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A tak tu žijeme…

Vážení uživatelé,
do tohoto letního čísla našeho časopisu jsme pro Vás nově zařadili novou pravidelnou rubriku „Toulky
okolím“, ve které bychom Vám chtěli představit města a vesnice, ve kterých se někteří z Vás narodili nebo zde
žili. Prvním městem, které jsme pro vás vybrali, je město u jižní Moravy „Uherský Brod“. Zavzpomínat si
můžete také na akce: velikonoce s dětmi MŠ Pohořská, kácení máje, výstava sbírky fotografií paní Markéty
Červenkové, bowlingový turnaj v Ostravě a spoustu dalších. Příjemné prožití letních teplých dnů přeje
Vaše redakce

Seznamte se

1. června posílila naše řady zaměstnanců paní

Lenka Lindovská

Lenka nastoupila v Domově na pozici pracovnice v sociálních
službách. Tato profese je pro ni nová. Dosud pracovala jako
operátorka výroby převážně v oderských firmách.
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Klub vaření

Klub vaření patří v Domově mezi oblíbené aktivity a vaření
bramborových jídel obzvlášť. Pro tento den jsme zvolili recept
na bramborovou polévku. Uživatelé povzpomínali, co do
polévky doma dávali za suroviny a již pilně krájeli mrkev,
brambory a cibuli. Brzy se chodbami Domova linula vůně
majoránky a všichni se těšili, až ji ochutnají. Byla výborná!

Magnolie
Květy magnolií patří k tomu nejhezčímu, co na jaře můžeme spatřit. I když počasí 6. dubna nevybízí
k procházkám, šli jsme se potěšit těmito květy do zahrady u Staré kuchyně.
Magnolie je prastarý rod. Vyvíjel se už
předtím, než se objevily včely, a květy
jsou proto vyvinuté k opylování brouky.
Důsledkem toho je, že pestíky květů
magnolie jsou tuhé, aby je brouci
nepoškodili. Fosilizované exempláře
magnolie byly nalezeny ve vzorcích
starých 20 milionů let. Rozšiřování
magnolií v průběhu historie bylo
omezeno postupem ledovců v obdobích
vývoje Země a morfologickými
překážkami (pohořími, oceány), proto je
nenajdeme
souvisle
na
všech
kontinentech. Nejvíce fosílií rostlin
podobných dnešním magnoliím našli a prozkoumali Dilcher a Krane v roce 1984. Rostlinu 100 milionů let
starou se zachovanými listy, plody a květy nalezli fosilizovanou v Kansasu a pojmenovali ji Archaeanthus (první
květina).
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Magnolie byly dlouho známé a pěstované v Číně. První odkazy na jejich léčivé vlastnosti směřují do roku 1083.
Málokdo ví, že jsou magnólie i významné léčivé rostliny. Jejich kůra je součástí řady orientálních drog. Některé
látky mají významné anxiolytické (proti úzkosti), antioxidační a protizánětlivé účinky. Dále vykazují schopnost
posílení činnosti mozku a zlepšení paměti. Léčivých účinků magnolie se užívalo proti horečkám, revmatismu,
bronchitidě, obrnám či průjmům. Magnolie byly využívány ale i v čajích a likérech. Mezi jejich nejvýznamnější
obsahové látky patří fenoly magnolol a honokiol. Výzkumy posledních let ukazují, že obě látky zasahují do
buněčných procesů spojených s programovanou buněčnou smrtí (apoptózy) a omezují růst nádorů.
zdroj: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/magnolie-lecivi-poslove-jara

Beseda s žáky ZŠ Pohořská

11. dubna nás opět po měsíci navštívily děti
základní školy Pohořská. Tentokrát si žáci
připravili pro naše uživatele taneční
vystoupení. Děti měly připravenou řadu
otázek na naše uživatele a tak stále si měli o
čem povídat. Beseda probíhala v pohodové
atmosféře a žáci se dozvěděli plno
užitečných rad a informací.

Učitelka hovoří k třídě plné
blondýnek: „Jste úplně hloupé,
80% z vás nechám propadnout“.
Blondýnky se zasmějí: „Tolik nás
tu ani není!“
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Klub vaření
Velikonoční pondělí připadlo letos na 17. dubna. Jako odměna za vyšlehání na Velikonoční
pondělí se dávaly kraslice a také figurální tvarované pečivo, které mohlo být z kynutého,
slaného a nebo z medového těsta.
Uživatelé se rozhodli pro poslední
medový recept a pustili se do výroby
perníčků. Z mouky, cukru, vajec, sody a perníkového koření
uhnětli těsto, které rozváleli a vykrajovali velikonoční tvary.
Brzy chodby Domova provoněla vůně skořice a badyánu.
Perníčky se povedly, bohužel se velikonočního pondělí
nedočkaly. Po upečení byly ihned snědeny.

Velikonoce v Domově

U příležitosti velikonoc jsme 13.
dubna pro uživatele připravili
zábavné dopoledne s barvením
vajíček a pletením pomlázek, na
které jsme pozvali paní Annu
Glogarovou a pana ing. Tomčíka
Jaroslava.
Pan Tomčík přijel
vyzbrojen vrbovým proutím a

naučil uživatele splétat pomlázku z osmi
proutků. K našemu překvapení projevily
velký zájem o pletení pomlázek ženy a šlo
jim to velmi dobře. Velikonoční atmosféru
umocnila výstavka Aničky Glogarové
s velikonoční tématikou a malované kraslice
zdobené různými technikami: drátkováním,
lepenou slámou a vyškrabávané. Na
interaktivní tabuli mohli všichni sledovat
velikonoční tradice. Uživatelé vzpomínali, jak
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probíhalo slavení velikonoc dříve, a vařili vajíčka v cibulových slupkách. Paní Glogarová s uživatelkami zdobily
vajíčka vyškrabávánou technikou a gelovými barvami.
Této akce se zúčastnily také děti z mateřské školy Čtyřlístek, MŠ Pohořská, které se zapojily a zkoušely si taky
nabarvit vajíčko. Na památku si uživatelé i děti odnesly nazdobené vajíčka.

Od Květné neděle po Červené pondělí














Tradiční Velikonoce startují Květnou nedělí. Začíná období klidu a očisty. V následujícím týdnu se
lidé soustředí na projevování lásky svým bližním a intenzivněji se mají věnovat charitě.
Modré pondělí mívaly v oblibě hlavně děti. Začaly jim prázdniny.
Šedivé úterý znamenalo velký úklid. Ze všech rohů se vymetly pavučiny.
Škaredá středa vzpomíná na den, kdy měl Jidáš zradit Ježíše. V tento den se vymetaly saze
z komína. Podle tradice se na Škaredou středu nemá nikdo škaredit, jinak si zkazí všechny středy
v roce.
Zelený čtvrtek je dnem odpuštění. Smetí se odnášelo z domu, většinou na křižovatky cest, což mělo
chránit domy před blechami. Krajinu ovládlo nezvyklé ticho – zvony totiž nezvonily. Říkalo se, že
odlétly do Říma. Namísto nich se ke slovu dostaly řehtačky. K večeru se začaly říkat básničky o
Jidášovi a později se i jedlo speciální pečivo – jidáše mazané medem.
Na Velký pátek platil půst. Výzdoba šla stranou a práce na polích i praní prádla se odkládalo.
Mnohde děti stále běhaly s řehtačkami. Ke slovu se dostala voda - vykrápěl se chlév a omývala
zvířata i lidé. A samozřejmě, podle legend se na Velký pátek otvírá země a vydává své poklady.
Na Bílou sobotu se pečou mazance i beránci, plete se pomlázka a důkladně se zametá. Je také čas
k vybílení domku a přípravě vajíček na koledu.
Boží hod velikonoční neboli Velká
noc určila název „Velikonoce“.
Začínají se jíst tradiční jídla, nechybí
ani klobásy a nádivky. Je to doba, kdy
má být rodina pospolu, bez přátel.
Velikonoční, postaru Červené pondělí,
má stále podobný průběh. Brzy ráno
hoši vyrážejí vyšupat děvčata pomlázkou. Dostanou za to vajíčka.

