nejen pro naše 

klienty, ale i pro rodinné příslušníky v respiriu. Každý si tak 

může vybrat, kde se mu bude více líbit. 
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„KAŽDÝ MÁME SVOU KNIHU ŽIVOTA“ 

 

V minulém časopisu jsme si řekli, jaké metody nám pomáhají u našich seniorů při 

vytvoření jejich knih života. V tomto čísle si budeme povídat o bazální stimulaci.  

Desatero bazální stimulace 

1. Přivítejte se a rozlučte s uživatelem pokud možno vždy stejnými slovy. 

2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě. 

3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle. 

4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem. 

5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly 

významu vašich slov. 

6. Při rozhovoru s uživatelem používejte takovou formu komunikace, na 

kterou byl zvyklý. 

7. Nepoužívejte v řeči zdrobněliny. 

8. Nehovořte s více osobami najednou. 

9. Při komunikaci s uživatelem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního 

prostředí. 

10. Umožněte uživateli reagovat na vaše slova. 

 

Iniciální dotek je důležitým prvkem bazální stimulace. Dotek by měli používat 

všichni, kteří ke klientovi přichází, pokaždé při zahájení a ukončení rozhovoru 

nebo jiné činnosti s klientem. Dotek je potřeba vždy provázet slovy. 

 

Stimulace jednotlivých lidských smyslů posiluje uvědomování si svého těla, jeho 

hranic, ale také sebe sama. Lidský mozek si uchovává své životní návyky a 

cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat jeho činnost. 
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Prvky základní stimulace: 

 somatické - tělesné podněty (doteky, masáže, aj.) pomáhají uživateli 

vnímat vlastní tělo; 

 vestibulární - pomáhají s orientací uživatele v prostoru a uvědomování si 

své vlastní polohy v něm; 

 vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění lidského hlasu; 

 

Prvky nástavbové stimulace: 

 optické – stimulace zrakového ústrojí, předkládání známých podnětů 

v kontrastních barvách uživateli; 

 auditivní – stimulace sluchového ústrojí, uživateli se pouštějí jeho oblíbené 

a známé zvuky; 

 orální – oblíbené tekutiny a potraviny stimulují receptory chuti; 

 taktilně-haptické – zaměřené na osvojování manipulace s předměty 

(hmat, dotyk); 

 olfaktorické – stimulace čichovými podněty (vůněmi a pachy). 

 

TIP pro rodinné příslušníky a přátele našich klientů: 

Můžete sociální pracovnici nebo klíčovému pracovníkovi sdělit, jaké má náš 

klient oblíbené vůně, jídlo, hudbu, barvu a zvyklosti v péči o vlastní osobu 

(stravování, hygiena, denní režim) apod., tyto informace nám pomohou při tvorbě 

individuálního plánu péče a taktéž odpovídajícího plánu bazální stimulace.  

  

 

Sylva Krejčí, DiS. – sociální pracovnice II. oddělení 

 

 

 

Koupit si psa je jediný způsob, jak získat lásku. 
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Oddělení sociálního a kvality 
 

Změna Vnitřních pravidel Domova pro seniory Krnov 

pobytové služby domov pro seniory, domov se 

zvláštním režimem 
 

Vzhledem ke změně Vnitřních pravidel Domova pro seniory Krnov od                      

01.01.2018 bychom Vám rádi připomněli změny, které zde byly zakomponovány: 

 

První změna se týká úhrady za léky.  

Změna je v bodě 9 - Zdravotní péče. Nově vnitřní pravidla uvádějí: 

„Předepsané léky má klient možnost si vyzvednout sám v kterékoli lékárně, 

v opačném případě vyzvedávání léků zajistí poskytovatel u smluvní lékárny. 

Podmínkou zajištění léků u smluvní lékárny domova je uložení finančních 

hotovostních depozit v pokladně domova na rychlou úhradu léků dodaných 

z lékárny. Klienti tedy vloží na svůj účet určitou finanční částku, z které je možné 

léky při dodání ihned proplatit lékárně. Úhrady za léky v lékárně domov řeší  

centrálně, a proto je nutné mít u účetní uložené finance na jejich proplacení.“ 

Tímto systémem bychom rádi odstranili časté nedorozumění s úhradami za léky 

ve smluvní lékárně a prodlení se zaplacením všech dodaných léků.  

 

Druhá změna  

Změna je obsažena v bodě 15 - Bezpečnost a odpovědnost za způsobenou škodu: 

„V souladu s platnou ČSN o revizi elektrospotřebičů je stanoven jednotný postup 

a podmínky pro užívání povolených soukromých elektrospotřebičů. 

