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ÚÚvvooddnnííččeekk  

 

Milí čtenáři Důchodníčku, 

počasí nám zatím přeje a my si můţeme uţívat slunečných dnů. Snad se po 

slunečném září i říjen ponese v duchu babího léta a my si budeme moci uţít 

ještě trochu sluníčka. Páteční oslavou jsme společně zahájili další 

„pětiletku“ v ţivotě domova.  Sobota 1. října patřila Mezinárodnímu dni 

seniorů. V říjnovém číslu přináším krátké shrnutí oslavy. Dále Vás 

podrobněji seznámím s místností Snoezelen (relaxační místností), kterou 

budete moci vyuţívat. Jelikoţ se v září pořádala kaţdoročně Lanškrounská 

kopa, zmíním se i o této akci. Nově Vám přináším rubriku pranostik. 

Po Janě převzala Kateřina Mastná pomyslnou štafetu v tvorbě Vámi 

oblíbeného Důchodníčku, proto doufám, ţe se Vám toto i následující čísla 

budou líbit a zůstane Vaší oblíbenou četbou. 

V dušičkovém čísle se na Vás budu opět těšit! 

Váš Důchodníček 
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Důleţité informace z Domova 

V říjnu proběhne výběr plateb za ubytování, stravu a sluţby pro klienty 

Domova pro seniory, kterým přijde důchod z ČSSZ hromadným seznamem 

v pátek 14. října 2011, kdy si klienti od 12:30 do 13:30 hodin mohou 

přijít do pokladny pro zůstatky z důchodu.  

Klientům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít, donese zůstatek 

z důchodu paní pokladní s doprovodem pracovnice sociálního úseku 

dopoledne v pátek 14. října do jejich pokoje.    

 

Prvního října patří Mezinárodnímu dni seniorů 

Chtěli bychom Vám všem popřát jménem všech zaměstnanců pevné 

zdraví, hodně štěstí, drobná potěšení, která Vám vyčarují úsměv na tváři. 

Váš Důchodníček 

 

Skupinové cvičení 

Od září pro Vás byla zavedena nová pohybová aktivita a to skupinové 

cvičení na patrech. Cvičení je kaţdý všední den, na ţlutém patře od 9.00 

hod. a na modrém patře od 9.30 hod. Cvičení vede paní Marie Pulkrábková. 

Všichni, kteří chtějí protáhnout své tělo a udělat něco pro své zdraví, jste 

srdečně zváni! Přejme si, aby chodilo mnoho nadšenců, neboť jak se říká: 

„Ve zdravém těle zdravý duch“.  
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Doba podávání stravy 

Rozpis doby pro podání stravy na pokoje klientům: 

 snídaně 7 – 9 hodin 

 oběd 11 – 12 hodin 

 svačina od 15 hodin 

 večeře 17 – 18 hodin 

Rozpis doby pro vydávání jídel v hlavní jídelně: 

 snídaně 7 – 9 hodin 

 oběd 11 – 12:30 hodin 

 svačina od 15 hodin 

 večeře 17 – 18 hodin 

 

Senior doprava 

Je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k 

návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, ... 

Po městě jedna jízda stojí 30,-Kč a mimo město 6,-Kč za 1 km + čekací 

doba. 

K jakému účelu je doprava určena? K návštěvám lékaře, úřadů, 

nákupům, ... 

Kdo můţe dopravu vyuţít? Senioři, rodiče s dětmi a osoby zdravotně 

postiţené 

Kde vozidlo jezdí? Všude kde potřebujete (po cestách a silnicích) 

Kdy vozidlo jezdí? Kaţdý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin 
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Kdy si mohu dopravu objednat? Všední den předem - vţdy od 8:00  

do 15:30 hodin (ostatní hodiny a dny bez záruky) 

Co je to jedna jízda? Jedna jízda je nastoupení a následné vystoupení  

z vozu. Cesta k lékaři a zpět = 2 jízdy. 

Kolik zaplatíme za jednu cestu, kdyţ pojedeme 2 osoby a více? Pokud je 

druhá osoba příbuzná nebo o vás pečuje, platíte stále jen za jednu osobu  

(i kdyţ máte jako doprovod třeba 2 vnoučata) 

Kde si můţu objednat dopravu? V Lanškrouně a okolí na  

tel. č.: 773 595 126 

Platí se čekací doba, kdyţ pracovník odjede za dalším klientem? Ne. 

