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Vážení čtenáři,

právě držíte v  rukou třetí číslo našeho občasníku, který 
vychází v  období přetrvávající pandemie onemocnění 
COVID-19.
 
Tato složitá doba nás staví před zcela nové a nečekané 
výzvy, kterým jsme nuceni společně čelit. Nastalé 
překážky však život v  našem centru nezastavily, jen 
částečně zpomalily a  významně změnily. Neustále 
dbáme na to, aby naši klienti zažívali příjemnou 
a bezstarostnou atmosféru. Pobyt v našem zařízení jim 
zpestřujeme různými aktivitami v  podobě rozmanitých 
společenských akcí, pravidelném setkávání ve 
skupinkách nebo individuální péčí.
 
Zároveň nezapomínáme ani na okamžik na to, jak 
důležitý je pro naše klienty kontakt s  rodinou, ten 
průběžně zprostředkováváme formou videohovorů. 
V  závěru loňského roku jsme se konečně dočkali, 
došlo k  uvolnění opatření, které omezovalo návštěvy 
v  pobytových službách. Reagovali jsme okamžitě, 
promptně jsme zajistili potřebné antigenní testy 
a připravili návštěvní místnost. Jako jedni z prvních jsme 
byli schopni testovat návštěvy klientů a osobní setkání 
umožnit hned od prvního dne.

Úvodní slovo



Úvod letošního roku nám přinesl další povzbuzující 
novinky ve formě očkování klientů proti onemocnění 
COVID-19, které se podařilo zajistit ve spolupráci 
s Krajským úřadem a Nemocnicí Třebíč.

Díky tomu věřím, že stejně, jako letošní vytrvalé zimě už 
dochází dech a my s nadějí vyhlížíme první teplé sluneční 
paprsky, tak brzy poleví i  přísná protipandemická 
opatření a  nastane doba kdy se budeme moci opět 
volně nadechnout a bez omezení společně setkávat.
 
Jitka Baštová 
jednatelka společnosti

V našem zařízení dodržujeme 
pravidlo čtyř „R“ — respirátor, 

ruce, rozestupy a rozum.



Obsah
Vánoce a Mikulášská nadílka

Narozeniny

Zooterapie

Aktivity

Canisterapie

Zabijačkové hody

Kadeřnictví

Masopust

Pedikúra

Rehabilitace

Na co se můžeme těšit?



Vánoce
a mikulášská nadílka
Prosinec a  s  ním spojený konec roku patří tradicím, 
a proto nás i letos navštívil Mikuláš se svými pomocníky. 
Každému klientovi přinesl balíček plný laskomin a  čert 
s andělem vykouzlil na tváři úsměv každému z nás. Při této 
příležitosti jsme si v  rámci společného tvoření zhotovili 
figurky čertů, Mikulášů i  andílků z  různých materiálů, 
abychom tématicky vyzdobili prostory našeho centra.

Ke konci roku patří neodmyslitelně Vánoce, na tento čas 
se vždy všichni náramně těšíme. Napekli jsme společně 
cukroví, zpívali koledy a  s  napětím očekávali Štědrý 
den. I ten se letos vydařil a všichni naši klienti našli pod 
stromečkem nějaký ten dárek. Spokojenost a pohoda se 
linula celou budovou.



Narozeniny
Ke konci každého měsíce si připomínáme výročí 
narození našich klientů. I  když nám současná situace 
nedovolila slavit tak jako v  časech minulých, přesto 
jsme se v menším počtu sešli ve společenské místnosti 
a  poblahopřáli jsme přítomným oslavencům. Každý 
z  nich dostal jako upomínku ke svému jubileu kytičku 
a  přání. Společné posezení při poslechu oblíbených 
lidových písní jsme si zpříjemnili tancem a  vychutnali 
jsme si kávu se sladkou dobrotou.



Zooterapie
V druhé polovině loňského roku přibyli do našeho centra 
noví zvířecí kamarádi. K  našim ptáčkům zebřičkám 
a  africkým šnekům, přibyli dva samečci morčat 
a  čistokrevný bílý hototský králíček Alfons. Pořídili jsme 
i  nové akvárium do něhož jsme nakoupili rybičky 
několika druhů — skaláry, neonky, o  čistotu v  akváriu 
pečuje Ancistrus. Jelikož víme, že každý živý tvor vykouzlí 
úsměv na tváři, je našim cílem při zooterapii přispět ke 
zlepšení kvality života klientů v našem centru. Pozitivního 
působení kontaktu se zvířetem využíváme nejen k terapii, 
ale i k relaxaci. Klienti se také společně s námi zapojují 
do péče o  naše zvířátka, hovoříme o  jejich potřebách 
a způsobu života. Společně máme velkou radost z toho, 
že se našim zvířátkům dobře daří.



Aktivity
I  v  této nelehké době jsme se snažili navodit pro naše 
klienty příjemnou a  bezstarostnou atmosféru pomocí 
našich aktivit.

