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Zahradní narozeninová oslava 
7. výročí otevření Domova
Když se ohlédneme za narozenino-
vým dnem, který proběhl 9.9. 2021 
za slunného počasí, v příjemné at-
mosféře „na lidovou notu“, může-
me jen říct: Povedl se a více tako-
vých dnů  Grin.
Od 14 hodin se dveře Domova 
otevřely rodinným příslušníkům 
našich klientů i zaměstnancům 
a pozvaným hostům, aby je naše 
děvčata v lidových krojích zvese-
la přivítala chlebem a solí a po-
častovala, jak se u nás říká, štam-
prličkou medoviny. Zavítali k nám 
také kolegové ze sesterských 
zařízení Mostu, Roztok u Prahy 
a kolegové ze správy, kteří sídlí 
v Dobříši. Pozvání přijali zástupci 
z řad odborné veřejnosti a spo-
lupracujících veřejných institucí.
Všichni pozvaní hosté si mohli, 
po nezbytných protiepidemio-
logických šetření, užívat všech 

překvapení, které jsme si pro ně 
připravili.
Po úvodu moderátorky programu 
paní Renaty, zahájila slavnostní 
odpoledne ředitelka zařízení Le-
ona Seberová a zakladatelé sítě 
Domov Alzheimer Radek Žádník 
a Karolina Honlová.

Součástí programu bylo pěvecké 
vystoupení našich klientek „Bábr-
linek z Darkova“ a taneční vystou-
pení zaměstnanců covidového 

tance Jeruzaléma, který je popu-
lární po celém světě. Tančili s ra-
dostí, srdcem a s nadšením, které 
bylo znát. Poděkování jim a také 
věrným zaměstnancům, kteří po 7 
let pro Domov pracují se srdcem, 
se ujala vedoucí sociální pracovni-
ce paní Mária Schindlerová s mo-
derátorkou programu. 
K významného aktu – krájení na-
rozeninového dortu, byla pozvá-
na poslankyně za Moravskoslezský 
kraj pro Sociální služby paní Andrea 
Babišová, která Domovu přinesla fi-
nanční dar ve výši 10 000 Kč. Děku-
jeme! Tak jako děkujeme i pekárně 
Rychvald za dary, které jsme předali 
našim milým kolegům.
Pak už následoval úchvatný pro-
gram plný lidové hudby, tance 
a zpěvu, který zajišťovala cimbálo-
vá skupina pana Friše, mažoretky 
a folklorní soubor Vřesina. Hosté se 
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nechali inspirovat ladnými pohyby 
profesionálů a za chvíli bylo na par-
ketu plno velkých a malých neúnav-
ných tanečníků.  Zahrada nám na-
bídla, ale i jiné klidnější aktivity. Při 
procházce jsme se mohli pozastavit 
a nahlédnout do lidového umění 
nejen našich klientů, ale i klientů 
z jiných domovů sociálních služeb. 
Viděli jsme a mohli si vyzkoušet ple-
tení košíků nebo zdobení perníčků 
a mohli jsme ochutnat valašské fr-
gále. Nechyběl ani soutěžní pro-
gram pro větší i menší děti, skákací 
hrad a kreslení.

V příjemné atmosféře se jedlo a pilo 
z bohaté nabídky zahradního rautu, 
který byl sestaven podle lidových 
.receptů. Z pití se čepovala ,v našem 
kraji oblíbená, pivní  "desítka Rade-
gast", ale naši pozornosti neunikla 
ani degustace francouzského vína a 
čokolád. Děti se mohly těšit z do-
mácí jahodové zmrzliny a dospělé 
návštěvníky jistě zaujal Gorolský gu-
láš  s hovězím masem nebo grilova-
né kolénko, popřípadě to mohl být 
jeden z lidových pokrmů,- například 
polešniky se zakysanou smetanou.
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Zahradní narozeninová oslava  
7. výročí otevření Domova (fotoreportáž)
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Mostecké dožínky

