
 

 

 

  



 

 

Vážení vánoční čtenáři,  

nejkrásnější čas v roce je tady a s ním i naše 

poslední číslo domovského časopisu pro letošní rok. 

Opět jsme pro Vás připravili informace o dění na 

odděleních, co je za poslední dobu  nového a co nás 

čeká. Potěší Vás také vánoční rébusy a zas a 

znova něco pro zasmání – vánoční fórky.  
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Vánoční slovo 

Vážené klientky a klienti, přátelé, 

dovoluji si Vám jménem vedení našeho domova popřát krásné prožití vánočních 

svátků, hlavně hodně zdraví v novém roce, štěstí, osobní pohodu a hodně úspěchů. 

Poslední dva roky nám život trochu komplikuje koronavirus, a tak nám všem 

přeji, aby nový rok 2022 byl přívětivější a přinesl nám více radosti, klidu, a to již 

zmiňované zdraví.  

Když se ohlédnu za letošním rokem, zažili jsme mnohé. Zkraje roku nás postihla 

pandemie a pomoc v provozu nám pomohli zajistit pracovníci odboru sociálního 

MÚ Krnov a na 14 dnů také vojáci Armády ČR. Celé jaro jsme se navraceli 

k normálu. I přes tento náročný start se nám letos podařilo hodně věcí. Hned 

v lednu jsme začali využívat nové náhřevné vozíky pro výdej stravy na všech 

odděleních. V letních měsících jsme pořídili na všechna oddělení pro Vás klienty 

nové signalizační zařízení. A to jak náramky nebo tlačítka pro přivolání pomoci. 

Tento měsíc jsme ukončili rekonstrukci prostoru vzadu za zdravotnickým 

úsekem, kde vznikla pietní místnost pro důstojné poslední rozloučení s blízkými. 

Společně jsme se mohli potkat v nově upravené zahradě na letní zahradní 

slavnosti a během léta jsme pravidelně grilovali na terasách a zahradě. Letošní 

30leté výročí vzniku našeho domova jsme ukončili v říjnu Vinobraním, kde přijali 

pozvání i bývalí ředitelé domova a za to jsem moc ráda. A nesmím zapomenout 

také na krásný vánoční dárek, který jsme dostali minulý týden – získali jsme 

certifikaci Pracoviště bazální stimulace. Znamená to, že jsme prošli odborným 

auditem a byli certifikovaní podle podmínek Mezinárodní asociace Bazální 

stimulace. Za to patří velký dík všem pracovníkům, kteří se na přípravě podíleli 

během celého roku a také těm, kteří BS praktikují u našich klientů. Oslavili jsme 



 

také mnoho Vašich kulatých narozenin a mezi nimi i jedny 102leté narozeniny, a 

to nás moc těší.  

A co nás čeká v příštím roce? Kromě naplánovaných akcí také připravujeme 

zkraje roku výměnu dalšího výtahu v části C v respiriu. Dále proběhne 

rekonstrukce centrálních koupelen na DZR a II. oddělení. Připravujeme také 

projekt na výměnu nové velké pračky a sušičky v prádelně a další úpravy na II. 

oddělení. O všem Vás budeme průběžně informovat. 

Doufám, že do nového roku vstoupíme ve zdraví a že nás čeká mnoho příjemných 

událostí. Děkuji Vám za trpělivost, pochopení a to, jak jste po celý tento rok 

zvládali změny. Děkuji také všem pracovníkům DS i pečovatelské služby za 

spolupráci, velké pracovní nasazení a při tom všem i úsměv na tváři.  

Přeji Vám všem krásné Vánoce! 

 

Vaše 

Kateřina Michaliková 

ředitelka  

 

  



 

Dobrá věc se podařila! 

