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A tak tu žijeme…
Milí čtenáři,
a máme tu léto - nejteplejší roční období v roce, kdy v sadech a zahradách dozrává ovoce a na poli obilí. Pro osvěžení
v letních vedrech přinášíme v novém čísle našeho domovského časopisu vzpomínky na jarní akce, např.: „návštěva
Domova pro seniory v Příboře, zájezd do Hradce nad Moravicí, vystoupení divadla Slunečnice, Dua Ruggieri, klub vaření
a další.“ Užijte si letního sluníčka a načerpejte energii do dalších dnů

Vaše redakce

Seznamte se
V uplynulém čtvrtletí jsme se rozloučili s Anežkou Horákovou, Jindřiškou Stuhlovou a Terezou Pařenicovou. Naopak
jsme v našem kolektivu zaměstnanců našeho Domova přivítali tři nové pracovnice: Elknerovou Simonu, Popovovou
Danu a Riegelovou Karlu.
Prosím, seznamte se …

Elknerová Simona
Simona nastoupila 1. dubna jako zdravotní sestra.
Své zkušenosti v tomto oboru Simona sbírá už více než 15 let, z toho 2,5 roku
pracovala v nemocnici v Německu.
A jak se jí u nás líbí?
Práci zdravotní sestry jsem si vybrala jako své povolání, protože jsem chtěla
pomáhat lidem a starat se o ně.
Práce v Domově mě baví a líbí se mi.

Popovová Dana
Dana nastoupila 25. dubna jako pracovník v sociálních službách.
Dana se vyučila strojní mechaničkou a tak dosud pracovala v příbuzných
oborech jako seřizovač, dělnice a kontrolorka. Řadu let však pečovala o
osobu blízkou, což ji inspirovalo k tomu, aby absolvovala kurz pracovníka
v sociálních službách.
A jak se jí u nás líbí?
Práce i kolektiv se mi líbí. Kolektiv je ochotný vždy poradit a pomoct. Jsem
ráda, že mám tu čest v takovém kolektivu pracovat.
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Riegelová Karla
Karla nastoupila 16. května jako pracovník v sociálních službách.
I Karla je v této profesi poměrně nováčkem. Dosud pracovala jako
doručovatelka a obchodní zástupce. Od začátku letošního roku pracovala již
jako pracovník v sociálních službách v Komunitním domě Albína v Kuníně.
Jak se jí u nás líbí?
Ráda pracuji s lidmi a ráda lidem pomáhám.

„Apríl!“
První dubnový den patří již po staletí
žertíkům a kanadským vtípkům. I když tato
tradice nevznikla u nás, náš národ si ji díky
svému smyslu pro humor velice rychle osvojil.
Takový žertík si pro nás připravila naše Anežka,
která přišla mezi uživatele oblečená jako
jeptiška se slunečními brýlemi na nose, aby
možnou identifikaci co nejvíc zkomplikovala.

Dělat si na Apríla z lidí blázny není zvykem pouze mezi lidmi navzájem, s trochou do mlýna přijdou občas i
média:
1962: V tomto roce byl ve Švédsku pouze jeden televizní kanál, který vysílal černobíle. Technický
expert Kjell Stensson se objevil ve zprávách a oznámil, že díky nové technologii mohou diváci
přeměnit své dosavadní nastavení na barevný příjem. Stačilo přes televizní obrazovku natáhnout
nylonovou punčochu. Stensson tento proces názorně předvedl. Tisíce lidí jeho příkladu
následovaly. Pravidelné barevné vysílání začalo ve Švédsku 1. dubna 1970.
1998: Společnost Burger King zveřejnila v USA Today celostránkový inzerát, který
představoval novou položku v menu jako „Levoruký obří karbanátek“, speciálně
vytvořený pro 32 milionů amerických leváků. Inzerát sděloval, že nový karbánek obsahuje
tytéž ingredience jako původní, pouze všechny přísady jsou otočeny o 180°, aby levákům
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lépe vyhovovaly. Tisíce zákazníků přišly do
restaurací a požadovaly nový sendvič. Současně
mnoho jiných požadovalo svou vlastní
„pravorukou verzi“.

"Člověk, který se směje, je jako baterka,
která se nabíjí."
Miroslav Horníček

Procházka městem
6. dubna

Zimní období a časné jaro přináší chladné počasí, kdy jsme
radši zalezlí v teple domova, ale dnešní dopoledne teple
oblečeni jsme vyrazili na obhlídku města Oder, kterou jsme
spojili s nákupy textilu a jiných „nezbytností“. Prošli jsme i
místa, ke kterým se pojí pověsti.

Fialový ďábel
Hostinec v Růžové ulici v Odrách je velice starý. Byl postaven za pánů Lichnovských roku 1767, Jeho původní
název neznáme, pamětníci ho vzpomínají jako „U Mauzů“ nebo „U černé paní“, dnes je znám jako „U Zdeňků“.
Budova svým stylem připomíná baroko. Když část města Neumark, kam patřila i Růžová ulice, získala
samosprávu, zasedala v hostinci obecní rada.
V blízkosti hostince v Růžové ulici se pravidelně v nočních hodinách zjevoval přízrak, nejčastěji před zavírací
dobou. Podle svědků šlo o robustní postavu s bílýma, svítícíma očima, která celá fialově zářila. Kdo přízrak
cestou z hostince potkal, došel domů potlučený a oněmělý hrůzou. Ubránili se jen ti, kterým se podařilo utéct
k velkému kamennému kříži, v sousední Křížové ulici. Tam přízrak ztratil svou moc a zmizel. Údajně proti němu
pomáhal i posvěcený růženec, když si ho ovšem štamgasti nezapomněli dát před odchodem z hostince kolem
krku.
Objevili se i nebojácní hosté, kteří nevěřili a postiženým se posmívali. Podle nich je setkání s fialovým ďáblem
jen výmluvou pro ty, co se cestou domů ve tmě potlučou, protože příliš pili. Ať každý posoudí sám, která verze
je pravděpodobnější. Dnes je po celém městě dostačující elektrické osvětlení a dlouhou dobu nebylo slyšet, že
by Fialový ďábel někoho napadl.
zdroj: Pověsti Oderska, Květoslav Wiltsch
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Reminiscence na Tančírně 12. 4. 2016
Téma:

Dětství

(První myšlenka, která vás napadne při slově „dětství“)