Chlupaté štěstí v Mostě

Koláče máme upečené, buř-
ty připravené, věnce z obi-
lí upletené, tak šup do krojů 
a můžeme se vrhnout na osla-
vu ukončení léta, tedy na Do-
žínky. Počasí nám krásně přálo, 
celý den svítilo sluníčko. Koláče, 
které jsme si na tento den upek-
li, byly opravdu mňam, mňam 

a ke kafíčku přišly vhod. Na gri-
lu se smažily buřty a ve skleni-
cích vonělo pivečko (samozřejmě 
nealkoholické). Zazpívali jsme si 
krásné lidové písně a vyprávěli si 
o Dožínkách. Bylo to nádherné 
odpoledne, ani se nám nechtělo 
ho ukončit a jít spát.

O naše chlupaté štěstí se v Do-
mově společně staráme už skoro 
7 měsíců. Je to pěkný jedlík a ma-
zel. Jmenuje se Tečka, ale každý kli-
ent mu říká jinak. Většinou podle 
zvířátka, které měl rád. Do Domova 
se Tečka dostala, když hledala nový 
azyl, neboť původní majitel už měl 
morčátek plný dům. Každé ráno si 
nás pískáním přivolá a vyžaduje 
naši pozornost. Nejvíc mu chutna-
jí listy pampelišek a jablíčka. Péči, 

kterou mu věnujeme, nám vrací 
svou přítulností. Krásně hřeje v dla-
ních a jeho srst nás šimrá na tvá-
řích, když nás očichává. Je to prostě 
další člen naší velké rodiny.
Až k nám půjdete, můžete mu ces-
tou něco dobrého natrhat. Grin
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Již od dávných dob lidé využí-
vají symbiózu se zvířaty k lé-
čebným účelům. Pomocí ani-
moterapie je možné ovlivňovat 
a působit na široké spektrum 
tělesných i duševních obtíží. 
Blízká přítomnost živého zví-
řecího tvora vyvolává pocit 
klidu a bezpečí.

To, že zvířata umí léčit, víme 
i u nás v Domově. Zvířecími maz-
líčky se to tu jen hemží. Z men-
ších druhů zmíníme naše početné 
hejno zebřiček pestr ých, o které 
se klienti starají, také akvarijní 

r ybičky a do-
nedávna jsme 
se těšili z králičí 
samičky Shelby, 
která nás však 
nedávno opus-
tila a dohlíží na 
nás ze zvířecího 
nebe. 
Pravidelně nás 
navštěvuje fil-
mové prasátko 
Toníček, když 
si odskočí od 

svých povinností hvězdy filmo-
vého plátna. Vždy nám předvede 
nově naučené kousky, klienti jej 
rádi podrbou a nenápadně mu 
podstrčí nějakou dobrotu... 
Z animoterapií využíváme nej-
více canisterapii. Máme radost, 
že se můžeme pyšnit navázanou 
spoluprací s organizací "Tam, 
kde zvířata pomáhají," jež k nám 
pravidelně vysílá canisterapeutku 
s fenkou Maggie. Canisterapie 
u nás v Domově seniory aktivi-
zuje a podporuje v rehabilitaci. 
Novinkou v našem Domově je 

hipoterapie - terapie s koněm. 
Pro lidi s omezenou hybností je 
to ojedinělá možnost, jak se se-
tkat s tímto úžasným zvířetem. 
Od října se budeme těšit z ná-
vštěv čtyřletého hřebce krásných 
barev a jsme rádi, že můžeme 
našim klientům nabídnout i tento 
výjimečný kontakt se zástupcem 
zvířecí říše. 

Když zvířata pomáhají
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Den oslav sedmého výročí otevře-
ní Domova Alzheimer v Darkově 
připomněl všem, v čem jsou námi 
poskytované služby výjimečné 
a krásné. Ne každý den, ne tak čas-
to, ale přesto častěji, než kdokoliv 
jiný se setkáváme s lidmi, kteří vy-
stoupí ze svého soukromého pro-
storu a darují svůj čas, peníze nebo 
energii nezištně potřebným lidem 
nebo neziskovkám, které působí ve 
veřejné sféře.

