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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

 

2. číslo/ Únor 2018 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Únor je měsíc zimy, klidu, čekání na jaro a prodlužujících se 

dní. S rychlostí jakou plyne čas, tu jaro máme za chvilku. 

Sněhu je poskrovnu, na sněhovou nadílku stále čekáme. 

Některým z nás to určitě ani moc nevadí.  

Užívejte si pohledů z okna, i když nám zatím bílá přikrývka 

chybí. 

Dopřejte si zimního odpočinku s naším Měsíčníkem v ruce, ve 

kterém nechybí pranostiky, vtipy a trénink paměti. Také si 

připomeneme podstatu manželství, vysvětlíme bazální 

stimulaci a snoezelen, navážeme na znalosti a krmítkách 

z lednového Měsíčníku. Potrénujeme paměť, ohlédneme se za 

uplynulým měsícem nejen v Domově, ale i doma a ve světě. 

 

Krásné počteníčko Vám za kolektiv autorů přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Rok 2018 začal dobře… 

Ale měli jsme docela strach! Dne 18. 

ledna 2018 totiž proběhla supervizní 

návštěva PhDr. Karolíny Maloň 

Friedlové, ředitelky Institutu Bazální 

stimulace® - a ta supervize měla rozhodnout o tom, zda se náš 

Domov stane certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace®. 

Některé Domovy se na supervizní návštěvu připravují celé roky 

– my jsme to museli zvládnout za pár měsíců. Není to dlouho, 

co jsme začali naše zaměstnance v oblasti Bazální stimulace® 

cíleně vzdělávat – a teď jsme měli v praxi prokázat, že jsme 

schopni tuto metodu správně a účelně aplikovat - a že na 

základě jejího uplatňování dochází k ověřitelným pozitivním 

změnám v kvalitě péče o obyvatele Domova. A – nebudu vás 

napínat – uspěli jsme! A 

s velkou pochvalou!  

Chtěl bych poděkovat 

kolegyním z vedení přímé 

péče a sociálního úseku, 

které přišly s nápadem 
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Bazální stimulaci® do péče poskytované obyvatelům našeho 

Domova plošně zavést – a s odvahou a neústupností trvaly na 

proškolení desítek zaměstnanců, i když já jsem u toho skřípal 

zuby, protože to stálo spoustu peněz. 

Chci poděkovat také všem proškoleným zaměstnankyním, 

které si metodu Bazální stimulace ® rychle osvojily a začaly ji 

při své práci aktivně využívat. Když jsem při supervizi viděl 

videonahrávky výkonu Bazální stimulace® z našeho zařízení, 

uvědomil jsem si, jak velkou věc se nám podařilo zavést a jak 

kvalitní máme zaměstnance. Nadšená z našeho přístupu a 

výkonu byla i paní doktorka Friedlová - a hodně nás chválila. 

Nevysvětlil jsem vám, co to vlastně Bazální stimulace® je – 

kdo se to chce dozvědět, může se zeptat pečovatelek z přímé 

péče a vyzkoušet si Bazální stimulaci® na vlastní kůži – to je 

to nejlepší 

vysvětlení.  

Ne všechno 

se nám 

v Domově 

daří, a ne ve 

všem jsme 

úspěšní – 
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tak je to s každým oborem lidské činnosti, protože ji vykonávají 

chybující lidé, a ne bezchybné stroje. Ale metodu Bazální 

stimulace® se nám podařilo převzít a aplikovat naprosto 

správným způsobem – a naše péče je tak objektivně a zcela 

ověřitelně kvalitní, empatická a individualizovaná. Kdybychom 

neměli v úseku přímé péče a ve zdravotním úseku zaměstnance, 

kteří jsou ochotni učit se novým věcem, a ve vedení úseků lidi, 

kteří mají odvahu nespokojit se s dosaženým a vyhledávat 

možnosti dalšího rozvoje, byli bychom ústav sociálních služeb, 

ne Domov, který chce být „jako doma“ (i když to nikdy nemůže 

být úplně „jako doma“, protože jsme velké zařízení).  