Zúčastnili se: Horáková Elza, Klezlová Irena, Mikulíková Mária, Chmelová Aurélie, Válková Eliška, Theodorová
Vlasta a Kajšová Vlasta

Reminiscenci vedla: Horáková Anežka

Dnes jsme si v Tančírně uvařili kávu, udělali tu správnou pohodovou atmosféru a vzpomínali na své dětství.
Každému se při tomto slově vybaví něco jiného, někomu hra na schovávanou, hraní kuliček, lezení po
stromech či skákání přes švihadlo.
Paní Klezlové se s vůní bílé kávy vybaví okamžiky, kdy jako děti snídávali každé ráno bílou kávu. Byl to
každodenní rituál, na který se těšili.
Paní Horákové utkvěla vzpomínka, na to, jak před školním vyučováním se s ostatními dětmi stavovali do
obchodu na rohlíky ke svačině.
Vzpomínky paní Mikulíkové už sice nejsou až tak konkrétní, přesto si vzpomněla, že pochází ze dvou dětí,
tatínek měl dobře placenou práci a maminka byla v domácnosti.
Paní Chmelová trávila své dětství ve Fulneku. Bydleli tam v 1 místnosti, kde se odehrávalo vše: vařilo, pralo na
vanštroku i spalo.
Vzpomínky paní Válkové nás zavedly na Valašsko. Bydleli tam na kotárech a v zimě bylo všude plno sněhu. Do
školy to bylo půl hodiny cesty a v gumácích ji zábly nohy. Teplejší boty neměla a tak celou cestu probrečela.
Sestra místo toho, aby ji politovala, tak ji ještě zbila, ať nebrečí.
Paní Theodorová Vlasta strávila spokojené dětství s jedním sourozencem ve Spálově, kde na základní škole učil
velmi přísný učitel.
To naopak paní Kajšová pochází ze šesti dětí a zažila i hlad. K jídlu mívali jen suchý chléb.
Přestože všechny vzpomínky nebyly právě pozitivní, atmosféra byla příjemná a veselá. Na konec jsme si dali
ještě několik vědomostních otázek a slíbili jsme si, že si takové posezení brzy zopakujeme.
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Reminiscence na Staré kuchyni 14. 4. 2016

Téma:

Dětství

(První myšlenka, která vás napadne při slově „dětství“)

Zúčastnili se: Jaklová Štěpánka, Gaberová Jarmila, Videcký Ladislav, Vodičková Anděla, Lukašíková Anna a Tým
Zdeněk

Reminiscenci vedla: Horáková Anežka
I když mnohé vzpomínky již vybledly, nějaká na dětství přece jen ulpěla v každém z nás. A protože každý své
dětství prožil jinak, je zajímavé si to připomenout.
Paní Gaberová v dětství pásávala krávy a tak vzpomínala na chvíle, kdy jí utekly do lesa a musela je nahánět.
Krávy byly zvyklé na zapísknutí se vracet zpět.
Tatínek pana Týma dělal u Českých drah posunovače. Pracoval na 12-tihodinové směny a díky tomu se spolu
moc neviděli. Maminka byla vyučena švadlenou a přivydělávala si úklidem. Později ve škole vařila. Měli
hodnou sousedku, která se jim snažila přilepšit tím, že jim nosila jídlo.
Paní Jaklová pochází ze šesti dětí. Její vzpomínky patří vůni a chuti teplého, čerstvě nadojeného kozího mléka.
Kozí mléko je zdravé a proto věří, že právě díky němu se dožila ve zdraví takového věku.
Všichni přítomní uživatelé se shodli, že i když to neměli v dětství právě jednoduché, bylo jejich dětství krásné a
uměli se radovat i z každé maličkosti.
Při této příležitosti jsme si zavzpomínali na pana Zlámalíka Petra, který mezi nás rád chodil zazpívat si,
popovídat a zavzpomínat. Pan Tým si přál zazpívat oblíbenou písničku pana Zlámalíka „Konopa, konopa zela,
konopa na břehu Niagary…“. Domluvili jsme se, že bychom rádi v užším kruhu, navštívili hrob pana Zlámalíka
v Kuníně, položili kytičku a zapálili svíčku. Paní ředitelka nám přislíbila, že nám půjčí domovské auto a umožní
nám poklonit se jeho památce.
Poté jsme si ještě zazpívali a již se těšíme na další podobné setkání.
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Dubnové kolo v turnaji v ruských kuželkách
19. dubna
V úterý 19. dubna se konalo dubnové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách, kterého se zúčastnilo
14 uživatelů. Výkony našich hráčů v tomto kole byly velmi vyrovnané.
Na třetím místě s 35 body se umístil pan Grich
Valentín. Druhé místo patřilo dvěma hráčům,
a to: paní Mikuškové Františce a Janu Bušovi,
kteří nahráli 36 bodů. Vítězem tohoto kola se
stala paní Chmelová Aurélie, která získala 39
bodů.
Výhercům blahopřejeme a všem hráčům
přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Vycházka do města
21. dubna
Sluníčko již prohřálo svými paprsky dopoledne a tak vyrážíme na procházku městem,
kterou jsme tentokrát spojili nejen s nákupy, ale i s posezením u kašny, kde jsme si vychutnali
výbornou zmrzlinu.
Víte, že…
…historie zmrzliny sahá až do čtvrtého století př. n. l.? Starověké civilizace podávaly led k chlazeným jídlům po
tisíce let. Peršané míchali sníh s koncentrovanými šťávami a jedli jej na hostinách. V Číně používali ve druhém
století př. n. l. mraženou směs mléka a rýže. Alexandr Veliký měl v oblibě sníh a led ochucený medem a
nektarem. Římský císař Nero s oblibou vysílal rychlé běžce do hor pro sníh, který pak nechával smíchat s ovocem
a šťávami.
O tisíc let později, když se cestovatel Marco Polo vrátil do Itálie z východní Asie, přišel s receptem, který blízce
připomínal to, čemu dnes říkáme sorbet. Historici odhadují, že právě z tohoto receptu se v 16. století vyvinula
zmrzlina.
…ty tam jsou doby, kdy zmrzlina znamenala hlavně vanilku a čokoládu. S příchodem jahodové, banánové

