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Vážení čtenáři,

právě držíte v rukou nejnovější číslo našeho Občasníku 
a mně je nesmírnou ctí, že právě já Vám mohu v několika 
příštích větách o něco přiblížit život v našem zařízení, jeho 
osobité kouzlo a individualitu. IGF Alzheimer centrum 
Třebíč je místem, kde se každý náš klient stává součástí 
rodiny, kterou jsme se za roky fungování centra stali. 
Každá jeho potřeba a přání jsou pro nás na prvním místě. 
Snažíme se, aby život v našem zařízení přinesl Vašim 
nejbližším co možná největší prožitky, proto připravujeme 
programy spojené s význačnými obdobími roku, ale 
i zážitky stimulující smysly. 

Začátkem roku se naši klienti účastnili zabijačkových 
hodů, které byly spojené s ochutnáváním tradičních 
pokrmů. Velikonoce se nesly v duchu pomlázek, barvení 
vajíček a pečení. Jaro jsme přivítali vůní bylinek, z kterých 
klienti tvořili pytlíčky a sirupy a čarodějnickým rejem jsme 
proletěli s lekcí kouzel od opravdového kouzelníka. Letní 
měsíce jsme měli k načerpání slunce a pozitivity, nasátí 
atmosféry prázdnin a pomalému přestupu k podzimu, 
který jsme odstartovali vlastním malým vinobraním, 
přešli k dlabání dýní a podzimní výzdobě. 

Úvodní slovo



A nyní přichází čas Vánoc. To kouzelné období, které 
spojuje všechny lidi na světě, a především přátele 
a rodinu. Naše centrum brzy rozvoní první vánoční 
cukroví, které klienti s oblibou pečou, rozsvítí se první 
světélka a ve vzduchu bude cítit ona hřejivá atmosféra, 
kterou svátky navozují.  Zazpíváme si vánoční koledy, 
které naše klienty a vlastně i nás ostatní vrací v čase 
do dob, kdy Vánoce byly svátky klidu a míru. A přesně 
takové jsou u nás. Je to čas, který trávíme vzpomínáním, 
sdílením tradic a lidské dobroty. Čas, kdy si více než jindy 
uvědomuji důležitost našeho poslání. A já děkuji všem 
svým kolegům, že díky jejich profesionalitě a oddanosti 
k práci se naše centrum stává místem obohacujícím 
nás zaměstnance a pevně doufám, že hřejivým pro naše 
klienty a jejich rodiny. 

Tereza Paroulková
vedoucí zdravotnického úseku
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Bohoslužba
Každé pondělí k nám do centra přichází otec Václav 
Kříž, který pro zájemce vede pravidelné bohoslužby. Pan 
farář má pro nás vždy připravené krásné kázání. Klienti 
se zapojují přeříkáváním modliteb i zpěvem známých 
duchovních písní. Nakonec nám všem otec požehná.



Bylinkové pytlíčky 
a meduňkový sirup
Bylinky jsou známé svými blahodárnými účinky v mnoha 
směrech, a tak jsme se společně i u nás jednoho dne 
vydali nějaké natrhat.

Přinesli jsme si jich nakonec spoustu a klienti tak měli 
nejdříve za úkol poznat podle vůně, chuti nebo vzhledu, 
o jakou bylinu nebo koření se jedná. Bylinky jsme poté 
usušily a naplnily jimi pytlíčky, které si klientky sami ušily. 
Mezi bylinkami jsme hojně nasbírali třeba také meduňku, 
kterou jsme nakonec použili na přípravu sirupu. Několik 
naplněných lahví nám tak posloužilo jako výborné sladké 
osvěžení v letních dnech.  



Čarodějnice
Dne 30. dubna jsme si ani my nenechali ujít čarodějnické 
odpoledne. Bylo připraveno několik stanovišť s různými 
úkoly, kde bylo možné soutěžit v létání na koštěti, hledání 
ve velkém hrnci plném nejrůznější havěti, házení kroužky 
do dálky a nesměl chybět ani čarodějnický kvíz. Největší 
úspěch však měla lekce čarování s opravdovým 
kouzelníkem. Za splnění všech úkolů dostali klienti 
čarodějnický diplom a špekáček, který jsme si společně 
upekli na ohni. V závěru všichni přítomní žasli nad 
žonglováním s noži a zapálenými pochodněmi.