Certifikace pracoviště Bazální stimulace® je pro nás dílčím 

cílem, koncem jedné etapy. Závod pokračuje. Není to závod o 

certifikáty, o uznání, o pochvaly – ale závod o co nejkvalitnější, 

nejbezpečnější a nejempatičtější službu lidem, kteří patří ke 

generaci našich rodičů či prarodičů – a všechno, co dnes máme, 

stojí na základech, které svými životy budovali oni. 

Mějte co nejkratší únor, 

protože březen už bude 

z kalendáře aspoň maličko 

vonět jarem. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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DOMOVSKÝ 

MASOPUST, průvod masek navštíví každého na pokoji  

MASOPUSTNÍ 

VESELÍ. Studentky Zdravotnické školy a děti tanečního 

oboru ZUŠ si 

pro Vás 

připravily 

masopustní 

vystoupení 

plné masek a 

smíchu. 

Přijďte do jídelny v 1. patře budovy B.  

CANISTERAPIE. 

Pan Pavel Schiller s Gonym k nám znovu zavítají a kromě 

potěšení s nimi se můžete těšit i na ukázky Dog dancingu (psího 

tance)  Přijďte na jídelnu do 1. patra budovy B.
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MASÁŽE  - zájemci se mohou 

hlásit u rehabilitačních či aktivizačních sestřiček. 

 MASOPUSTNÍ 

KAVÁRNIČKA. Přijďte nejen společně posedět u šálku 

kávy, ale hlavně si pochutnat na zabíjačkových hodech  

Tradičně v jídelně v 1. patře budovy B.

ALPY ČTYŘ ZEMÍ 

– Přijďte si poslechnout, jak jsme se měly v Alpách, podělíme 

se s Vámi nejen o zážitky, ale také o fotografie. Těšíme se na 

Vás v jídelně v 1. patře budovy B. 

 

Každé pondělí od 9 hod. můžete docházet na 

skupinovou jógu do tělocvičny ve 4. patře budovy 

B. Zájemci o individuální jógu na pokoji se mohou 

hlásit u rehabilitačních či aktivizačních sestřiček. 

 

!!!! v období od 8. 2. do 23. 2. bude ordinace 

MUDr. Langové UZAVŘENA !!! 
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V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

 

V únoru když skřivan 

zpívá, velká zima potom 

bývá. 

 

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 

Na Hromnice o hodinu více. 

 

Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 
 

Svatý Matěj zimu 

tratí, když netratí, 

obohatí. 
 

Jestli únor honí 

mraky, staví 

březen sněhuláky.  
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(http://www.greathunting.eu/2013/03/priroda-ptaci-krmitko.html) 

(http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/22279/ne-obycejny-vrabec-boj-s-tezkym-osudem.html) 
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je nejrozšířenější žijící pták na světě. Pochází pravděpodobně z 

Malé Asie nebo Arabského poloostrova a do Evropy se dostal 

již před tisíci lety.Skvěle se přizpůsobil životu ve městech a 

donedávna šlo o typického obyvatele mít obývaných člověkem. 

V poslední době však na řadě míst z nejasných příčin vymizel. 

Jeví se jako poměrně nenápadný pták, při bližším pohledu 

zjistíme, že sameček je poměrně pestře zbarvený. Má krátký 

zobák, poměrně dlouhá křídla a krátký ocas. Barevně se samec 

od samice liší. Samec má špinavě šedou břišní část těla, horní 

strana je v různých odstínech hnědé s černými skvrnami a větší 

bílou skvrnou v úrovni hrdla. Samice jsou znatelně méně 

nápadné, šedohnědé, shora tmavší.  

Vrabec domácí je stálý druh. Celoročně žije v početných, 

hejnech. Dospělci se živí především semeny, částmi rostlin, 

nebo odpadky 

z domácnosti. 

Mláďata rodiče 

krmí drobným 

hmyzem. 

 

(http://muzeum3000.nm.cz/services/galerie.aspx?ID=107) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdlo_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
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Hnízdo si staví nejčastěji pod okapy, v puklinách ve zdech nebo 

ve skalách, v hustých popínavých rostlinách na domech, pod 

taškami, na keřích, občas i ve větvích stromů. Hnízda jsou 

většinou neúhledná a postavená z větviček a vystlaná trávou 

nebo peřím. Ročně má 2 až 4 snůšky. Od května do srpna klade 

5–6 černě skvrnitých modrobílých nebo bledě zelených vajec. 

