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PPPOOOSSSLLLÁÁÁNNNÍÍÍ   AAA   CCCÍÍÍLLLEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY   

 

 

Poslání: 

 

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory, kteří potřebují 

pomoc druhé osoby, při svých základních životních potřebách. 

Jeho posláním je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života s důrazem na 

tradiční křesťanské hodnoty. 

 

 

CCCÍÍÍLLLEEE   KKK   NNNAAAPPPLLLNNNĚĚĚNNNÍÍÍ   PPPOOOSSSLLLÁÁÁNNNÍÍÍ   

 

1) Co nejdelší fyzická a psychická samostatnost obyvatel – podpora a pomoc vést běžný 

způsob života. 

 

2) Rozvoj péče o duchovní potřeby obyvatel. 

 

3) Vytvoření materiálních podmínek pro důstojné prožití života i stáří. 
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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO   

 

„Mým učením je můj život.“  

 

Mahátma Gándhí 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé a příznivci Domu sv. Antonína, 

představte si, jak po temné cestě kráčí osamělý mudrc. Je těsně před úsvitem a on třímá 

lucernu, jako by svítil těm, kdož půjdou za ním. Takoví mudrci, kteří svítí ostatním na 

cestu, mohou vést jedině tam, kam jsou ochotni zamířit. Jestliže z cesty sejdou, sejdou z ní 

i ti, kdož kráčejí v jejich stopách. Kdybyste byli takovým mudrcem vy, dokázali byste 

vést ostatní svým příkladem? Dokázali byste je inspirovat svou celistvostí? 

Dovolím si uvést, že znám hned několik takových mudrců. Oni sami sebe za mudrce sice 

nepovažují, přesto je jejich práce životem, který je jejich učením, jak se píše ve shora 

uvedeném citátu indického myslitele. Žijí svou prací, žijí jeden pro druhého a tento postoj 

se zrcadlí v jejich každodenní práci. Těmito mudrci jsou zaměstnanci Domu sv. Antonína 

a také oni se často ohlíží za svou odvedenou prací. Proto nepřekvapí, že při rekapitulaci 

předcházejícího roku, vždy hodnotíme, jak v osobním životě, tak v životě pracovním to, 

co se nám podařilo a co se podařilo méně, abychom se poučili. 

Celospolečensky musím s velkou radostí konstatovat, že došlo v roce 2017 konečně k 

výraznějšímu ocenění práce pracovníků (především samozřejmě žen) v sociálních 

službách. Profese jako jsou pečovatelky, ošetřovatelky, sociální pracovnice, zdravotní 

sestry v sociálních službách, byly léta na okraji zájmu veřejnosti. Až v roce 2017 se ledy 

pohnuly a došlo k výraznému navýšení celostátních platových tarifů, všech pracovníků v 

sociálních službách. Především pracovníků v přímé obslužné péči, ale i všech ostatních 

pracovníků v pomocných profesích. 
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Co nás netěší, je dosti velký procentní nárůst žádostí o umístění v našem pobytovém 

sociálním zařízení. V Domě sv. Antonína bylo celkové navýšení počtu žádosti vyšší 

bezmála o 20 %. Další věcí, která nás netěší, je ta skutečnost, že se nám nepodařilo získat 

finanční prostředky na zahájení výstavby druhé etapy modernizace Domu sv. Antonína. 

Stavbu nové ubytovací kapacity máme připravenou včetně stavebního povolení, ale 

dotační tituly bohužel nejsou vhodné pro výstavbu tohoto typu. Doufáme, že se nám v 

nadcházejícím období podaří finanční prostředky na zahájení přístavby zajistit. 

Co je dle mého názoru to nejcennější v Domě sv. Antonína? Jsou to všichni zaměstnanci, 

kteří se podílejí na službě našim obyvatelům ve všech oblastech. Nejvíce však pracovnice 

v přímé obslužné péči, které o obyvatele denně pečují. Podařilo se nám stabilizovat velmi 

kvalitní tým lidí, kteří dokáží našim obyvatelům, ale i sobě navzájem vytvořit příjemné, 

rodinné a především lidsky přívětivé prostředí. 