Ve čtvrtek 16.12.2021 jsme dosáhli významného ocenění. Přípravy na vrcholné 

úrovni sklidily své ovoce a my se nyní můžeme pyšnit čestným titulem Pracoviště 

Bazální stimulace. První myšlenka posunout se k tomuto ocenění, vzešla již 

v roce 2019. Už tehdy jsme měli 60% proškolených pracovníků vykonávajících 

tuto individuální aktivitu. Nicméně započaté přípravy se pak zbrzdily na jaře roku 

2020, a to nastupujícím fenoménem jménem Covid_19. Počátek roku 2021 tomu 

také moc nepřidal. Tehdy jsme dokonce provádění BS museli omezit naplno, 

jelikož jsme v zařízení měli téměř nouzový stav, a tak se naše péče zaměřila na 

nejzákladnější úkony a co nejkratší pobyty u klientů. Tento deficit jsme pak od 

jara zase začali stahovat a konečně v létě se pak pustili do vrcholných příprav. 

Opět jsme začali s propagací na informačních letáčcích, nástěnkách. Jistě jste 

zaregistrovali i nějaké zmínky v domovském časopise. Naši pracovníci čelili 

průzkumu, vyplňovali dotazníky. Také jsme pořizovali několik nahrávek přímo 

z realizace. Celkově jsme se soustředili opět na korektnost zápisů a nastavení 

v našem systému Cygnus.  

Tento titul nás velmi těší, zvláště proto, že jsme se díky tomu mohli posunout zase 

dál a poskytovat tak péči na vyšší úrovni. Děkujeme všem pracovníkům, kteří se 

podíleli na přípravě 

certifikace  a  hlavně těm, kteří 

tuto individuální aktivitu u 

klientů praktikují.  

  



 

 
  



 

Dění na DZR 
Dobrý den, 

chtěla bych se krátce jako koordinátor oddělení DZR ohlédnut co se událo během 

tohoto roku a popsat Vám, jak budou probíhat Vánoční svátky a přivítání Nového 

roku 2022. 

Jako každý rok, máme připravený bohatý program. Na Mikuláše klienty navštívil 

čert, anděl a Mikuláš. Vše proběhlo se zpožděním z důvodů nepříznivé covidové 

situace až 10.12. Klienti byli obdarováni velkým balíčkem z kuchyně, vše se 

odehrávalo v respiriu. Již od rána jsme očekávali příchod čerta a moc se těšili. 

Fotografie z této události můžete zhlédnout na našich facebookových stránkách. 

V rámci aktivizačního klubu měli klienti možnost si sami přichystat cukroví, které 

nám upekli pracovníci kuchyně. Klientky si u práce zavzpomínaly, jak pekly 

doma pro své rodiny. Z hotového díla měly velkou radost a to větší, když mohly 

pak u kávičky ochutnávat. Na Štědrý den budou pracovníci v dopoledních 

hodinách klientům předávat v rámci aktivizačního klubu dárečky z Ježíškových 

vnoučat a bude přichystána sváteční štědrovečerní večeře. Klíčoví pracovníci 

vyzdobili pokoje u klientů, VČA provedla krásnou výzdobu na oddělení a 

atmosféru dotváří hudba s vánočními koledami. Na ukončení roku chystáme 

přípravu jednohubek, posezení s trochou šumivého vína a vzpomínání na oslavy 

klientů z minulosti. Samozřejmě nebude chybět zpěv a opět poslech hezké hudby. 

Budeme si přát, aby se příchod Nového roku moc vydařil! 

Začátek roku 2021 nezačal moc příznivě. A abychom  klientům vynahradili těžké 

chvilky, které strávili v karanténě, připravili jsme alespoň malou nabídku ke 

zpestření jejich volného času. Během roku měli možnost klienti jet na výlet do 

Safari Jelení, navštívit zámek Hošťálkovy, podívat se na kozí farmu do Úvalna a 

strávit příjemnou chvíli na Peróně nádraží v Úvalně, kde je v sezóně otevřená 



 

kavárna s cukrárnou. Byla také spousta kulturních akci přímo v zařízení. Na jaře 

jsme uspořádali Rej čarodějnic. Klienti měli krásné kostýmy, které si vyrobili 

v klubu na odd. Abychom využili příznivého počasí na jaře i v létě, grilovali jsme 