Čekací doba se platí pouze v případě, ţe pracovník Senior dopravy s Vámi 

čeká na místě. Ve městě Lanškroun je 1 hodina čekání zdarma. 

Jaké auto mám očekávat? V Lanškrouně bílý Renault Kangoo 
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Lanškrounská kopa a městské 

slavnosti  

Letos se v sobotu 10. září uskutečnil jiţ 43. ročník tradičního dálkového 

pochodu Kopa. I díky příznivému slunečnímu počasí se zúčastnil téměř 

rekordní počet účastníků. Na všechny trasy se vydalo 5065 účastníků, coţ je 

druhá nejvyšší účast v historii pochodu. Na pěší trasy se vydalo 3871 

účastníků. Cyklistů bylo 1174. Inline trasy zdolalo 20 bruslařů. 

V pátek i v sobotu probíhal na náměstí J. M. Marků bohatý program 

městských slavností. V pátek dopoledne se jiţ tradičně se svými 

vystoupeními představili ţáci lanškrounských škol. Večer patřil folkovým 

skupinám Fofr, Ţamboši a Hop Trop. Během sobotního dopoledne, kdo 

neměl chuť nebo sílu na pochod, se mohl podívat na farmářské trhy a 

výstavu drobného ptactva. Celý víkend probíhalo také výtvarnále v budově 

Základní školy A. Jiráska. V sobotu odpoledne si mohli návštěvníci 

prohlédnout třeba historické motocykly a automobily. Byla uspořádána 

pestrá nabídka vystoupení hudebních skupin, ale také orientální tanečnice. 

Celý program vyvrcholil krásným ohňostrojem a vystoupením známé 

skupiny Čechomor.  

Na náměstí bylo nepřeberné mnoţství stánků s mnoţstvím zboţí pro 

potěchu duše i těla (konkrétně ţaludku). Na své si přišly i děti, pro které 

bylo na Pivovarském náměstí připraveno mnoho lákavých pouťových 

atrakcí.  

Kaţdý účastník si odnesl na památku diplom a medaili, ale také určitě 

dobrý pocit, ţe udělal něco pro své zdraví!  

 

 

 

 

(zdroj: http://www.lanskroun.eu/cz/mesto/kalendar-akci/lanskrounska-kopa/) 



7 
 

Nové tváře v našem Domově 

 

Rádi bychom mezi námi přivítali nové obyvatele, kteří se do našeho 

Domova přistěhovali.  

 

      1. září 2011  Marešová Jarmila 

Vítejte mezi námi! 

    

 

 

Opustili nás 

 

Věnujme vzpomínku těm, kteří nás opustili. 

4. září 2011      Andrle Václav 

Nechť odpočívá v pokoji. 
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V říjnu oslaví své narozeniny: 

 

Mareš František 

Matoušková Alena 

Vašková Anna 

Vítek Vladimír 

 

 

Čas – ten pořád spěchá mílovými kroky. 

Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky… 

P 

Přejeme všem oslavencům hodně zdraví, štěstí a 

pohody.  
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PPoovvííddkkoovvýý  kkoouutteekk  JJaarrddyy  SSkkaalliicckkééhhoo  

Houby já rád aneb Houbaření s Adamem 

(1. část) 

 

Můj kolega Adam je amatérský mykolog. Alespoň to o sobě tvrdí.  

A řekl bych, ţe moc nepřehání.  Sotva má trochu volno a je jakţ takţ 

přijatelné počasí, nabere kurz do lesa. Kdesi si opatřil proutěnou nůši. Podle 

ní ho lze bezpečně poznat. Vykračuje si a jiţ zdaleka je slyšet jeho 

pohvizdování.  

Dalším jeho výrazným rysem je, ţe rád zve své 

kolegy na „houbařské vycházky“, jak on s oblibou 

říkává. Jen jedinkrát jsem jeho svodům podlehl a 

povím vám, ţe houbaření s ním je pro dva typy lidí. 

Pro zavilé sportovce, kteří vyšlápnou kdejaký 

„krpál“, který jim příroda postaví do cesty a pak pro 

jedince, kteří doposud neokusili pocity závisti a méněcennosti. O tom, co 

jsem s ním zaţil, vám budu vyprávět. 

