
ZEPTALI JSME SE 

Drazí uživatelé, vážení spolupracovníci, 
 

přeji vám všem, aby i v tomto roce byl domov místem, ve kterém se spolu rádi 

potkáváme a máme kolem sebe spoustu dobrých přátel.  

V uplynulém roce jsme v domově pro seniory provedli řadu modernizací a změn, které 
by, jak předpokládáme, měly zpříjemnit a zkvalitnit  Váš život zde. Jaké akce v domově 
v roce 2014 proběhly a k jakým modernizacím došlo, na to jsme se zeptali sociální pra-
covnice paní Ireny Vykoukalové a vrchní sestry paní Jany Kunetkové. 

né turnajové trofeje zůstaly u nás.  
V listopadu proběhla tradiční „Slavnost 
dýní“. V rámci volnočasových ak$vit si uži-
vatelé dýně sami vydlabali a vyzdobili. Ty 
pak v podvečer osví$ly altán a rozzářily 
cestu k němu. V něm probíhal zábavný 
program „okořeněný“ svařeným vínem a 
punčem. Na zajímavé akce byl bohatý i po-
slední měsíc v roce, kdy jsme hned v jeho 
úvodu rozsví$li vánoční stromek. Následo-
valo ruční zdobení baněk a jejich zavěšení 
na živý stromeček. Se starým rokem jsme 
se rozloučili akcí nazvanou „Kouzelný čas 
Vánoc“. Společnou štědrovečerní večeři s 
námi prožili i Vaši blízcí. 
Věříme, že tyto společenské akce přispěly 
k příjemnému proži/ roku 2014 a i v roce 
2015 se můžete těšit na další zajímavé ak-
ce, výlety, soutěže, kulturní i sportovní ak-
$vity.                                         
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V průběhu roku 2014 jsme společně prožili 
množství výletů, kulturních a společen-
ských akcí. Na ty nejzajímavější a nejúspěš-
nější se podíváme trochu blíže. Na jarní vý-
let, jehož cíl jste si vybrali sami, jsme jeli 
na zámek Buchlovice, který patří k nejvý-
znamnějším barokním šlech$ckým sídlům 
na území České republiky. Prohlídka zámku 
všechny zúčastněné nadchla svojí krásou a 
noblesou. Třešničkou na dortu byl společ-
ný oběd v zámecké restauraci. Ještě dlou-
ho po návratu se o Buchlovickém zámku 
v domově mluvilo. Letní počasí jsme využili 
k akcím pod širým nebem. K těmto akcím 
rozhodně patřila návštěva promenádního 
koncertu Moravské veselky v městském 
parku Michalov, dále opékání špekáčků v 
domově s posezením a zpěvem u harmoni-
ky. V září se uskutečnil již 6. ročník kroketo-
vého turnaje, který se každoročně těší vel-
ké oblibě. Může nás těšit, že všechny vítěz- 
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V listopadu jsme se zúčastnili projektu  
„Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“. 
Do Domova přijeli zubní lékaři, kteří zájem-
cům provedli vyšetření chrupu a du$ny 
ústní. Tento projekt byl zaměřen na dentál-
ní prevenci u seniorů využívajících sociální 
služby. Uživatelům byl promítnut krátký 
film s přednáškou jak o ústní du$nu pečo-
vat. Následným krokem, který proběhne 
v měsíci lednu proběhne školení, na kte-
rém bude proškolen personál jak správně 
pečovat o du$nu ústní u uživatelů, kteří  
tuto péči již sami nezvládají. Další novinka 
roku 2014 se týká oblas$ stravování. Od 
13. 12. 2014 je dodavatel stravy povinen 
uvádět na jídelníčcích alergeny, které jsou 
v nabídce stravy obsaženy. Seznam alerge-
nů, naleznete na nástěnce napro$ obrazo-
vého jídelníčku. U každého alergenu je čís-
lo, které je následně uvedeno v jídelníčku 
u vybrané stravy.  
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Novinkou zdravotního oddělení je zakou-
pení dalšího, již tře/ho hydraulického cho-
dítka, které je dle Vašich reakcí velmi žáda-
né. Je umístěno v koridoru domova kde jej 
mohou uživatelé  dle svých potřeb využí-
vat. Další novinkou je zakoupení elektrické-
ho vozíku, který mohou uživatelé využívat 
k projížďkám po areálu domova i mimo 
něj. Zájemci o využi/ elektrického vozíku, 
se mohou obrá$t na fyzioterapeutky, kte-
ré provedou seznámení s používáním vozí-
ku a v jízdě zájemce zaškolí. 
Pro zvýšení Vašeho pohodlí a zpříjemnění 
Vašeho spánku, jsme v měsíci listopadu vy-
měnili polštáře na všech postelích. Bylo 
provedeno i doplnění ložního prádla, ná-
dobí a termosek na teplé teku$ny.  
V závěru roku jsme zakoupili pět elektricky 
polohovatelných postelí, kterými postupně 
nahrazujeme dosud používaná lůžka me-
chanická.  
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STŘÍPKY UDÁLOSTÍ 

Domovem chodil Mikuláš 

Tradiční tvrzení, že Mikuláš rozdává dárky 
jen hodným dětem popřela mikulášská na-
dílka v domově. I letošní návštěva Mikulá-
še v doprovodu čertů a andělů pozvedla 
předvánoční náladu uživatelů. Mikuláš při 
své obchůzce po pokojích obdaroval všech-
ny malým dárkem. Mnohem důležitější než 
dárky bylo příjemné rozptýlení a dobrá ná-
lada, kterou se našim pracovnicím volno-
časových ak$vit podařilo v převleku za 
nadpozemské bytos$ navodit. 
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STŘÍPKY UDÁLOSTÍ 

Vánoční koledy a ochutnávka pravého punče byly tečkou příjemného odpoledne. Na po-
kračování této nově založené tradice v příš/m roce se už teď všichni těší.  