Den oslav sedmých narozenin vybí-
zel k výjimečným setkáním. A proto 
jsme byli rádi, že k nám zavítala také 
paní Andrea Babišová, poslankyně 
ČR, rodačka z Bohumína, která svůj 
profesní život věnuje problemati-
ce zdravotnictví a sociálních služeb. 
V časově vytíženém měsíci nepřijela 
sama a nepřijela s prázdnou. Svým 
přístupem nás ujistila, že návštěva 
není pro ni jen nutnou povinností, ale 

i radostí. Společně se svými blízkými 
si tak mohla užít zážitku z obdarová-
ní poté, kdy ředitelce Domova Leoně 
Seberové předala šek ve výši 10 000 
Kč, který je účelně směrovaný na po-
skytování služeb klientům Domova. 
Za finanční dar ještě jednou děkuje-
me a přejeme paní Babišové mnoho 
osobních a profesních úspěchů.

A protože je obdarování nakažlivé, 
neváhali jsme a obdarovávali jsme. 
Například kytičkou jsme potěšili naše 
klientky – zpěvačky, našim majitelům 
jsme předali bochník chleba našich 
dodavatelů, zaměstnance – taneční-
ky jsme odměnili pravým valašským 
frgálem, a naše sedm let věrné za-
městnance překvapili kytičkou a fi-
nančním příspěvkem.

Před Vánoci je možná dobré si připo-
menout, že darování druhým přináší 
opravdické štěstí. Věříme, že smys-

luplnosti života si užívají i další, kteří 
nás podporují a v den oslav s námi 
nemohli být.

Děkujeme také:
Kateřině Müllerové a jejím petro-
vickým přátelům, že nás pravidelně 
zásobují svými balíčky, kterými těší ja-
zýčky i srdce našich klientů a zaměst-
nanců.

Dobrovolníkům paní Pavle Matu-
šínské a panu Radmilu Niciejovi, 
kteří k našim klientům pravidelně do-
cházejí a pomáhají, kde je potřeba.

Zástupcům školy Dakol za výpo-
moc při tvorbě zookoutku.

Organizátorce vystoupení za-
městnanců paní Ivetě Štěpáníkové 
a milé trenérce paní Emilii Levaio-
vé, která se zaměstnancům věnovala 
ve volném čase po dobu tří měsíců.

Poděkování ředitelky  
Domova v Darkově

Poděkování trenérce a organizátorce

Poděkování majitelům

Poděkování zaměstnancům

Převzetí daruPředání daru paní Babišovou Poděkování zpívajícím Bábrlinkám

Mgr. Leona Seberová 
ředitelka DA Darkov z.ú.
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Léto v RoztokáchPoděkování ředitelky  
Domova v Darkově

Harmonikář Antonín Blín potěšil  
klienty melodiemi jejich mládíŠéfkuchař Michal

Domovem i v létě voněly dobroty, 
které si klienti sami upekli

Ještě jsme se snad pro letošní rok 
nerozloučili se všemi slunečnými 
dny, ale léto už je definitivně pryč. 
A že jsme si ho užili! A to navzdory 
všemožně se měnícím a omezují-
cím koronavirovým opatřením.

Letní dny jsme trávili co nejvíc aktivně 
a venku. 

A taky na výletech. Blízkost Tichého 
údolí přímo vybízí k procházkám po-
dél vody ve stínu stromů. Park roz-
tockého zámku patřil i v létě k oblí-
beným cílům našich vycházek.