Toho roku se podzim neobyčejně vydařil. Babí léto jiţ končilo a houbaři se 

trousili do lesů jako vosy na med. Stromy si jiţ dávno opatřili pestrý 

harlekýnský úbor. A sluníčko, které doposud neztratilo schopnost ohřát 

stráně, svítilo na nebi jako lampión. Kolega Adam se právě takového 

krásného dne zastavil u mého stolu. Chvíli nerozhodně přešlapoval, a pak se 

vytasil s obligátní otázkou, zda bych si o víkendu nevyrazil do nedalekého 

lesa. Básnil o překrásných hříbcích, kterých na místech, která zná, roste 

tolik, ţe se tam budeme muset přinejmenším dvakrát otočit, abychom je 

pobrali. Popisoval scény, ve kterých z mechu a trav vykukovaly hlavičky 

křemenáčů i kozáků, hejna lišek (samozřejmě, ţe ne těch, které dávají 

dobrou noc), nezapomněl ani na mnou tolik oblíbené bedly a růţovky.  Ještě 

neţ domluvil, sbíhaly se mě v ústech sliny takovou měrou, aţ jsem se divil, 

ţe ještě nesliním jak bernardýn, kterému máváte před nosem jitrnicí. 

S ţádoucím svitem v očích, jsem přikývl a hned si s ním domluvil sraz.    
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Ono sobotní ráno bylo jako z čítanky. Na ulici se ještě převalovaly cáry 

mlhy a bylo jak se patří chladno, ale to mi nijak nevadilo. Patřičně oblečen 

a vybaven nezbytným košem i kvalitním zavírákem jsem uţ deset minut 

před domluvenou dobou podupával na místě plánovaného setkání. Adam 

dorazil na chlup přesně.  

Přihrčel s obstaroţní škodovkou, která mu byla věrnou průvodkyní na 

výpravách za houbami. Ukázalo se však, ţe pod zchátralým zevnějškem 

tluče mladistvé motorové srdce. Poněkud zoufalý vzhled odrazoval 

nenechavce, kteří s oblibou vybírali vozy svátečních houbařů. Díky tomu si 

Adam nemusel dělat ţádné starosti o bezpečí svého přibliţovadla. A tak 

mohl, jak tvrdívá, nechat auto třebas odemčené, ale nikdy se mu nestalo, ţe 

by zmizelo, nebo ţe by mu někdo cokoli z vnitřku uzmul. Buď jak buď, 

následující hodiny ukázaly, ţe vzít na tenhle výlet auto byl nápad přímo 

geniální. 

Pro jízdy po okreskách bylo tohle vozidlo přímo stvořené. Netrvalo to ani 

půl hodiny a uţ jsme vystupovali z vozu ven na parkovišťátku, no, spíš 

odpočívadle, kousek od lesa. Nezbytná kontrola vybavení netrvala ani pět 

minut a uţ jsme si to štrádovali po lesní cestě. Ta se vinula skrz nevelkou 

lučinu a asi po sto metrech mizela v černi lesa. Vzduch tu voněl a ptáci si 

prozpěvovali, jakoby kousek odtud nevedla poněkud rušnější silnice. Tu a 

tam se ozvalo bušení datla. Zkrátka byl to pro mne, alespoň v té chvíli, 

dotek pravého ráje. 

Adam se zcela samozřejmě chopil funkce vedoucího výpravy a pobízel mne 

k ostřejšímu kroku. Jo, to se mu to šlape, kdyţ má natrénováno, blesklo mi 

hlavou, ale neřekl jsem ani slovo.  

Vstoupili jsme do lesa. Pod nohama mi zachrupaly větvičky a zašustilo 

spadané listí. Do nosu mne udeřila vůně hub, do které se vkrádal podivný 

závan. Poloţil jsem tedy svou první otázku. Odpovědí bylo, ţe tu patrně 

roste smrţ, nebo hadovka. Ať si toho nevšímám, to je prý normální. Les byl 

zšeřelý a odevšad jsem cítil vlhko. Rozhlíţel jsem se kolem  

a přemítal, kam mě to vlastně Adam vede. Stačil jsem ujít necelých padesát 

metrů, kdyţ tu mne přepadl podivný pocit. Aby ne, Adam se mi ztratil 
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z dohledu. Zmateně jsem zastavil a rozhlíţel jsem se, kam ten chlapík 

vlastně zmizel. Náhle jsem uslyšel jeho veselé pohvizdování a vzápětí  

i zahlédl jeho samotného. Klečel u paty malého buku a cosi doloval ze 

země.  

