
začaly vykukovat první lístky zeleně, byly tu Velikonoce s tradičními zvyky, výzdobou do-
mova a pomlázkou. Díky příznivému počasí se rozbíhají venkovní ak#vity jako například 
čtení knih v altánu na zahradě. Zapracovali jsme také na zvýšení komfortu Vašeho bydle-
ní. Od února můžete v pavilonech „B“ a „D“ Vy, naši uživatelé, i Vaši blízcí zkušebně využí-
vat WIFI síť.  Má název „SSMP“ a k připojení k ní není třeba zadávat heslo.  
A co pro Vás v našem domově v dalším období připravujeme?  Čeká nás stavění májky a 
její následné kácení spojené s tradiční zábavou. Středy budeme věnovat započatému tré-
ninku pamě#, společně oslavíme narozeniny jubilantů.  Nejbližší připravovanou akcí je 
pro nás pálení čarodějnic, které připravujeme na středu 29. dubna. Prostě a jednoduše, 
do našeho domova nezadržitelně přišlo jaro a nás čekají krásné a slunečné dny, které 
prožijeme společnou zábavou. 

První čtvrtle; roku 2015 uběhlo jako voda. Zimní poča-

sí nás zahnalo do vnitřních prostor domova, ale neza-

háleli jsme za pecí. Ve společenské místnos# jsme se 

pravidelně setkávali při společném cvičení, kino 

„SENior“ promítalo při kávičce a zákusku skvělé filmy a 

zaměstnanci domova neúnavně pracovali na dalším 

volnočasovém programu. Sotva nás opus#l jarní sníh a  

Zahájili jsme pravidelné cvičení pamě� 

Zhoršování pamě#, problém s vybavováním si informací z mi-
nulos#, vybavit si jméno blízkého… To jsou problémy, které se 
často projevují v seniorském věku. Pracovníci domova spolu se 
seniory zahájili frontální útok na tyto neduhy. Každou středu se 
scházejí a příjemným a nenásilným způsobem trénují paměť. K 
cvičení samotnému pak používají pomůcky jednoduché (tužka, 
papír) nebo speciálně vytvořené pro trénink pamě# (sada pro 
kogni#vní trénink). Jak jsme se dověděli od sociálních pracov-
nic domova, trénink pamě# je stejně důležitý jako fyzické cvi-
čení, které udržuje v kondici tělo.  Posilování pamě# probíhá 
každou středu od 10:00 do 11:00 hodin v přízemí pavilonu F 
(jídelna). 



Blahopřejeme 

 

Komu všichni přejem? 

Koho ve svém srdci hřejem? 

Kdo to jen může být? 

Zkusíme se trochu zamyslit.. 

 

 



Střípky událos� 

Březen měsíc knihy 

Měsíc březen tradičně patří čtenářům, 
čtení a knihám. Historie měsíce knihy 
se začala psát v roce 1955, kdy proběhl 
první ročník. Ani náš domov nechtěl 
zůstat pozadu a v rámci celorepubliko-
vé kampaně "Březen – měsíc čtenářů" 
si ak#vizační pracovnice pro své uživa-
tele připravily akci s podobným ná-
zvem ,,Březen měsíc knihy.” V rámci 
této akce jsme uživatele seznámili s 
historickými fakty a zajímavostmi, kte-
ré se vztahují k vzniku měsíce knihy. 
Naším cílem bylo, zaujmout každého 
milovníka knih, literatury a příznivce 
čtení. Formou zábavného kvízu a čtení 
úryvků z knih se nám podařilo vyhle-
dat nejlepšího pamětníka čtení. Nej-
lepší znalos# prokázala paní Terezie 
Taiblová.  

Velikonoce 

Jsou svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, 
naději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily vesnici od vesni-
ce. Probíhaly během velikonočního období, které trvalo šest ne-
děl. Jejich úkolem bylo zbavit se všeho starého, očis#t domácnost i 
tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody. I zaměstnanci 

Domova pro seniory Přerov připomenuli svým uživatelům na pomlázkové zábavě 
původ velikonočních svátků a to nejen výzdobou domova, která připomíná blížící 
se svátky jara, ale i povídáním o pašijovém týdnu .    