Na vejcích sedí oba rodiče po dobu 13–14 dní a mláďata 

opouštějí hnízdo po 17 dnech života. 

 

je malý pěvec z čeledi pěnkavovitých. Vyskytuje se v celé 

Evropě mimo 

Skandinávského 

poloostrova, v Asii 

východně až po 

Bajkalské jezero a 

jižně po Himálaj a 

v severní a 

severovýchodní Africe. Stehlík obecný má štíhlé tělo, dlouhá 

křídla, silně zašpičatělý zobák. Je velmi pestře zbarvený, svrchu 

béžově, křídla má zčásti černá s bílými skvrnami a jasným 

žlutým pruhem, zespodu je bílý, hlava má charakteristickou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bajkalsk%C3%A9_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Him%C3%A1laj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
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červenou masku, zbytek hlavy je černobílý. Obě pohlaví jsou 

zbarvena stejně a je obtížné je rozlišit.  

 

(https://www.ifauna.cz/profil/rastislavmpavelka/diskusniprispevky/strana/78) 

Vyhledává malá semena různých druhů, nejčastěji 

hvězdicovitých rostlin (různé pcháče, pupalka, lociky, 

mrkvovité…), ale i bříz nebo olší. Mláďata jsou vedle nezralých 

semen krmena také drobným hmyzem. Na podzim a v zimě se 

většinou seskupuje do početných, často i více jak 40členných 

hejn. Během nepříznivého zimního období také často zalétává 

na krmítka. 

Hnízdí od května do srpna a ročně mívá 1 snůšku. Do dobře 

ukrytého hnízda na větvích vysokých listnatých stromů klade 3 

až 6 vajec, na kterých sedí 11 - 14 dní. Mláďata opouštějí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
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hnízdo po dalších 13 - 15 dnech. Pro svůj atraktivní vzhled a 

příjemný zpěv stal oblíbeným a ceněným "klecním" ptákem. 

Chov stehlíků, zejména v západní Evropě, neztratil nikdy na své 

popularitě. 

 

je středně velký zpěvný pták z čeledi pěnkavovití. Vyskytuje se 

téměř na celém území Evropy i Asie. U nás jde o běžného 

žijícího v jehličnatých i smíšených lesích, na jejich okrajích, v 

parcích a v zahradách. V posledních letech byl zaznamenán 

mírný pokles populace, který je zapříčiněn ztrátou přirozeného 

prostředí. Hýl je zavalitý pták s šedým hřbetem, černobílými 

křídly, černým ocasem, 

temenem hlavy a 

nápadně silným 

zobákem, bílým  

(https://www.priroda-objektivem.cz/hyl-obecny) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bnkavovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dnat%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
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kostřecem a hnědočernými končetinami. Samec má břišní 

stranu těla červenou, samice šedohnědou. Jde o typického 

semenožravce, s oblibou v menší míře konzumuje i zelené části 

rostlin a pupeny, na které na jaře často chodí do ovocných sadů. 

Oblíbenou potravou jsou semena šeříku, javorů, jasanů, jeřábů 

i běžných jehličnanů. Mláďata krmí semeny smetánky, jilmů, 

nezralými borůvkami, jahodami a hmyzem (mšice). Dobře 

vystlané hnízdo si staví nejčastěji na jehličnatých stromech 

nebo vysokých keřích ve výšce 1,5 - 6 m, často v blízkosti 

lesních potoků. Během dubna klade 4 - 5 vajec, na kterých sedí 

12 - 14 dní. O mláďata pečují po dobu 2 týdnů oba rodiče. Pro 

svůj atraktivní vzhled i schopnost naučit se flétnovým hlasem 

pískat různé melodie s oblibou chován v klecích. V zajetí si své 

majitele získával neobyčejnou přítulností a krotkostí. Pro svou 

důvěřivost snadno upadal do čižbářských léček. Proto se slovo 

"hejl" stalo ve slangu označením pro důvěřivého naivku, 

kterého není těžké oklamat. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kost%C5%99ec&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzdo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dnany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melodie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slang
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Vyskytuje se téměř na celém území Evropy. Žije na okrajích 

lesů, v parcích a zahradách, vyhledává křoviny. V zimě se často 

zdržuje v hejnech společně s jinými semenožravými ptáky. Živí 

se především semeny (má rád např. bukvice, semena 

slunečnice), která obratně drtí v silném zobáku, a bobulemi. 