A samozřejmě jsme si nejvíce užívali 
zahrady našeho Domova. Ta se často 
měnila v dějiště různých sportovních 
klání a soutěží. A když jsme zrovna ne-
hráli kuželky, pétangue nebo jiné hry, 
tak jsme se slunili na terase, popíjeli 
ledovou kávu, jedli zmrzlinové poháry 
na mnoho způsobů, povídali si nebo se 

něco zajímavého dozvídali z různých 
zajímavých čtení, vyprávění a kvízů. 
A těch sladkostí, co jsme upekli!

Velké oblibě se těšilo také zahrad-
ní stravování. Hlavně grilování. Klienti 
spolu s našimi aktivizačními pracov-
nicemi připravovali saláty, marinovali 
maso, krájeli pečivo a k tomu popíje-
li vychlazené pivečko. Velký dík patří 
i našemu panu šéfkuchaři-údržbáři 

Michalu Kohoutovi, který je přímo mis-
trem grilování.
S létem jsme se rozloučili jak jinak než 
pořádnou zahradní slavností. Opekli 
jsme buřty, dobrá nálada byla všu-
de kolem nás. Postaral se o ni i pan 
harmonikář Antonín Blín, který hrál 
ke zpěvu i poslechu krásné písničky 
a dokresloval tak náladu a atmosféru 
končícího léta.

Pivo na terase

Oblíbenou hrou je u nás i domino

Procházky po okolí
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Kreativita znamená tvořivost. Její 
projevy vedou k výtvorům, ať už 
hmatatelným nebo duševním, kte-
ré jsou něčím zcela originálním, 
novým, pokrokovým. Kreativní lidé 
jsou v dnešní době velmi žádaní na 
trhu práce a my jsme rádi, že i ta-
kové v našem Domově máme.
Naše aktivizační pracovnice paní Darja, 
Maruška, Darina Lucie, Mirka a Renata s 
elánem sobě vlastním a za podpory ve-
dení Domova pracují s našimi klienty na 
projektech, kterými se můžeme pyšnit 
při různých příležitostech. 
Začněme Bábrlinkami z Darkova. 
Od začátku roku 2020 se pravidel-
ně schází a společně za doprovodu 
akordeonu zpívají oblíbené písně. 
Vede je paní Lucie a na akordeon hra-
je aktivizační Renata. Poprvé se veřej-
nosti představily na Generačním dni 
a následně pak při oslavách 7. výročí 

otevření Domova. Písně, jako je Vy-
soký jalovec nebo Beskyde, Beskyde, 
jsou jedny z mnoha v jejich bohatého 
repertoáru. 
Ale ani naši muži nezaostávají. Ti se 
ujali výroby vlastnoručně zhotove-
ných budek, které rozvěsili na stro-
my v naší zahradě. A to vše s pomocí 
pana Firla z DDM Juvestus. Dalším 
jejich projektem bylo zhotovení pest-
robarevných větrníků, které se vyjímají 
na vyvýšeném záhonu mezi vypěsto-
vanými rostlinami. Při výrobě a zdo-
bení zahrady pomáhaly paní Maruška 
a Mirka.
Ručně šité, vyšívaní, stříhané a jinak 
opracované výrobky z dílny naše-
ho dámského klubu zdobí nejen náš 
Domov, ale potěší i v dalekých krajích 
díky spolupráci s programem UNICEF. 
To vše za dohledu a podpory paní 
Darji a Mirky. 

Nesmíme zapomenout ani na práci 
paní Dariny, která především relaxač-
ními technikami obohacuje den těm 
klientům, kterým se tvoření již neda-
ří. Často její kreativitu dokážou ocenit 
milým slovem nebo pohledem, někdy 
překvapí životní moudrostí.
Všechna „dílka“ našich zručných klien-
tů jsme vám představili při oslavách 
7. výročí vzniku našeho Domova. 
A o tom, že se líbila i vám, svědčí ná-
sledně prázdný stůl a utržená částka 
ve výši 6 000 Kč, která je určena pro 
nákup materiálu na další vánoční tvo-
ření.