klobásky a párky, proběhlo pečení bramboráků, vaření bramborového 

kotlíkového guláše. Pro klienty celého zařízení byla uspořádaná zahradní slavnost 

ve stylu westernového města. Počasí nám vyšlo, a tak jsme si mohli pochutnat na 

grilovaném kuřecím mase, výborných dezertech a samozřejmě točeném pivu! Na 

podzim nesmělo chybět Vinobraní, které se konalo v krásně nazdobené velké 

jídelně. Opět měli klienti možnost ochutnat samé dobroty připravené naší 

kuchyní, hrála Moravanka. Společně jsme si zatančili a pobavili u dobrého 

vínečka. Za imobilními klienty zcela upoutanými na lůžko dochází pracovnice 

VČA, kde provádíme Bazální stimulaci somatickou, používáme aroma lampy, 

poslech relaxační hudby a světelnou terapií. Také za příznivého počasí pobývají 

klienti na lůžku a v křeslech venku před zařízením. Aktivity probíhají v klubu na 

oddělení, kde se společně za přítomnosti volnočasové pracovnice věnují 

paměťovým cvičením, poslechu hudby, pečou moučníky, cukroví, cvičí ve 

skupině, provádí nácvik jemné motoriky, předčítá se z knížek. Klub probíhá 

v dopoledních i odpoledních hodinách do 16h. 

Věřím, že i v příštím roce bude pro klienty připraven bohatý program po celý rok, 

aby se cítili dobře a spokojeně. Také chci moc poděkovat za 

spolupráci a pomoc rodin. Chtěla bych popřát za celý tým 

DZR hezké prožití Vánočních svátků a v Novém roce 2022 

spoustu zdraví, štěstí a spokojenosti!  

Děkujeme!   

Každou středu jsem zde pro Vás do 17.00 hodin. 

      Koordinátorka odd. Ivana Nováková  



 

  



 

Dění na II. oddělení  

Jak trávíme tento předvánoční čas na II. oddělení? Léto uteklo jako voda a zbyly 

nám jen vzpomínky na krásné dny plné sluníčka. Na podzim jsme si však 

nenechali zkazit náladu a nelenili jsme. V dopoledním klubu jsme vyráběli 

barevné prostírání, kdy klienti obtiskávali listy ze stromů na bavlněné plátno. 

Svými díly si poté vyzdobili stoly ve společné jídelně. 

Rovněž jsme se zúčastnili společné přednášky s panem sládkem z „Nachmelené 

opice“, kdy jsme se dozvěděli mnohé zajímavé informace a také ochutnali výtečné 

pivo. Oslavili jsme nejedny krásné kulaté či půlkulaté narozeniny, dokonce jedny 

významné a to hned 102.! V rámci nepravidelných setkání organizovanými 

Slezskou diakonií nás navštívili manželé Hudeczkovi. V tzv. Kavárně u Jarušky 

si s klienty zazpívali mnohé lidové písně a vypili si výbornou kávu.  

V dopoledních klubech stále cvičíme. I ve vyšším věku si klienti uvědomují, že 

pravidelný pohyb je důležitý a chtějí, aby si své zdraví udrželi co nejdéle. Klienti 

se stále zajímají o dění ve světě i doma, také trénují paměť, jemnou motoriku, 

často si pro klienty volnočasová pracovnice připraví cvičení na doplňování slov 

či vyrábění různých věcí. Třeba naposledy jsme společnými silami zhotovili 

vánoční řetěz na pověšení pro naše oddělení.  

Šestého prosince nás na oddělení navštívil Mikuláš s andělem, a dokonce třemi 

čerty. Pro každého byl připravený balíček s ovocem a sladkostmi. I když už 

nejsme děti, radost z překvapení byla poznat ve všech tvářích. A když se blíží 

přípravy na Vánoce, naposledy jsme si vlastnoručně připravili a upekli slepované 

linecké cukroví. 