Došel jsem k němu a zvědavě nahlédl do nůše. V ní si uţ hovělo dobrých 

deset nádherných „pančáků“. Do srdce mne bodl osten ţárlivosti. On uţ má 

a já zatím nezahlédl ani prašivku. Měl bych s sebou trochu hodit. 

Začal jsem se lesem plíţit jako číhající tygr, kaţdý krok byl pečlivě váţen, 

kaţdý kousek země jsem pečlivě prohlédl. Marná sláva, ty houby by v mém 

případě musely mít na nohách obuté kopačky a pokaţdé mě pořádně nabrat, 

abych byl schopen si jich alespoň všimnout. Sice jsem tu a tam narazil na 

nějakou houbu, ale to byly povětšinou věkovité babky a sem tam nějaký 

hříbek, který se přede mnou nestačil schovat.  

Kdyţ jsem se tu a tam podíval po Adamovi, vţdycky jsem ho zahlédl 

opodál a nezřídka na místech, kterými jsem prošel. Pokaţdé klečel na zemi 

a tahal z mechu houbu za houbou. Věřte mi, tenhle pohled je pro silné 

povahy. Má jinak přejícná povaha v těchto chvílích dostávala krutě na frak. 

Adam byl jako ohař a jezevčík dohromady. Všude vlezl a 

nahlíţel i do těch nejnepravděpodobnějších zákoutí. 

Veden svým takřka neomylným šestým smyslem 

dosahoval neuvěřitelného výkonu.  

I na mne se tu a tam pousmálo houbařské štěstíčko. 

Například v okamţiku, kdy jsem doslova vběhl do pěkného kolečka bedel. 

Neţ se ke mně Adam dostal, měl jsem svůj úlovek bezpečně v koši. Podařil 

se mi i jinčí kousek. Zcela nečekaně jsem narazil na dvojici podivných hub, 

které vypadaly jako paruka mojí tchýně, jenţ jí onehdy spadla do barvy, 

zrovna kdyţ jsem bílil stropy bytu.  Zahvízdal jsem na Adama. Ten byl 

v mţiku u mě a pochvalně pokýval hlavou. Byly to kotrče, podle něho 

velmi chutné houby. Dluţno dodat, ţe se nemýlil. 

 To uţ jsme byly značně hluboko v lese. Náhle jsem znejistěl. Přepadl mne 

zcela neznámý pocit. Já, jehoţ vnitřní kompas doposud bez závad, jsem 

zjistil, ţe nevím, kde se nacházím. …          KONEC 1. ČÁSTI 
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Vaše tvorba 

Váţení přátelé! 

Já Vám všem přeji dobrý den. Sotva jsme oslavili 16. července zaloţení 

Sokola v Tatenicích. A 20. srpna jsme slavili znovu. To jiţ byla jiná oslava, 

na kterou se nedá zapomenout. Čekali jsme na ni 20 let, neţ mohl pan 

starosta Ţák přestřihnout pásku, abychom si mohli projít celou budovu, 

nové tělocvičny. Se vším všudy. Čekali jsme na tuto budovu dlouho, ale jak 

se říká, kdo si počká, ten se dočká. Je to budova, kterou by nám mohli 

závidět i některá města. Je tam všechno, co do tělocvičny patří. Já bych si 

jenom přála, aby ten, kdo bude tuto budovu vyuţívat, aby se choval tak, jak 

se má sportovec chovat, jak k sobě, tak i ke svým kamarádům. V nozi 

poznáš přítele, to se tak říká a je to veliká pravda. Sám člověk nikdy neví, 

co se můţe stát. Při kaţdém sportu se stane nějaký úraz, ve vodě, na horách, 

na kole, na ledě, v autě. Všude číhá neštěstí a k tomu patří upřímný 

kamarád, který přijde o své vítězství a nechá kamaráda někde leţet, který 

potřebuje rychlou pomoc. To se stalo jiţ dávno. Byly závody na motorkách 

a jeden závodník havaroval, motorka začala hořet a závodník byl 

v nebezpečí. Další závodníci objíţděli a nikdo nezastavil. Aţ jeden se 

odváţil, vytáhl závodníka z ohně. Mimo jiných opálení mu uhořelo ucho. 