Požírá také pupeny a poupata, vybírá ze šípků zrníčka. Mladé 

krmí převážně rostlinnou potravou změkčenou ve voleti, občas 

hmyzem či jeho larvami. Zejména v zimě přilétá na krmítka, 

přičemž preferuje 

slunečnicová 

semena nebo 

arašídy. 

(http://www.naturfoto.cz/zvonek-

zeleny-fotografie-1280.html) 

 

 

(http://www.makov.cz/?action=fotobanka&sort_id=49&photo_id=313&pg=1) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bukvice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%ADpky
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Hnízdí jednou až dvakrát ročně od března do června. Ze stébel, 

klacíků, mechu a kořínků staví samička hnízdo vystlané 

jemnými kořínky, chlupy, žíněmi a peřím. Hnízdo dobře ukrývá 

v křoví a houští nebo nevysoko v hustých větvích stromů 

Snůška obsahuje 4–6 namodralých vajec s šedofialovými a 

červenohnědým skvrnami, na kterých sedí samička 12–14 dnů. 

Sameček ji po dobu sezení krmí. Mláďata opouštějí hnízdo po 

12–17 dnech.  

 

Je druh pěvce z čeledi 

brhlíkovitých. Je velký 

přibližně jako vrabec, 

dorůstá délky 13–14,5 cm, 

a váží kolem 23 g. Má 

zavalité tělo, krátké 

končetiny, krátký ocas a 

krk, velkou hlavu a šídlovitý zobák. Vrch hlavy a těla je 

šedomodrý, letky jsou tmavé. Černý pruh, který se táhne od 

kořene zobáku přes oko až k týlu, bývá u samic poněkud užší. 

Líce a hrdlo jsou bělavé, spodina žlutooranžová, boky a spodní 

krovky ocasní narudlé, u samce velmi tmavé, oči černé a 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brhl%C3%ADkovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrabec_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
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končetiny žlutooranžové. Létá rychle a obratně v plochých 

vlnkách. V Česku žije převážně v listnatých a smíšených lesích 

se starými stromy, běžný je však také v zahradách a městských 

parcích. Nejhojněji se vyskytuje v nížinách, ve vyšších 

nadmořských výškách je vzácnější. Jde o teritoriální druh, který 

se každoročně vrací na stejná hnízdiště. Dobře šplhá po 

stromech, jako jediný evropský pěvec i hlavou dolů. Potravu, 

tvoří zejména drobný hmyz, který vyhledává ve škvírách v kůře 

nebo těsně pod ní. V zimě se živí hlavně semeny. Často 

navštěvuje krmítka spolu se sýkorami. Celoročně si aktivně 

dělá zásoby, které pak postupně vyhledává. Šikovně si poradí s 

oříšky: zasune je do škvíry v kůře a zobáčkem vyklove otvor k 

jádru. Hnízdí jednou ročně od března do června v dutinách 

stromů, nejčastěji vydlabaných některým datlovitým ptákem. 

Dutinu vystýlá převážně kousky borové, modřínové nebo 

dubové kůry. Ve snůšce bývá 5–9 bílých, hnědě skvrnitých  

vajec, na kterých sedí 

samotná samice 14–17 

dní. Mláďata hnízdo 

opouštějí po 22–25 

dnech. 

 

(http://www.fotolovuzdar.cz/album/fotogalerie8/a13-brhlik-lesni-jpeg-m-jpg) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C5%BEina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Borka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Datlovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mod%C5%99%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
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Světový den manželství nemá pevně stanovený datum, připadá 

vždy na druhou neděli v únoru. Možná jste o něm prozatím ani 

nevěděli. Tento den se stal 

světovým symbolem pro 

manželství, které je po léta 

osvědčeným vztahem mezi 

mužem a ženou, zároveň 

oficiálním svazkem tento 

vztah upevňujícím. Pojem 

manželství má v různých 

kulturách různý význam, ale pro všechny kultury platí, že právě 

manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky 

uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí. 