Profesně je tým na jednotlivých odděleních složen z pečovatelek a zdravotních sester, 

které spolu tvoří jeden nerozdělený tým. Každý má v týmu své místo. O to cennější je to v 

konfrontaci s neustále se rozmáhajícím byrokraticko-alibistickým prostředím kolem nás, 

kde jen to, co je psáno, je pravda. Bez zapsání, podepsání, zkrátka důkazu, jakoby daná 

věc bez zapsání nebyla provedena. To je ve všech oblastech života společnosti a neustále 

tato praxe narůstá. Slovo přestává platit. Přestáváme si věřit navzájem. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnankyním, zaměstnancům i sestrám 

boromejkám za službu našim spoluobčanům v domově pro seniory v Domě sv. Antonína. 

Ing. Ladislav Chloupek, ředitel 
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ÚÚÚSSSEEEKKK   PPPŘŘŘÍÍÍMMMÉÉÉ   OOOBBBSSSLLLUUUŽŽŽNNNÉÉÉ   PPPÉÉÉČČČEEE   
    
    

„To nejdůležitější si člověk neřekne sám, 

ale to nejdůležitější mu bývá řečeno.“  

 

Antoine de Saint-Exupéry 

   

 

 

 

 

Kvalitní týmová práce je základem spokojenosti nejen zaměstnanců, ale i k těm, kterým 

sloužíme. Pravdou však zůstává, že kvalita práce se nedá vždy posuzovat jen podle toho, 

jak perfektně máme vedenou evidenci práce. Snažily jsme se a nadále usilujeme o jednotu 

slov a činů, aby nejdůležitějším momentem ve službě potřebným byla lidskost, laskavost i 

vysoce kvalifikovaný a profesní přístup. 

Zabránit stárnutí nelze, ale je možno je zpomalit. Uvědomuji si stáří a smrt jako nedílnou 

součást života. Energii můžeme čerpat z každého úsměvu, z pohlazení, z dobré nálady 

klientů i z jejich smyslu pro humor. Zajistit někomu důstojné a smysluplné stáří, i když 

trpí těžkou demencí,… to přece není málo. 

Jako velmi důležité vidím udržení dobrého a kvalitního pracovního týmu, který tvoří duši 

domova, a aby žádného z nás nikdy neopouštěl smysl pro humor a přátelství. 

Většina našich pracovníku se o to upřímně snaží. Za což jim všem patří vřelý dík a 

pochvala, že rozhodujícím způsobem přispívají k naplnění poslání Domu sv. Antonína. 

                         

S. M. Salesie Tlapová, vedoucí přímé obslužné péče  
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SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   ÚÚÚSSSEEEKKK   
 

 
„Myslím, že člověk nakonec musí vzít svůj život  

do náruče.“ 

 

Arthur Miller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pracovnice sociálního úseku poskytuje pomoc při řešení problémových situací 

klientů, pomáhá zpracovávat žádosti o sociální dávky, při vyjednávání s úřady apod. 

Sociální pracovnice je s klientem v kontaktu již před jeho nástupem i během celého 

pobytu v domově. Spolupracuje nejen s klientem, ale také s jeho rodinou. 

V roce 2017 poskytoval domov dvě základní služby a do Domov pro seniory a 

Odlehčovací službu. 

 

DOMOV PRO SENIORY (DS) 

V roce 2017 jsme zaevidovali 89 nových žádostí, což je srovnatelné s rokem 

2016. Zájemci jsou nejen z moravskobudějovicka, ale i ze vzdálenějších lokalit v podstatě 

z celé republiky.  

Společně s žádostmi z předešlých let evidujeme k 31. 12. 2017 celkem 324 

žádostí, a to 91 žádostí mužů a 233 žádostí žen. Mnozí však podali žádost zatím pouze 

jako rezervu do budoucna, tedy na dobu, kdy již nebudou schopni se o sebe sami postarat. 

V roce 2016 bylo uspokojeno celkem 21 žadatelů, z toho 18 žen a tři muži.  

 

Genderové složení k datu 31. 12. 2017: 64 žen a 16 mužů.  
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50 - 60 let 61 – 65 66 -  70

71 -  75 76 -  80 81 -  85

86 -  90 91 -  95 nad 100

■ Věkové složení 

50 - 60 let 3   

61 – 65  2  

66 -  70  3  

71 -  75  4  

76 -  80  10  

81 -  85  15  

86 -  90  26  

91 -  95  16  

nad 100  2  

 

 

Nad 100 let zde byli k výše uvedenému datu dvě obyvatelky, z nichž jedna 

oslavila v březnu minulého roku 102 let a druhá v listopadu již 105 let. 