http://www.ireceptar.cz/rucni-prace/dekorace/velikonocni-tradice-den-po-dni-kdy-se-vymetaly-pavuciny/
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Turnaj v ruských kuželkách
18. dubna se odehrálo v Tančírně dubnové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách.
Dnešní kolo vyhrála paní Havlíčková Zdeňka, která nahrála „neuvěřitelných“ 49 bodů. Podobný výsledek (52
bodů) se naposledy povedlo nahrát paní Bártkové
Libuši, a to 28. srpna 2016. Druhé místo patřilo panu
Bušovi za 41 bodů a třetí místo obsadila paní Eliška
Valková s 37 body. Vítězům gratulujeme a všem
přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Pěvecký klub
Uživatele zpívání velmi baví a díky dobrovolnici paní Mergentalové si jej mohou užívat vždy ve čtvrtek, 2x až
3x do měsíce. Ve čtvrtek 20. dubna probíhal pěvecký klub na Domku a uživatelé si za doprovodu kláves
s chutí zazpívali známé písničky. Další týden se pěvecký klub konal na Vile v jídelně.
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Ruční práce
I když dnes už háčkuje málokdo, naše babičky tuto techniku obvykle znají a dodnes se každá může pochlubit
svými pracemi. 21. dubna se uživatelky pustily do háčkování společně. Ivanka Voldánová pokračovala
v práci na svých andělíčcích, kteří budou k prodeji na srpnové veselici.
Historie háčkování
O původu háčkování neexistují žádné spolehlivé údaje. Podle některých
domněnek pochází tato technika z Tibetu nebo z Číny. Písemné doklady
jsou známé teprve z počátku 19. století z Anglie. Přibližně od poloviny 19.
století došlo ke značnému rozšíření ručního háčkování.
Ruční háčkování se provozuje dodnes jednak jako drobné řemeslo s
početnými regionálními zvláštnostmi v technice a vzorech a jako koníček
podporovaný zejména v posledních desetiletích prodejci háčkovacích
přízí nabídkou tiskovin s novými vzory a technikami.
Asi od roku 1880 je známá také průmyslová výroba strojně háčkovaných
textilií.
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD

Senior dance
Ve středu 26. dubna se konala na Tančírně
terapie Seniordance. Někteří uživatelé zde
byli poprvé a tak čekali, co se bude dít.
Rozezněla se hudba a místní „umělecké“
duo přicválalo na koni. Renáta a Marta se

se všemi pozdravily a taneční terapie mohla začít.
Nejprve bylo třeba uživatele roztančit. Pro tento účel si
děvčata donesla kožená „švihla“ a společně s uživateli
při hudbě protáhli ruce a následovalo procvičení
nohou. Poté už děvčata tančila s uživateli ve stoje.
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Mnozí ani netušili, že to zvládnou. Poslední známou písničku Michala Tučného „Když celá země vstává“ si
uživatelé zazpívali a zatančili vsedě.

Mladík se připotácí k dívce u stolu: „Hele, nešla
bys tancovat?” Dívka rozpačitě špitne: „No...
ano.” „Tak běž,” vyprovází ji povedený
donchuán, „nemám si totiž kam sednout!”

Klub vaření
2. května jsme vařili bramborovou polévku
tentokrát v Tančírně na Domku. Uživatelky se s
chutí pustily do práce a během několika minut měly
oškrábanou a nakrájenou zeleninu. O dokončení
polévky se postarala paní Klezlová Irena, která se
ochotně ujala míchání a dochucení polévky.
Uživatelkám se polévka skvěle podařila a všechny
přítomné dámy si na ní pochutnaly.
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Návštěva výstavy pískovcových obrazů
10. května jsme se s uživateli vypravili na procházku do města. Tu jsme spojili s výstavou pískovcových
obrazů v Informačním centru. Autorkami obrazů a hodin jsou místní
umělkyně paní Ing. Zuzana Bačíková a Martina Hasmandová. Jejich
obrazy vznikají zpracováváním tenkých pískovcových plátů, které
děvčata snímají speciální technologií převážně v České republice a
zbylé dovážejí ze zahraničí. Ty lepí na dřevěný korpus nebo
překližku tak, aby nechaly vyniknout strukturu tohoto přírodního
materiálu. Každý jejich obraz má tak jedinečný a neopakovatelný
půvab.
Po zhlédnutí výstavy jsme usoudili, že oko jsme potěšili, teď by to
chtělo ještě potěšit
chuťové pohárky a
přemístili jsme se do
cukrárny na točenou
zmrzlinu.

Bylinkové truhlíky
Kdo by to neznal. Na jaře je spousta práce na
zahrádce, vysazujeme rostliny, okopáváme,
odstraňujeme plevel a těšíme se na úrodu. Naše
truhlíky uživatelům pobyt na zahrádce nenahradí.
Přináší jim však potěšení z vlastní minizahrádky.
V létě pak mohou posedět u nápoje s čerstvou
mátou a nebo v klubu vaření okořenit bramborové
placky čerstvou majoránkou. Kromě již zmíněných
bylinek naše uživatelky 12. května do truhlíků
nasadily, tymián, oregano, rozmarýn, šalvěj,
bobkový list, meduňku a další bylinky. Zastavte se a
přivoňte.
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Československá obec legionářská odměnila seniorku Domova

Dne 12. května převzala paní Eliška Valková
z rukou zástupce Československé obce legionářské
pana Václava Bičana pamětní minci za věrnost. Při
té příležitosti zavzpomínala na dobu, kdy
pomáhala partyzánům během druhé světové
války.
Paní Valková se narodila před 92 lety v Hutisku –
Solanci. Záhy se přestěhovala s rodiči a svými
staršími sestrami do Hutiska, kde prožila své
dětství. Za druhé světové války jezdila coby 19tiletá dívka s rodiči nakupovat potraviny a cigarety
do Rožnova a nosila je partyzánům, což ve zdejším
drsném podnebí nebylo lehké. Zimní boty neměla a do gumáků se jí dostával sníh. Dodneška vzpomíná, jak
se vracela s omrzlinami: „Jídlo jsem nosila v ruksaku na zádech. Vracela jsem se lesní cestou, když v tom mě
zastavili Němci a chtěli vidět, co nesu v ruksaku. Řekla jsem jim, že jdu pro šišky, aby bylo čím topit. V batohu
se skutečně choulilo pár šišek. Uvěřili mi a pustili mě. Nezapomenu však, když k nám Němci přišli domů.
Chalupu obrátili vzhůru nohama, do tatínka strčili, až zavrávoral a spadl na zem. Celou dobu na nás řvali a byli
sprostí. Hledali, kde schováváme partyzány.“
Při vzpomínkách se v Eliščiných očích lesky
slzy. Naštěstí je doba druhé světové války
pryč. Dnes Eliška Valková spokojeně žije
v Domově v Odrách se svou sestrou a těší se
z návštěv příbuzných. Nezapomněla na ni ani
Československá
obec
legionářská
a
pravidelně Elišku navštěvují.
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Prodej textilu
V pondělí 15. května navštívil náš Domov prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli
v pohodlí Domova nakoupit potřebné oblečení.