Děti z úplných rodin jsou vždy spokojenější a vyrovnanější než 

děti, které 

bývají 

svědkem 

rozvodu 

rodičů, 

případně 
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vyrůstají v neúplné rodině. V každé době platí a platilo, že 

rodina je smysluplnou institucí. Výchova dětí, společně 

vytvářené zázemí pro 

všechny členy rodiny. 

Moderní doba tento 

tradiční model 

poněkud odsouvá na 

okraj zájmu 

společnosti a je to 

škoda. Mělo by být v zájmu společnosti, církví, spolků, škol ale 

i politiků, aby institut manželství našel opět půdu pod nohami. 

Ztráta důvěry v tradiční hodnoty a tou rodina založená na 

manželství bezesporu je, vede k tomu, že se nenápadně vytrácí 

i hodnoty další. Manželství by mělo být i nadále jedním ze 

základních kamenů státu a ani velmi liberální společnost by 

neměla hazardovat se ztrátou svých základních kamenů. 

Proto bychom si měli důležitost tak významné instituce, jakou 

je manželství, 

připomínat – a to 

nejméně jednou za rok, 

v onu druhou únorovou 

neděli.  
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Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v 

obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných 

a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je 

vyvolání smyslových pocitů.  

Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s 

mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s 

poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s 

psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro 

osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty.  

Snoezelen je využíván 

v mnoha zařízeních, 

jako jsou speciální 

mateřské a základní 

školy, integrační centra, 

domovy sociálních 

služeb, rehabilitační centra, denní stacionáře, hospice a jiné. S 

metodou Snoezelen pracují odborníci z různých profesí, 

zejména léčební a speciální pedagogové, psychologové a 

psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a 

vychovatelé. 
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Historicky prvními, kteří vytvořili (mikro)teorii 

vícesmyslového prostředí, byli američtí psychologové Cleland 

a Clark. Tito referovali o možnostech podpory vývoje, lepší 

komunikaci a změnách chování pomocí vybraných smyslových 

podnětů. V Holandsku dále teorii v 70. letech 20. století 

rozpracovali Ad Verheul a Jan Hulsegge, považovaní za 

zakladatele metody Snoezelen. Zpočátku ji aplikovali jako 

volnočasovou „spontánní aktivitu“ pro těžce vícenásobně 

postižené. Pojem Snoezelen vznikl kombinací dvou 

holandských slov „snuffelen“ (čichat, zkoumat) a „doezelen“ 

(odpočívat, relaxovat). V anglicky mluvících zemích se rozšířil 

pojem „multisensory environment“, tedy multisenzorické, 

vícesmyslové prostředí. Pojmy jsou považovány za synonyma. 

Snoezelen začínal jako koncept relaxačních místností 

poskytujících širokou škálu smyslových zkušeností, které 

zvyšují kvalitu života jednotlivce. Později se rozšířil do více 

zemí a začal se aplikovat u širšího spektra klientů. V 

současnosti se Snoezelen ve velké míře využívá v mateřských 

a základních školách, integračních centrech, denních 

stacionářích, hospicích, nemocnicích, rehabilitačních centrech, 
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centrech pro duševní zdraví, či centrech pro krizovou a včasnou 

intervenci. 

Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v 

obzvláště příjemném a upraveném prostředí a prostřednictvím 

světelných a zvukových prvků, vůní a hudby vyvolává 

smyslové pocity (sensations). Tyto prvky mohou působit na 

nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i 

stimulující. Tato cíleně vytvořena nabídka smyslových podnětů 

„řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit 

pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, 

zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí“ 

(www.isna.de). 

Podle zaměření, cílové skupiny a odborné kvalifikace se 

rozlišují různé druhy využití metody Snoezelen – jako forma 

terapie (terapeutický přístup), edukace (pedagogicko-podpůrný 

přístup) a plnohodnotného využití volného času. 