Průměrný věk se v roce 2017 opět zvýšil a to na 84 let. 

■ Délka pobytu  

Do 1 roku 13  

1 – 5  52 

6 – 10  7 

11 – 15  3 

16 - 20  1 

21 a více 4 

 

 

Nejdéle trvající pobyty v našem domově jsou 21, 37, 42 a 46 let. 
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■ Příspěvky na péči 

příspěvky podle stupňů 

 

přepočet na jednotlivé obyvatele DSVA 

 

bez příspěvku  0 

1. stupeň 5 

2. stupeň  16 

3. stupeň  30 

4. stupeň 29 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (OS) 

V roce 2017 využilo tuto službu celkem 15 seniorů, z toho 2 muži. Někteří 

službu využili opakovaně, tedy v několika termínech.  

Datem 31. 12. 2017 končí poskytování Odlehčovacích služeb a na službě 

Domov pro seniory nám přibyly 3 místa (celkem 83 míst).  

Standardy kvality sociálních služeb a plnění veřejného závazku 

Standardy kvality se zaměřují na popis činností, které poskytovatel provádí ve 

vztahu k jednotlivým uživatelům. Formuluje různé pracovní postupy, které popisují 

systém práce. U prováděných činností přitom zohledňuje zavedenou praxi, ale je nutné 

vždy dbát také na požadavky zákona o sociálních službách a to vždy v aktuálním znění. 

Na využívání Standardů kvality v praxi se podílejí všichni zaměstnanci Domu sv. 

Antonína Moravské Budějovice. Je to však práce, která se neustále vyvíjí a nikdy nekončí, 

protože kvalitu lze stále zvyšovat.  

Závěrem roku byla opět provedena pravidelná kontrola plnění cílů a poslání 

(Standard č. 1) a bylo zde konstatováno, že je i nadále v souladu s veřejným 

závazkem. 

Mgr. Blanka Balíková, sociální pracovnice 
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EEEKKKOOONNNOOOMMMIIIKKKAAA   

 

"Skutečným měřítkem našeho majetku je to,  

zač stojíme, když přijdeme o peníze.“ 

 

Anonym 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ekonomický úsek Domu sv. Antonína odpovídá podle zákona o účetnictví za 

účetní agendu, vedení mzdové a personální agendy a evidenci majetku. Cílem úseku je 

účelné a hospodárné nakládání s finančními prostředky a jejich evidencí. Vícezdrojové 

financování Domu sv. Antonína tvoří především příjmy od klientů, dotace od Kraje 

Vysočina, která je složena z prostředků od Ministerstva práce a sociálních věcí a 

z prostředků Kraje, dotace Města Moravské Budějovice, Města Jaroměřice nad Rokytnou, 

příjmy od všeobecné zdravotní pojišťovny, úřadu práce a drobných dárců. 

 

■ Majetek 

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2017 činí 30 894 tis. Kč         

  

Z toho  hodnota v tis. Kč 

Software 93 

Stavby 30599 

Pozemky 896 

Samostatné movité věci 8029 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1888 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1709 
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Oprávky -20866 

Krátkodobý majetek 8528  

■ Hospodaření Domu sv. Antonína  

Výnosy v tis. Kč 
domov pro 

seniory 

odlehčovací 

služby 
celkem 

Tržby z prodeje služeb (ošetřovné, 

příspěvek na péči) 17175 497 17672 

Provozní dotace MPSV 5868 193 6061 

Provozní dotace Kraj 1060 23 764 

Dotace ÚP 685 25 710 

Tržby za výkony od zdr. pojiš. 885 109 994 

Zúčtování fondů 734 27 761 

Přijaté příspěvky (vč. obcí) 300 0 300 

Ostatní výnosy 1417 34 1451 

Výnosy celkem 28124 918 29042 

        
Náklady v tis. Kč 

domov pro 

seniory 

odlehčovací 

služby 
celkem 

Spotřeba materiálu 3520 107 3627 

DDHM 794 0 794 

Spotřeba energie 1490 38 1334 

Opravy a udržování 1296 38 1334 

Služby 3028 52 3080 

Mzdové náklady 12274 493 12767 

Zákonné sociální pojištění 4085 167 4252 

Odpisy 1642              0 1642 

Náklady celkem 28129 918 29047 
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■ Hospodářský výsledek 

 

Z provozních prostředků byl nakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 794 

tis. Kč a dlouhodobý majetek ve výši 889 tis. Kč. 
 