V  rámci prevence a  bezpečí našich klientů probíhaly 
aktivity v  omezenějším počtu. O  to více se klienti při 
činnostech střídali, aby se dostalo na všechny.

Aktivity v našem centru jsou sestaveny na míru, každému 
klientovi je věnována maximální péče. Jedná se 
komplexní cílené činnosti zaměřené na rozvoj a podporu 
jemné motoriky, kognitivních funkcí, prevenci a udržení 
fyzické i psychické kondice. V neposlední řadě dochází 
k  integraci klientů do komunity, upevňování sociálních 
vazeb, kontaktů a zlepšení komunikačních schopností.

Každá aktivizační hodina začíná protažením celého 
pohybového aparátu za poslechu relaxační hudby 
a je zakončena dechovým cvičením. Při cvičení dochází 
k  uvolnění spasticity méně používaných svalových 
skupin a navození celkové pohody klienta. Po protažení 
se již zaměřujeme na samostatnou činnost, jako je 
rukodělná práce, arteterapie, muzikoterapie, trénink 
paměti, sledování filmů a  hraní společenských her 
v dámském či pánském klubu.

Mimo tyto aktivity jsme pro klienty zavedli také 
videohovory, kdy se mohou vidět a  slyšet se svými 
rodinami.





Canisterapie
Náš nejlepší terapeut má srst a čtyři nohy! Jednu sobotu 
nás navštívila paní Jana Konečná se svou fenkou 
hladkosrstého foxteriéra Garou. Společně pracují jako 
canisterapeutický tým.

Canisterapie by se dala přeložit jako léčba pomocí 
psů. Kromě radosti, kterou kontakt se psím kamarádem 
přináší, nabízí i  řadu dalších benefitů — rozvíjí hrubou 
i jemnou motoriku, podporuje komunikaci, rozvíjí orientaci 
v  prostoru a  čase, pomáhá při nácviku koncentrace 
paměti, rozvíjí sociální cítění, podněcuje k  pohybu 
a přispívá k duševní rovnováze a motivaci.

Klienti se mohli s Garou mazlit, házet jí míček, který Gara 
s velkou chutí aportovala. Přes počáteční obavy všichni 
brzy zjistili, že je fenka přátelská a  neublíží jim. Jejich 
tváře se během chvilky rozzářily. Někteří naši klienti často 
trpí nedostatečným prokrvováním končetin, při kontaktu 
s teplým zvířecím tělem se jim ruce rychle prohřívaly.

Obdobně pozitivní vliv byl patrný i  na svalových 
strukturách horních končetin, kdy se ruce při hlazení Gary 
postupně uvolňovaly až do té míry, že klienti byli schopni 
uchopit míček a odhodit ho. Za odměnu všem Gara na 
závěr předvedla, jaké cirkusácké kousky dokáže.





Zabijačkové hody
Havlíčkovo řeznictví a  uzenářství nachystalo pro naše 
klienty zabijačkové hody.

Chtěli je podpořit v této těžké době a oživit jim vzpomínky 
z  mládí prostřednictvím klasické řeznické výroby.
Připravili ochutnávku zabijačkových specialit — navařili 
ovárek, zabijačkovou polévku a také tlačenku. Klientům 
názorně předvedli, jak se vyrábí jitrnice a ukázku doplnili 
poutavým výkladem.

Všichni si pochutnali na zabijačkových dobrotách a při 
vyprávění řeznických mistrů vzpomínali, jak probíhaly 
zabijačky u nich doma. Setkání jim přineslo nový zážitek 
a  zpříjemnilo pobyt v  nelehké době, kdy jsou jejich 
kontakty s prostředím mimo centrum omezeny.



Kadeřnictví
Během roku 2020 jsme ve třetím patře vybudovali 
kadeřnictví. Již v  červenci a  srpnu využila služby naší 
kadeřnice většina klientů.

Všichni byli se službou velice spokojeni a  nové účesy 
jim velmi slušely. Většina si tuto chvilku péče užívá 
a berou jí jako příjemné zpestření. Během stříhání probíhá 
reminiscenční cvičení a samozřejmě příjemné povídání…
prostě jako u každého kadeřníka.

Zajišťujeme nejen stříhání a  kompletní úpravu vlasů, 
na přání vytvoříme i vodovou ondulaci, trvalou, barvení 
a melíry.



Masopust
Měsíc únor se v našem centru nesl v duchu připomínání 
českých tradic a zvyků, ke kterým patří neodmyslitelně 
i  masopust. Masopust nebo chcete-li fašank či lidově 
ostatky je slavnostní období mezi Vánocemi a  postní 
dobou. Začátek tohoto slavnostního období začíná po 
svátku Tří králů a končí Popeleční středou. Dne 16. února 
jsme tento svátek oslavili i  v  našem centru za pomocí 
pestrých masek, které jsme si s klienty poctivě vyrobili.
 