nebo citrónové chutě. Stále častěji však konzumenti zmrzliny vyžadují od jejích výrobců něco víc, něco
nového. Své místo mezi novými příchutěmi zmrzliny mají výrobky z tropického a exotického ovoce. Lychee,
dragon fruit nebo opuncie, ale i kumkvat jsou vyhledávané pro svou originální chuť i osvěžující vlastnosti.
8
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Vlastně i trend, kdy se do zmrzlinového krému přimíchají větší kousky jakéhokoliv ovoce, ale i sušenek, ořechů,
čokolády nebo dokonce marshmallow, se už zabydlel v moderních cukrárnách i na mlsných jazýčcích zákazníků.
S nabídkou zmrzlinových pokrmů ale čas od času zatřesou i dříve nemyslitelné kombinace chutí, jako je třeba
wasabi s tropickým ovocem a jedlými květy. Bez překvapení asi zůstane, že své uplatnění ve zmrzlinových
příchutích našlo už i pivo. Světlá pivní zmrzlina se vyznačuje hořkou chutí, tmavá je sladší a voní karamelem. A
pozor, zmrzlina vyrobená z klasických ležáků i lehčích ovocných piv je skutečně alkoholická. Může být však
vyrobena nejen přímo z piva, ale i ze surovin potřebných k jeho vaření, jako je voda, chmel, slad a kvasnice.
Pokud by vám i pochoutka s obsahem alkoholu až kolem tří procent byla stále málo, skutečnou energetickou
bombu nabízí kombinace zahrnující ginko bilobu, arginin a guaranu s trochou koňaku či přímo absinthu.
http://www.eiskon.cz/historie-zmrzliny/ ,//www.frigomat.cz/netradicni-prichute-zmrzliny/

Vážení uživatelé,
předkládám vám něco k zamyšlení.
Napsal sv.František Saleský
Vaše Miroslava Ch.
hhhChh.Chodurová
Modlitba ve stáří
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému
tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je
snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť
neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti „umět se mýlit“.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se
musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako
odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen.
9

A tak tu žijeme…

Návštěva Domova v Příboře
27. dubna
Dne 27. 4. jsme se vypravili
dvěma auty do Příbora. V místním
domově
pro
seniory
nás
očekávala
početná
skupina
uživatelů a zaměstnanců. Přivítali
nás zpěvem za doprovodu tahací
harmoniky,
bohatým
občerstvením
a
hlavně
dobrosrdečnou náladou.
Smyslem
setkání
bylo
předčítání uživatelů o městech, ve
kterých nyní žijí. Příborské
seniorky nám postupně četly
legendu o vzniku města. Všichni
se zaujetím naslouchali, seniorky
četly jak babičky z pohádky. Poté
vystoupil náš dobrovolník pan Andělín
Kvapil, který všechny přítomné překvapil svým zajímavým vyprávěním o Odrách, o jejich historii i současnosti.
Pana Kvapila vystřídala paní Zdeňka Havlíčková, která přečetla legendu o údajném pobytu Jaroslava Haška
v Odrách.
Atmosféra byla velmi družná, senioři si navzájem vyprávěli, zpívali a těžko se jim loučilo. Bylo to velmi
příjemné dopoledne, které jsme si slíbili v blízké budoucnosti zopakovat.
Dita Chudá

Hašek v Odrách
Vypráví se, že prvním „klientem“ oderské vazební věznice, při nově zřízené
soudní budově, byl známý český spisovatel Jaroslav Hašek. Soudce si s ním nevěděl
rady, protože bouřlivák Hašek byl při svém pobytu v Odrách kolem roku 1902
ustavičně předváděn četníkem za drobné delikty. Od narušování veřejného
pořádku, výtržnictví, opilství až po podezření z krádeží. Také správce oderského
herberku, kde se Hašek ubytoval, posílal na jeho osobu ustavičné stížnosti
Představený nově zřízeného soudu v Odrách se rozhodl, že s Haškem uzavře
gentlemanskou dohodu. Spočívala v tom, že se budoucí spisovatel musel nechat
ubytovat v jedné z cel oderského soudu. Nástup měl do ní vždy ve 20 hodin večer,
a ráno byl v osm zase propuštěn. Tak bylo z hlediska místního soudu zabezpečeno,
že bouřlivák Hašek nemohl ve večerních hodinách, v jinak poklidném provinčním
městečku, tropit rotiku, pod vlivem nezřízeného opilství.
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Jak tomu bylo ve skutečnosti, nikdo neví,
protože o pobytu Jaroslava Haška v Odrách se
nedochovala žádná písemná zpráva. Jisté ale je,
že v Odrách nějakou dobu pobýval, konkrétně
v ubytovacím zařízení pro chudé potulné
tovaryše, zvaném lidově „herberk“. Právě tam
se odehrává děj Haškovy úsměvné povídky „Ve
stravovně“.
Povídku „Ve stravovně“ napsal Jaroslav Hašek
v roce 1904.

O založení Příbora
Příbor, to není jen tak ledajaké město. Vypravuje se o něm, že je to nejstarší město na Kravařsku. Vypravuje
se též, že staré, původní město se kdysi jmenovalo jinak. No, nějaké to jméno starý Příbor musel mít, jinak by
tam lidé netrefili a místo do Příbora, přišli by třeba do Kozlíkova. Jméno patří k městu jako kůra ke stromu, tak
je s ním srostlé.
To staré město mělo stát už tenkrát,
když na Moravu vpadli Tataři. Jak by ne,
hrůza z toho, jak si počínali, kam přišli,
letěla před nimi z kraje do kraje.
A ta zvěst povídala:
„Tataři nikoho nešetří, koho chytnou,
toho zabijí. Muže i ženy, stařenky i
staříčky, jen děti nechávají na živu, aby je
mohli odvést s sebou. Z těch, které vydrží
útrapy daleké cesty, udělají své otroky.“
Jak přiletěly, tak přiletěly, zprávy o blížícím
se tatarském vojsku se jednoho dne
dostaly i do starého Příbora. A s nimi
všecko, co se o Tatarech povídalo. Když to
obyvatelé města uslyšeli, řekli: „Je jich
strašná síla. I kdybychom chtěli město proti
nim hájit, přece ho neubráníme. Při prvním útoku jim padne do rukou a všechny nás pobijí.“
Radili se, radili, nakonec všichni utekli do lesů a kopců. Co mohli, vzali sebou, i mnoho dobytka odehnali. Jen co
nejdále od těch zabíječů! A dobře udělali. Tataři přitáhli do Příbora, vydrancovali město, a když posbírali všecko,
co mohli potřebovat, řekli: „Město sem, město tam, co takových a ještě větších a nádhernějších jsme už vypálili
a rozbořili.“ Co jim tam bylo po nějakém Příboru, nebo jak se to město tenkrát jmenovalo, když bydleli ve
stanech.
A tak to staré město, ať už mělo jméno, jaké chtělo, vypálili a rozbořili. Možná, že ze vzteku, když v něm
nenašli ani živé duše a to, co nejvíc potřebovali. Potraviny pro sebe a krmivo pro koně. Domy v tom městě byly
většinou dřevěné, shořely jako snop slámy. Když město vypálili, co by v něm dělali, táhli dál. Dál dolů na
Moravu a z Moravy do Uher. Byli pryč, uprchlíci se začali vracet. Místo města našli jen trosky, místo svých
11
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domů jen spáleniště. Toho křiku, toho bědování a pláče! Když se dost nabědovali, když se dost nakřičeli, ti
rozumnější z nich řekli: „A co, postavíme si nové město. Z pláče a naříkání nic nevyroste.“ A těm troskám říkali
„zbor“. No spáleniště. Když se jich někdo ptal, kde to nové město stojí, řekli: „No stavíme ho při „zboru“. Když
při „zboru“, tak při „zboru“, lidé začali tomu novému městu říkat Přizbor – město při zboru. Časem to „Z“
uprostřed jména vynechali a říkali jen Příbor. A to jméno novému městu zůstalo.