Mše svatá
Katolické mše se konají v našem domově zpravidla 3x
měsíčně, vždy v pondělí na budově Vila. Uživatelé se
aktivně zapojují do přípravy prostor k bohoslužbě a mše
se zúčastňují nejen samotní uživatelé našeho domova,
ale také uživatelé nedaleké charity a známí uživatelů.
Dále se u nás konají 1x měsíčně evangelická setkání, kdy
přicházejí mezi naše uživatele i oderští spoluobčané z
výše jmenované víry. Setkání probíhá na budově Domek
v prostorách nově vybudované retro kuchyňce. Farář
taktéž dle přání dochází k uživatelům na pokoj.

Modlitba starého člověka:
Mám vrásky na obličeji a šedivé vlasy.
Nechci si stěžovat, ale tobě to, Pane, řeknu.
Je mi úzko ze stáří. Je mi jako bych se musel rozloučit,
nemohu žít naplno a musím zažívat,
že den po dni ztrácím sílu, ubývá mi vnější krása.
Byl jsem tak pyšný, že jsem se mohl srovnávat s mladými.
Nyní to cítím, poznávám, že toho nejsem schopen.
Musím se tomu smát, co jsem to chtěl.
Ale ty, Pane, říkáš:
„Kdo ve mne věří, tomu narostou křídla jako orlovi!“
Dej mému srdci sílu, přijmout život tak, jak ho posíláš.
Ne mrzutě, v žalostné večerní náladě,
ale vděčně a připravený ke všemu,
k čemu mě ještě chceš zavolat.
A k tomu mi dej sílu srdce. Amen.
sv. František Sáleský
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Turnaj v ruských kuželkách
17. května se na Domku v Tančírně odehrálo květnové kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Toto sportovní klání bylo pro nás obzvlášť důležité, neboť jsme začátkem května
obdrželi pozvánku k účasti na kuželkovém turnaji v Domově Korýtko v Ostravě – Zábřehu a
tak jsme zároveň trénovali.
Výkony hráčů byly velmi
vyrovnané a vítězů bylo
mnoho.
Nejvyšší
příčka
patřila
tentokrát
paní
Valkové a Gabrhelíkové. Obě
dámy nahrály 34 bodů. Jen o čtyři body méně
se podařilo nahrát hned třem hráčům, a to
paní Havlíčkové, Jochcové a panu Bušovi.
Třetí místo patří paní Hrčkové a Mikuškové za
28 bodů. Všem výhercům blahopřejeme a
těšíme se na výkony v příštích kolech a
především v „krajském turnaji“.

Kuželkový turnaj v Domově Korýtko

Ve čtvrtek 18. května jsme se vypravili do
Domova Korýtko v Ostravě – Zábřehu. Domov
Odry reprezentovali ostřílení kuželkáři, kteří u nás
hrají tuto hru již několik let, a to paní Eliška
Valková, která byla zároveň z nejstarších závodnic
a pánové: Buš Jan a Grich Valentín.
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Hostitelé nás přivítali v kulturní místnosti, kam jsme se
málem nevešli. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev z domovů
Moravskoslezského kraje a desátým družstvem byli
úředníci z Ostravského magistrátu v čele s místním
primátorem. Tomuto týmu nepomohl k výhře ani nízký
věkový průměr, protože v této hře vůbec nezáleží na
věku, nýbrž vítězství patří „připraveným“. Na hře bylo
znát, že ruské kuželky jsou v domovech pro seniory velmi
oblíbené. Všichni účastníci prokázali zdatnost a přesnou
mušku. Předností této hry je, že ji mohou hrát lidé
s různými
druhy
postižení. Ke hře stačí
jedna zdravá ruka a
hlavně chuť do hry.
Hostitelé
nám
připravili bohaté občerstvení a malý kulturní program. Jeden ze závodníků
hrál báječně na klavír a senioři s ním spontánně zpívali. Nejvíc bylo slyšet
soutěžící z Oder a nebyla písnička, kterou by neznali. Vítězům gratuloval
ředitel Domova Korýtko Mgr. Bc. Vojtěch Curylo DiS a předal jim dárkové
balíčky. Ostatní účastníci dostali alespoň drobnou pozornost.
Reprezentantům našeho Domova se nedařilo tak, jak jsou doma zvyklí.
Obzvláště paní Valková byla se svým výsledkem velmi nespokojená. Přesto
jsme se umístili na krásném čtvrtém místě z deseti družstev.
Skvělá atmosféra díky lidem naladěným na stejnou notu přebila
zklamání, že jsme nestáli na bedně vítězů.
Dita Chudá

Výtvarný klub
Obvykle se ve výtvarném klubu zabýváme práci
s keramickou hlínou. 22. května si pro naše
uživatele připravily praktikantky jiný úkol. Jednalo
se o koláž: nakreslená váza doplněná živými květy.
Uživatelkám se tento úkol líbil a hravě si s ním
poradily.
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Výstava k 100. výročí narození paní Markéty
Červenkové
Ve dnech 23. května – 2. června uspořádal Domov Odry výstavu ke stému
výročí narození paní Markéty Červenkové v Městské galerii v Odrách. Díky
její výjimečné sbírce si lidé prohlédli fotografie slavných osobností, hlavně
herců, zpěváků a sportovců. Nejvíce jich paní Markéta posbírala, když
pracovala v lázeňských domech v Karlových Varech. Jejím idolem byl Josef
Laufer. Součástí výstavy byly i ukázky jejích ručních prací a fotek z jejího
života v Domově. Při zahájení výstavy se konala vernisáž, které se kromě
našich uživatelů zúčastnil starosta Ing. Libor Helis, místostarosta Ing. Pavel
Matůšů, vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Hrčková Miroslava a příbuzné
paní Červenkové Markéty. Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté
pohoštění.
Paní Červenková žila v Domově od roku 2004. Byla
velmi společenská, účastnila se většiny zábavných
akcí, poslouchala rádio, měla ráda lidové písně a
často jezdila na návštěvy k rodině svého bratra do
Jakubčovic nad Odrou.
Bohužel paní Červenková se výstavy nedožila.
Zemřela pouhých 30 dní před svými 100.
narozeninami.

„Vážená paní Markéto Červenková, bylo nám ctí o
vás pečovat.“
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Úvodním městem, které jsme do tohoto čísla časopisu vybrali, je město Uherský Brod. V tomto městě,
ležícím na jihovýchodě Moravy v oblasti zvané Slovácko, strávila paní Havlíčková Zdeňka své rané dětství
a považuje ho za nejkrásnější město. Tuto oblast jsme nevybrali náhodou. Právě ve dnech 26. – 28. května
se tu konala tradiční slavnost Jízda králů.