Cíle Snoezelenu se stanoví na základě předchozí diagnostiky a 

problémů konkrétního klienta. Obecně cílem není jen uvolnění, 

pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a 

podpora rozvoje osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na více 
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oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, 

komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například 

redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, 

motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a 

terapeutem/rodičem. V pedagogické praxi může Snoezelen 

sloužit jako opatření zaměřené na podporu procesu výchovy a 

vzdělávání. 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 

Hlavním principem 

práce ve Snoezelen 

místnostech je 

individuální 

přístup. Nikdy 

bychom neměli 

klientovi vnucovat 

naše pocity, ale brát v 

úvahu jeho potřeby, individuální schopnosti a 

předpoklady. Klientovi nemusí určité podněty vyhovovat – 

například příliš silné zvuky či nevhodné osvětlení. Pro 

vytvoření správné atmosféry se musíme vcítit do jeho situace, 
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„dívat se jeho očima“ a „slyšet jeho ušima“, abychom mohli 

vytvořit příjemnou atmosféru, v níž se bude cítit 

dobře. Dosáhnout toho můžeme například osvětlením (tlumené 

světlo), správným výběrem hudby v pozadí, ztišeným hlasem, 

eliminováním rušivých vlivů a pohodlnými místy k sezení nebo 

ležení. 

MOŽNOST VOLBY A VÝBĚRU 

Klient by se měl podle svých možností rozhodnout sám a 

iniciativa by měla vycházet od něj. Průvodce klienta respektuje 

a přizpůsobuje se jeho volbě. Je třeba také respektovat tempo 

klienta, kdy mu třeba 

poskytnout dostatek 

času, protože intenzita 

vnímání a zpracování 

podnětů je u osob s 

postižením 

rozdílná. Záměrem je, aby klient zachytil a zpracoval podněty 

a vytvořil si nový zážitek svým vlastním tempem a 

způsobem. Proto by ve Snoezelen místnostech neměl být 

přítomen spěch nebo nátlak. Důraz se klade také na vztah mezi 

klientem a terapeutem, který má být založen na vzájemné 

důvěře. 
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NEDIREKTIVNÍ PŘÍSTUP 

Dalším principem je nedirektivní přístup, který „otcové 

Snoezelenu“ charakterizovali jako „nic se nemusí, vše je 

dovoleno“ (Verheul, Hulsegge). Dobrovolnost a svoboda bez 

nátlaku se vztahuje zejména na svobodu pohybu a chování v 

místnosti, kdy se klient může volně pohybovat, zkoumat 

prostředí a nechat podněty na sebe působit. Průvodce by se měl 

přizpůsobit jeho představám, měl by mu dovolit víc než 

obvykle. Z pedagogického hlediska může pedagog klienta vést 

a promyslet si průběh pobytu ve Snoezelenu. Tato možnost 

nepopírá původní záměr a princip svobodné volby, neboť 

mnoho dětí a dospívajících má problém se delší dobu 

koncentrovat bez dalšího usměrnění (Mertens, 2003). 

SPRÁVNÁ ČASOVÁ DÉLKA 

Obecně by délka jednoho pobytu měla trvat přibližně 30 – 45 

min, závisí však na konkrétních potřebách klienta. Individuální 

pobyty nemusí trvat dlouho, klienti benefitují z jejich 

pravidelnosti. Skupinové pobyty, při kterých je potřebný čas na 

skupinovou dynamiku, mohou trvat i 45 až 60 minut. 

Důležité je, aby tak, jak vznikla klidná atmosféra, se také 

postupně pozvolna ukončila. Pobyt ve Snoezelen místnosti by 

neměl být náhle přerušen a ukončen. Ideální pobyt, pokud to 
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okolnosti dovolí, může být s otevřeným koncem a v 

nelimitovaném čase, kdy délka závisí na reakcích 

klienta. Pokud klesá nadšení z aktivit, zájem, naznačuje to 

určité signály pro ukončení. Projevy mohou být různé a signály 

bychom měli umět správně identifikovat a interpretovat. 