Luštěte s námi

Tajenku najdete na straně 38 tohoto
časopisu.
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Náš nový přírůstek
Zvířectvo našeho Domova se 27. dubna rozrostlo o 2 kůzlata kozy kamerunské, narozené letos v lednu.
Jedná se o plemeno kozy domácí původem ze západního pobřeží Afriky. V dospělosti dosahuje výšky jen
40 cm a hmotnosti 20 až 30 kg. V Africe se chovají hlavně pro maso a kůži. U nás jsou oblíbenými zvířaty
dětských koutků v zoologických zahradách především pro svou neagresivní a přátelskou povahu. Nejraději
má trávu a šťavnaté větvičky.

Dubnová pranostika

I když kluci v dubnu bez kabátů běží,
často hospodáři na úrodu sněží.
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Klub vaření
28. dubna

Dubnový klub vaření byl tentokrát pod taktovkou Anežky. Připravila si pro nás jednoduchý
recept: „domácí nudle s dušeným hlávkovým zelím“. Jedná se o chudé, valašské jídlo,
kdy se za málo peněz, nají hodně lidí.
Uživatelé oloupali a nakrájeli cibuli, nakrájeli hlávkové
zelí, které podusili na cibulce a smíchali s domácími,
uvařenými těstovinami. Během vaření si všichni pro dobrou
náladu zazpívali.

14

A tak tu žijeme…

Reminiscence v Tančírně 3. 5. 2016

Téma:

1. MÁJ

Zúčastnili se: Jaklová Štěpánka, Havlíčková Zdeňka, Klezlová Irena, Válková Eliška, Horáková Ilsa, Theodorová
Vlasta, Kajšová Vlasta, Jarošová Vlasta, Mikušková Františka, Hrčková Marie, Bártková Libuše a Fardová Anna
Reminiscenci vedla: Martinátová Marta, Janíčková Renáta
Na přípravě se podíleli: Chudá Dita, Bc. Vašutová Renáta

S přípravou této reminiscence si děvčata daly obzvlášť záležet. Marta s Renátou zajistily kostýmy: košile,
sukně a z červeného starého trička vyhotovily pionýrské šátky. Nafoukly heliem balonky a vyrobily mávátka.
Renáta Vašutová nám pustila na interaktivní tabuli oslavu 1. máje z roku 1984 a všichni společně jsme si
zazpívali budovatelské písně. Připomněli jsme si hesla, která se skandovala v prvomájovém průvodu. Tato
reminiscence nejvíce oslovila paní Horákovou a paní Klezlovou, která se aktivně účastnila verbálním projevem
mnoha budovatelských písní. Uživatelé vzpomínali na alegorické vozy a na různé profese, které byly v průvodu
zastoupeny.
Tato akce trvala 1,5 hodiny a všichni jsme si ji velmi užili. Nejvíce uživatele potěšil pohled na Renátu s Martou
v kostýmech.

„Ať žije 1. máj, hurááá!“
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Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla
v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která
vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na
Střeleckém ostrově v Praze.

Svátek práce v zemích reálného socialismu
V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější,
organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely
městem, často před tribunou s místními představiteli
komunistické moci. Účast na oslavách prvního máje byla velmi
často nepsaně povinná a nadřízení a učitelé měli nařízeno
kontrolovat účast svých podřízených a žáků. Někdy se tento svátek
bral jako májová veselice. V průvodu byly zastoupeny národní a
družstevní podniky, školy i různé zájmové organizace (např.
organizace Svazarmu či Červený kříž). Kromě pěších účastníků
městem projížděly i alegorické vozy. Neodmyslitelnou součástí průvodů byly nejrůznější transparenty a
mávátka. V československém prostředí
nahrával propagaci této akce i ten fakt, že
5. květen a 9. květen (což jsou významné dny z
konce 2. světové války) byly časově blízké.
Užívalo se tehdy zcela běžně propagační
sousloví „slavné májové dny“ a na mnoha
letácích a plakátech bývaly uvedeny všechny
tyto dny společně, tedy 1., 5. a 9. květen. V
těchto dnech se konaly vzpomínkové akce na
padlé sovětské a československé vojáky ve II.
světové válce
Prezident ČSSR Gustáv Husák, za ním Lubomír Štrougal, zdraví
účastníky prvomájového průvodu na Letenské pláni v roce 1987.

Český název měsíce května je odvozen od toho, že všechno
kvete.