Uherský Brod
je jedno z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy. Jeho
bohatá historie utvářela ráz města až do jeho
současné podoby a je zde zachována v podobě
zajímavých architektonických staveb. První písemná
zmínka o městě pochází z roku 1140. Mluví se v ní o
osadě Brod či Na brodě, neboť zde byl brod přes řeku
Olšavu při hranicích tehdejší Lucké provincie. V roce
1272 král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na královské
město a udělil mu řadu výsad, čímž mu zajistil
prosperitu. Během husitských válek bylo město
opěrným bodem při tažení na Slovensko. 18. června 1506 král Vladislav Jagellonský daroval město Janovi u
Kunovic a Brod tak přestal být královským městem. V 16. století zažilo město velký rozvoj, byla postavena
radnice a Panský dům. Období rozkvětu skončilo na začátku 17. století, kdy na město začali útočit Maďaři.
Úpadek pokračoval i v době třicetileté války,
při které bylo město značně zničeno. Zkázu
znamenalo i vyhnání protestantů, kteří tvořili
většinu obyvatel. Po válce se město zvolna
obnovovalo. Mezi novými osídlenci byli i
Němci a většinou německy mluvící Židé.
Němci byli v 18. století dominantní a ovládli
městskou radu. České obyvatelstvo se začalo
prosazovat
v 19.
století.
Německé
hospodaření bylo katastrofální a skončilo
bankrotem. V roce 1890 přešla samospráva do
českých rukou a město se začalo opět rozvíjet. V průběhu jednoho století se počet obyvatel zdvojnásobil. Růst
počtu obyvatel znamenal i možnost kulturního rozvoje města.
Město má však ještě jednoho „známého“ rodáka. Své dětství zde
prožil „učitel národů“ J. A. Komenský. O něm se můžeme dozvědět
více ve zdejším Muzeu J. A. Komenského. Jihozápadaním směrem
od Uheského Brodu je obec Vlčnov, kde se každým rokem koná
stará lidová slavnost Jízda králů, která se u nás udržuje už jen na
moravském Slovácku a na Hané, ačkoliv dříve byla po celé České
republice hojná. Od roku 2011 je zapsaná organizací UNESCO na
seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.
Nejpopulárnější, i díky umělcům jako byl Joža Úprka (malíř a
grafik), se jezdí každým rokem ve Vlčnově. Joža Úprka maloval
žánrové výjevy z místního života, poutě, mše v kostele a
shromáždění. Jízdu králů namaloval v roce 1987. Tato slavnost
17
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probíhala i v Bojkovicích, kam se rodina paní Havlíčkové z Uherského Brodu přestěhovala. Jízda králů ve
Vlčnově má za sebou minimálně dvousetletou tradici. Začíná v neděli setkáním v domě krále, poté legrúti,
osmnáctiletí chlapci, společně se stejně starými dívkami – družicemi odcházejí do kostela na mši. Poté se jede
na radnici, kde se starosta žádá o souhlas. Úvodní slova
jízdy jsou stále stejná: „Hýlom, hýlom! Počúvajte horní,
dolní, domácí aj přespolní, co vám budu povídati o
svatodušní neděli…“ Samotná jízda se skládá z jízdy
legrútů – vyvolávačů na koních ve vlčnovských krojích,
v organizaci vojenské kavalérie. Doprovázejí krále. Koně
jsou zdobeni pentlemi a stylizovanými květinami, také
různými většinou červenými šátky, umístěnými na
způsob praporů. Králem je vždy malý chlapec, protože
podmínkou je, aby byl panic. Král sedí na koni, který mu
vede jeho otec. Jeho kůň je doprovázen po stranách dvěma legrúty s tasenými šavlemi, král má v ústech bílou
růži. Být vybrán za krále je pro rodinu ve vsi vždy velkou poctou. Králova družina žádá přihlížející diváky
vtipnými výroky o dary. Finance se jim dávají do boty nebo vhazují do kasiček tam připevněných. Vyvolávky
se dříve vztahovaly k obyvatelům jednotlivých domů ve vsi: …“tady bude bývať moja milá, pretože tu majú
nejlepšího vína…“. V dnešní době se vztahují spíše k anonymním divákům, kteří přijeli za lidovou zábavou,
proto legrút musí občas improvizovat: „Právě jsem minul ukazatel, že tu má stát velký podnikatel…“. Průvod
je poté doprovázen krojovými soubory, dechovou hudbou z celého regionu a průvodem dětí v krojích.
Paní Havlíčková jezdila často do Vlčnova k rodině a ráda na tu dobu
vzpomíná:
Paní Havlíčková účastnila jste se jízdy králů?
„Často jsme jezdili za rodinou do Vlčnova a to i poté, co nám dům
vyhořel, a my jsme se museli stěhovat do Bojkovic. Mám na to jednu
vtipnou vzpomínku, kdy Jízdu králů navštívil herec Jiří Růžička a chtěl
se projet na koni. Přivedli starého, ale pevného koně a také malou
lavičku, aby Jiří mohl na koně pohodlně vylézt. Kůň měl rozumu víc než
všichni ostatní kolem. Cukal se, a i když se ostatní snažili Růžičkovi
pomoci sebevíc, na koně ho nedostali. Vždyť by ho to, chudáka,
zlomilo.“
Tato část Slovácka je známá nošením krojů, měla jste ho taky?
„Kroj jsem měla po mámě. Moje maminka v něm chodila běžně, já už
jsem ho nosila jen při slavnostních příležitostech. Dříve si ho ženy
samy šily i vyšívaly. Dnes už ho bohužel nemám. Podarovala jsem ho
sestřenici na maškarní ples.“
Fotografie a text byly použité se souhlasem paní Havlíčkové Zdeňky
zdroj: Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
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Zvířecí přírůstky
K jaru neodmyslitelně patří zvířecí námluvy. Někdy jsou originální a
romantické, jindy jejich flirtovací taktiky připomínají hororový film.
Každý živočišný druh má svůj vlastní způsob hledání a získávání
partnera.
Takový zajíc polní začíná s námluvami s přicházejícím jarem. Dvoří
se samičce očicháváním a pak se k ní pokusí přiblížit intimněji.
Pokud se však samičce jeho přístup nezamlouvá nebo nápadník
nereaguje na náznaky odmítnutí, postaví se na zadní nohy a
předními tlapkami uštědří samci ránu.
Ptáci většinou usilují o samičku předváděním svého nádherného
peří. U páva z toho může výt jedinečná podívaná. Samci rajek
předvádějí krkolomné kousky, například zavěšení se na větvích
stromů hlavou dolů. Nejvěrnější jsou však jeřábi. Uzavírají svazek na
celý
život a stvrzují ho milostným tancem zahrnující
různé výskoky, poklony, potřásání hlavou a
mávání křídly.
Roháč obecný bojuje pomocí kusadel, kterými se
zaklesne do kusadel soupeře, dokud neztratí
jeden z nich rovnováhu. Evropští cvrčci
předkládají dámě darem nějakou laskominu, a
zatímco si samička pochutnává, pokusí se o
rychlé spáření. Samičky kudlanek a některých
pavouků své partnery po milostném aktu
pozřou.
Námluvy našich morčat proběhly v naprostém klidu
a tak se 23. května mohli naši uživatelé těšit ze čtyř
nových přírůstků. Malá morčátka se měly čile k světu
a dnes už všechna mají své nové domovy.
Od 27. července rozšířil domovský zookoutek párek
nových andulek, které našemu Domovu darovala
Renáta Janíčková. Andulky ještě nemají jména.
Pomozte nám je vybrat s námi!
zdroj: http://www.mineralfit.cz/clanek/zvireci-namluvy
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Turnaj v ruských kuželkách
24. května se konal v Tančírně turnaj
v ruských kuželkách s praktikantkami. Aby
výkony uživatelů byli na vysoké úrovni,
připravily si studentky pro uživatele před
zahájením samotného sportovního klání
krátkou rozcvičku. Přestože se výsledky
turnaje nepočítaly do celoročního klání,
uživatelé hráli s plným nasazením. O třetí
místo se podělili paní Jaklová Štěpánka a

pan Fárek Jan s výkonem 34 bodů. Druhé místo
patřilo panu Bušovi s 35 body. Z prvního místa se
těšil pan Grich Valentín, který nahrál 37 bodů.

