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Otevření relaxační zóny domova
20. 08. 2014 proběhlo v našem domově slavnostní otevření relaxační zóny.
U této příležitosti jsme přivítali i návštěvníky, kteří do našeho domova zavítali v rámci Dne
otevřených dveří 2014.

Budování relaxační zóny započalo již v roce 2013 a jsme velmi rádi, že jsme relaxační zónu v
letošním roce dle plánu úspěšně dokončili.
Relaxační zóna (jednotlivé její části) se stala lákadlem pro naše klienty a návštěvníky již v průběhu
svého budování.
Budování relaxační zóny začalo již v roce 2013 oplocením zahrady:

Stavební úpravy pokračovaly v letošním roce:

Relaxační zóna je upravena tak, aby si v ní každý z našich klientů mohl najít aktivitu, která ho baví.
V zahradě naleznete:

Stroj na procvičování kloubů

Altánek s posezením

Ruské kuželky

a ramen

Užitková část zahrady

Okrasná část zahrady

V užitkové části zahrady mají uživatelé k dispozici záhony se
zeleninou a ovocné keře.

V současné době je celá zóna již volně přístupná a těší nás, že je hojně využívaná jednak našimi
klienty, ale i jejich návštěvami.
U příležitosti otevření relaxační zóny proběhl v domově i Den otevřených dveří 2014. Pevně
věříme, že se návštěvníkům v našem domově stále líbí a tak se i nadále k nám rádi budou vracet.

Text: Bc. Dana Červonyjová

V. Chvalkovský turnaj

Na Chvalkovský turnaj jsme se letos moc těšili, protože se měl uskutečnit v naší nové relaxační
zóně, kde máme k vyplnění volného času našich seniorů např. Ruské kuželky aj., ale bohužel pro
nepřízeň počasí ředitelka domova zahájila již V. turnaj v pořadí ve společenské místnosti DpS
Chvalkov.
Pani ředitelka přivítala soutěžící z DpS Kaplice, Horní Stropnice, Kůsova a také soutěžící z našeho
domova, popřála jim hodně úspěchů, radosti a zážitků z turnaje.
Klienti domovů soutěžili ve třech disciplínách - kuželky, hod míčku na cíl, poznávání hub. Pro
zpestření a legraci si zasoutěžili i doprovázející zaměstnanci zúčastněných seniorů.
Společenská místnost byla celé dopoledne plná smíchu, radosti, ale i zklamání, které ke každé
soutěži patří. A když pani ředitelka při odpolední kávě vyhlásila výsledky a předala ceny vítězům,
byli všichni mile překvapeni.

A jak to dopadlo?
Soutěž klientů: 1. Kůsov
2. Chvalkov
3. Horní Stropnice
4. Kaplice

Soutěž zaměstnanců: 1. Horní Stropnice
2. Kůsov
3. Chvalkov
4. Kaplice

Ceny byly předány a my jsme se začali pomalu loučit a těšit na další již VI. ročník Chvalkovského
turnaje.
,,Tak příště, nashledanou v relaxační zóně plné slunce a rozkvetlých květin!“
Sponzor akce: APSS ČR
Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová

TVOŘIVÉ RUCE V DPS KAPLICE
Už třetí setkání projektu ,,TVOŘIVÉ RUCE “ proběhlo v DpS Kaplice. Tématem tohoto setkání byl
barevný podzim. Náš domov se nachází v krásné přírodě, proto jsme se inspirovali tím, co je nám
blízké. S našimi klienty jsme vytvořili podzimní les. Jako materiál jsme použili přírodní suroviny:
mech, šípky, klacíky, ale také textilní látky, přízi na pavučinu, keramickou hmotu atd.

Pan Josef Bartyzal nám vyřezal ve své dílně dřevěný krmelec, do kterého jsme dali seno.
V našem lese nechyběla ani zvířátka např. srnky, zajíci, ježci, veverka a další. Myslím, že se nám
barevný podzimní les moc povedl a všichni obdivovali a chválili jeho tvůrce.