Kreativita a darkovští

Výrobky jdou do světa Radost z výrobků klientůBarevné větrníky ozdobí zahradu

Bábrlinky z Darkova na generačním dnu

Detail výrobku
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Detail výstavky

Pěvecký sbor Bábrlinky z Darkova

Výrobky klientů při reprezentaci  
na narozeninovém dni Vedoucí zpěvaček Bábrlinek paní Lucie

Pánové vyrábí větrníky

Radost z vystoupení

Tým aktivizačních pracovnic

Tvorba budek

Paní Maruška pomáhá při výrobě větrníků
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Canisterapie v Mostě
Výlet do Levandulové zahrady 
Annete v Klapý, byl pro naše kli-
entky opravdu velkým zážitkem. 
Už po cestě, která trvala třicet 
minut, sledovaly okolí a komen-
tovaly místa, která znají.  Zahra-
da Anette se nachází přímo pod 
zříceninou hradu Házmburk. 
Zahrada je plná Levandulových zá-
honů a spoustou dalších kytiček, 
všechno tam voní a hraje barvami. 
Výrobky z levandule, jak už k jídlu, 
k pití nebo na ozdobu obydlí si zde 
můžete prohlédnout, ale i koupit. 

V kavárně uprostřed zahrady jsme 
si dali kávu a k ní výborný domácí 
perník, pečený paní majitelkou. Čas 
nám příjemně, ale bohužel velmi 
rychle utekl, vůbec se nám nechtě-
lo odjet. Určitě se do zahrady zase 
brzy vrátíme.

Na narozeninovém dnu se za-
městnanci darkovského Domova 
připojili k celosvětové výzvě a za-
tancovali tanec Jerusalema, který 
nacvičovali po skupinkách během 
pracovní pauzy, doma pak každý 
individuálně. Někteří si tak spo-
lečně se svými nejbližšími údajně 
zpříjemnili i několik večerů Grin.
Chytlavý song až z Jižní Afriky do-
putoval i do České republiky. Tato 
senzace se těší velké oblibě a tan-

ce všech možných verzí mají desít-
ky milionů zhlédnutí. Choreografií 
a výzvou připomínají, jak důležité 
je se v této těžké době odreagovat 
z každodenních stresů. 
Všichni byli během pandemie skvělý 
tým a nyní se mohli konečně spojit 
kvůli něčemu radostnějšímu. „A je 
to znát,“ kvitovala pochvaly všech 
sledujících ředitelka Domova na 
facebookovém profilu, kde nato-
čené video z příprav a vystoupení 

zveřejnila. Také jsme obdrželi mno-
ho pozitivních smajlíků a srdíček 
a mnoho pochvalných komentářů. 

Výlet z Mostu do Levandulové 
zahrady Anette

Tančíme Jerusalemu
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Milí kolegové,
v rámci dlouholeté partner-
ské spolupráce s bankou 
UniCredit jsme obdrželi za-
jímavou nabídku určenou 
pro všechny naše pracov-
níky, kterou vám zde krátce 
představíme. Nabídka spo-
čívá zjednodušeně v tom, že 

pokud si zřídíte osobní účet 
u UniCredit Bank, na který si 
necháte posílat výplatu, do-
stanete každý měsíc po dobu 
jednoho roku 2 % z čisté 
částky k výplatě navíc. Ve-
dení účtu a platební karty je 
bez poplatků. Domnívám se, 
že v dnešní době, kdy roste 

inflace a zvyšují se celko-
vé životní náklady, je každá 
koruna, která se nám vrací, 
dobrá a že tuto mimořád-
nou nabídku oceníte.

Ing. Karolina Honlová
Finanční ředitelka skupiny 

Domov Alzheimer

2 % navíc 
k výplatě?  
To beru!