Poslechová činnost
Hned následující den, 25. května, si studentky překvapily uživatele dalším
programem. Tentokrát v rámci poslechové činnosti zůstaly „doma“ –
v České republice a připomněly našim uživatelům za pomoci interaktivní
tabule a magnetofonu tvorbu a život našeho nejslavnějšího zpěváka Karla
Gotta.
Karel Gott od mládí tíhnul k malířství, ale jeho pokus dostat se na UMPRUM
nebyl úspěšný a tak se vyučil elektromontérem a začal pracovat v ČKD.
Souběžně se začal věnovat zpěvu a v roce 1958 se zúčastnil soutěže
„Hledáme nové talenty“. V roce 1960 pořídil Gott první studiové nahrávky
a současně začal studovat zpěv na pražské konzervatoři, kde jeho
výjimečný hlas získal technickou dokonalost. Gottův ostrý tenor se
20
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zpočátku nesetkal s pochopením, ale zlepšení jeho techniky na konzervatoři a také fakt, že jeho projev byl
naprosto odlišný od všeho dosud prezentovaného, přinesly první úspěchy. V roce 1963 byl angažován do
divadla Semafor, kde nazpíval svůj první velký hit „Oči máš sněhem zaváté“. V roce 1968 začala letitá
spolupráce se skladatelem Karlem Svobodou, jejíž první výsledek „Lady Carneval“ patří dodnes ke Gottovým
největším hitům. Karel Gott natočil nejvíce alb pochopitelně v Československu a České republice, téměř stejný
počet ale také v Německu. Gottovi vyšly LP desky také v Polsku, Holandsku, Španělsku, Kanadě, USA nebo
Japonsku. V roce 1962 se Karel umístil se 4 hlasy na 49. místě ankety „Zlatý slavík“. Hned v příštím roce získal
Zlatého slavíka a první příčka mu s přestávkami patří dodnes.

Klub vaření

29. května jsme se sešli v Tančírně nad surovinami
k výrobě jablečných lívanců. Jablka patřily a stále patří
k ovoci, které zraje v každém sadu či zahrádce. Zrají
většinou ve stejnou dobu a pak se hospodyňky
předhánějí v receptech k jejich zpracování. Z toho
nepřeberného množství receptů jsme si vybrali recept
na jablečné lívance. K nastrouhaným jablkům jsme

přidali mouku, vejce, prášek do pečiva a cukr. Po
usmažení už bylo na každé uživatelce, zda si
lívanec pouze pocukruje, nebo potře
marmeládou. Lívance se uživatelkám povedly a
jejich vůně přivábila i pana Ficka, který si přišel
na nich pochutnat.

Takhle babka pošle dědka do sklepa, aby
přinesl česnek a cibuli.
„Nezapomeň! Dvě věci!“ říká babka.
Dědek jde do sklepa a za chvíli přinese
lopatku na smetí.
„Cos to zase přines? Říkala jsem jasně: dvě
věci! Kde máš smeták?“
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Kácení máje
Od počátku května stála májka v areálu Domova, aby vítala všechny řidiče při
vjezdu do města. Ve středu 31. května jsme společnými silami májku pokáceli.
„Kácení máje“ je pravidelnou akcí, na kterou se uživatelé velmi těší. Zaměstnanci
v tento den, pro ně připravili posezení na zahradě v nově vybudovaném altánu.
K poslechu jim hrála harmonikářka známé písničky, které si s ní uživatelé společně
zazpívali. Pozvání
na tuto akci přijal pan
Josef Havrlant se svými koňmi. Uživatelé
byli z koňů nadšeni a při jejich hlazení
vzpomínali na své zážitky s těmito zvířaty.
Třešničkou na dortu bylo svezení
zájemců kočárem taženým koňmi po okolí
Domova. Počasí nám přálo a čas při
skleničce vína a grilované klobásce
příjemně uběhl.
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Luštěte s námi
Osmisměrka
Po vyškrkání 48 slov vám zbude 7 písmen. Jejich přečtením po řádkách získáte název filmu Martina Friče.

ADVENT
AORIST
ARCHÍV
ARISTON
ARTISTA
CESTÁŘI
CVALÍK
DIVIZNA
DOPIS
FERINA
GENETIKA
HARPUNA
HYSTEPS
INFANTKA

NÁZEV
PANOŠI
PARAPET
PEČÍNKA
PIANISTKA
PODTISK
POTRAVA
PROSTATA
PŘEBOR
RIBSTOL
SESTUP
SNÍTKA
SOFISTA
SPLETENEC
KASTEL

STUDENTKA
KOTLET
ŠKARDA
KOZOROH
TAKTIK
KREACE
TRAKČNÍK
KŘÍŽOVKA
TRIČKA
KYTIČKA
LAPONSKO MADLA
MISTRÁK
TRUMPETA VIKOMTI VNOUČEK
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Cvičení s overballem
Prvního června v jídelně na Vile si uživatelé zacvičili
s overballem. Cvičení probíhá na židlích a uživatelé při
něm používají i jiné pomůcky: kelímky, plachtu, šátky,
malé míčky. Cvičení je prokládáno tréninkem paměti
(připomínáme tradice, výročí, svátky apod.).

Vycházka do města
V pátek 2. června slunečné počasí vybízí k pobytu na čerstvém vzduchu a tak vyrážíme do města. Zdejší
budovy na náměstí jsou součástí památkové zóny. Hranice městské zóny jsou vymezeny liniemi bývalých
městských hradeb. Zbytky městského opevnění se dochovaly na ulici Zámecká a část hradebních zdí obepíná
areál kostela sv. Bartoloměje. Nejstaršími domy na
náměstí jsou bývalé zájezdní hostince, umístěné při
výjezdu z náměstí. Na náměstí stávala stará radnice,
která byla z důvodu dopravní nepřístupnosti náměstí
v roce 1863 zbourána. Místo ní tu dnes stojí kašna. Naši
procházku jsme využili ke zhlédnutí právě probíhající
výstavy v Informačním centru a pak jsme poseděli na
terase u kavárny, kde si uživatelé dali pivo či kávu.