Dlouho jsem si jeho jméno pamatovala, ale dnes si jiţ nemohu vzpomenout. 

Ale ony nejsou jenom smutné věci. Při naší oslavě se nezapomnělo na 

zábavný program, kde vystoupily známé maţoretky z Lanškrouna, 

vystoupení tatenických dětí a vystoupení Kateřiny Bartošové – břišní tance, 

vystoupení I. Z. DANCE STUDIO Ivety Zahradníkové, vystoupení Karla 

Gotta Revival. Celý program uváděl moderátor a imitátor Jan Mlčoch a 

Eliška hrochová. Vyzval i přítomné naše děti, aby si zatančily, zasoutěţily, 

kdo chtěl, si mohla zazpívat do mikrofonu. K té dobré náladě nemělo 

chybět opékání dobrého masíčka. I k pití si mohl vybrat to, co kdo chtěl.  

Ţe byla i veliká účast občanů i hostů ze zahraničí i okolních obcí. Je vidět, 

ţe je zájem, kdyţ se na vesnicích dělá něco uţitečného. I sv. Petr se probral 

ze svého smutku a zároveň se sluncem nám mával na dobré čas. Jen 

nesmíme zapomenout, ţe plány byly připraveny jiţ za minulé rady se 
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starostou J. Polákem. Jen různá nedorozumění s pozemky, na kterých měla 

být tělocvična postavena, byly potíţe. Proto to trvalo tolik let, neţ ke stavbě 

došlo. Konečně tělocvična stojí a těm, kteří se o to zaslouţili, patří veliký 

dík. Na to by neměly zapomenout naše děti, pro které se to všechno dělá.  

A hlavně sportovci by se měli chovat vţdy slušně, vyhýbat se alkoholu, 

kouření a váţit si starých lidí, hlavně rodičů. 

 

 

Vaše Aneţka 
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Poděkování Janičce 

 

Váţení obyvatelé našeho domova! 

Mimo našeho pozdravu je také to, ţe na světě nic netrvá věčně. Tak se 

stalo, ţe se nás najednou rozhodla naše sociální pracovnice Janička opustit 

z našeho domova a půjde tam, kam ji srdce táhne – za svým přítelem. A 

nám nezbývá nic jiného jen jí poděkovat za to, co pro nás udělala, hlavně 

vylepšila náš důchodníček a jiné aktivity. Za to jí přejeme hodně štěstí a 

lásky, aby se nezklamala, jak to v ţivotě bývá. Ještě jednou Vám milá 

Janičko za všechno, co jste pro nás udělala, moc děkujeme a doufáme, ţe si 

na nás občas vzpomenete. Budete vţdy vítána. 

Loučí se za všechny obyvatele našeho domova! 

 

Aneţka 
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Oslava pátých narozenin 

Poslední zářijový pátek patřil velkému dni v ţivotě 

Domova – slavily se 5. narozeniny. Jiţ oběd začal 

slavnostním prostíráním na stolech a výborným 

řízkem s bramborovým salátem. Odpolední 

program byl opravdu nabitý – odhalila se multismyslová relaxační místnost 

Snoezelen, která bude snad hojně vyuţívána a bude mít blahodárný vliv 

zejména na duši. Dalším bodem programu bylo otevření jezírka na zahradě, 

k jehoţ realizaci přispěli, tím ţe přidali ruku k dílu i někteří klienti. Myslím, 

ţe postupný vývoj sledovalo mnoho z Vás a podrobnějšímu popisu bude 

věnována část v listopadovém důchodníčku.  

Nedílnou součástí kaţdé narozeninové oslavy je dort, proto ani u nás 

nechyběl. Pan ředitel sfouknul symbolickou pětku a po rozkrojení mohl 

kaţdý z vás kousek ochutnat. K tanci i poslechu hrálo a zpívalo umělecké 

duo manţelů Gallových, kteří svým pestrým repertoárem oţivili slavnostní 

atmosféru. Sociální pracovnice přečetla všechna Vaše přání pro Domov. Ta 

byla napsána na lampion štěstí, který jsme společně vypustili, proto budeme 

doufat, ţe se přání splní… 
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Snoezelen – multismyslová relaxační místnost 

Na ţlutém patře byla v rámci oslav narozenin Domova otevřena nová 

multismyslová relaxační místnost s tajemným názvem Snoezelen (čte se 

Snuzelen).  