Infolinka 221 210 031 | www.unicreditbank.cz

Běžný účet s odměnou 2 %: Měsíční odměnu 2 % ze mzdy po dobu trvání až 12 měsíců, v maximální celkové částce 10 000 Kč, obdrží klient po připsání mzdy na účet v UniCredit Bank do 15. dne v následujícím měsíci. 
Podmínkou je vedení účtu v UniCredit Bank a pravidelné zasílání mzdy na účet v UniCredit Bank. Měsíční poplatek za vedení účtu se odvíjí dle zvoleného účtu. Nabídka dostupných účtů a detailní podmínky jsou dostupné 
na stránkách https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/bank-at-work-ucet.html. • Nabídka platí od 1. 10. do 31. 12. 2021. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Běžný účet s odměnou 2 %
Založte si účet, posílejte si k nám výplatu a my vám ji 
každý měsíc navýšíme o 2 %.
Exkluzivní nabídka pro vás.

AŽ 
10 000 Kč

Na základě naší spolupráce s  UniCredit Bank 
jsme vyjednali možnost využít jejich promo-
akce a  nabídnout našim zaměstnancům zcela 
nový fi nanční benefi t. Jak tento benefi t fun-
guje a co stačí udělat pro jeho získání, jsme se 
zeptali koordinátora programu UniCredit Bank 
pana Pavla Řepáska.

Co přináší nový benefi t našim zaměstnancům 
a jak jej mohou získat? 
Jedná se o  možnost získat k  výplatě mzdy kaž-
dý měsíc další 2 procenta, a to po dobu jednoho 
roku, až do celkové výše 10 tisíc korun. Získat jej 
může každý váš zaměstnanec, který u nás dopo-
sud nemá zřízen běžný účet, kam mu chodí mzda 
z fi remního účtu vaší společnosti. 

Budu tedy novým klientem. Co pro získání 
odměny musím udělat? 
Je to jednoduché. Vyberete si běžný účet z  naší 
nové nabídky účtů, založíte si jej na pobočce a na-
hlásíte bankéři promokód vaší společnosti. Pokud si 
účet založíte přímo online, zadáte jej v průběhu za-
kládání účtu. Založení účtu trvá pouhých 10 minut. 

Promokód pro vaši společnost je 01922831. Ná-
sledně požádáte mzdové oddělení o zasílání mzdy 
na váš nový účet do UniCredit Bank. 

Co když u vás již běžný účet mám, ale doposud 
mi na něj nechodí mzda? 
I  v  tomto případě vám náš benefi t můžeme na-
bídnout. Zde je pouze třeba přijít osobně do naší 
pobočky a opět bankéři nahlásit promokód. Ban-
kéř jej doplní k vašemu stávajícímu účtu a pak jen 
stačí dát pokyn svému zaměstnavateli, aby vám 
zasílal mzdu na tento účet. 

Zmiňoval jste, že si můžeme vybrat z nabídky 
účtů. Jaké účty nabízíte? 
UniCredit Bank nabízí tři zcela nové účty START, 
OPEN a TOP. Všechny účty jsou jednoduché, pře-
hledné a navržené tak, aby vyhovovaly individuál-
ním potřebám každého klienta. Kromě základních 
parametrů nabídnou i benefi ty v podobě cestov-
ního pojištění, cashbacku, ale i oblíbených výběrů 
z bankomatů v tuzemsku i v zahraničí zdarma. Sa-
mozřejmostí je také Internet Banking nebo mobil-
ní Smart Banking. 

Jaké další výhody jsou spojeny s nabídkou 
UniCredit Bank pro naše zaměstnance? 

Nyní máme mimořádnou nabídku spotřebitel-
ského úvěru s odměnou v podobě vrácení první 
splátky. U  nově zřízené PRESTO Půjčky vám ji 
vyplatíme na účet vedený v  UniCredit Bank, ze 
kterého je úvěr splácen, a to do 60 dnů po obdr-
žení první splátky.