V DpS Kaplice hodnotili kromě výrobků také pěvecké umění. Nejprve byli vybráni páni řidiči ze
všech zúčastněných domovů, kteří by se byli tohoto úkolu rádi vzdali, ale nebylo jim to nic platné.
Další na řadě byli sociální pracovníci. Na konec vystoupili klienti ze všech domovů. Naši klienti si
vybrali píseň Okolo Třeboně a umístili se na druhém místě. Již nyní se těšíme na čtvrté závěrečné
setkání projektu ,,TVOŘIVÉ RUCE“ s tématem Vánoce.
Text: Dagmar Netušilová

Poznáváme krásy české vlasti
Návštěva Vysočiny
Během našeho cestování po krajích naší republiky, jsme v měsíci srpnu zavítali na Vysočinu.
Navštívili jsme města i místa často vyhledávaná turisty. Například v Jihlavě nás zaujala ZOO,
v Telči zámek, V Třebíči synagoga a v její blízkosti kostel Zelená Hora. Ve Velkém Meziříčí jsme
si ukázali dálniční most. K tomuto kraji se váže mnoho pověstí, které jsme si přečetli a nakonec
poslechli písničky od Vysočinky, která z Vysočiny pochází. Celý týden nechyběla ani krajová jídla,
jako např. Vysočinský mrkvanec, Naháč z Vysočiny a bramborový knedlík s česnekem a
majoránkou. Při čtení pověstí o tomto kraji jsme ochutnali salám Vysočinu a popíjeli čaj z Jemči,
zazpívali si písničky jako např. Vysočino, krásná Vysočino.
Paní kuchařky pro nás v rámci specialit těchto krajů připravily:

Vysočinské mrkvance

Kachní stehno a bramborový
knedlík s česnekem a
majoránkou

Naháč z Vysočiny

A víte, co všechno se na Vysočině vyrábí? My už ano!

Putování Jižní Moravou
V září jsme se podívali na Jižní Moravu. I v tomto kraji je mnoho krásných míst a zajímavostí.
Prošli jsme si Brno, vinařská města jako Mikulov, Znojmo, Hodonín. Nahlédli do nádherného
zámku Lednice, podívali se do Moravského krasu – jeskyní a koukli i do hluboké propasti
Machocha. Jelikož je Jižní Morava bohatá na krásné lidové písničky, některé jsme si zazpívali.
Pustili jsme si záznam z Jízdy králů a hymny „Já Moravan“. U odpoledního posezení jsme si snědly
společně pečenou bábovku dle receptu maminky T.G. Masaryka a přečetli pověst o Bučovicích,
Macoše a prohlédli jsme si spoustu fotek a prospektů z tohoto kraje. Nechyběla ani ochutnávka vína
z Pálavy, moravského uzeného a okurek ze Znojma. Naše kuchařky opět připravily našemu domovu
typická moravská jídla.

Text: Miloslava Šuplerová

Pomůcka na procvičování jemné motoriky
Při výběru sportovních, vědomostních a jiných soutěžních úkolů na sportovní den se zapojil také
náš pan údržbář Roman. Zhotovil čtyři dřevěné destičky (pro čtyři družstva) a seřízl pastelky tak,
aby každá byla o půl cm menší než ta předešlá. Úkolem pro soutěžící bylo co nejdříve seřadit
pastelky na již zmiňované destičky od největší po nejmenší. Vyhrál ten, kdo seřadil pastelky
nejrychleji.
Tuto dřevěnou pomůcku budeme dále používat i pro naše klienty na procvičování jemné motoriky.

Text: Dagmar Netušilová

Barevný podzim
Bc. Jindřiška Balíková

Léto již odešlo,
podzim se hlásí.
Na polích sklizeny
obilné klasy.

Jen chladný vítr
ze strnišť věje.
Mlhová peřina
ráno zem hřeje.

Ve školách zazvoní,
děti již běží.
Všechno to učení
unesou stěží.

Sluneční paprsek
ohřeje den,
s posledním zvoněním
poběží ven.

Na nebi se usmívá papírový drak,
radostný křik dětí a barevné listí,
to podzim je tu...tak!

Foto pro potěchu
Dýňová úroda 2014

Motto:
„Řekni mi něco a já to mohu zapomenout. Ukaž mi něco a možná si to budu pamatovat.
Obejmi mne a já nezapomenu nikdy…“
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