
Mnoho štěstí, zdraví,  

osobní pohody 

do nového roku 2017  

Vám přeji zaměstnanci  

Domácí punč 
 

Nic nezahřeje tak dobře jako punč. Snad jen svařák, nebo grog. Kromě příjemného zahřá-
tí však umí punč i něco víc, navodit skvělou sváteční pohodu.  

Recept na domácí punč: 
Záměrně u některých ingrediencí neuvádíme přesná množství. Chcete-li silnější punč, při-
dejte více rumu. Máte rádi sladký punč? Použijte polosladké nebo sladké víno, popřípadě 
punč více doslaďte cukrem. Zkrátka vylaďte si punč podle svého.  Na 4 porce domácího 
punče si tedy připravte následující ingredience: 

 1l červeného vína 
 400 ml černého čaje 
 150 ml  rumu nebo griotky 
 citrón 
 celé skořice 
 kousky hřebíčku 
 ovoce dle chuti  
 cukr 

DOMOVÁČEK 4/2016 Strana 6 

SPOLEČNÉ AKCE ROKU 
2016 
Více na stranách 2 - 4 

NOVINKY ZE 
ZDRAVOTNÍHO 
ODDĚLENÍ 
Nové rehabilitační 
pomůcky 
Více na straně 5 

VÁNOČNÍ RECEPTY 
Vaříme vánoční punč 
Více na straně  6 

V průběhu roku 2016 jsme pro naše seniory připravili nepřeberné množství volnočaso-
vých aktivit. Jsou připravovány tak, aby si klienti mohli vybrat podle svých zájmů. Nabíd-
ka se skládá z denních pravidelných aktivit doplněných o akce, které se vážou na tradice 
nebo na roční období. 
Týdenní harmonogram aktivit zahrnuje každodenní činnost ergo-dílny, trénování paměti 
3x v týdnu, společenské hry, literární kroužek nebo práci v keramické dílně. Poskytuje-
me také možnost výuky práce s počítačem nebo využití internetu. Každý měsíc se klienti 
mohou těšit na filmové promítání filmů v Kině Sen. 

Akce se konají ve společenském sále do-

mova. Klienti tyto akce rádi navštěvují, 

tradičně jsou hodnoceny kladně. Dále 

jsme uspořádali tematické akce - stavění 

májky, svatodušní vaječina, jahodové 

mámení, dožínkové posezení a rozlou-

čení s létem. Cílem těchto akcí je připo-

menutí tradic zábavnou formou.  

Společná oslava narozenin klientů je organi-
zována pravidelně každé čtvrtletí. Společné 
setkání rodinných příslušníků, oslavenců a ve-
dení domova je velmi oblíbené. 
V minulém roce proběhly tradiční kulturní ak-

ce - papučový bál, šibřinky, MDŽ, pomlázková 

zábava, pálení čarodějnic, týden soc. služeb - 

kvízové odpoledne a rozsvícení vánočního 

stromu.  

Ohlédnutí za rokem 2016 

https://www.alkoholium.cz/sucha-polosucha-polosladka-a-sladka-vina-mate-v-nich-jasno/
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Dýňové překvapení 
Poslední říjnový den jsme se společně s klienty věnovali tradičnímu zpracování dýní. Ně-
které dýně se nám podařilo vyřezat a tím nám posloužily k podzimní  výzdobě domova.  
Ty ostatní jsme proměnili ve voňavý dýňový kompot.  Klienti vzpomínali na recepty a pří-
pravu oblíbené kulinářské pochoutky. Ze všech možných variant jsme nakonec vybrali re-
cept, kde jsme příchuť vylepšili kousky ananasu, hřebíčku a nového koření. Naše snažení 
provonělo celý domov a miska dobrého, zaleženého dýňového kompotu přišla všem k 
chuti. 

Smažení bramboráků 
Sychravé podzimní dny jsou předzvěstí nadcházející zimy. Začíná se brzy stmívat a na člo-
věka mohou padnout chmury.  Ovšem my známe recept, jak podzimní melancholii pře-
dejít! Společné setkání u dobrého bramboráku. Bramborák, který si sami připravíme a 
usmažíme má mnoho výhod, které jsme náležitě ocenili. Připravili jsme si ho podle svého 
vlastního receptu. Byl krásně voňavý, čerstvý a křupavý. Vyvolal mnoho vzpomínek u na-
šich uživatelů, kteří se o ně rádi s námi podělili.  

Ohlédnutí za rokem 2016 

Dobrý den, 
 
dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Jitka Hrabálková a 
nastoupila jsem do Domova pro seniory Přerov jako staniční sestra. 
Již 16. rok pracuji v sociálních službách. Těším se na naši vzájem-
nou spolupráci. Do nového roku Vám přeji  hlavně zdraví a osobní 
pohody. 