Poslední velkou radost nám dělá dárek, který jsme na oddělení dostali od 

Ježíškových vnoučat. Je to interaktivní terapeutická kočka se zabudovanými 

senzory, která na dotek reaguje mňoukáním a pohybem. Vypadá skutečně jako 



 

živá, a proto poslouží jako aktivizační pomůcka u klientů, u kterých oživí 

vzpomínky a evokuje potřebu pečovat a ochraňovat.  

Nyní už se těšíme na každoroční sváteční posezení, kdy se sejdeme celé oddělení 

u stromečku, rozdáme si dárky, ochutnáme vlastnoručně vyrobené cukroví, 

vypijeme kapku voňavého svařáku, zazpíváme koledy, a hlavně si jako každý rok 

vzájemně popřejeme, abychom se společně zase za rok sešli.  

Za celé II. oddělení přeje všem krásné Vánoce  

volnočasová pracovnice Bc. Petra Oubělická  

& koordinátorka odd. Zdeňka Sedlmayerová 
 

 

  



 

Dění na III. oddělení 

Poslední týdny nebyly pro naše III. oddělení vůbec jednoduché. Zase jsme si zažili 

pocity nejistoty s veleznámým Covidem. Naneštěstí jsme zaznamenali případy 

v řádu jednotek, což s sebou i tak přineslo zákaz návštěv, ovšem s nadsázkou lze 

říci, že jen na dobu určitou. Jak rychle přišel tak zase odešel a my se zase můžeme 

věnovat daleko příjemnějším věcem.  

Na našem oddělení již žijeme Adventem. Na začátku prosince jsme si společně 

s klienty nazdobili vánočními ozdobami chodby, respirium a malou jídelnu. Pekli 

jsme také tradiční linecké cukroví, kdy jsme si při této vzácné příležitosti 

vychutnali punč a vzpomínali na tradice Vánoc. Pečení patří k velké oblibě, proto 

došlo i na II. kolo, kde jsme se tentokrát pustili do další klasiky a to na vanilkové 

rohlíčky. Pomalu ale jistě jsme si nastřádali zásoby, které si klienti společně 

vychutnají při poslechu vánočních koled a popíjení vaječného likéru. Mimo 

pečení jsou nyní dále v plánu kluby s adventní tématikou. Těsně před Vánoci si 

uspořádáme v respiriu předávání dárků od Ježíškových vnoučat, což pro nás 

představuje už jakousi tradici, na kterou se těší jak naši klienti, tak i zaměstnanci. 

Mezi svátky máme v plánu promítání vánočních klasik, v prvé řadě se určitě 

vrhneme na nezapomenutelného Jaroslava Marvana ve filmu Anděl na horách.  

 

Přejeme Vám příjemné prožití svátků 

Vánočních a do toho Nového roku 

2022 jen to nejlepší, hlavně to zdraví.  

Kolektiv III. oddělení  

 

 



 

 



 

Dění na IV. oddělení 

Léto bylo poklidné, covid – 19 se zdál být na ústupu, a tak na IV. oddělení 

zavládla pohodová atmosféra.  

 

Poslední teplé dny a nadcházející babí léto jsme si s klienty užívali převážně na 

nově prosklené terase, která nám nyní umožňuje pobyt na čerstvém vzduchu, i 

když je venku méně vlídné počasí. 

 

Jako každý rok na sklonku léta nemohly chybět mezi klienty tolik oblíbené 

bramboráky, v jejichž smažení je přebornicí paní Renáta – vedoucí našeho 

oddělení ☺. No, a jaké by to byly bramboráky, kdyby se k nim nepodávalo dobře 

vychlazené pivo, ať už alko či nealko. A než se ozvalo chladnější počasí a naše 

aktivity se definitivně přesunuly do interiéru domova, stihli jsme si ještě na terase 

užít nefalšované špekáčkobraní, o které si řekli sami klienti. 