Prutníčkové a zlaté šišky
pověst
Není kopec jako kopec. To ten, který se zvedá na levé straně silnice z Oder do Tošovic, je strmý ze všech
stran a navíc je ještě porostlý smrkovým lesem. Na vrcholku stávala kdysi polorozpadlá chatrč. V děravé
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chatrči, která neměla ani komín, nikdo nebydlel. Navíc na tomto místě úporně strašilo a to tak hrozivě, že i
zbojníci se tady báli nocovat.
A přece se našel odvážný člověk, který se té chatrče nebál. Byl to jeden sedláček, co tu rok co rok kácel
stromy a všiml si, jak v určitou hodinu každý den přilétají takoví divní malí chlopci. Seděli na dlouhých
vrbových prutech a jenom vzduchem fičeli. Měli černé klobouky se širokou střechou a přes záda šedé pláště.
V ruce měl každý košíček. Nabrali loňského listí a vešli dovnitř. Do rána se neukázali venku, snad tam nocovali.
Tu si vzpomněl, že to jsou prutničkové. Ráno si na ně počíhal a hned jak vyskočili z postelí, opatrně se kradl za

dvanácti prutníčky až ke skalní stěně. Prutníčci tam švihli dvanáctkrát po skále a už se hrnuli dovnitř. Sedláček
hned za nimi. Kam se podíval, tam v kopci rostly samé smrky a na nich zlaté šišky. Když tam chtěl též vejít,
jeden z prutníčků švihl prutem a skála se zavřela. Nejstarší z nich ho obdaroval zlatou šiškou a ještě ho varoval,
že se mu promění v obyčejnou šišku, když o setkání s nimi nepomlčí. Sedláček zašel do města, tam pro jistotu
vyměnil šišku za veliký měšec zlaťáků. Přikoupil si lán pole, ještě jednoho koně a zbytek dukátů daroval dcerám
na věno.
zdroj: Pověsti oderské, spálovské a potštátské

Snoezelen

13. června naši uživatelé využili možnosti terapie
v relaxační místnosti Sneozelen. Při této terapii se snažíme
zapojit smysly: čich, hmat, zrak a sluch. V přítmí pokoje po
pohodlném usazení do perličkových vaků nebo do křesla
byla spuštěna na obrazovce projekce, tichá hudba a z aroma
lampy se line vůně černého bezu. Pro podpoření všech
vjemů uživatelky dostaly do rukou kytičku černého bezu,
kterou si mohly osahat a očichat.
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Klub vaření
Jablečné lívance se v květnovém klubu vaření
uživatelkám povedly a tak volba receptu pro
dnešní den byla jasná. Uživatelky se s elánem
pustily do práce. Okrajovaly a strouhaly jablka a
míchaly těsto. Smažení lívanců se tentokrát
ujala paní Kubiczková a paní Anna Šumská

dohlížela, aby se nepřipálily. Lívance se opět povedly a
všechny společně si na nich pochutnaly.

Návštěva mateřské školky
V letošním roce jsme navázali bližší spolupráci s Mateřskou školkou Čtyřlístek – MŠ Pohořská, s paní učitelkou Vlastou
Černochovou (mezigenerační setkávání dětí a seniorů). Děti již několikrát náš Domov navštívily a moc se jim u nás líbilo.
Tentokrát jsme tedy přijali pozvání navštívit
mateřskou školku my. Ve středu 14. června se
někteří vydali do školky pěšky za doprovodu
pracovníků, někteří na invalidních vozících, jiní
domovským autem. Již při příchodu nám děti
daly najevo, jak se na nás těší. Už z dálky jsme
viděli, jak na nás mávají a hlasitě nás vítají.
Děti měly připravené pěvecké a taneční
vystoupení, které pod vedením svých paní
učitelek zvládly na jedničku. Naše uživatelka
paní Voldánová věnovala dětem za jejich
vystoupení spoustu plyšových hraček, ze
kterých měly obrovskou radost. Pro nás bylo
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přichystané výborné pohoštění, kterému jsme neodolali a posilnili se tak na zpáteční cestu domů.
Senioři měli možnost shlédnout, jak vypadá mateřská
školka, jak je vybavená, s jakými hračkami si děti hrají a
zavzpomínat na své dětství. Pro děti jsme také připravili
„koš překvapení“, ve kterém byla spousta dobových
předmětů (například máselnice, ruční váha se závažím,
mlýnek, foukací harmonik, telefon…) Děti hádaly, k čemu
tyto předměty sloužily, vyzkoušely si je, a zapojily se do
rozhovoru se seniory. Ti jim vyprávěli, jak se věcem říkalo
a k čemu je používali. Protože bylo venku krásné počasí,

využili jsme ještě krásné školní zahrady. Všichni jsme
se nakonec rozloučili společnou pohybovou hrou, při
které se protáhli jak senioři, tak děti. Po celou dobu
setkání panovala úžasná atmosféra, děti byly úplně
přirozené a veselé. Naši uživatelé byli nadšeni, kontakt
s dětmi je vždy dobře naladí a posílí.

Čtení z novin

16. června se uživatelé sešli na Klepárně – v 1. patře
v budově Vila, aby si poslechli nové zprávy z dění u
nás i ve světe. Uživatelé se po přečtení zpráv zprávy
zapojili do diskuze.
Čtení z novin probíhá pravidelně každý pátek.
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Porada uživatelů ve dnech 21., 22. a 23. 06. 2017
Průběh porady:
1. Přivítání uživatelů s ředitelkou DO.
2. Zhodnocení aktivit v DO – stále probíhají pravidelné aktivity na jednotlivých budovách (čtení novin, cvičení
s overballem, kuželky, cvičení na Klepárně, zpěv aj.), ale také nepravidelné akce – př. kácení máje se zpěvem
a harmonikou, barvení vajíček a pletení pomlázky o Velikonocích, besedy se žáky ZŠ, návštěva dětí v MŠ,
vernisáž – fotografie a výrobky paní Červenkové. Pokud by uživatelé měli zájem o jiné aktivity, rádi jejich
nápad přivítáme.
3. Co nás čeká – 02. 08. Vystoupení Duo Ruggieri, 28. 06. Canisterapie, 16. 08. Zahradní slavnosti s účastí
rodin. Byl naplánován zájezd, ale vzhledem k tomu, že autobus byl po dopravní nehodě v opravě, byli jsme
nuceni zájezd odložit a pojede se na podzim 20. 09. do Kozlovic u Frýdku – Místku.
4. Uživatelé mají využít hezkého počasí k procházkám a posezením na zahradě, i s příbuznými, ale dbát na
hydrataci, prevenci úpalu. Mohou požádat o doprovod do města, pokud něco potřebují nakoupit nebo si
chtějí zajít do cukrárny, na pivo.
5. V květnu proběhl jarní úklid zahrady a osázení záhonků květinami, byly obnoveny bylinkové zahrádky.
6. Nastává letní období, kdy zaměstnanci čerpají dovolené, a proto prosba o shovívavost, když nebude ihned
vyhověno (zejména při vycházkách do města). Pokud má někdo naplánováno lékařské vyšetření a potřebuje
doprovod k lékaři, přivítali bychom pomoc rodiny. V případě, že uživatelé využívají dorozumívacího zařízení a
volají personál o pomoc, je ideální, když najednou sdělí, co vše potřebují (personál poté může být na jiném
pokoji u jiného uživatele a není schopen okamžitě opět přijít).
7. Zaměstnanci jsou povinni dle zákona o sociálních službách podporovat soběstačnost uživatelů,
nezneschopňovat, ale udržovat dosavadní schopnosti uživatelé co nejdéle, motivovat k činnosti. Neznamená
to, že bychom nechtěli vyhovět.
8. V létě sociální pracovnice připraví dotazník spokojenosti – jak pro uživatele, tak pro rodinné příslušníky.
Kdo není schopen sám vyplnit, zaměstnanci rádi s vyplněním pomohou. Přivítáme podněty ke zlepšení našich
služeb.
9. Financování – jelikož jsme dostali nižší dotaci a chyběl asi1 milión korun, žádala ředitelka o dofinancování
a bylo vyhověno, zřizovatel nám poskytl 1.100 tis. Kč na pokrytí nutných nákladů, aby byl rozpočet vyrovnaný.
Od 01. 07. 2017 vstoupí v platnost novela nařízení vlády o platech pracovníků v sociálních službách, jelikož je
tato náročná práce nedostatečně ohodnocena – nejsou ale úplně zajištěny finance na navýšení platů. Budeme
žádat o dofinancování MPSV a zřizovatele. Ředitelka žádala obce, ze kterých pocházejí uživatelé, o příspěvky
a od začátku roku nám obce a dárci přispěly 108.000,-- Kč. Z darů jsou převážně financovány výdaje na
zabezpečení akcí pro uživatele (př. za různá vystoupení, na úhradu zájezdového autobusu).
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10. Dne 08. 06. 2017 proběhl v Domově se zvláštním režimem ALDa audit kvality „Vážka“ z České
alzheimerovské společnosti. Certifikát jsme opět obhájili, auditorky zhodnotily péči o seniory s demencí
jako výbornou a obě by svého příbuzného do našeho zařízení umístily.