Pranostika na květen

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
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Návštěva zámku v Hradci nad Moravicí
5. května
Ve čtvrtek 5. května jsme plošinovým
autobusem navštívili město, ležící v předhůří
Nízkého Jeseníku, Hradec nad Moravicí. Cílem naší
cesty byl renesanční zámek, který byl v roce 2001
vyhlášen národní kulturní památkou. Průvodkyně
nás během hodinové prohlídky provedla
chladnými komnatami v přízemí Bílého zámku,

které jsou součástí bezbariérové prohlídky a
seznámila s jeho historií. Nahlédli jsme do
hostinského apartmá, jehož součástí je pánský
salon a ložnice, dámský salon a ložnice a
lovecký salon neboli Hubertova světnice.
Uživatelé byli nadšeni a jedna paní se svěřila,
že je to pro ni první prohlídka zámku v jejích 92
letech. Po prohlídce následovala procházka po
rozsáhlém zámeckém parku, jehož součástí byla
terasa, odkud byl výhled do malebného údolí. Pak už následovalo posezení u venkovní restaurace pod zámkem,
kde jsme se posilnili dobrou zelňačkou a zahřáli kávou či čajem s rumem.
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Muzikoterapie
6. května

Dne 6. května jsme přivítali na zahradě
Domova - Divadlo Slunečnice z Brna
s představením „Muzikoterapie aneb
léčba hudbou“. Zpěvačka Dorotka
s Kristiánem nám připomněli známé
písničky
našich
interpretů,
jako
„Levandulová“, „Pramínek vlasů“, „Tam
za vodou v rákosí“ a jiné. Počasí nám
přálo a z úsměvů uživatelů bylo vidět, že
se jim hudební vystoupení velmi líbilo.

Anežka Horáková využila příležitosti a
přišla se s uživateli rozloučit, protože 13.
května ukončila pracovní poměr. Všechny
přítomné uživatele pohostila chlebem a
solí.

„Je zřejmé, že sama příroda dala nám hudbu
jako dar, abychom lépe snášeli strasti.“
Marcus Fabius Quintilianus
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Odpolední posezení s Ivem
10. května

Dnešní odpoledne na ALDě jsme zasvětili příjemnému posezení u
šálku kávy a potěšení s robotickým tuleněm Ivem. Uživatelé reagovali
na Iva velmi pozitivně, bylo vidět, že jim přítomnost tuleně zvedla
náladu.
V červnu už to budou dva roky, co nám ho přivezla manželka
prezidenta České republiky Ivana Zemanová, jako první dar jejího
nadačního fondu. Od té doby Ivo léčí duše našich uživatelů.

Úryvek z knihy o Ivaně Zemanové:

Nechtěla být první dámou
Michaela Košťálová
Opravdu krásný čin se první dáma nedávno rozhodla udělat pro Domov
pro seniory v Odrách. Místním seniorům, kteří mají potíže se zdravím, se
rozhodla pořídit pro zpříjemnění a zefektivnění pobytu terapeutického
robota-tuleně. Zvířátko jako živé, které se díky složitému mechanismu
čidel a dvou počítačů pohybuje a vrní, jako by šlo o živého tuleně. Velká
„hračka“ pro dospělé má navíc zabudovaný program pro reakci na dotyk a
zvuk, umí se přitulit, a dokonce i sama usnout, když si jí nikdo nevšímá.
Podivuhodný tuleň, který svou dokonalou technickou propracovaností tak
trochu připomíná díla science fiction, je určen především jako rehabilitační
pomůcka těm klientům domova, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. Je
vůbec první svého typu v České republice a na zakázku byl vyroben v Japonsku. „Vysnila si ho paní ředitelka a
prozradila mi to, když jsme v Domově byla v říjnu na návštěvě. Právě kvůli robotovi jsem vlastně založila svůj
nadační fond. Zjistila jsem, že jinak se takový dar pořídit nedá,“ vysvětlovala paní Ivana po cestě z Prahy do
Ostravy. Chtěla ředitelce Domova udělat radost a její přání splnit. Stalo se, a navíc ve velkém stylu. „Zatímco
robot se z Prahy do Ostravy vezl prezidentskou limuzínou, Ivana Zemanová se i s doprovodem vypravila o tři
hodiny později vlakem. A celou cestu se těšila, jak ředitelku překvapí. „Netuší, že ho přivezeme. Musíme dát
pozor, aby na ni ty emoce nebyly moc,“ strachovala se, když se svou tajemnicí Janou Bartošovou plánovala,
v jaké chvíli paní ředitelce dárek předají. Úlek však zatím způsobuje sama přítomnost první dámy na sedadle
v druhé třídě stevardce pendolina…,“ popsala situaci redaktorka Mladé fronty Dnes Jana Blažková. Předání se
nejenže podařilo, ale především splnilo svůj účel. Nový „mazlíček“ totiž okamžitě přirostl k srdci nejen paní
ředitelce, ale především klientům Domova.
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Výstava pískovcových obrazů
11. května

Prosluněné čtvrteční dopoledne jsme využili opět k vycházce do
města. Tentokrát cílem naší cesty bylo informační centrum na náměstí,
kde vystavovala místní pískovcová dílna Tabita obrazy a hodiny.
Autorky děl využívají při své tvorbě různé barvy a textury přírodního
pískovce.

Turnaj v ruských kuželkách
17. května

V úterý 17. května jsme v Tančírně odehráli květnové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Tohoto
kola se zúčastnilo 12 hráčů, které přišli povzbudit i tři uživatelé z ALDy. Hráčům se v tomto kole velmi dařilo a
většina z nich získala přes 30 bodů. Nejlépe si vedla paní Klezlová Irena, která nahrála 40 bodů. Druhé místo
patřilo paní Lukašíkové Anně za 38 bodů a o třetí místo se podělili pan Buš s paní Mikuškovou Františkou, kteří
tak jako v minulém kole, nahráli 36 bodů. Z výsledků všech hráčů máme upřímnou radost a přejeme jim hodně
štěstí v dalších kolech!
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Vystoupení Dua Ruiggieri
19. května

Ve čtvrtek 19. května jsme v Domově přivítali
Duo Ruiggieri. Česko-italský pár Giancarlo a Soňa
Ruiggierovi k nám každým rokem přijíždějí
s hudebním a tanečním vystoupením, které je pro
nás vždy příjemným kulturním zážitkem.