 

Ale ani přicházející podzim nezmírnil naši aktivitu, naopak, čekaly nás kluby plné 

tvoření a příprav na zimní aktivity. Tak například jsme se pustili do zpracování 

levandule, kterou chceme v zimních měsících využít k výrobě voňavých 

polštářků. Jablíčka z naší domovské zahrady jsme využili k „výtvarnému 

zavařování“ a nechybělo ani kreativní tvoření ze spadaného listí. 

 

Abychom zvládali bohatý program, musíme se udržovat ve formě, proto každé 

ráno pravidelně v hojném počtu cvičíme a občas si zahrajeme i specialitu našeho 

oddělení „Muchoball“. Někdy je potřeba zvolnit, tehdy akční aktivity vystřídají 

ty relaxační, kdy v menších skupinách relaxujeme v našem klubu za doprovodu 

relaxační hudby, aroma lampy a olejové světelné lampy.  Tato aktivita je určená 



 

v prvé řadě pro klienty, kterým už jejich zdravotní stav nedovoluje být rukodělně 

aktivní, ale přesto chtějí být součástí našeho „seniorského týmu na výsluní“. 

 

Součástí našich životů je také vzpomínání, a tak se scházíme a vzpomínáme na 

to, co už jsme zažili, prožili a co utkvělo v našich pamětech. K tomu, aby se 

navodila ta správná vzpomínková atmosféra, využíváme různé obrazové 

materiály nebo i konkrétní předměty z našeho reminiscenčního skladu. V říjnu 

jsme například vzpomínali v rámci mezipater na Karla Gotta a v listopadu jsme si 

připomínali podzimní zpracování toho, co nám dala naše zahrada. A když se tak 

vzpomínalo a povídalo, dostali jsme chuť na jablečný štrůdl, no a tak jsme si ho 

prostě společnými silami upekli. Jindy jsme si zase dopřáli ochutnávku 

exotického ovoce, které jsme dříve neznali (mango, kaki nebo opuncie). 

 

S přicházející zimou o sobě opět dal vědět „nezmar covid -19“, objevily se 

v domově první případy nákazy a my opět museli být ve střehu.  Omezily se 

aktivity, obnovilo se testování a nás dohnala jakási podzimní melancholie a 

nečinnost. Podzim se tiše a bez povšimnutí překulil do zimy a na dveře začala 

nesměle ťukat vánoční atmosféra v podobě první sněhové nadílky.  A to byl 

impuls k tomu nedát se, znovu se na něco těšit a radovat se bez ohledu na 

novodobého strašáka jakým covid -19 bezesporu je. 

 

S chutí jsme se pustili do vánoční výzdoby našeho oddělení, klienti radili, kde 

jakou ozdobu umístit, co ještě vylepšit a najednou bylo zase tak nějak domácky 

fajn a útulno.  A i když ještě není výzdoba definitivně hotová, klienti už se těší 

z hřejivě svítícího vánočního stromečku a připravují se na pečení vánočního 

cukroví spojeného s popíjením pravého vánočního svařáku. 

 



 

Děje se toho u nás na oddělení opravdu hodně a dalo by se psát dál a dál, ale 

buďme kolegiální a dejme prostor také jiným oddělením… 

 

S přáním krásných Vánoc a všeho dobrého do roku 2022.      

                                                                         

cfŠárka Volná -  VČA pro IV. oddělení 

 



 

Dění ze sociálního úseku 

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, vážení čtenáři, přeji Vám krásné a 

klidné prožití vánočních svátků se svými blízkými a s těmi, které máte ve svých 

srdcích. Přeji Vám, aby v tom následujícím období, v roce 2022, Vás potkávalo 

jen to dobré a pokud by přišlo období, kdy je třeba zatnout zuby, pak ať je rychle 

za Vámi. Pevné zdraví všem, úsměv ve tvářích a hodně pozitivní energie. 