11. Do kuchyně byla pořízena nová myčka nádobí za 188.309,-- Kč.
12. Ředitelka požádala o nástřik přechodu pro chodce kvůli bezpečnosti. Město nám vyhovělo a nástřik byl
proveden. Na podzim by měly být provedeny červené nástřiky před přechodem. Se zástupci Městského úřadu
Odry řeší zvětšení parkovací plochy, která je nedostatečná jak pro zaměstnance, tak pro návštěvy.
13. Na nástěnkách jsou k dispozici zpravodaje z obcí, ze kterých uživatelé pocházejí – př. Jesenický zpravodaj,
Fulnecký zpravodaj, Novojičínský zpravodaj, Zpravodaj obce Vražné. Budeme se snažit zajistit také další,
pokud je obec vydává. Také bude v Domovském časopisu „A tak tu žijeme“ zavedena nová rubrika – Informace
a zajímavosti z obcí – a také bude zveřejněn rozhovor s uživatelem, který z té obce pochází.
14. Nově začal platit zákon o zákazu kouření na veřejných prostranstvích. V areálu domova je nutné kouřit
v prostorách k tomu určených, tzn. v kuřárnách. Výzva k dodržování bezpečnosti.
15. Od 01. 07. 2017 dochází ke změně v čase výdeje oběda. Uživatelům se bude strava vydávat nově v 12:15
hodin. Důvodem je úprava doby přestávek zaměstnanců dle zákoníku práce. Ředitelka se dotazovala
přítomných, zda v tom uživatelé vidí zásadní problém, všichni souhlasili, jen paní Valkové a paní Istelové se to
zdálo pozdě (případně je u nich možno řešit individuální čas podávání oběda). Po dotazu na spokojenost se
stravováním reagovali uživatelé pozitivně. Pan Tým: „Chutná“, p. Videcký: „Jsem spokojený se stravou, jsem
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tady 2 roky a vše mi chutná.“ Paní Rycková: „Škoda, že člověk nemůže vše jíst kvůli zdraví, strava mi chutná.“
Paní Voldánová: „Dobré je to.“ Paní Fardová: „Dobré.“
16. V současné době již máme dostatek personálu a uživatelé si tak již snad nebudou muset zvykat na jiné
tváře a péče o ně se ustálí.
17. Dotaz ředitelky, zda mají dostatek informací, zda jsou dobře informováni o konaných aktivitách – bez
připomínek uživatelů, nepotřebují více informací.
18. Uživatelé znovu seznámeni s možností podávat stížnosti, pokud budou nespokojeni s poskytovanou péčí.
Dle ředitelky je lepší říci, co se nelíbí hned, nezacházet do krajností. Pan Grich vznesl námitku týkající se
„chrápání“ spolubydlícího, není pak vyspaný. Pan Grich již má k dispozici špunty do uší, ale není na ně zvyklý.
Budou se informovat pracovníci, ať nabídnou panu Fárkovi polohování na bok. Poté pan Grich vyzván, že jejich
situaci na pokoji budou řešit s ředitelkou individuálně, ne před ostatními uživateli. Souhlasil.
19. Paní Kubiczková pochválila velký altán u Vily, kde je podle ní krásné posezení, ve stínku a je škoda, že jej
nevyužívá více uživatelů s rodinami. Ředitelka informovala, že je možné altán využít k opékání s rodinou, je
tam krb.
20. Dán prostor pro připomínky ze strany uživatelů, nikdo se nevyjádřil. Uživatelé jsou spokojení
s poskytovanými službami. Ředitelka poděkovala za účast a rozloučila se s přáním hezkého léta a nabídkou,
že pro ni mohou kdykoliv vzkázat, kdyby potřebovali něco řešit. Jinak mohou ředitelku oslovit kdykoliv, když
prochází zařízením.
Zapsala: Vašutová Renáta, sociální pracovnice

Turnaj v ruských kuželkách
V úterý 27. června proběhlo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. V tomto kole byly výsledky
velmi vyrovnané a o třetí místo se podělilo hned pět uživatelů, kterým se podařilo nahrát 33 bodů, a to: pan
Grich Valentín, paní Gabrhelíková Vlasta, Jaklová Štěpánka, Mikušková Františka a Valková Eliška. Druhé místo
patřilo paní Bártkové Libuši za 36 bodů a
vítězem tohoto kola se stala paní Havlíčková
Zdeňka se 40 body. Vítězům blahopřejeme a
přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.
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Zahrada u Staré kuchyně
Je vidět, že některým uživatelům není práce na zahrádce cizí a rádi přiloží ruku k dílu i tady v Domově.
Ukázkovým příkladem takové zahradnice je
paní Jaklová Štěpánka. Její rozkvetlé záhony
u Staré kuchyně přivábily tohoto krásného
motýla – přástevníka medvědího (Arctia
caja).
Paní Štěpánko, děkujeme!!!

Canisterapie
Ve čtvrtek 28. června navštívil náš Domov pan Došek se svými fenkami Madlou a Ginou. Candy zůstala ještě
doma, protože je nová a nemá ještě potřebné zkoušky. Lidé se na psy vždy velmi těší, milují kontakt s nimi,
hladí je a využívají působení psího tepla při
polohování. Během canisterapie se uživatelé
rozpovídali o svých pejscích, Ivanka Voldánová
připomněla svého psa Míšu a pan Videcký
vyprávěl, jak svému synovi hlídal čivavu a co ji
všechno naučil. Terapie probíhala v pohodové
atmosféře a uživatelé se již těší na další
návštěvu pana Doška.
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Eliška Istelová
6.4. 1935 – 82 let

Oldřich Kolář
14. 4. 1931 – 86 let

Františka Mikušková
18. 4. 1937 – 80 let

Anna Jochcová
22. 4. 1932 – 85 let

Vlasta Kajšová
26. 4. 1932 – 85 let
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Narozeniny v květnu oslavili

Staufčíková Marie
21. 5. 1932 – 85 let

Valková Eliška
28. 5. 1925 – 92 let

Šumská Anna

Blahopřejeme !!!