■ Dlouhodobý hmotný majetek 

Byly zakoupeny myčky nádobí, klimatizace, pořízen nábytek do kanceláře vedoucí 

stravování, pro rehabilitaci Spoteee VIdeoRehab Start, lůžka pro klienty, telefonní 

ústředna a telefony, a  vyměněn další majetek, který postupně dosluhuje.  

■ Investice 

Byly pořízena pro prádelnu sušička Primus. Stav nedokončeného majetku byl navýšen o 

částku 121 tis. Kč za přípravné činnosti k žádosti o dotaci na stavbu. A byla zaplacena 

záloha na projektovou dokumentaci ve výši 363 tis. Kč. 

 
 

■ Další činnosti 

Během roku byly prováděny běžné opravy prádelenských, kuchyňských a jiných zařízení, 

opravy elektro a vodoinstalace, opravy oken. 

 

Kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši 7154 tis. Kč z toho 1093 tis. Kč z prostředků Kraje, 

a 6061 tis. Kč z MPSV. Město Moravské Budějovice přispělo částkou 285 tis. Kč., Město 

Jaroměřice n. R. 5000 Kč. 

Ludmila Nejedlíková, účetní 

 

  

 

jednotlivé položky 

 

 

hodnoty v tis. Kč. 

Výnosy celkem 29042 

Náklady celkem 29047 

Hospodářský výsledek  -5 
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PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLIIISSSTTTIIIKKKAAA      

 

„Jestliže jsi vystavěl vzdušné zámky, tvá práce nemusí 

nutně přijít nazmar: stačí, když pod ně  

přistavíš základy.“  

  

Osa Johnson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Každodenní péče o bližního je pracovním procesem prostoupeným trpělivostí, 

soucitem a neúnavnou úctou k bližnímu. Je to stejné, jako když se klade cihla za cihlou 

s pečlivostí sobě vlastní tak dlouho, než z ní vyroste zeď a ze zdí lidské obydlí. Co tedy 

může být vznešenějšího, než vybudovat druhému domov. A právě o to se na všech 

úsecích snaží zaměstnanci Domu sv. Antonína.  
 

■ Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 činil: 

fyzické osoby  62 

přepočtený stav 50,95 

Konečný počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 byl 62 osob (z toho 55 žen a 7 mužů), ve 

srovnání se stavem k 31. prosinci 2016 se počet zaměstnanců zvýšil o 1 zaměstnance. 

Důvodem navýšení počtu je zástup za pracovní neschopnost.  

Spolupráce s Úřadem práce Třebíč pokračovala již tradičně také v roce 2017. 

Byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

Veřejně prospěšných prací (VPP) v celkovém počtu 4 pracovních míst. Okruh 

pracovních povinností těchto zaměstnanců obsáhnul práci na zahradě, v kuchyni či 

prádelně. Práci zde získali lidé dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a lidé s nižším 

stupněm kvalifikace. V rámci projektu Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) 

došlo v Domě sv. Antonína k vytvoření 1 pracovního místa v přímé obslužné péči.  
 

■ Přestože i v roce 2017 nabízel Dům sv. Antonína spolupráci s Probační a mediační 

službou ČR, nebylo využito této možnosti vykonat alternativní trest prací pro zařízení 

poskytující sociální služby.  
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■ Nemocnost v roce 2017 

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti: 23  

Průměrná měsíční nemocnost na zaměstnance:   0,9 dne 

 

 
 

■ Vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

Vzdělávání zaměstnanců a tvorba k tomu příhodných podmínek patří rovněž do ohniska 

zájmu Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Plán profesního rozvoje 

zaměstnanců, jenž je v souladu se standardy kvality sociálních služeb, je každoročně 

vytvářen s nebývalou pečlivostí, neboť musí odpovídat finančním a časovým možnostem 

jednotlivých oddělení. V uplynulém roce se naši zaměstnanci zúčastnili pestré škály 

školení, kurzů a seminářů s cílem prohloubit a zdokonalit své profesionální znalosti nejen 

v oblasti poskytování sociálních služeb, ale také gastronomie.  

Dům sv. Antonína opět pořádal konferenci Křesťan zdravotník v sociálních službách, 

tentokráte zaměřenou na téma „Krása člověka ve všech jeho podobách“, která se konala 

21. října 2017.   