Těším se na společné aktivity, akce. Čeká nás toho hodně. Ježíškova vnoučata 

jsou v plném proudu. Některé dárky (překvapení) ještě nemůžu říci. Ale chtěla 

bych Vám na fotce ukázat naše nové kolegy, kteří doufám, že Vám vykouzlí 

úsměv na tváři.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylva Krejčí, Dis. 
Vedoucí úseku sociálního a kvality   



 

Dění ze zdravotnického úseku 

I na naše úseku proběhlo za poslední dobu pár změn. Navzdory těžkému 

„covidovému“ startu kde jsme měli velký počet jak nakaženého personálu, tak 

klientů a 2 covid zóny, jsme se s vyčerpáním dokázali z tohoto oklepat, a po 

malých krůčcích vrátit do běžného provozu. Hned jak to bylo možné, jsme začali 

s očkováním proti covidu. Praktičtí lékaři začali očkovat v průběhu ledna a února. 

Velký dík patří MUDr. Novákové, která kromě svých pacientů naočkovala i 

některé další od svých kolegů a mimo to taky náš personál. Druhá očkovací vlna 

proběhla v průběhu května a června kdy k nám dojel mobilní očkovací tým v čele 

s MUDr. Sedláčkem. Tehdy jsme očkovali ty klienty, kteří byly začátkem roku 

pozitivní a vyjádřili svůj souhlas s očkováním.  

V průběhu roku jsme u nás postupně začali zavádět podpůrnou terapii kyslíkem a 

hydratování klientů pomoci infuzí. To všechno po domluvě a doporučení 

praktických lékařů. Snažili jsme se takto minimalizovat nutnost hospitalizací a 

docílit tak zlepšování zdravotního stavu přímo zde tady u nás v zařízení. Stále se 

můžeme pyšnit tím, jak se nám dále rozrůstá „náš arzenál“ zdravotní techniky. 

Mezi nejdůležitější patří např.: nutriční pumpa, infuzní pumpa, dávkovač 

k infuzní pumpě, EKG s příslušenstvím, oxymetr, inhalátor a otoskop. 

V neposlední řadě je potřebné vzpomenout a poděkovat odborným doktorům a 

ambulancím, se kterými máme úzkou spolupráci. A to MUDr. Kalafovi 

(psychiatr), MUDr. Tesarčík (ortoped), ambulanci chronických ran a nutriční 

ambulanci. Opět největší poděkování patří paní MUDR. Novákové, která za námi 

dochází na vizitu jednou týdně vždy v úterý dopoledne, ovšem nutno zmínit, že je 

vždy ochotna dorazit kdykoliv a hlavně i v případě nutnosti. Děkujeme i dalším, 

MUDr. Michalcové, Mudr. Herzingerovi, Mudr. Šupíkové. Díky tomu, že k nám 



 

lékaři do zařízení docházejí pravidelně a hlavně individuálně, se naši klienti za 

nimi nemusí složitě dopravovat. Což je i pro nás velká pomoc.  

V průběhu celého roku u nás probíhá testování návštěv – momentálně za poplatek 

230 Kč. Po celý rok u nás probíhá testování nenaočkovaných klientů a personálu. 

Poslední 2 měsíce má možnost otestovat se i naočkovaný personál. Snažíme se 

být připraveni stále na všechno. Pro případ potřeby máme v 1. patře znova 

připravenou covid zónu, u které ale pevně věříme v to, že ji nebudeme muset 

znovu využít.  

V posledních týdnech se v našem zařízení bohužel znova vyskytnul covid. 

Vzhledem k tomu, že většina klientů a personálu je již očkovaná, jednalo se o 

podstatně menší počet případů než na začátku roku. Na podzim v našem zařízení 

proběhlo očkování proti chřipce, PNEUMO a také očkování 3. posilovací dávkou 

proti covidu. Všichni klienti zvládli očkování bez výrazných nežádoucích 

vedlejších účinků. 

Důležitá informace na závěr. Od nového roku se budou nově podílet klienti na 

spoluúhradě inkontinenčních pomůcek i ve III. stupni. Z celkové částky se bude 

jednat o 2%, což je průměrně  částka 100 Kč.  