Bouda není v kurník
V minulém čísle časopisu jsme vás informovali, že jsme se zapojili do
projektu: „Plníme přání seniorům“, což je iniciativa společnosti Sodexo,
která ve spolupráci se svými partnery – Diakonií ČCE a asociací
poskytovatelů sociálních služeb a projektu SenSen (Senzační senioři),
Nadací Charta77 – Konto bariéry – snaží podporovat aktivní stáří a
naplňuje přání a sny seniorů.
Vzhledem k tomu, že naše slepičky žily v nevyhovující staré psí
boudě, usoudili jsme, že by si zasloužily nový kurník. Dohodli jsme se tak
na přání s názvem: „Bouda není kurník“. Z celkových 300 přihlášených
účastníků jsme byli vybráni mezi 30 finálových přání, která byla
zveřejněna na webových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz. Na
tato přání byla vyhlášena sbírka a dárci tak mohli dle svých finančních možnosti podpořit přání, která se jim
líbila. Již dne 26. 4. 2016 bylo na naše přání vybráno 100% požadované částky – 16 700 Kč.
Díky tohoto projektu a především díky dárcům, kteří se zapojili do sbírky a přispěli, se mohly naše slepičky
přestěhovat do pěkného, nového kurníku.
Děkujeme: panu Aloisovi Matúšů, Romanu Mertovi, Karlu Čechovi, Eduardu Klezlovi, panu Vladimírovi,
Danielovi Dvorskému, Miroslavovi Plesníkovi, T. G. Mikulíkovi, paní Boháčové, Ludmile Švancerové, Pavle
Dorazilové, Milce, Mirce Hrčkové, Markétě V., Michaele Komenderové, Madlence, manželům Cvrkovým a
anonymním dárcům.
Zároveň děkujeme společnosti Sodexo, která každý příspěvek dárce automaticky zdvojnásobila.
Panu Aloisovi Matúšů se zároveň hluboce omlouváme, že nebyl jmenován mezi dárci v Oderském zpravodaji.
Děkuji za pochopení.
Chodurová Miroslava
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Luštěte s námi
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Vyluštěné sudoku najdete na straně 38
tohoto časopisu.

Kácení máje
31. 5. 2016
Česká tradice „kácení máje“ je pro nás každoročně důvodem
k příjemnému posezení na venkovním prostranstvím před
Domkem. Naši májku jsme postavili již 29. dubna.
Zvyk „stavění májky“ pochází již z keltských dob jako oslava
jara a života. Dříve jako májku využívali kmen břízy, dnes se
nejčastěji používá smrk, protože vydrží déle zelený. Horní část se
zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ní
ozdobný věnec.
Se stavěním máje je spojen i zvyk nočního hlídání před muži ze
sousedních vesnic, kteří se jí snaží porazit nebo odříznout její
vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda.
Naši májku nikdo neukradl a tak jsme mohli 31. května přihlížet
kácení a posedět s kávou či vínem, vychutnat si grilované
klobásky a zatančit si při písničkách doprovázených harmonikou a
vozembouchem.
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Jáhly

1. června jsme si v jídelně pochutnali na staročeském receptu „jahelná kaše s jablky a s medem“.
Jáhly bývaly u našich předků velmi frekventovanou potravinou. Do příchodu rýže na evropský kontinent tvořily
důležitou součást běžné stravy. Vznikají loupáním prosa. Obalové vrstvy obilek prosa jsou pro člověka těžko
stravitelné. Proto se loupáním získává pouze dobře využitelný podíl – jáhly. Výsledným produktem jsou asi
milimetr velké žluté kuličky s vysokým obsahem minerálů: hořčík – výborný při celkovém tělesném vyčerpání,
rekonvalescenci a při vysoké fyzické zátěži, železo – pro podporu tvorby červených krvinek, křemík –podporuje
zachování zdravých zubů, nehtů a vlasů, fosfor – pomáhá při prevenci depresí a únavy. Kromě minerálů obsahují
i vitamíny B.

Co lze ještě sníst?
Buk lesní
Na přelomu září a října dozrávají v lesích plody buku lesního – bukvice. Tyto plody
bývaly kdysi běžnou stravou našich předků. Lidé je jedli opražené, nebo je
rozemleli na jemnou moučku. Oloupané plody buku lesního se dají jíst i syrové,
chutí připomínají oříšky.

Česnek medvědí
je bohatým zdrojem vitamínu C. 100 g této rostliny obsahuje 150 miligramů této látky.
Jedlými částmi jsou listy a květy, které se sbírají na jaře. Jíst se dají i podzimní bobule.
Z listů děláme „pesto“, jež lze využít na těstoviny, pizzu nebo k masu.

Bolševník obecný
Jíst se dají mladé jarní listy, řapíky a uzavřená květní poupata. Jedlé jsou i
kořeny, které se sbírají na podzim. Slovenský název této rostliny je
„bolševník borščový“, listy se totiž dodnes používají v některých zemích do
tradiční polévky zvané boršč. Při konzumaci je nutné dát pozor na záměnu
s jedovatým bolševníkem velkolepým.

zdroj: časopis 21. století
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Odpoledne s Ivem
1. června
Pod dobrém obědě jsme si na ALDě uvařili kávu a potěšili se s Ivem.
Uživatelé se jeho přítomností uvolnili, reagovali pozitivně, bylo na nich vidět,
že tulení přítomnost vnímají velmi pozitivně. Během posezení jsme si povídali
o dětech, o zaměstnání.

Alice – robot s lidskou tváří

Na konferenci „Jeden svět“, která se konala v Praze – na téma
„Robotizace v péči“ – byla „pečovatelka“ robotka Alice představena ve
filmové ukázce a panelové debatě, do které byla přizvána i naše paní
ředitelka Miroslava Chodurová. Hovořilo se o tom, jak dalece zasáhnou
roboti do péče o seniory.
Náš robotický tuleň Ivo (jediný svého druhu v České republice), který byl
na konferenci přítomen, šel z náruče do náruče.

Procházka do města
3. června

V pátek 3. června jsme využili pěkné počasí k procházce uličkami našeho
města. Prošli jsme tržnici, nakoupili oblečení a poseděli u cukrárny na osvěžující
zmrzlině.
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Turnaj v ruských kuželkách
9. června

Ve čtvrtek 9. června jsme v Tančírně odehráli červnové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. V tomto
kole si nejlépe vedl pan Buš Jan, který nahrál 38 bodů. Druhé místo patřilo paní Valkové Elišce za 38 bodů a třetí
místo obsadil pan Grich Valentín s 36 body. Přejeme všem hodně úspěchů v dalších kolech.