 

■ Personální práce 

K tvorbě kvalitní zaměstnanecké kultury je zapotřebí týmové práce. Ta je důležitá proto, 

že se promítá do kvality péče o klienty. Ve snaze o posílení zaměstnaneckých vztahů 

pořádá Dům sv. Antonína rozličná mimopracovní setkání typu bowlingového turnaje 

s názvem „O pohár ředitele Domu sv. Antonína“, dále poznávací exkurze (v roce 2017 na 

Strážnicko), jakož i vánoční setkání zaměstnanců, kdy byl opět udílen Řád sv. Antonína 

Velikého za dlouholetou a dobrovolnickou službu.   

 

Mgr. Pavel Pokorný, mzdový účetní 
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SSSTTTRRRAAAVVVOOOVVVAAACCCÍÍÍ   PPPRRROOOVVVOOOZZZ   
 

 

„Veškeré významné objevy učinili ti, jejichž city 

předběhly jejich rozum.“ 

 

C. H. Parkhurst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se praví „žaludkem neprochází jen láska“, ale s plným žaludkem se člověk 

mnohem snadněji vyrovnává s životními těžkosti. Proto nepřekvapí, že stravovací úsek i v 

tomto roce sehrál velmi důležitou úlohu v životě našich obyvatel. 

Tématika jídla je u nás velmi oblíbená, ať už v kladném nebo záporném směru, 

dotazy typu „Co bude dnes na oběd?“ slyšíte na každém kroku a tak se musíme snažit 

jejich čas strávený u nás zpestřit dobrou stravou. 

Zařadili jsme do stravovacího plánu týden italské kuchyně, typický zabíjačkový 

týden, ve kterém měl největší úspěch Zabíjačkový (česnekový) řízek s bramborovým 

salátem. Pořád je zde skladba lidí, kteří vyrostli na poctivé české kuchyni a my jim ji zde 

rádi dopřáváme, např. o vánočních svátcích pečeme domácí vánočky, na velikonoce 

mazance, barvíme velikonoční vejce a nejvíce jsou oblíbené naše boromejské koláče, 

které naše kuchařky dělají opravdu výborné. Zpestření stravy zeleninou a sezonními 

věcmi je samozřejmostí. 

Čas jídla je ale i časem jejich společného setkávání a tímto se stává ze stolování 

jakýsi rituál, kterým naši obyvatelé žijí. 

Počet obědů v loňském roce zůstává stejný na cca 180, zájem o dovoz stravy 

pečovatelkami je pořád velký a tento zájem nás samozřejmě těší. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu kuchyně za ochotu a vstřícnost v 

mnohdy nelehkých situacích a vedení našeho domova za dobré zázemí a péči o nás 

zaměstnance. 

 
Kateřina Ramachová, vedoucí stravovacího úseku 
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SSSPPPRRRÁÁÁVVVAAA   MMMAAAJJJEEETTTKKKUUU   

 

 

„Úspěch je sladký, obvykle se však  

kolem něj vznáší vůně potu.“ 

 

 anonym  

 

 

 

 

Provozní technický úsek Domu sv. Antonína i v roce 

2017 pokračoval v práci při zajištění provozu a údržby 

budovy a přilehlé zahrady.  

Na začátku proběhla rekonstrukce šaten pro personál včetně vybavení a oprava o 

ozvučení v budově. Dále proběhla v prádelně oprava kanalizace a následně byla 

provedena pokládka nové dlažby. Pračky se napojily na opravenou kanalizaci a byla 

zakoupena nová sušička (elektro) na prádlo. Největší akcí v roce 2017 byla rekonstrukce 

kotelny ve spolupráci s firmou TEDOM. Jsou zde osazeny 2 nové plynové kondenzační 

kotle a kogenerační jednotka pro výrobu tepla a elektřiny. Tímto se podařilo ještě 

zkvalitnit zálohování objektu při výpadku hlavního přívodu el. energie. Pro obyvatele 

byly zakoupeny nové lavičky a nové sety zahradního nábytku – 2 lavice a stůl.   

Na zajištění chodu oddělení pracují 2 zaměstnanci na plný úvazek a 3 pracovnice 

v prádelně. Ve spolupráci s Úřadem práce Třebíč a pracovištěm v Moravských 

Budějovicích, jsme v roce 2014 zaměstnali průběžně 4 pracovníky na Úřadě práce. Všem 

pracovníkům provozního oddělení patří poděkování za odvedenou práci.  