Cirkus
Druhý červnový pátek byl pro naše klienty velice pestrý. 
Náš bývalý aktivizační pracovník, žonglér Milan Ošmera, 
domluvil návštěvu u svých přátel v cirkusu Humberto. 
V rámci návštěvy tak pro nás bylo připraveno speciální 
představení, kde jsme mohli sledovat například umění 
maďarské vzdušné akrobatky Júlie Szegedi na visuté 
hrazdě. Uznávaní italští drezéři Adriana a Amedeo Folco 
nám pak předvedli výcvik osmi koní. Poté následovalo 
představení dvou slonic Sharon a Baby, ke kterým 
následně mohli klienti i z blízka a zkusit si zvířata nakrmit.  
Nakonec nás ještě čekala prohlídka zvířecích stájí, 
kde naše návštěva cirkusu končila. Pro naše klienty 
to byl úžasný zážitek, který bychom si rádi zase někdy 
zopakovali.



Den přátelství
Na sobotu 30. července připadal den přátelství, a tak jsme 
si i my u nás v centru připomněli, jak důležité je mít pár 
přátel ve své blízkosti. Den jsme proto začali dopolední 
výrobou smějících se smajlíků, které jsme přivázali na 
provázek a následně z nich vytvořili jeden velký úsměv. 
Odpoledne se pak naši klienti sešli ve velkém sále, kde 
jsme si společně zazpívali a k tomu si pochutnali na 
výborné kávě a sušenkách. 

Takto společně strávený den byl jedním z důkazů, že 
i u nás si dokážeme vytvořit příjemné přátelské prostředí, 
které nás může obohatit o společné zážitky, zkušenosti, 
radosti i trápení.

A život bez přátel? Byl by přeci nudný a chudý…



Divadelní 
představení
Na konci školního roku si pro naše klienty děti ze základní 
školy Světlo připravily divadelní představení televizní 
pohádky Tajemství staré bambitky.

Děti nám zahrály výpravnou pohádku o království, 
nástrahách vypočítavých rádců, spravedlivém 
loupežníkovi Karabovi či jeho nebojácné dceři Aničce, 
která nakonec s otcovou bambitkou království zachrání. 
Nejen představení ale i společně strávené odpoledne tak 
mělo dobrý konec. Klientům se představení velice líbilo 
a odměnili děti nejen velkým potleskem, ale i zmrzlinou. 

Společně strávený čas se tak nesl v duchu zábavy, 
předání cenných rad, zkušeností, ale také kulturního 
zážitku a všedních radostí, které je pro mezigenerační 
setkávání velkým přínosem. 



Dýňobraní
Je podzim a k podzimu neodmyslitelně patří dýně. Ani my 
jsme nezůstali pozadu. Dvě velké dýně jsme si vydlabali 
a vyřezali na nich strašidelný obličej. Když nastane 
večer, dýně nám krásně svítí. Z dýně Hokaido jsme uvařili 
polévku. Klienti si nakrájeli kořenovou zeleninu, cibulku 
osmažili a nechali s dýní podusit. Dochutili ji kořením 
a rozmixovali. Na polévce si moc pochutnali. 



Kytarové vystoupení
Jak je známo, hudba dokáže rozveselit i ty nejchmurnější 
dny a nám do centra tak přináší radost hned několikrát 
v měsíci, kdy za námi přichází pan Benda se svým 
kytarovým vystoupením. Hraje nám pak známé písničky 
různých žánrů, od dechovky až po country. Řada klientů 
se pak neubrání vlídným melodiím a připojí se k panu 
Bendovi ať už zpěvem, nebo i tancem. Vystoupení tak 
vždy sklidí velký potlesk a všichni se hned těší na další 
shledání. 