 

Podle definice Mezinárodní organizace sdruţující odborníky a přátele 

Snoezelenu (International Snoezelen Association) – je slovo Snoezelen 

odvozeno ze slov „snuffelen“ (čichat) a „doezelen“ (dřímat). Snoezelen byl 

rozpracován v Nizozemí v 70. letech 20. století v institucích, které se 

věnovaly váţně postiţeným lidem. 

 

Pojem Snoezelen se v literatuře objevuje ve dvou dimenzích. Je takto 

označována metoda (speciálněpedagogická, terapeutická) či místnost 

(speciálně vytvořené prostředí). Často je metoda práce nazývána Snoezelen 

a prostor pak jako Multismyslová (multisenzoriální) nebo psychorelaxační 

místnost.  

                          

Místnost Snoezelen je specificky 

vytvořené prostředí pro účely senzorické 

stimulace, relaxace a proţití osobní 

zkušenosti. Původním záměrem bylo 

zaměření na lidi s hlubším mentálním či 

kombinovaným postiţením, a to pro 

vyuţití volného času, pro stimulaci a 

rozvoj smyslových receptorů skrze své 

vlastní proţitky a zkušenosti. V dnešní 

době se jiţ Snoezelen vyuţívá jak u dětí s 

postiţením, tak u intaktních dětí, 

dospělých i v geriatrické oblasti. Zavádí 

se v různých zařízeních a podle potřeby je vyuţíván. Vybavení místnosti 
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nabízí vyuţití hudby, světelných stimulů, matrací, manipulačních předmětů, 

čichových, zrakových a hmatových stimulů, atd. Interiér můţe být různě 

doplňován.  

Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvlášť příjemném 

a upraveném prostředí s pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a 

hudby, přičemţ jejím cílem je navození smyslových pocitů. Slouţí k 

relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci 

smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti 

adaptace, socializace, ke sníţení poruch chování, pozornosti, 

nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a 

emocionální sloţky osobnosti, přináší nové záţitky a zkušenosti.  

Jednou ze základních zásad práce ve Snoezelenu je to, ţe klient nic nemusí, 

není do ničeho nucen a všechno je dovoleno. Tato zásada specifikuje hlavně 

práci terapeutů, kteří nesmí vnášet do Snoezelenu jen své vlastní představy, 

ale musí přizpůsobit své cíle i metody uţivateli. 

Metoda Snoezelen je určena zvláště klientům s těmito typy diagnóz:  

    tělesné, mentální, smyslové a kombinované vady, 

   duševní poruchy, psychózy, deprese (a další psychiatrické diagnózy), 

   demence (různé druhy demencí od útlého věku aţ po senilní,  

   syndromy demencí způsobené např. Alzheimerovým syndromem), 

   neurologické poruchy, Parkinsonův syndrom, skleróza multiplex, ad., 

   diagnózy v geriatrické problematice. 

 

Je zcela jasné, ţe se klientově potřebě musí uzpůsobit prostředí i činnosti.  

Jako hlavní princip metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, 

které by nabízelo co nejširší spektrum smyslových podnět, tzn. senzorickou 

stimulaci. Smyslové záţitky mají být hluboké, proţité. Není nutné nabízet 

příliš mnoho podnětů.  
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Mezi principy metody práce ve Snoezelenu tedy patří mj. vytvoření 

prostředí, které nabízí smyslové podněty, princip přiměřenosti stimulů 

(senzoricky nepřetěţovat), individuální přístup, holistický přístup (celistvý 

přístup ke člověku), orientace na klienta, dítě a vytvoření vzájemného 

mezilidského vztahu. 

 

Cílem Snoezelenu není jen celkové uvolnění a spokojenost, ale také 

stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti klienta. 

Podpora se vztahuje na více oblastí: vnímání, emocionalitu, kognitivní 

procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli můţe být například 

redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, 

iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem.  
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PPRRAANNOOSSTTIIKKYY  NNAA  MMĚĚSSÍÍCC  ŘŘÍÍJJEENN  

Svatý František - v poledne košile, ráno kožíšek.  

Kdo se těší, že na Diviše zasel, ať se netěší na úrodu.  

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

Studený říjen - zelený leden. 