  

 
Luboš Palát, správce areálu 
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AAAKKKCCCEEE   PPPRRROOO   OOOBBBYYYVVVAAATTTEEELLLEEE   

 
  

„Tvůrčí schopnost je květina, kterou ocenění  

přiměje rozkvést, avšak zbavíme-li ji odvahy,  

často ji to udusí v zárodku.“ 

 

Alex F. Osborn  

 

 

 

 

 

 

Cílem volnočasových aktivit je aktivizace uživatele, smysluplné vyplnění 

volného času, zabavení a prevence psychických obtíží. A mnohdy je to právě odvaha 

z citátu Alexe F. Osborna zcela se otevřít aktivizaci a tuto odvahu je třeba neustále 

probouzet a posilovat.  

■ Volnočasové aktivity v roce 2016  

 

Leden: 

Tříkrálová sbírka, setkání obyvatel s ředitelem a udělení titulu Babička a Dědeček roku 

2016, výbor obyvatel, katechizmus, filmový klub, klub pečení, zpívání s Mgr. 

Brancuzskou, Svatoantonínský turnaj, kavárna s J. Veverkou, trénování paměti, kreativní 

činnost- šití panenek, vydání časopisu Listy DSVA. č.1, ročník 7. 

 

Únor: 

Turnaj obyvatel v bowlingu, kavárna s hudební skupinou Soumrak, beseda s cyklistou 

Ing. P. Honsem, kavárna s B. Bastlovou, výbor obyvatel, katechizmus, čtenářský klub, 

klub pečení, filmový klub, masopustní veselice. 

 

Březen:  

Výbor obyvatel, katechizmus, klub pečení, filmový klub, beseda o Peru s M. Raškovou, 

přednáška s Mgr. A. Hostašovou z OP v M. B., oslava narozenin p. M. Macků – 102 let, 

turnaj v bowlingu, filmový klub s MŠ Jabula, setkání obyvatel s ředitelem DSVA. 
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Duben:  

Přednáška ze Středu Bc. K. Vondráček, výbor obyvatel, výstava na faře v Lukově P. J. 

Bula a velikonoční výstava na zámku v Lesonicích, kreativní den s Innogy, katechizmus, 

filmový klub, čtenářský klub, klub pečení, velikonoční výstava obyvatel v DSVA, 

velikonoční hrkání, turnaj v bowlingu, kavárna s F. Sobotkou a vyhlášení Čtenáře roku 

2016, divadlo ze Zvěrkovic Nevěsta z Moravy, besídka z MŠ Šafaříkova,vydání časopisu 

Listy DSVA č. 2, ročník 7. 

 

Květen: 

Výbor obyvatel, kavárna s B. Bastlovou, přednáška MUDr. V. Kaňkovský- Prevence 

úrazů u seniorů, květiny od p. ředitele ke Dni matek, koncert - Lukovský pěvecký sbor, 

kytarový koncert skupiny D. Urbánkové, katechizmus, čtenářský klub, Mezinárodní den 

ošetřovatelství a Děkovný list- Dámy s lucernou, koncert pěveckého sboru Jordán 

z Martínkova, kavárna a recitál s M. Kachlířem, přednáška Metoda C.I.C MUDr. Jonáš, 

filmový klub, klub pečení, výlet Babice -studánka Verunka, Čáslavice a Vísky, pouť do 

Lurd s MŠ Jabula, ZŠ Dobrovského- divadelní představení Mrazík. 

 

Červen: 

Výbor obyvatel, kavárna s J. Veverkou a J. Nahodilem, Svatoanežské hry ve Velkém 

Újezdě, Boží tělo s farníky a MŠ Jabula, kavárna – Skupina 4 takty, filmová klub, 

čtenářský klub, katechizmus, zahradní slavnost- Sousedé z Tasovic a Hodonic, Den otců, 

setkání obyvatel s ředitelem, beseda Sibiřské byliny P. Černička, výlet obyvatel do ZOO 

v Jihlavě, kavárna s J. Veverkou a J. Nahodilem. 

