
Pondělí 
jídelna 1. patro – arteterapie, jemná motorika, rozhovory, CD
              (Knoblochová, Mühlhans)
jídelna 2. patro – pečení moučníku, společenské hry,  
            skupinové rozhovory  (Jungwirthová) 
zimní zahrada 2. patro – arteterapie, jemná motorika, rozhovory
            (Pospíšilová)
zimní zahrada 3. patro – cvičení jemné motoriky a paměti, 
             poslech CD, vybarvování předloh, skupinové rozhovory    
             (Náhliková)            
Pokladna  - 7:30 – 9:00  (Pospíšilová) 

jídelna 2. patro – čtení příběhů ze života, pohoštění, 
            skupinové rozhovory (Jungwirthová, Knoblochová)
reminiscenční rozhovory, sdílení, MMSE testy (Náhliková)
Individuální rozhovory a aktivity, vycházky (Mühlhans, Pospíšil.)

Pokladna 12:30 – 13:30 (Pospíšilová) 

Úterý
kurz paměti K. Vary, rozhovory   (Náhliková, Pospíšilová) 
přízemí – kadeřnice 8:30 hod.   (Knoblochová)
přízemí – modlitebna -  mše svatá pater Kučera (Mühlhans)
zimní zahrada 3. patro – nácvik písma, doplňovačky, cvičení  
               jemné motoriky    (Jungwirthová)   
    
Pokladna  - 7:30 – 9:00  (Pospíšilová) 

jídelna 2. patro – karty, cvičení jemné motoriky, CD, skupinové 
rozhovory (Mühlhans, Knoblochová) 
Individuální rozhovory, MMSE testy, vycházky (Náhliková, 
Jungwirthová, Pospíšilová)

Individuální nabídka aktivit – vybarvování obrázků
Pokladna 12:30 – 13:30 (Pospíšilová)

Středa
nákupy Kynšperk 9:00 hod.  (Jungwirthová, Pospíšilová)
jídelna 1. patro – virtuální prohlídka (Mühlhans)
zimní zahrada 3. patro – tyčinková hra, cvičení jemné motoriky a 
             paměti, CD, rozhovory (Náhliková)  

Pokladna  - 7:30 – 9:00  (Pospíšilová) 

návštěvy na pokojích, reminiscenční rozhovory, individuální 
aktivity (Jungwirthová, Mühlhans, Knoblochová, Náhliková)
zimní zahrada 2. patro – karty, vycházky (Pospíšilová)

Pokladna 12:30 – 13:30 (Pospíšilová) 

Čtvrtek
Zámeček -  hudební a baletní vystoupení Duo Ruggieri    
              10:00 hod     (Jungwirthová, Knoblochová, Mühlhans,  
               Náhliková, Pospíšilová)

Pokladna  - 7:30 – 9:00  (Pospíšilová) 

jídelna 1. patro – karty, šipky, cvičení jemné motoriky, CD, 
skupinové rozhovory (Mühlhans)
- arteterapie, jemná motorika  (Knoblochová)
individuální rozhovory a aktivity (Jungwirthová, Pospíšilová, 
Náhliková)
Individuální nabídka aktivit – výroba papírových kuliček
Pokladna 12:30 – 13:30 (Pospíšilová) 

Pátek
jídelna 1. patro – čtení z bible – manželé Adamovi - 9:30 hod.
             - arteterapie, jemná motorika  (Knoblochová)
zimní zahrada 2. patro – čtení na pokračování s kávou 
            (Pospíšilová) 
zimní zahrada 3. patro – čtení knihy na pokračování, 
             reminiscenční  rozhovory     (Jungwirthová, Náhliková)      
Pokladna  -  7:30 – 9:00  (Pospíšilová) 

návštěvy na pokojích, individuální rozhovory     (Jungwirthová, 
Náhliková, Knoblochová, Mühlhans, Pospíšilová)                           
              
                                                   

Pokladna 12:30 – 13:30 (Pospíšilová)

Aktivizační plán od 16. 4. do 20. 4. 2018
Dopolední aktivity začínají v 9:00 hodin a odpolední ve 13.30 hodin
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