Nechyběly pestrobarevné klobouky zdobené barevnými 
krepáky a  mašlemi, škrabošky na špejlích, veselé 
papírové kravaty či kostýmy v podobě veselých skřítků 
a  další rekvizity. Na masopustním reji se podávala 
čerstvá káva a domácí občerstvení, které jsme připravili 
společně s klienty za pomoci našich šikovných kuchařek.

K poslechu a tanci jsme si zazpívali známé lidové písně 
a  na harmoniku nás doprovodila naše sociální 
pracovnice Iva Horálková. Masopust, hudbu i tanec jsme 
si užívali plnými doušky a společně s klienty zavzpomínali 
na jejich mládí. To, že se rej opravdu vyvedl dokazoval 
sál plný spokojených, usměvavých tváří a prázdné tácy 
s  občerstvením. Klienti měli také možnost po oslavě 
dodržovat půst, kdy jim naše kuchyně připravovala 
bezmasé pokrmy.





Pedikúra
Péče o  nohy by měla vždy být nedílnou součástí 
života každého z  nás, přeci jen nás celý život nosí po 
světě. Budete-li se o  ně pečlivě starat, vyhnete se 
v  budoucnosti nepříjemným otlakům, puchýřům nebo 
nehezky zarostlým a bolavým nehtům.
 
Pedikúra se provádí u  nás již nějaký ten pátek a  za tu 
dobu se klienty stala velice vyhledávanou a oblíbenou 
službou. Pedikérka přijde vždy ráno a každému klientovi 
se věnuje minimálně hodinu.

Pedikúra se odehrává v  samostatné klidné místnosti, 
aby si klienti užili služby naplno a vnímali pocit pohodlí 
a pozornosti, věnované v danou chvíli pouze jim. Nejprve 
si odpočinou ve vodní lázni, poté dojde na samotnou 
péči o nohy. Nakonec pedikérka ošetří pokožku chodidel 
hydratačním krémem. Je zřejmé, že se všichni na tuto 
službu těší a  péči si užívají. Pedikérka je vždy uvítána 
s úsměvem a vědomím, že naše klienty je potřeba hýčkat 
a rozmazlovat



Rehabilitace
Jde o  metody, snažící se o  znovuzavedení (obnovení, 
oživení, regeneraci) původního stavu pacienta, 
pomocí různých technik. Těchto technik je široká škála, 
u  nás aplikujeme spíše lehčí cvičení. Každé cvičení 
je individuální dle zdravotního stavu klientů a  jejich 
schopností.

„Znovu chodit!“ Toto je priorita našich klientů. Naší 
snahou je aktivizovat je v  chůzi. V  zimě je organismus 
náchylnější a naše energie směřuje spíše do postele, my 
se však snažíme i v tuto ospalejší dobu dodat klientům 
potřebnou energii. Pravidelné cvičení spojíme s větráním 
pokoje a při čerstvém vzduchu se snažíme pěkně a klidně 
dýchat. Dechová cvičení jsou velice oblíbená, zejména 
pro mobilní klienty. Neopomínáme ani rozvíjení jemné 
motoriky, je to důležitá činnost, obzvlášť pro klienty 
upoutané na lůžko, či klienty s motorickým problémem.
 
Používáme často i  šlapadla, která připomínají jízdu na 
kole. Cvičení probíhá před balkónovými dveřmi, aby byl 
při šlapání zajištěn dostatek čerstvého vzduchu a výhled.

Pravidelné návštěvy velice šikovného maséra též 
klientům přijdou vhod.



Na co se můžeme 
těšit?

Všechny poskytované služby 
i aktivity probíhaly v souladu 
s vládními nařízeními 
a preventivními opatřeními pro 
ochranu zdraví našich klientů.

V  měsíci březnu nás čeká Mezinárodní den žen. Tento 
svátek by měl symbolizovat naši lásku, úctu a  uznání 
vůči zástupkyním něžného pohlaví. Pánové budou mít za 
úkol vlastnoručně vyrobit ženám překvapení. Chystáme 
malé pohoštění v  tradičním duchu. V  následujícím 
měsíci nám budou klepat na dveře Velikonoce. Tento 
svátek chceme oslavit, za pomocí kreativního tvoření 
a duchovního naladění. Jaro symbolizuje nové začátky. 
Příroda se probouzí k  životu, ptáci se vracejí z  teplých 
krajin a vzduchem se nese jejich zpívání. První rostlinky 
se skrze půdu prodírají na světlo, aby se vystavily 
hřejivým slunečním paprskům. Společně s našimi klienty 
se chystáme na příchod jara i  my, chceme v  daném 
období začít sázet všemožné rostlinky do připravených 
truhlíků a pečovat o naši zahrádku.



Stojíme
na pevných základech

Naši partneři
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