 

Červenec: 

Výlet do Ratibořic na Kozí farmu, filmový klub, klub pečení, katechizmus, pouť do 

Kostelního Vydří, výlet do Dvorního zoo koutku v Jaroměřicích nad Rokytnou, táborák 

s hudbou – harmonika J. Veverka, saxofon J. Nahodil, návštěva zástupci z Univerzity 

v Koreji, vydání časopisu Listy DSVA č. 3, ročník7. 

 

Srpen: 

Katechizmus, filmový klub, klub pečení, posezení u táboráku s J. Veverkou a J. 

Nahodilem, dobrovolníci z Univerzity v Jižní Koreji. 

 

Září: 

 Výbor obyvatel, zpívání s Mgr. J Brancuzskou, filmový klub, klub pečení, katechizmus, 

kavárna s J. Veverkou a J. Nahodilem, akademie p. Janoušek- Sběratelství, Budihry 

v Budiškovicích, Myslibořická olympiáda, akademie Mgr. P. Pokorný- Koupelny 

s kurátorkou královských palácových muzeí, návštěva dětí z MŠ Jabula. 
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Říjen: 

Výbor obyvatel, Týden sociálních služeb, kavárna s J. Veverkou a J. Nahodilem, 

akademie s F. Vlkem – Ulice v Mor. Budějovicích, akademie Mgr. P. Pokorný- Kuchyně 

s kurátorkou královských palácových muzeí, konference Křesťan zdravotník, vydání 

časopisu Listy DSVA č. 4, ročník 7. 

 

Listopad: 

Výbor obyvatel, vzpomínkové setkání, návštěva hřbitova, filmový klub, klub pečení, 

kavárna s J. Veverkou, kavárna s J. Tržilem, tvoření s Innogy, nácvik a příprava kulis 

divadla obyvatel DSVA, filmový klub s dětmi MŠ Jabula. 

 

Prosinec: 

Výbor obyvatel, Mikulášská nadílka s divadelním představením obyvatel DSVA, vánoční 

besídky – MŠ Jabula, MŠ Šafaříkova, ZŠ Dobrovského, kytarový koncert, D. Urbánkové, 

koncert Gymnázia a SOŠ M. B., vánoční setkání zaměstnanců, setkání obyvatel 

s ředitelem DSVA, vyhodnocení akademie 3. věku, poděkování a udělení titulu aktivní 

seniorova v roce 2017 a Anttálie, koncert pěveckého sboru Jordán z Martínkova, chození 

andílků, silvestrovská kavárna. 

 

■ Lektoři, hosté, dobrovolníci a sponzoři našeho domova: 

Rodina Plichtova, Ing. P. Hons., MUDr. V. Kaňkovský, Model, V. Žákovský, L. 

Bendová, Mgr. A. Hostašová, Mgr. J. Brancuzská, J. Veverka, J. Nahodil, J. Tržil, H. 

Bartesová, D. Urbánková, pěvecký sbor Jordán, Mgr. J. Vejtasová,  B. Bastlová, V. 

Dufková, akad. malíř Boris Kjulleňen, ZŠ Dobrovského, ZŠ Domamil, ZŠ Jakubova, MŠ 

Jabula, MŠ Šafaříkova, Gymnázium a SOŠ řemesel a služeb v M. B., sponzoři zahradní 

slavnosti, pěvecký soubor Sousedé z Tasovic, divadlo ze Zvěrkovic, divadlo Na 

Fidlovačce Praha, INNOGY, ČEZ, Plzeňský prazdroj, J. Kašpárek, Z. Fučíková, F. Vlk. 

 

■ Týdenní program aktivit: 

- Pletení košíkářských výrobků z pedigu, ruční práce- pletení ponožek, výroba hraček, 

polštářků, tvorba kulis, výzdoba domova, háčkování. 

- Výtvarná a kreativní činnost- výroba přáníček, věnečků, malování vajíček, květin, 

půjčování knih z knihovny DSVA, čtenářský klub. 

- Mše svatá, katechizmus, Filmový klub- pohádky, dokumentární filmy, filmy pro 

pamětníky, klub pečení - záviny,bábovky, koláče, řezy, pomazánky, nápoje, studená 

kuchyně, kavárny s hudebním doprovodem, zábavné programy. 

- Trénování paměti, společenské hry, smyslové hry, sportovní hry, didaktické hry. 

- Narozeninová a rodinná setkání, zpívání s hudebním doprovodem - klavír, kytara. 

 

 

Poděkování: 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a přízeň, kterou věnujete Domu sv. Antonína. 
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ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRAAA    

   

   