30. 5. 1955 – 62 let
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Nitková Věra
2. 6. 1950 – 67 let

Chmelová Aurélie
14. 6. 1929 – 88 let

Matúšů Alois
14. 6. 1931 – 86 let

Blahopřejeme !!!
34

A tak tu žijeme…

Rozloučili jsme se

Michalský Josef

1. 4. 2017

Červenková Markéta

23. 4. 2017

Klevarová Ludmila

25. 4. 2017

Včelná Anna

10. 5. 2017

Přivítali jsme
Ficek Arnošt

11. 4. 2017

Ficková Jana

11. 4. 2017

Maršálková Marie

27. 4. 2017

Malíková Ludmila

3. 5. 2017

Kubiczková Anna

10. 5. 2017

Gletová Zdeňka

18. 5. 2017
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Na co se můžete těšit:
Jednou týdně:
Klepárna, čtení z novin, výtvarný klub, cvičení s overballem, reminiscence, smyslová aktivizace, vycházky,
pěvecký klub, smyslová zahrada, trénování paměti, mše

Jednou měsíčně:
turnaj v ruských kuželkách, klub vaření, canisterapie

Připravujeme
2. srpna
vystoupení dua Ruiggieri

30. srpna
Senior dance (Španělsko)
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14. září
Canisterapie

dne 20. září 2017, odjezd v 08:30 h

Mlýn v Kozlovicích u Frýdku-Místku
Najdete zde rekonstruovaný mlýn s 250 m
dlouhým náhonem a plně funkčním
mlýnským kolem. Mlýn je dominantou
nově otevřeného areálu „Na mlýně“,
jehož součástí je vedle výtečné restaurace
také Kozlovický skanzen se sbírkami
lidových řemeslných náčiní.
V jedné roubené chalupě najdete malebný
hostinec a malé muzeum mlynářských
artefaktů. Druhou část mlýna tvoří stylový
restaurant "U Mlynářky" s vyhlášenou
kuchyní. K dispozici je také venkovní posezení u grilu. Také malebná zákoutí s rybníčky,
mlýnský náhon, upravené záhony a kaplička sv. Floriana se postarají o váš příjemný den.
Součástí areálu je také stálá expozice dobových artefaktů ze statků našich dědečků a
kuchyní našich babiček. Vynalézavost našich předků a půvab vystavovaných "kašáků",
"šperčáků", "tvargačů", "klaťáků" a "strýků" oceníte nejlépe při osobní prohlídce.

Kdo má zájem jet na zájezd, nahlaste se prosím co nejdříve animačním
pracovnicím - Ditě, Brigitce, Martě nebo Renátce.
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Regulační poplatky
Jaké regulační poplatky existují od 1. 1. 2015?
Pojištěnci (resp. jejich zákonní zástupci) hradí od 1. 1. 2015 pouze regulační poplatek 90 korun za využití
lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.
Tento regulační poplatek se neplatí, pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav
pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.
Na vyžádání musí pojištěnec dostat doklad o zaplacení (s uvedením čísla pojištěnce, otiskem razítka
poskytovatele zdravotních služeb a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala).
Kdo nehradí regulační poplatek?
Od 1. 1. 2015 regulační poplatek nehradí:




pojištěnec, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v
hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zákona o pomoci v hmotné nouzi; toto
potvrzení nesmí být starší než 30 dnů,
pojištěnci, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním
postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče, pokud u nich po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek
ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem; tuto skutečnost
prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat
poskytovatel sociálních služeb.

Jaké jsou roční ochranné limity?
Limit je stanoven ve výši 2 500 Kč pro děti do 18 let a pojištěnce nad 65 let (po celý kalendářní rok, kdy
uvedeného věku dosáhnou), pro všechny ostatní pojištěnce ve výši 5 000 Kč za kalendářní rok.
Co se do limitu započítává?
Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní
lékařské účely.
Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky obsahující léčivé látky určené k
podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, pokud byly předepsané na recept pojištěncům starším 65 let
(včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku). Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové
léčbě stanoví MZ vyhláškou.
Regulační poplatky ve výši 90 Kč za využití pohotovosti se do limitu nezapočítávají.
Co jsou započitatelné doplatky za léčivé přípravky?
Pojištěnec doplácí u částečně hrazených léčivých přípravků rozdíl mezi cenou přípravku v lékárně a
stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění.
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Do ochranného limitu se započítávají zaplacené doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem
stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož
doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší (a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo
ukončení dodávání). Výjimkou je situace, kdy předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý
přípravek nelze nahradit – pak se doplatek do pacientova limitu započítává v plné výši.

Co se stane při překročení ochranného limitu?
Zdravotní pojišťovny pojištěncům vyplácejí částky započitatelných doplatků, které přesáhnou daný limit, a
to buď složenkou, nebo na základě žádosti převodem na účet.
Částka překračující limit bude vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve
kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních
dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.
Jak se pojišťovna o překročení limitu dozví?
Poskytovatelé lékárenské péče sdělují zdravotním pojišťovnám informace o doplatcích, které se započítávají
do limitu, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se doplatek váže, výše zaplaceného doplatku a dne vydání
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pojištěnec tedy nemusí částky sám sledovat.
Na vyžádání však v lékárně dostane doklad o zaplacení započitatelného doplatku (s uvedením názvu
přípravku nebo potraviny, k němuž se doplatek váže, výše doplatku, čísla pojištěnce, razítkem poskytovatele
a podpisem osoby, která doplatek přijala).
Zpracovala: Vašutová Renáta
Použitý zdroj: 03. 07. 2017
https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky

Mnozí z vás užívají spoustu léků, které vám
předepisují různí lékaři. Může se stát, že si
některé léky spolu nesednou.
Překontrolujte si zdarma, jestli je kombinace
vašich léků bezpečná na stránkách:
http://znamsveleky.cz
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla časopisu zní: „Nenechte se zlákat zdánlivými dary“.
Výherem se stal pan Dušan Derka a obdržel z rukou paní ředitelky dárkový balíček.

Řešení osmisměrky ze strany 23: TETIČKA
Jedná se o komedii Martina Friče z roku 1941.
Příběh se odehrává na starobylém zámku, kam se po zprávě o tetiččině smrti sjíždí chamtivé příbuzenstvo.
Netuší, že tetička se těší výbornému zdraví a chtěla si jen vyzkoušet, co k ní její rodina cítí.

Na poslední stránce tohoto časopisu vás opět čeká nová soutěžní křížovka s letní tajenkou. Vyluštěnou
tajenku odevzdejte personálu do 30. září 2017. Výherci blahopřejeme a luštitelům přejeme hodně štěstí.

Vážení uživatelé,
využijte teplého příjemného počasí k posezení venku. K dispozici máte na zahradě
spoustu zákoutí s lavičkami, altánky, skleník, houpačky a terásky. Zahrady jsou pěkně
upravené, osázeny květinami. Vše nám krásně kvete. Pokochejte své smysly krásou
přírody a zpěvem ptáků.
Pozor ovšem na sluníčko, je zrádné. Nezapomínejte na pokrývky hlavy a dostatek
tekutin. Přeji Vám všem krásné a pohodové léto
jsem tu pro Vás

Pavlína Koláčková
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redaktor: Vyrubalíková Monika
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