Canisterapie
14. června
14. června navštívil canisterapeut pan Došek Vladimír se svými fenami náš
Domov. Uživatelé se tak mohli opět s fenkami potěšit, hladit je a užívat si psího
tepla při polohování.
Canisterapie je jednou z forem zooterapií, kterou využíváme v našem Domově.
Radost našim uživatelům dělají i kočky, které žijí v našem Domově, kozy, morčata
ale také rybičky, které okupují obýváček na ALdě. Pozorování rybiček dokonale
odbourává stres a únavu.
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Prodej textilu
15. června

Ve středu 15. června přijel do našeho Domova prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli
nakoupit potřebné oblečení v areálu Domova.

Čtení novin na Klepárně
30. června

30. června dopoledne jsme se sešli na Vile na Klepárně. Pravidelně se tu uživatelé seznamují
s děním především v blízkém okolí, ale také ve světě. Společně pak o zprávách diskutujeme.
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Dětská zóna
Novinkou v našem Domově je dětská zóna s domečkem
pro návštěvníky s dětmi. Při této příležitosti se mohou
podívat i na kozičky.

28

A tak tu žijeme…

Narozeniny v dubnu oslavily

Humplíková Emma
2. 4. 1931 – 85 let

Istelová Eliška
6. 4. 1935 – 81 let

Mikušková Františka
18. 4. 1937 – 79 let

Blahopřejeme
29
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Narozeniny v květnu oslavily

Červenková Markéta
25.5.1917 – 99 let

Horváthová Angela
26. 5. 1933 – 83 let

Valková Eliška
28. 5. 1925 – 91 let

Šumská Anna
30. 5. 1955 – 61 let

Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v červnu oslavili

Chmelová Aurélie
14. 6. 1929 – 87 let

Matúšů Alois
14. 6. 1931 – 85 let

Včelná Anna
18. 6. 1926 – 90 let

Blahopřejeme!!!
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Jak stárnou různá znamení zvěrokruhu
Každé znamení má různé charakterové rysy, své
silné i slabé stránky. Proto i postupující věk se u
zrozenců různých znamení zvěrokruhu projevuje
různě. Na někoho dokonce nepůsobí nijak.
Samozřejmě tu nebudeme počítat vrásky nebo
šedé vlasy. Budeme spíše hovořit o vztahu
zástupců různých znamení k podzimu života.
Každé znamení je jiné, musejí být tedy různí i v
této věci…
Někteří se s projevy věku smiřují snadno a stávají se z nich milé babičky a dědečkové, jiní proti stáří zuřivě bojují
s nasazením veškerého arzenálu kosmetických prostředků a triků plastické chirurgie, další mají za to, že svůj
vzhled omladí mladou módou, bez ohledu na směšnost a realitu a jsou i takoví, kteří zestárnou dávno před tím,
než jejich věk dosáhne skutečně zralé výše…

Beran
Svých let si raději nevšímá. Žije přítomnou chvílí a snaží se věřit, že zítřek vůbec nenastane.
Čilý duch mu pomáhá zachovat si mladickou energii až do stáří. Možná, že v šedesáti už si
nenavlékne motorkářskou bundu, jeho vášeň pro motorky však zůstane plná stejné zuřivé
energie jako před čtyřiceti lety.

Býk
Býci se rádi dobře najedí. Někdy až příliš dobře. S postupujícím věkem proto
obvykle nabírají nemalý objem. S léty se tvrdohlavý Býk stává ještě méně
pružným v každém ohledu: jak psychicky, tak fyzicky. Je však od přírody velmi
zdatný, proto nehledě na nemoci žije velmi dlouho.
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Blíženci
Blíženci si v mládí vytknou cíl a jdou za ním vpřed, aniž by se hodlali dát
jakkoli omezovat léty. Nemá smysl doufat, že Blíženec přijde dřív z práce
domů. Ani ve starším věku Blíženec nebude odpočívat u domácího krbu.
Jeho kariéra pokračuje až do penze. Mají-li možnost, jdou Blíženci
kariérně nahoru i v důchodovém věku.

Raci
Raci jsou dvojího druhu: jedni nikdy nedospějí a druzí se na stará kolena rádi starají o
všechny kolem. Stejně jako Lev, také Rak si přeje, aby okolí respektovalo jeho „ctihodné
šediny“. Z Raků bývají skvělí „klasičtí“ dědečkové a babičky, takoví, jaké si přeje mít
většina dětí.

Lvi
Svým založením jsou Lvi rozvážní a shovívaví, což se léty stále prohlubuje. K stáru jsou to
už mohutná, klidná, vznešená a tukem lehce obrostlá stvoření. Stále více touží po
všeobecné úctě, autoritě a snad i klanění. Chtějí být napodobovaným vzorem, proto
usilují o co možná nejdřívější dosažení životních cílů a solidního postavení.

Panna
Panny většinou s věkem zaujímají k okolnímu světu stále negativnější postoj, zejména
pokud se jim vymkne z rukou jejich přirozený sklon ke zbytečné kritičnosti. Rády se
udržují v dobré formě a při dobrém zdraví, neustále pracují na zlepšení svého
mozkového výkonu. Proto stáří většinou vítají jako dobře udržované dámy a
džentlmeni, sice poněkud přísní, ale stále výkonní.
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Váhy
Váhám velmi leží na srdci vlastní zevnějšek, uchýlí se proto k jakýmkoli opatřením, jen
aby co nejdéle zabránily objevení jakýchkoli vrásek nebo přebytečných kilogramů.
Zpravidla se jim to daří. Ještě v osmdesáti jsou Váhy schopné tvrdit, že jim ještě nebylo
čtyřicet.

Štír
K stáru se Štír stává důstojným a vznešeným. Líbí se mu smýšlet o sobě jako o filosofovi, který
za léta nasbíral dost moudrosti – většinou to tak také opravdu je. Bohužel však velmi často
starší Štíři přehnaně až umanutě lpějí na vlastních myšlenkách a přesvědčeních, která občas
ostatním přímo vnucují.

Střelec
Střelci ve shodě s Berany prostě na stáří nechtějí myslet. Někdy natolik, že se jim to
změní v jakousi nutkavou ideu. Začínají na lidi dotírat otázkou, kolik jim hádají let a
doufají přitom v pár užaslých komplimentů. Je třeba říci, že jsou to komplimenty
většinou podložené, protože Střelec, přestože obvykle odmítá na sebe nějak pečlivě
dbát, obvykle si uchovává půvab a sexappeal do vysokého stáří.