Elektrospotřebiče podléhají pravidelným ročním revizím, které provádí odborná 

firma zajištěná domovem, kterou si klient hradí sám. Pokud klient nevyužije této 

nabídky, zajišťuje si revizi sám. Doklad o provedené revizi pak předá vedoucí 

provozně-technického oddělení. Bez provedené revize není možné z 

bezpečnostních důvodů užívání spotřebičů povolit.“  
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V měsíci dubnu bude na Domově pro seniory provedena revize elektrospotřebičů. 

V současné době mají sociální pracovníci seznamy klientů, u kterých je nutné 

revize na jejich elektrospotřebičích provést. Tito klienti jsou postupně 

kontaktováni a dotazováni, zda mají o revizi v dubnu zájem.  

 

Více informací a vysvětlení k předešlým dvou bodům Vám poskytnou sociální 

pracovníci jednotlivých oddělení: 

p. Bc. Světlana Žáčková – 3. oddělení (kancelář ve 3. patře) 

p. Sylva Krejčí, DiS. – 2. oddělení (kancelář v 1. patře) 

p. Bc. Irena Muroňová, DiS.- domov se zvláštním režimem (kancelář v přízemí) 

 

  Tereza Blažčíková, DiS. - vedoucí oddělení sociálního a kvality 

 
 

Domov pro seniory obhájil čtyři hvězdičky  
 

V listopadu náš Domov pro seniory prošel auditem pro obhájení ,,Značky 

kvality“. Ve výsledném hodnocení jsme získali ve všech oblastech 4*.                     

Dne 12. února 2018 nám přijel krajský zástupce APSS ČR Ing. Radek Baran 

oficiálně předat certifikáty Značky kvality.  

 

Každé zařízení, které chce prezentovat, jakou kvalitu péče poskytuje svým 

uživatelům, má možnost přihlásit se k certifikaci Značky kvality v sociálních 

službách. Získané ocenění podává také informaci o tom, jakou kvalitu mohou 

uživatelé od života v domově očekávat. Jedná se o externí certifikaci, při které se 

hodnotí důležité aspekty poskytování sociální služby vždy z úhlu pohledu 

samotného uživatele této sociální služby. 

Hodnotí se v pěti oblastech – oblast ubytování, stravování, kultura a volný čas, 

partnerství a péče. Ještě před příjezdem certifikátorů jsme museli splnit několik 
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úkolů. Odeslat vyplněný dotazník za naše zařízení, přiložit požadované 

dokumenty a rovněž také fotografie dokumentující naši službu. Poté k nám přijeli 

dva nezávislí certifikátoři, kteří celý den pobývali v našem Domově, hovořili s 

uživateli i zaměstnanci a hodnotili další důležité aspekty námi poskytované 

služby. Chceme tímto poděkovat kolegům, kteří s přípravou podkladů pomáhali 

a odvedli velký kus práce. Je to určitá motivace do další práce, protože se chceme 

jistě dále zlepšovat a dosáhnout nejvyššího ocenění. K slavnostnímu předávání se 

přidalo hudební vystoupení žáků Základní školy Zátor, kterým tímto za aktivitu 

pro seniory velmi děkujeme. 

 

Tereza Blažčíková, DiS., - vedoucí oddělení sociálního a kvality  

 

Taneční terapie v Domově pro seniory Krnov 

 

Dne 20. února 2018 proběhl v Domově pro 

seniory Krnov aktivizační kurz „Taneční terapie“ 

pro pracovníky v sociálních službách a seniory. 

Tento kurz vedl p. Dr. Petr Veleta M. A. – 

tanečník, choreograf a taneční terapeut, který má 

dlouholetou zkušenost s tančením pro seniory. 

Akce se účastnilo přes 30 seniorů.  

 

Kurz byl velmi příjemným zpestřením 

každodenních dní. Tancovalo se všude, ve velkém 

sále i v jiných částech domova. Budovou se nesly krásné písně. V rámci kurzu 

byla využita speciální taneční technika s názvem EXDASE.  

Pokud máš pravdu, nepotřebuješ zvyšovat hlas. 
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Tato technika byla vytvořena týmem odborníků a 

charakterizuje jí pozitivní komunikace, pohyb, tanec, 

hudba, zábava, reminiscence, prožitky a emoce.  A 

hlavně ty byly součástí celého setkání, protože úsměvy 

seniorů ukázaly jejich nadšení. Někteří senioři opustili 

své invalidní vozíky a v rámci terapie pomalými 

krůčky zvládli základní taneční kroky.   

 

Pracovníci domova se tak přesvědčili, že tanec je 

radost a tančit může opravdu každý.  Tento kurz 

mohl proběhnout díky příspěvku firmy Veolia 

Energie ČR, a. s., která na tuto akci poskytla 

domovu účelovou dotaci. Tímto bychom této 

společnosti rádi poděkovali. 