Mezinárodní den žen 

„Zas nadešel v kalendáři den, kdy že-

nám přeje svět a � kteří si jich váží, s 

přáním nesou pro ně květ.“ 

Druhé pondělní dopoledne v měsíci 
březnu patřilo v domově pro seniory 
oslavě svátku žen. MDŽ - jak jsou naše 
uživatelky zvyklé tento svátek označo-
vat, jsme s nimi slavili ve společenské 
místnos# domova u kávy a zákusku. Že-
ny vzpomínaly na to, jak tento den osla-
vovaly v době jejich ak#vního pracovní-
ho života.  V historkách které zazněly, 
měli nezastupitelné místo muži. Každá z 
"oslavenkyň" se mohla radovat z malé-
ho dárku, který symbolizoval blížící se 
příchod jara. Pracovníci domova pro se-
niory nezapomněli ani na ženy, které 
zůstaly ve svých pokojích a s ky#čkou a 
přáním šli za nimi. Ještě jednou všem 
ženám "hodně zdraví". 



„Člověče nezlob se“ 

Hru Člověče nezlob se, 
jistě není třeba před-
stavovat. Patří k oblí-
bené klasice a je jed-

ním z pilířů stolních her. Ve čtvrtek 12. 
března 2015 připravili pracovníci do-
mova turnaj jednotlivců, do kterého se 
přihlásilo 20 uživatelů. Hráči byli rozdě-
leni do čtyř skupin. Boje byly napínavé 
a nemilosrdné. Doslova a do písmene 
pla#lo, že při hře nikdo neznal bratra. 
Do finále se "proskákaly" čtyři ženy - 
vítězky skupin. Paní Karla Navrá#lová, 
Jarmila Néblová, Andělka Šoupalová a 
Věra Keclíková. Připravily nám nervy 
drásající podívanou, kdy v samém závě-
ru čekaly naše dvě hráčky na to, až jim 
kostkou padne jednička, aby mohly 
umís#t poslední figurku do domečku.V 
turnaji zvítězila paní Jarmila Néblová. 
Nikdo ze zúčastněných, ale nepřišel 
zkrátka. Na všechny čekalo malé občer-
stvení a účastnický list, který všem hrá-
čům daný den připomene. Pohodu tur-
naje zhodno#la jedna ze soutěžících 
slovy:  

"Nemám štěs$ ve hře, ale dnes jsem ho 

měla v lásce, seděla jsem mezi dvěma 

muži". 

Střípky událos� 

Papučový bál 

„Už se těším až začne 

hudba hrát, klidně i 

bláznivě budu já tan-

covat.“ 

Plesovou sezónu v domově jsme za-
hájili v lednu 2015 k rados# uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků. Velice 
by se mýlil ten, který by očekával slav-
nostní společenský oděv. Zde, v 
"domácím prostředí" vládly papuče a 
pyžama. Do nabitého programu při-

spěli i naší uživa-
telé s vlastním vy-
stoupením 
"polštářového 
tance". Organizá-
toři byli mile pře-
kvapeni inicia#vou 
všech přítomných. 
Zdobení papučí 
bylo obohaceno o 
vlastní nápady 
"tanečníků". Ví-
tězkou soutěže o 
nejkrásnější papu-
če se stala paní 
Danuše Pichová. 

 



Prevence, nejlepší obrana pro� pádům 

V tomto článku se budeme zamýšlet nad problémem, který se Vás aktuálně dotýká. 
Jsou to pády, jejich příčiny a způsoby, jak jim předcházet. 

Vyšší věk je spojován se zdravotními po;-

žemi, které jsme buď zdědili nebo jsme si 

je sami vypěstovali. Dochází k ochabnu;  

svalů, horší koordinaci pohybů a každé 

škobrtnu; a následný pád mohou být příči-

nou úrazu. Naše zařízení má výhodu v tom, 

že již v jeho projetu bylo pamatováno na 

jeho bezbariérovost. Netrápí nás žádné 

prahy a schodiště, dokonce přístup a po-

hyb v zahradě je zcela bezpečný. Prvním a 

zásadním preven#vním opatřením je Vaše 

rozvaha nad ;m, co zvládnete sami a s čím 

potřebujete pomoci. Nikdy nepřeceňujte 

své síly a nestyďte se zavolat personál, kte-

rý Vám pomůže s čímkoliv budete potřebo-

vat. Pokud se pohybujete sami a potřebu-

jete podpůrnou pomůcku (hole nebo cho-

dítko), oslovte naše fyzioterapeutky, které 

vám ochotně pomohou pomůcku vybrat a 

naučí Vás ji používat. Současně Vám poradí 

jak rizika pádu snížit.  