Mikulášské balíčky 
pro děti
V rámci Dne otevřených dveří si zájemci mohli koupit 
linecké cukroví a malované hrníčky, které vyrobili naši 
klienti. Za výtěžek se nakoupily sladkosti, ze kterých jsme 
společně udělali mikulášské balíčky pro děti z Dětského 
domova v Budkově. Do pytlíčků jsme dali perník, tatranku, 
vánoční čokoládové figurky, malou čokoládku a také 
arašídy. Takto připravené balíčky poputují do Dětského 
domova v Budkově.



Tvoření věnců
Společně s letními teplotami přichází i čas žní a sběru 
levandule. My jsme se rozhodli využít těchto surovin 
a společně s klienty jsme vytvořili výzdobu do našeho 
centra. Stačil svazek obilí, kousek drátu a slaměný věnec 
jako základ. Pak už jsme jen dozdobili snítkami levandulí 
a krásné věnce byly na světě! Ty nám teď nejen zdobí, 
ale i krásně provoní naše společenské prostory. A jelikož 
se tato aktivita klientům velice líbila, určitě si ji znovu 
zopakujeme, tentokrát s podzimní tématikou. 



Velikonoce
K Velikonocům již tradičně patří výroba pomlázky, pečení, 
barvení vajíček a také koleda. S klientkami jsme proto 
v týdnu před svátky napekly perníčky i linecké cukroví. 
O víkendu jsme pak pro koledníky ještě nabarvily vajíčka, 
která k svátku také neodmyslitelně patří. Ani mužské 
zastoupení centra pak nezůstalo pozadu. Klienti si mohli 
uplést pomlázky, se kterými o Velikonočním pondělí 
obcházeli všechny naše klientky. Koleda se tak nesla 
všemi patry centra, za kterou si pánové vysloužili pestré 
stuhy na pomlázku, cukroví i vajíčko.  



Vystoupení 
gymnastek
Druhý týden v červnu nás navštívily mladé gymnastky 
z oddílu Moderní a estetické gymnastiky Třebíč. 
Gymnastky nám pod vedením trenérek Michaely 
Křenkové a Sabiny Vlachové předvedly skupinové 
i individuální vystoupení, v rámci, kterých děvčata cvičila 
například s míči a obručí. Mohli jsme tak shlédnout jejich 
soutěžní sestavy, za které získaly hned několik medailí. 
Ta nejnovější ocenění nám dokonce přinesly i ukázat. Za 
jejich ochotu, píli a krásná vystoupení si pak gymnastky 
vysloužily dlouhý potlesk a čokoládovou odměnu. 



Zabíjačkové hody
Zimní měsíce jsou již tradičně díky vhodných chladným 
podmínkám spojené se zabíjačkou. A stejně jako se 
zabíjačky staly určitou společenskou událostí, udělali 
jsme si jedno hezké společné odpoledne při této 
příležitosti i u nás. Vůně zabíjačkových pochoutek nás 
všechny jednoho dne vlákala až do jídelny, kde pro nás 
byly připraveny ukázkové hody.  Zdatným kuchařům 
jsme se pak mohli dívat přímo pod ruce a sledovat, 
jak se například plní a špejlují jitrnice. A co by to bylo 
za zabíjačku bez ochutnávky? Ochutnali jsme třeba 
výbornou tlačenku i prejt. Na jitrnicích jsme si pak všichni 
pochutnali u oběda a už se opět moc těšíme na další 
podobnou chutnou akci. 



Žonglér
Ve čtvrtek 3. 2. 2022 navštívil naše centrum žonglér 
Milan Ošmera, který si pro nás připravil hned několik 
zábavných představení. V rámci programu předvedl 
například skvělé žonglérské kousky s míčky, kruhy, kužely 
nebo také talíři. Nechybělo ani několik kouzelnických 
čísel, která naši klienti bedlivě sledovali. Sami poté měli 
možnost zkusit si některé kouzelnické triky, avšak nikomu 
se to nepovedlo tak, jako opravdovému kouzelníkovi. 



Stojíme
na pevných základech

Naši partneři
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