Kontakt:

Ing. Pavel Řepásek
M: 602 823 196
e-mail: pavel.repasek@unicreditgroup.cz

NOVÝ BENEFIT PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE OD UNICREDIT BANK

Detailní podmínky jsou zveřejněny na stránkách https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/bank-at-work-ucet.html. • Informace k výběrům 
z bankomatů: banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o účtování 
poplatku informován na obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není 
návrhem na uzavření smlouvy. • Nabídka platí od 1. 10. do 31. 12. 2021.

Pro založení účtu použijte svůj 
promokód 01922831.

Přečtěte si informace, jak a kde 
účet založit a co vše k němu ještě 
získáte navíc a zdarma.

04532_UCB_Bank_at_Work_2PCT__Q4__inz_a_PR__DA_ZPRAVODAJ_210x297_V02.indd   104532_UCB_Bank_at_Work_2PCT__Q4__inz_a_PR__DA_ZPRAVODAJ_210x297_V02.indd   1 18.10.2021   16:1518.10.2021   16:15
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V pátek 23. července 2021 jsme 
v domově zažili nádherný den, 
byl to totiž den svatební. Manže-
lé Valáškovi si opět řekli své ANO, 
a to po 68 letech. Jejich láskyplný 
vztah nás všechny dojímá. Paní 
Eva žije s námi v Domově a pan 
Václav za ní pravidelně dochází, 
vždy jí přinese kytičku, něco dob-
rého nebo malý dáreček. 
Ve svatební den se nevěsta i že-
nich svátečně oblékli, nevěsta 
prošla rukama naší pečlivé ko-
legyně Jany. Pan ženich přijel se 
svatební květinou, stejnou jako 
měla nevěsta na své první svatbě.
Jako na každé svatbě, ani tady 
nechyběla spousta dobrot a také 
trocha nealkoholického vína. Po 

přípitku a gratulacích i od ředitele 
Domova pana Zbyňka Gembiczké-
ho se ženich ujal slova a povyprá-
věl nám o jejich seznámení a krás-
ném společném životě. S nevěstou 
zvládli rozkrojení dortu a společný 
oběd. 
Ženich nám zahrál na housle 
skladby, které se speciálně na ten-
to den naučil. Tančilo se, zpívalo, 
baštilo a radovalo celé dopoled-
ne. Několikrát nám během oslavy 
tekly slzy po tvářích, slzy štěstí, 
radosti a dojetí. Takový zážitek se 
opravdu nezapomíná.
Ještě jednou přejeme manželům 
co nejvíce společných a krásných 
let.

Svatební den

DÍK Ď
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Za peněžní, věcné dary  
i stálou podporu děkujeme:

• panu Martinu Ovčarovi
• paní Vilmě Ovčarové
• paní Martině Cibikové

• paní Vladěně Vydra
• paní Lucii Makkonen
Děkujeme kolegům v sesterských  
zařízeních Domov Alzheimer Darkov 
a Domov Alzheimer Most za pozvání  
na oslavy výročí otevření Domovů.

Poděkování z RoztokDÍK Ď

Mgr. Iva Svojitková  
Bergmanová

ředitelka DA Roztoky z.ú.
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Kalendář chystaných akcí
Co připravujeme pro klienty Domova Alzheimer?

Domov Alzheimer Roztoky
Říjen 2021
Výroba draků – z krepového papíru 
si vyrobíme podzimní dekoraci.
Posezení a beseda s roztockými 
skautkami – naše milé skautky nás 
opět přijdou potěšit. 
Vystoupení starověkých Římanů 
– kromě ukázky šermu uvidíme i pře-
hlídku dobových šperků.
Teambuilding Adventure Golf 
Budínek – posilujeme i vztahy mezi 
pracovníky Domova a vyjíždíme na 
společný minigolfový turnaj.