Děkujeme za shovívavost ze strany klientů a rodinných příslušníků. Děkujeme za 

obětavost a velké nasazení ze strany našich pracovníků. Za celý tým Vám přejeme 

krásné a požehnané Vánoce a hlavně mnohem lepší vstup do Nového roku. 

 

Kolektiv zdravotnického úseku  

 



 

Dění z pečovatelské služby 

Pečovatelská služba je tady především pro pomoc lidem, kteří chtějí zatím zůstat 

ve svých bytech. Stávající klienti mají zájem o  rozšíření dosavadní služby a o 

další úkony zejména v případech, kdy se zdravotní stav klienta zhorší natolik, že 

už sám vše v domácnosti a péči o sebe nezvládá. Rovněž byly také vyjednány 

smlouvy pro nové klienty, kteří tak plně nahrazují ty, kteří pečovatelskou službu 

ukončili a to ať už z důvodu odchodu do pobytových služeb či přesunu k rodině, 

nebo jiné příčiny.  

V listopadu se práce PS opět zhoršila a to vlivem postupující další vlny 

onemocnění Covid. V pracovní neschopnosti či karanténě byla polovina ze 

stávajících pracovníků. Vlivem tohoto personálního oslabení došlo k omezení 

běžného úklidu v domácnostech, zejména krácení času těchto úklidů, případně 

úplné odřeknutí. Někteří klienti byli rovněž v karanténě, proto byly úkony 

v domácnostech omezeny např. jen na donášku obědů, nákupů, a to ve zvláštním 

hygienickém režimu. S klienty PS je však dobrá spolupráce a dá se s nimi téměř 

vždy domluvit tak, aby služba byla zajištěna a v pořádku. A to i v případech, kdy 

se často měnil den i čas poskytované služby.  

V prosinci se situace začala stabilizovat a všichni pracovníci jsou již po pracovní 

neschopnosti opět v práci, a tak se pomalu dočerpávají dovolené do konce roku. 

Pečovatelé tak zaskakují u klientů navzájem. Předvánoční čas v PS není 

v klidném duchu. Stále plánujeme zaskakující péči u klientů a také doděláváme 

všechny potřebné úkoly, které mají být do konce roku splněny.  

Velké poděkování, náleží všem pracovníkům pečovatelské služby za obětavou a 

velice náročnou práci, kterou v tomto složitém období musíme zvládat a stále 

překonávat a přizpůsobovat terénní péči nově vznikajícím nepříznivým 

okolnostem.  



 

Budeme si přát a věřit, že pandemie už nebude ohrožovat naši práci a vše se vrátí 

k běžnému životu, tak jak dřív.  

 

Mgr. Ilona Minolová 

Vedoucí PS 
 

  



 

Něco pro zasmání… aneb veselá mysl půl zdraví 
 

 

 

 

  

  

  



 

Něco na procvičení mozkovny… aneb kdo luští, toho paměť neopouští  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesmyčky slov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spojujte čísla a vytvoříte obrazec 



 

Obrázková vánoční křížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka: _____________________________ 

 

 



 

Osmisměrka vánoční 

 

Slovo Advent znamená: __________________ 



 

Najdete 10 rozdílů? 



 

Výsledky kvízů z letního čísla 

Ukrytá slova v obrázcích  

Blecha, trup, rohy, stolek, kost. 

Osmisměrka 

Na svatého Placida zima teplo vystřídá. 

Křížovka s hlavními městy 

1. Norsko – Oslo 

2. Portugalsko – Lisabon  

3. Švédsko – Stockholm  

4. Belgie – Brusel 

5. Slovensko – Bratislava  

6. Španělsko – Madrid 

7. Irsko – Dublin  

8. Finsko – Helsinky  

9. Holandsko – Amsterodam  

10. Česká republika – Praha  

  



 

Přejeme Vám krásné Vánoce … 

…a šťastný nový rok 2022!  
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