Zde je několik bezpečnostních zásad:  
- Používejte pevné boty s patou. Velké pa-
puče nebo pantofle, se při chůzi vyzouvají. 
Potom nevíte, zda se máte soustředit na 
chůzi nebo na to, aby Vám nepadaly boty.  
- V pokoji je důležité odstranění všech pře-
kážek, které by Vás mohly při chůzi ohrozit, 
například nevhodně postavená židle, málo 
osvětlená místnost apod. 
- Pokud máte neklidný spánek, nestyďte se 
požádat personál o částečné nebo úplné 
zvednu; postranic postele. V rámci indivi-
duálního plánování můžete požádat o pra-
videlné noční kontroly. Právě v noci dochá-
zí k nejvyššímu počtu pádů. Jste rozespalí, 
v pokoji je přítmí a díky tomu ne-
ní orientace v prostoru dobrá. V noci mějte 
na dosah signalizační zařízení a v případě 
potřeby přivolejte personál. Uživatelům, 
kteří z důvodu zdravotního stavu nejsou 
schopni tato rizika posoudit a překážky od-
stranit, nastaví personál službu tak, aby by-
la rizika pádu co nejnižší nebo žádná.  
                        Jana Kunetková, vrchní sestra 

Významné vzpomínky - Večerníček 

Večerníček 
V lednu 2015 
uběhlo 50 let od 
chvíle, kdy se na 
televizních obra-
zovkách objevila 
postavička Večer-

níčka v papírové čepici. Každodennímu ve-
černímu vysílání pohádek předcházelo ne-
dělní občasné vysílání pořadu pro dě# Stří-

brné zrcátko.  

Krkonošské pohádky 
Nejoblíbenější večerníček všech dob slaví 
letos 40 let. Jistě si vzpomenete na postavy 
Ančete, Kuby, hajného, Trautnberka, Kra-
konoše a sojky vševědky. Krkonošské po-
hádky jsou jediným 
hraným večerníčkem. 
Vedle herců zde vy-
stupovali i živá zvířata 
- koza, kočka nebo 
pstruzi v potoce. 



Na jaře, když slunce hřeje, �síc  malých sluníček se rozesměje. CO JE TO? 
 

Hřebenovka 

V TAJENCE se skrývá pohádková 
postava. 
Legendy 
 
Svisle: 
1. Vedro.    
2. Pun;k. 
3. Mládě husy. 
4. Zápalka. 
5. Opak řídké. 
6. Malá noha. 
7. Nádobí na vaření. 
8. Slza. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            

            

            

            

                

            

            

            

            

Pro volné chvíle 

K F P A T E K A M E A A 

O L I N K A T P C I N A 

L O A I K Í N I P M I N 

T T P P P N N E K E N I 

Y I A U K L E L C P C T 

A L E K I A A B A L O A 

T A I S L U N C E V M V 

J T C M N E I Ř I Ř L O 

A H R I E Č T C I Č H L 

R R A U K S E S Á R K K 

K A T A B Í Ř H A N Š A 

K N S A Y K T D A P O D 

B A L E T K A N I D O H 

BALETKA OHRADA 
DOPAD OLINKA 
FLOTILA PACIČKA 
HODINA PASTELKA 
HONÁCI PLACIČKA 
HRANA SEMILY 
HŘEBEN SILNICE 
HŘÍBATA SKUPINA 
KLAPKA SLUNCE 
KLAUNI STARCI 
KLOVATINA STŘELCI 
KOLTY TANEC 
KOPEC TATRA 
KRAJTA TLAPKA 
MAKETA TRUBKA 
MOCNICA TŘETINA 
NICOTA VALNÍK 