 

Tereza Blažčíková, DiS., - vedoucí oddělení sociálního a kvality  
 

Vodní bál 
 

Ve čtvrtek 22. února 2018 se našim domovem rozezněla hudba a dětský 

zpěv – probíhal totiž každoroční domovský bál.  

 

Ten letošní nesl název „Vodní bál“ a tak se prostory velké jídelny pro tento den 

zaplnily rybičkami z papíru, s jejichž výrobou nám v rámci mezigenerační 

spolupráce pomáhali žáci ZŠ Žižkova Krnov. Žáci stejné školy se postarali i o 

pěvecké vystoupení s vodní tématikou, za což jim patří velký dík, stejně jako panu 

Kachlíkovi, který zajišťoval hudební část celého odpoledne. 
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Na letošním bále nesmělo chybět ani překvapení v podobě bohaté tomboly, 

jejíhož rozlosování se neujal nikdo jiný než ředitelka domova paní Kateřina 

Michaliková. 

 

„Vodní odpoledne“ se vydařilo. Všichni se nejen dobře bavili, ale měli také 

možnost díky zaměstnankyním kuchyně ochutnat různé druhy rybích pomazánek, 

které se jim velmi povedly. 

Prostě bylo super a všichni se těšíme na další, podobně zdařilou akci… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Volná -  pracovnice volnočasových aktivit 

 

 

 

 

 

 

Milovat neznamená dívat se jeden na druhého, ale dívat se společně jedním 

směrem. 

 

http://www.dskrnov.cz/o-nas/34-nas-tym/53-bc-hana-sutovska
http://www.dskrnov.cz/o-nas/34-nas-tym/53-bc-hana-sutovska
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Oslava stých narozenin 
 

Kdo by mohl říci, že své narozeniny slavil 

celý týden a že k tomu byl opravdu velký 

důvod. Zrovna takovouto oslavenkyni s tří 

ciferním jubileem máme u nás v Domově 

pro seniory na Rooseveltové ulici Krnov, 

což je paní Štěpánka Billová, která             

od  29. ledna do 2. února hostila spoustu 

gratulantů. Mezi nimi byli nejen zástupci města s paní starostkou Janou 

Koukalovou Petrovou, ale i bývalí maturanti krnovské zdravotní školy, nebo 

skalničkáři či známí. Až v den jejich stých narozenin, který připadl právě na                   

2. února, se v odpoledních hodinách sešli gratulanti z řad klientů a personálu, 

v čele s paní ředitelkou Kateřinou Michalikovou. Nechyběl ani bývalý ředitel a 

dlouholetý rodinný přítel pan Oldřich Jarkuliš a spousta dalších blízkých přátel.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Andrea Hradilová-  pracovnice volnočasových aktivit 
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Trénink paměti 
 

Týden od 12. do 18. března 2018 byl vyhlášen 

NÁRODNÍM TÝDNEM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. 

Při této příležitosti navštívila náš domov jako 

v minulosti již několikrát Mgr. Radka Kaňoková - 

certifikovaná trenérka paměti. Deseti 

„nejodvážnějším“ klientům dokazovala pomoci zábavného cvičení, kolik si toho 

ještě dokáží i přes pokročilý věk zapamatovat a že trénování paměti je efektivní 

nástroj pro boj s demencí. Všichni účastníci dnešního tréninku se dobře bavili a 

už se těší na další pokračování… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Volná -  pracovnice volnočasových aktivit 

 

Milosrdná lež je lepší než krutá pravda. 
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Stravovací úsek 
 

Dne 1. února 2018 nás navštívil pan kuchař z firmy La Food s.r.o., pan 

Vladimír Šťastný, který nám předal své dlouholeté zkušenosti a zároveň nové 

receptury pokrmů, které bychom chtěli zařadit do našich jídelních lístků. Po 

dohodě s hlavní kuchařkou, paní Tomanovou, jsme vařili tříchodové menu, včetně 

moučníku, který se vydával ve formě odpolední svačinky. 

 

Polévka - dýňový krém se žemlovými krutony, 

1. hlavní jídlo - kuřecí stehno pečené, dušená zelenina V. I. P. se smetanou, 

bramborové opečenky (dietní jídlo - zelenina královská a mleté diety vařený 

brambor) 

2. hlavní jídlo - bramborové špecle se sýrem a slaninou (dietní jídlo - bramborové 

špecle se sýrem a šunkou) 

3. hlavní jídlo - mexický guláš, chléb 

Moučník (odpolední svačinka) - čokoládový řez s dýní. 