Důležité je opakování, neboť klienti potřebují mnohem více 

času na vnímání a zpracování podnětů. Je obtížné stanovit jak 

často, jak dlouho a jakým způsobem. Zde jsou opět 

významnými indikátory zejména reakce klienta. 

 

VYBAVENÍ SNEZELENU 

Jedná se o multisenzorickou místnost, která by měla být 

bezpečná, bezbariérová, dostatečně izolována od rušivých vlivů 

okolí, zatemněná. Vzhled a vybavení místnosti není přesně 

určeno. Zařízení by mělo být jednoduché s možností variability, 

se snadnou údržbou (omyvatelné).  Nemělo by chybět vodní 

lůžko s pevným ochozem, zrcadla, prostředky pro docílení 

různých světelných efektů (světelná terapie). Místnost by měla 

podporovat sluchové vnímání (muzikoterapie), dále pak 

stimulovat čich (aromaterapie), chuť, hmat. 
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ZÁSADY PŘI PRÁCI 

Hlavní zásadou při práci v prostorách snoezelenu je udržet 

mezilidský kontakt ke klientovi, respektovat jeho přání a 

potřeby  a akceptovat jeho individuální potřeby. Terapie by 

měla mít určitou strukturu (přivítání při zahájení, vlastní 

terapie, rozloučení), měla by být terapeutem připravena a 

zabezpečena.  Klient by měl mít v terapeuta důvěru. Terapeut 

musí být seznámen s diagnozou, anamnézou a aktuálním 

zdravotním stavem 

klienta. Obzvláště 

důležitá je 

dobrovolnost aktivit, 

nikoho do ničeho 

nenutit, vše se děje 

dle potřeb klienta. 

Terapeut by měl mít notnou dávku empatie, společně s klientem 

hledají takové způsoby stimulace, které jsou přirozené a 

příjemné (každý kontakt a vztah navázaný v tomto intimním 

prostředí má smysl a význam pro oba dva). Terapeut nabízí 

svobodu projevu“ nic se nemusí, ale může“, zde má klient 

svobodu, volnost  být sám sebou a jednat dle svých potřeb. 
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Terapeut by proto neměl do snoezelenu vnášet příliš své 

představy a normy. 
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Na základě podobnosti mezi mezi první dvojicí slov vymyslete 

vhodné slovo do druhé dvojice: 

1. Květiny a odrůda; zvířata a ………. 

2. Obilí a chleba; chmel a ………….. 

3. Cirkus a manéž; divadlo a ……….. 

4. Vlak a kupé; loď a ……………….. 

5. Slanina a plátek; pomeranč a …….. 

6. Led a kostka; čokoláda a …………. 

7. Chléb a krajíc; dort a …………….. 

8. Sůl a zrnko; šťáva a ……………… 

9. Banán a slupka; pomeranč a ……… 

10. Lékař a sestra; ředitel a …………… 

11. A a Z; alfa a ………………………. 

12. Pětikoruna a mince; pětistovka a ….. 

13. Rohovka a oko; bubínek a ………… 

14. Kapsa a klokan; bodliny a ………… 

15. Ruka a zápěstí; noha a ……………. 

16. Milešovka a České Středohoří; Praděd a …….. 

17. Mazurka a Polsko; čardáš a ……… 

Správné odpovědi naleznete na poslední straně Měsíčníku 
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Z tiskové konference silničářů: 

„Letos jsme na zimu byli opravdu 

pečlivě připraveni. Bohužel nám 

do toho začalo sněžit, s čímž jsme 

nepočítali.“ 

 

Eskymák vyhrál v soutěži auto. Po 

roce se ho ptají, jak je s ním 

spokojený. „Je to výborné. 

V kabině je teploučko, světla svítí 

daleko, sedadla jsou pohodlná. 