Rozsvícení vánočního stromu 
Letos poprvé byla první adventní neděle v 
Domově pro seniory v Přerově zasvěcena 
slavnostnímu společnému rozsvěcení vá-
nočního stromu. Uživatelům i rodinným 
příslušníkům, kteří zaplnili do posledního 
místa ves$bul domova, přišla popřát klid-
né proži/ tohoto období ředitelka organi-
zace. Součás/ nedělního odpoledne bylo 
také kulturní vystoupení Elišky Bolckové, 
která s harmonikou všechny rozezpívala. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VZPOMÍNKY NA VÁNOCE 

V tomto povánočním čísle bychom Vám rádi předali příběhy třech Vašich spolubydlí-
cích seniorů s tématem Vánoc. Zeptali jsme se na jejich  „nejkrásnější vzpomínky na 
Vánoce“. A  tady jsou... 

Příběh první  
V naší rodině jsme pekli cukroví z bílého maku, protože nebyly k dostání ořechy. Vánoč-
ním stromečkem byl klasický smrček, který se zdobil cukrovím - linecká kolečka, 
„střechéle“ - kandované ovoce, nabarvené ořechy na zlato a stříbrno. K štědrovečerní ve-
čeři jsme měli houbovou polévku, Kubu, kapra a bramborový salát, na táci byly jabka, 
ořechy a křížaly. Moji první hadrovou panenku mi ušila babička jako dárek pod strome-
ček. Vánoční dárky nebyly hračky, ale věci potřebné - nejvíce oblečení. Před večeří jsme šli 
na koledu k rodině, až pak jsme povečeřeli. Po štědrovečerní  večeři jsme se radovali z 
dárků a šli jsme si lehnout. V noci se muselo vstát na půlnoční mši a jít do kostela. Když 
přišla válka, nebylo k dostání  nic, žádné cukrovinky, tak jsme si vyráběli ozdoby sami  z 
kostek cukru a cukrové šťávy. Bonbony, jako karamelky z cukru, jsme pak balili do zdobe-
ného papíru. Další věc, kterou jsme používali jako ozdobu na vánoční stromeček byla 
skelná vata. Teta se strýcem z USA přijeli za námi na Vánoce těsně před válkou. Dovezli 
nám spoustu dárků. Maminka nás překvapila nastrojeným vánočním stromečkem velký-
mi čokoládovými figurkami, pomeranči, 3ky, svatojánským chlebem a 
dárky. Jakmile zamrzly rybníky, šli jsem bruslit. Bruslím se říkalo 
„Kačenky“ a byly na klíček. Když jsme chtěli lyžovat, musel ta5nek lyže 
nejprve vyrobit ze sudových prkének a na ně pak přibil hřebíkem ře-
mínky, ty se pak omotaly kolem nohou a mohlo se jezdit. 



Příběh třeC 
Naše rodina slavila všechny svátky, zvláš-

tě Vánoce. Byla to velká příprava - děvča-

ta nazdobila vánoční stromeček ozdobami 

a cukrovím. Každý si připravil jeden dárek 

a přišel Štědrý den. Stůl byl plný dobrot- 

vánočka, ovoce a cukroví. K večeři jsme 

měli houbovou polévku, Kubu, kapra a 

bramborový salát. Po večeři jsme rozbalili 

dárky a podle zvyku šla děvčata do vesni-

ce hýbat plotem. Tam, kde se ozval pes, se 

podle tradice děvče vdá. Rodiče dodržova-

li vánoční tradici házení vánočky do stud-

ny, aby nevyschla a měla stále pitnou vo-

du. Vánočku také dávali zvířatům. Výbor-

nou večeři jsme zapíjeli jablečným moš-

tem. Na druhý svátek vánoční byla připra-

vená dobře propečená nadívaná husa.  

Příběh druhý 
S manželem jsem se 
snažili udržet tajem-
ství vánočního stro-
mečku a příchodu Je-

žíška pro naší mladší dceru 5m, že jsme se 
domluvili  se starší dcerkou a vánoční stro-
meček nazdobili v předvečer štědrého dne, 
až ta5nek  ukolébá její mladší sestřičku. 
Stromeček jsme vždy schovali za dvě veliké 
skříně a dlouhý okenní závěs. Ráno, na 
štědrý den chodila mladší dcera po bytě a 
hledala stromeček. V9pné bylo to, že jsme 
všichni viděli čouhající špičku stromečku za 
skříněmi, ale malinká dcerka jí neviděla. 
Po štědrovečerní večeři se manžel nená-
padně vplížil do pokoje, kde byl schovaný 
vánoční stromeček s dárky a nachystal ho 
pro příchod Ježíška. Když jsme vešli do po-
koje, mladší dcerka pronesla větu: „Jak to 
ten Ježíšek dělá? Ještě ráno tady strome-
ček s dárky nebyl“. 

Najděte 10 slov, ze zbylých písmen sestavte tajenku. 

1. KAPR 

2. CUKROVÍ 

3. RUM 

4. DÁREK 

5. SNÍH 

6. LYŽE 

7. MED 

8. KOS 

9. NOS 

10. JÁ 

R C K Á N K 

V U L O O A 

D K M Y S P 

Á R J O Ž R 

R O N Á C E 

E V M E D E 

K Í S N Í H 

SVÁTEČNÍ OSMISMĚRKA 
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