Listopad 2021
Zádušní mše – Dušičky 
– zavzpomínáme na zemřelé.
Svátek Sv. Huberta
Na besedu přijdou myslivci, ochutná-
me pivo z únětického pivovaru
Koncert harmonikáře

Prosinec 2021
Pečení vánočního cukroví  – spo-
lečně napečeme cukroví a budeme 
si povídat o Vánocích. Letos zkusíme 
i vánoční štoly.
Vystoupení dětí z MŠ v Roztokách
– zazní vánoční koledy.
Výlet do zámeckého parku – poje-
deme obdivovat vánoční výzdobu na 
zámku.

Advent a Vánoce – společně 
oslavíme každou adventní neděli, 
vyrobíme adventní svícen i kalen-
dář. Budeme si vyprávět o vánoč-
ních zvycích, oslavíme Štědrý den 
i ostatní vánoční svátky. Domovem 
bude znít hudba a vonět cukroví.
Silvestrovský večírek
Připravíme si silvestrovské pohoštění, 
rozloučíme se s rokem 2021 a přivítá-
me ten nový.

Říjen 2021
Návštěva Hipodromu v Mostě
- prohlídka stájí.
Procházka podzimním parkem 
Šibeník – nejkrásnější park v Mostě.
Výlet k mosteckému jezeru obklo-
penému nádhernou přírodou
Zazimování zahrady – připravíme 
naši zahradu na příchod zimy, za-
sadíme nové keře a stromky.

Listopad 2021
Výroba dušičkových věnečků – vě-
nečky odneseme na místní hřbitov, kde 
zapálíme svíčky na památku zesnulých.

Výroba vánočních ozdob a dekorací
– ozdobíme Domov a vytvoříme tím 
vánoční atmosféru.
Výroba vánočních dárků – vyro-
bíme dárky pro rodinné příslušníky 
a přátel Domova.

Prosinec 2021
Mikulášská oslava – celý den bu-
deme slavit v duchu mikulášských 
tradic.
Výroba adventních věnců – věnce 
ozdobí náš Domov a každou ad-
ventní neděli zapálíme svíčku.
Pečení cukroví, vánoček – pomocí 

receptů klientů na tradiční cukroví 
upečeme spousty dobrot.
Koncert dětí ze ZŠ v Mostě – zpěv 
koled a recitace.
Návštěva muzea v Mostě – kde 
si prohlédneme vánoční expozice 
a výstavu betlémů.
Štědrý den – posezení u vánočního 
stromku, rozdávání dárečků.
Silvestr – přivítání no-
vého roku s hudbou 
tancem a zpěvem.

Domov Alzheimer Most

Bc. Kateřina Špalková
Vedoucí sociální pracovnice

Bc. Martina Jonášová
Vedoucí sociální pracovnice

Říjen 2021
Vinobraní – k podzimu patří vi-
nobraní, lidové písničky, dobré pití 
a něco dobrého na zub. 
Biliár – na podzim všechny spor-
tovní aktivity přeneseme zpět do 
vnitřních prostor Domova. Prvním 
sportovním turnajem bude oblíbe-
ný turnaj v biliáru.
Návštěva ZOO-koutku – podzimní 
procházka zámeckým parkem s ná-
vštěvou ZOO koutku a krmením 
zvířat.

Listopad 2021
Dušičky – vyrobíme dušičkové kyti-
ce a vzpomeneme na své blízké.
Zpívá celý Darkov – celým Domo-
vem se rozezní zpěv a harmonika.
Historie Karviné – Výlet do muzea 
v Karviné-Fryštátě nám přiblíží his-
torii města Karviné. 

Prosinec 2021
Vánoce nám v Domově rozvoní 
vůně vánočního pečiva, které si 
společně napečeme.

Návštěva Mikuláše – každoročně 
k nám zavítá Mikuláš se svojí dru-
žinou. Nejinak tomu bude i v letoš-
ním roce.
Vánoční posezení – ochutnávka 
cukroví, zpěv koled, vzpomínání, 
jak jsme prožívali vánoční čas nám 
zkrátí čekání na Ježíška.

Domov Alzheimer Darkov

Pavlína Kožušníková
Vedoucí sociální pracovnice
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