Jenom tažní psi se brzy unaví!“ 

 

Zeměměřiči po druhé světové válce vyměřují hranice mezi 

Polskem a Ruskem. Dojdou ke staré chaloupce, a protože se 

z komínu kouří, vejdou dovnitř. A tam spatří dědečka, jak popíjí 

mátový čaj. „Dobrý den, my jsme zeměměřiči a vyměřujeme 

tady hranice mezi Polskem a Ruskem. My to můžeme o nějakej 

ten metr klidně posunout, na tom nezáleží. A tak jsme se Vás 

přišli zeptat, zda chcete být raději v Rusku nebo v Polsku?“ 

Děda se zamyslí a pak povídá: „Radši v Polsku, v Rusku je prej 

strašná zima!“ 
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1.1.2018 - Novoroční ohňostroj v Praze připomněl, že letos 

uplyne sto let od založení samostatného Československa. 

Podívaná odkazovala i na Pražské povstání z roku 1945, 

sametovou revoluci 

a další momenty 

v historii republiky. 

Rakety v národních 

barvách se 

odpalovaly z Letné a 

ohňostroj trval celkem 11 minut.  

1.1.2018 - Před 25. lety vznikly 1. ledna 1993 rozdělením 

Československa samostatné státy Čechů a Slováků. Uzavřela se 

tak kapitola dějin společného státu, o jehož vznik se v roce 

1918 zasadil Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav 

Štefánik i Muži 28. října. 

1.1.2018 - Hned dvě děti přišly na svět v prvních minutách roku 

2018. V první minutě se narodil chlapec Jakub v porodnici 
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v Kadani na Chomutovsku, minutu po něm následovala dívka 

Eliška v pražské Fakultní nemocnici Motol.  

3.1.2018 - Národní banka Slovenska (NBS) vydala při 

příležitosti 25. výročí rozdělení Československa a vzniku 

samostatné Slovenské republiky pamětní stříbrnou minci 

v hodnotě 25 eur (asi 640 korun). Na minci je mimo jiných 

symbolů zobrazen i Karlův most a československá vlajka, která 

se v oblouku mění na slovenskou vlajku, což symbolizuje vznik 

samostatné Slovenské republiky. 

5.1.2018 –Právě před 100 lety vypukla v obřím měřítku 

epidemie španělské chřipky, která zasáhla lidi na evropském 

kontinentě tak tvrdě jako žádná jiná moderní metla. Měla 

mnohem více obětí než ještě probíhající první světová válka. 

15.1.2018 - Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty, 

které budou vystaveny ve Vladislavském sále na Pražském 

hradě v rámci oslav 100. 

výročí vzniku 

Československa a 25. 

výročí založení České 

republiky.  

 

https://www.novinky.cz/domaci/460508-klicnici-odemkli-komoru-s-korunovacnimi-klenoty-hrad-je-od-utery-vystavi.html
https://www.novinky.cz/domaci/460508-klicnici-odemkli-komoru-s-korunovacnimi-klenoty-hrad-je-od-utery-vystavi.html
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17.1.2018 - Historicky nejmladší dobyvatelkou jižního pólu se 

stala o víkendu australská šestnáctiletá teenagerka Jade 

Hameisterová. Za sedmatřicet dní urazila 597 kilometrů od 

pobřeží Antarktidy až k pólu. 

26.1. – 27.1.2018 – V těchto dnech jsme měli po 5 letech 

možnost zvolit si prezidenta republiky na 

období 5 let. V napínavém souboji v přímé 

volbě uhájil svoji pozici nynější prezident 

Miloš Zeman.  

V našem městě, stejně jako v celém okrese 

Ústí nad Orlicí, zvítězil těsně nad Milošem 

Zemanem protikandidát Jiří Drahoš. Ten získal v okrese celkem 

38 757 hlasů oproti 37 830 pro Miloše Zemana. 

V rámci celé republiky obhájil post prezidenta Miloš Zeman a 

to s 51,36 procenty oproti Jiřímu Drahošovi s 48,63 procenty. 
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Na canisterapii k nám 

začal docházet Gony a pan 

Pavel Schiller 

Začali jsme cvičit jógu 

s paní Veronikou Šilarovou 

Byli jsme v kině na 

pohádce Přání k mání 
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Dlouhotřebovští skauti nám donesli voňavé bylinkové 

polštářky, které pořídili ze 

zisku za sbíraná hliníková 

víčka. 

Moc děkujeme, že si vybrali 

obyvatele Domova, kterým 

chtěli udělat radost  

 

Uspořádali jsme si Hravou kavárničku. 
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