Elektrické invalidní vozíky 
Od měsíce října si mohou klienti Domova seniorů zapůjčit elektrický invalidní vozík, který 
jim usnadní pohyb a zvýší jejich samostatnost. Pracovnice fyzioterapie Vám ochotně vy-
světlí za jakých podmínek je možné si vozík zapůjčit a následně s Vámi jízdu nacvičí.  

 

Novinky v oddělení zdravotní a sociální péče 
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Na co se můžeme těšit v roce 2017  

Pro přicházející rok jsme opět přichystali aktivity, které zpestří náš život v domově. 
Ve všední dny, v dopoledních hodinách, se budeme scházet na dílničce. Také další oblíbe-
ná setkávání při společenských hrách, nebo trénování paměti bude probíhat pravidelně 
podle harmonogramu aktivit, který je zveřejněný na nástěnkách na každém oddělení. V 
měsíci lednu jsou naplánovaná setkání v dámském a pánském klubu, turnaj v kuželkách, 
nebo papučový bál. V dalších měsících roku se můžeme například těšit na tradiční vodění 
medvěda a šibřinky, stavění májky, společné oslavy narozenin, nebo besedy o cestování.  
Všechny aktivity jsou plánované s ohledem na Vaše zájmy a přání. Jsme rádi, že můžeme 
nabízet takto různorodé možnosti trávení volného času a těší nás Váš zájem. V roce 
2017, tak jako i v minulých letech, rádi pomůžeme realizovat i Vaše osobní přání při uží-
vání volného času.  



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
V neděli 27. listopadu začal adventní čas. Čas očekávání, těšení a přípravy na Vánoce. 
V Domově pro seniory tento čas započal slavnostním rozsvícením vánočního stromu a 
zapálením první adventní svíčky. Strom, laděný do stříbrné, za přítomnosti velkého zá-
jmu obyvatel domova a jejich rodinných příslušníků, slavnostně rozsvítila paní ředitelka 
Jana Žouželková. Obyvatelé i zaměstnanci si společně, s hudební skupinou Srdíčko, za-
zpívali koledy a lidové písně. Lahodné svařené víno a voňavý perník doplnily příjemnou 
atmosféru nedělního odpoledne.  

Atmosféra Vánoc a vánoční zvyky nás provází celý život. Jako děti píšeme dopisy Ježíš-
kovi a jako dospělí se ta přání z dopisů snažíme splnit. Vánoční svátky jsou obdobím kli-
du pohody a přátelských setkání. V našem domově se snažíme, aby se vánoční atmo-
sféra šířila domovem po celou adventní dobu. Vyzdobený domov přivítal v průběhu 
měsíce prosince děti z okolních mateřských škol, které přišly se svým vánočním progra-
mem potěšit  naše seniory.  

Ohlédnutí za rokem 2016 
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Kvízové odpoledne 
V rámci týdne sociálních služeb, který 
se konal od 3. do 9. října 2016, se v 
Domově pro seniory uskutečnilo sou-
těžní odpoledne. Nápad, uspořádat 
kvízovou soutěž, byl přijatý 
s nadšením a přihlásilo se mnoho sou-
těžících, kteří chtěli poměřit své síly 
s ostatními. V sále domova se sešli uži-
vatelé pečovatelské služby, kteří vy-
tvořili šest týmů a uživatelé Domova 
pro seniory vytvořili dva týmy. Soutěž 
byla přichystána tak, aby se co nejvíce 

 

přiblížila profesionálnímu televizní-
mu vysílání, které většina seniorů 
s nadšením sleduje. Pravidla byla 
podobná turnaji. Po spravedlivém 
losování vyzvala moderátorka sou-
těžící týmy, aby se připravily a za-
čaly se soustředit na otázky. Spo-
lečně jsme si mohli ověřit znalosti 
z hudby, filmu, aktuálního dění, ale 
také hledat odpověď významu: Co 
je to strdí, nebo verpánek.  

Boj to byl opravdu litý a soutěžící 
chtěli pro svůj tým ty nejlepší vý-
sledky. Bod byl připsán vždy za 
správnou odpověď, která mohla 
zaznít až po přihlášení se zvoneč-
kem. To byla opravdu adrenalino-
vá záležitost, být rychlejší - zazvo-
nit dřív než protihráč.  
Každá soutěž má svého vítěze i u 
nás si tři nejlepší týmy převzaly 
diplomy a drobné dárky. Věříme 
však, že vítězové byli všichni, kteří 
se zúčastnili.  

Ohlédnutí za rokem 2016 
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