Kozoroh
Kozoroh je znamením, které je nejvíce asociováno s časem. Tomuto znamení panuje
Saturn. A to je planeta za čas tak říkajíc zodpovědná. Co však je zajímavé, pro Kozorohy
samotné čas jako by plynul opačným směrem. Kozoroh se narodí jako takový malý
stařeček, příliš vážný na svůj věk, zodpovědný a moudrý. A jak dospívá a stárne, začíná se
v jeho povaze projevovat stále více dětinství. Ve stáří jsou Kozorozi úplné děti.
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Vodnář
Také Vodnáře ovlivňuje Saturn poměrně silně, proto bývají v dětství stejně jako Kozoroh
neúměrně vážní, někdy skutečně příliš. S léty se pak z Vodnáře stává stále větší
výstředník, přestává ho zajímat, co si o něm bude myslet okolí, a tak je schopen ještě v
osmdesáti nosit značně vyzývavé oblečení a chovat se, jak se mu zachce.

Ryby
Na rozdíl od všech ostatních znamení zvěrokruhu mají Ryby ze stáří panickou hrůzu.
Ani ne tolik pokud jde o jejich zevnějšek, jako spíš s myšlenkou na to, kolik toho ještě
nestihly udělat, prožít a vyplnit! Právě proto Ryby tak rády hodnotí jednotlivé etapy
svého života, bilancují a počítají úspory. Je v tom jistý paradox, vždyť čím méně by se
zneklidňovaly plynutím času, tím déle by Ryby žily (a více toho stihly) … nic tak
nezkracuje život, jako věčný nepokoj.

Obrázky: Olga Gromová

Ze zpětných vazeb
Tentokrát jsme pro vás vybrali zpětné vazby příbuzných
Iveta Rašková, dcera paní Kvapilové: Milá děvčata, přijměte od nás poděkování za to, jak jste se
celých sedm let pečovaly o naši mamku. Celá léta jsme měli možnost poznávat vaši náročnou práci
a to, s jakou trpělivostí a porozuměním všechny své klienty provázíte na cestě posledním úsekem
jejich života. Našemu dědovi, jste většina z vás, byly druhou rodinou a snad vám nebude vadit, když
se mezi vás bude občas rád vracet. Přejeme vám hodně radosti v osobním životě a v tom pracovním
spoustu spokojených klientů.
Zdenka Bartošková, neteř paní Mlčochové: Děkuji Vám všem. Viděla jsem asi 5 domovů důchodců u
nás ve Východních Čechách, ale váš nemá konkurenci. Nádherné prostředí, velice vlídní lidé, kteří
tam pracují a které jsme potkávali, i mnoho programů, které pro své obyvatelé děláte. No prostě
zasloužíte si nějakou cenu za to vše, co pro obyvatele děláte, nešetříte úsměvem i pochopením.
Vždy odjíždím s dobrým pocitem.
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Přivítali jsme…
vítáme u nás nové uživatele, kteří nastoupili v měsících dubnu, květnu a červnu

Fiurášková Marie

20.06.2016

Koleček Otakar

18.05.2016

Rozloučili jsme se
Mertová Markéta

10.05.2016

Kvapilová Libuše

06.06.2016

Kuběna Oldřich

25.06.2016

Tkačíková Růžena

26.06.2016

Koleček Otakar

29.06.2016

Smrt není nic.
Jen jsem přešel na druhou stranu.
Je to, jako bych se schoval do vedlejšího pokoje.
Já jsem stále já a ty jsi stále ty. Volej mě jménem, co ti je známo.
Mluv se mnou stále takovým milým způsobem jako vždy.
I nadále se směj tomu, co nás rozesmávalo.
Směj se, mysli na mě bez stopy stínu či smutku.
Náš život uchovává veškerý význam, který měli:
je stejný jako předtím, je pokračování, které se nerozdělí na kousky.
Proč bych měl jít z tvé mysli jen proto, že jsem pryč z tvého života?
Nejsem daleko, jsem jen na druhé straně, za rohem.
Najdeš znovu mé srdce.
Vysuš své slzy a neplač, pokud mě miluješ.
Tvůj úsměv je můj pokoj.
komnata snů
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Vážení uživatelé,
opět vás chci informovat o možnosti podávat stížnost na naše služby.
Pokyny ke stížnostem jsou vyvěšeny na nástěnkách:
 „Stará kuchyň“ – přízemí
 „Vila“ – přízemí
 „Domek – ALDa“ – přízemí
 „Domek“ – 1. patro
Uživatelé, kteří se málo pohybují po budově, mohou požádat personál o zapůjčení Pokynů na pokoj.
Stížnosti chápeme jako zdroj informací pro rozvoj a zvyšování kvality služeb našeho Domova. Pevně
doufám, že v našem Domově je vytvořena bezpečná atmosféra, ve které se nikdo nemusí obávat
vznést stížnost či připomínku k námi poskytovaným službám.
Ještě připomínám, že máte právo nahlížet do dokumentace, která je o vás vedena.
Děkuji
Miroslava Chodurová

Na co se můžete těšit
V týdnu se koná:
Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem, reminiscence,
smyslová aktivizace, vycházky, smyslová zahrada, trénování paměti, mše

Jednou měsíčně:
turnaj v ruských kuželkách, Klub vaření, canisterapie
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla časopisu: …Berte si každé dvě hodiny jeden.
Výherkyní se stala paní Onhaiserová, která obdržela
dárkový balíček. Gratulujeme.
Řešení osmisměrky ze strany 12: Pracuj jako otrok,
jez jako pán.
Řešení sudoku:

1
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2
4
9

3
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1
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Okénko Miroslavy

V měsíci dubnu jsme se k naší veliké nelibosti museli rozloučit
s 12 vzrostlými smrky, které tvořily krásný lesík za Vilou, z důvodu napadení kůrovcem. Stejný osud čekal i
na nádherný smrk stříbrný, který dělal parádu před Domkem. Místo něho jsme zakoupila červený listnatý
stromek.

Přeji Vám krásné letní dny a srdečně Vás zvu 17. srpna 2016 na „Zahradní srpnovou veselici“.
Při této příležitosti bude slavnostně otevřen zahradní altán, který Vám a Vašim blízkým
zpříjemní pobyt na zahradě našeho Domova.
Vaše M. Ch.
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Soutěžní křížovka
Vyluštěnou tajenku odevzdejte personálu do 31. 9. 2016. Vylosovaný luštitel se může těšit na dárkový balíček.

redaktor: Vyrubalíková Monika
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