Teplý říjen - studený únor. 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání 

pěkné vinobraní. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné 

dny potrvají. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Na Šimona a Judy zima spadne z půdy, až po svatém Vojtěchu zase 

bude ejchuchu. 
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          ZZÁÁPPIISS  ZZEE  SSCCHHŮŮZZEE  OOBBYYVVAATTEELL    

ČČÍÍSSLLOO::    88..  

DDAATTUUMM::  1122..  ZZÁÁŘŘÍÍ  22001111  

PPŘŘÍÍTTOOMMNNII::    

Marcela Knápková, DiS. – sociální pracovnice 

Kateřina Mastná, DiS. – sociální pracovnice/instruktorka sociální péče 

Ludmila Dostálková – nutriční terapeut 

Klienti  

PPRRŮŮBBĚĚHH::    

1. Připomenutí minulé schůze obyvatel, podpis zápisu z minulé schůze zástupcem z řad obyvatel. 

2. Schůzi obyvatel dále zahájila nutriční terapeutka Ludmila Dostálková – viz zápis níţe. 

3. Klienti byli seznámeni s nařízením pana ředitele – klienti, kteří si nechávají donášet léky od vrchní 

sestry, budou mít dostatečné finance na depozitním účtu, ze kterého se platba za léky strhává. Toto 

nařízení bylo z důvodu velké dluţnosti klientů, kteří neměli na úhradu léků. 

4. Klienti byli pozváni na novou aktivitu s názvem – „Dramaťáček“, která se koná ve středu 14. září 

2011 od 13:30 hod v kulturní místnosti v zeleném patře. Všichni jsou srdečně zváni na úvodní 

setkání. 

5. Klientům byl rozdán dotazník Značka kvality v sociálních sluţbách. Tento dotazník je anonymní a 

zjišťuje spokojenost uţivatelů s poskytovanými sluţbami. Vyplněný dotazník se vhazuje do schránky 

stíţností a pochval v přízemí u jídelny Domova. 

6. Volná diskuze – zjištění očkování proti chřipce, bude upřesněno při další schůzi obyvatel. 

 

Zapsala dne 13. 9. 2011: Marcela Knápková, DiS………………………………………………… 

 

Za klienty:…………………………………………………………………………………………. 
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KONTAKTY 

DOMOV PRO SENIORY (TEL. 465  503 …) 

 MIMO DOMOV SE VŽDY VOLÁ PŘES 9, UVNITŘ DOMOVA SE 

VOLÍ JEN LINKA (NAPŘ. SESTERNA 020). 

Ředitel:  Ing. Milan Minář  

linka: 001    e-mail: reditel@soslla.cz 

Vrchní sestra:   Anna Tručková 

linka: 002    e-mail: vrchni.sestra@soslla.cz 

Sociální pracovnice: Marcela Knápková, DiS. 

linka: 006    e-mail: soc.pracovnik@soslla.cz 

Instruktor sociální péče: Kateřina Mastná, DiS.  

linka: 007     e-mail: isp@soslla.cz 

Vedoucí technického úseku: Marta Šifrová 

 linka: 005    e-mail: vtu@soslla.cz 

Pokladní: Pavla Antesová 

 linka: 009    e-mail: mzdy@soslla.cz 

Úřední hodiny pokladny: 

Út:  9:00 – 12:00 hod. 

St: 12:30 – 14:30 hod. 

Čt: 9:00 – 12:00 hod.              (nebo dle tel. dohody) 

 

Kantýna/recepce:     linka:  015 

Prádelna:      linka:  011 

Sesterna:       linka:  020  

mailto:soc.pracovnik@soslla.cz
mailto:mzdy@soslla.cz
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Pečovatelská sluţba – sociální pracovnice: 

 Kateřina Mastná, DiS. 

 linka: 029  e-mail: isp@soslla.cz 

 

Pečovatelská sluţba – pečovatelky 

linka: 030 

 

DŮLEŢITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

PPoolliicciiee  ČČRR            158 

Městská policie     156 

Záchranná sluţba     155 

Hasiči                150 

Jednotné číslo tísňového volání 112 

Ţivot 90 senior telefon    800 157 157 

Elpida – zlatá linka seniorů   800 200 007 

Bílý kruh bezpečí    257 371 110 

 

 

mailto:isp@soslla.cz