 

Toto vaření bylo plánováno na základě domluvy s obchodním zástupcem firmy 

La Food s.r.o., jako pomoc při výrobě pokrmů z jejich nabízeného sortimentu tzv. 

"bramborového programu" (bramborového těsta, bramborových špeclí, těsta na 

muffiny). 

 

Všem zúčastněným děkuji za profesionální přístup a spolupráci. 

 

Gabriela Remešová -  vedoucí stravovacího provozu 

 

 

 

 

V životě je jen jediné štěstí – milovat a být milován. 
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CVIČÍME NAŠI PAMĚŤ 

 

Najdete  správné autory? 

 

Stařec a moře 

Ze života hmyzu 

Psohlavci 

Smrt krásných srnců 

Král Lávra 

 

Karel Havlíček Borovský 

Alois Jirásek 

Karel Čapek 

Ota Pavel 

Ernest Hemingway 

Poznáte, co je to za film? 

Jedná se o barevný film natočený v roce 1983 režisérem Jiřím Menzelem podle 

stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala, který ve filmu i sám hraje malou epizodní 

roli. Film vypráví o svérázných obyvatelích rekreační osady a blízké vesnice, o 

jejich zálibách a vzájemných vztazích. Děj filmu se odehrává v polabské osadě 

Kersko nedaleko od Sadské. 

Pokud stále nevíte, tak ještě malá nápověda….. 

 

To je dost, žes nás taky jednou vyvez.  

Myslivci: „Se zelím!” 

Myslivci z druhé vesnice: „Se šípkovou!” 

 

 

 

 

 

Mládí je náboženstvím, které vždy končí tím, že se člověk obrátí na jinou víru. 
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NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ A 

MEZINÁRODNÍ DNY  
 

Měsíc duben 
 

Světový den zdraví  
Světový den zdraví (07. dubna) byl vyhlášen od roku 1950, 

kdy vznikla Světová organizace zdraví - WHO (World 

Health Organization). Tento den je připomínkou, že 

bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu 

života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o 

vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to 

hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena na 

prevenci.  

 

Světový den Parkinsonovy choroby 
 

Parkinsonova choroba (11. dubna) je jedním z neurologických onemocnění, 

kterým trpí převážně starší lidé, přičemž na světě je přibližně 6 miliónů lidí 

postižených touto nemocí. Tento den slouží jako připomínka toho, jak zákeřná 

nemoc to je. Uvědomění si existence této vážné nemoci. Co je Parkinsonova 

nemoc? Jedná se o neurologické onemocnění, špatnou souhru procesů v mozku, 

a důsledkem toho jsou automatické pohybové aktivity. V posledních letech již 

medicína dokáže tuto chorobu úspěšně léčit.  

 

 

 

 

Pokud máš pravdu nepotřebuješ zvyšovat hlas. 
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Měsíc květen 
 

Světový den Červeného kříže 
 

Světový den Červeného kříže  se slaví v tento den                 

(08. května), jako připomínka výročí kdy se narodil 

zakladatel organizace Červeného kříže Henri Dunant roku 

1828. Po celém světě se slaví od roku 1953, v ČR později.  

 

 

 

Mezinárodní den ošetřovatelek .  
 

Roku 12. května 1820 se narodila ve Florencii 

Florence Nightingalová, která jako první mezi 

britskými raněnými vojáky vytvořila základy 

ošetřovatelského modelu, který se používá do dnes. 

Proto v dnešní den slaví všechny její následnice - 

zdravotní sestry svůj den, bez ohledu na to v jakém 

zdravotnickém oboru působí.  
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Měsíc červen 
 

Světový den dárců krve 
 

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní 

společnosti transfúzního lékařství, všechny tyto organizace 

se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne 

dárců krve (14. června) a tím by poděkovala všem, kteří 

darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně 

mnoho životů po celém světě.  

Republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým 

dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není. 

 

 

Evropský den hudby 

Evropský den hudby (21. června) vznikl 

na popud bývalého francouzského 

ministra kultury Jacka Langa roku 1981. 

Jedná se o celoevropsky uznávaný den, 

který je věnován hudbě avšem kteří se jí 

věnují. V tento den se konají různorodé 

kulturní akce, které jsou s hudbou spojené.  

 

 

 

Správné odpovědi: 

NAJDETE SPRÁVNÉ AUTORY?  

Stařec a moře – Ernest Hemingway, Ze života hmyzu - Karel Čapek, Psohlavci - Alois Jirásek, 

Smrt krásných srnců - Ota Pavel, Král Lávra - Karel Havlíček Borovský 

Poznáte, co je to za film? Slavnosti sněženek 
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