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A tak tu žijeme…

Vážení uživatelé,
vítáme Vás v novém roce a přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a pěkné chvíle
v Domově.
Na stránkách tohoto časopisu Vám přinášíme ohlédnutí za uplynulým obdobím, které nám
přineslo plno pěkných akcí, soutěžní křížovku a také novinky z Domova. Pevně věříme, že se
Vám náš časopis líbí a rádi uvítáme Vaše podněty a názory.
Vaše redakce

Seznamte se
V uplynulých měsících obohatily náš „domovský“ personál čtyři nové pracovnice:

Martina Zrůcká
1. listopadu jsme přivítali v našem kolektivu Martinu,
která nastoupila jako pracovnice v sociálních službách –
aktivizační. Martina vystudovala malbu skla, nikdy ale
neměla příležitost v tomto oboru pracovat. Věříme, že své
znalosti a talent uplatní v rámci výtvarného klubu se seniory.
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Zdenka Hufová
Zdenka nastoupila 26. listopadu jako pomocnice do
kuchyně.
Jak se jí u nás líbí?
„V Domově se mi moc líbí, je tu příjemný kolektiv. Chtěla bych
tu pracovat natrvalo“.

Lenka Kobylková
3. prosince rozšířila řady zaměstnanců Lenka. V předchozích
zaměstnáních pracovala na jiných pozicích a práce v sociálních
službách – obslužná péče je pro ni nová.
Jak se jí u nás líbí?
„Jsem tady spokojená. Je tu úžasně. Jsou tu fajn zaměstnanci i
uživatelé“.

Kristýna Šnajdrová
Stejně tak Kristýna 12. prosince začala sbírat zkušenosti na
pozici pracovnice v sociálních službách – obslužná péče.
Jak se jí u nás líbí?
„V Domově jsem spokojená. Je tu pěkné prostředí a
příjemný kolektiv. Práce se mi líbí, ráda pomáhám druhým
lidem. Také je fajn, že každý den dokáže být jiný“.
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Výtvarný klub
Teplé září už zbarvilo listí do pestrých barev a na stromech dozrály typicky
podzimní plody, které lákají k výrobě podzimní dekorace. Iveta s Brigitou
připravily materiál a 1. října se uživatelky Domova pustily do díla. Jejich věnce
a vazby pak zdobily vstupy do budov a chodby.
Součástí podzimních vazeb často tvoří dýně, které si dnes můžeme sami
vypěstovat na zahrádkách. Stále se však
častěji setkáváme s běžným druhem dýní,
který se běžně v kuchyni zpracovává, a při
troše šikovnosti nám zůstane krásná velká
vydlabaná dýně. Kde se však vzal zvyk
dlabání dýní?

Legenda o opilém Jackovi
Jack byl pobuda, taškář, velký opilec, a tak
trochu vykutálený filuta. Jednoho dne se opět pořádně opil, bylo zrovna v předvečer Svátku všech
svatých. Jeho duše toho však měla akorát tak dost, a proto se rozhodla, že jeho tělo opustí. Jenže tu
se zjevil ďábel, který čekal na to, že duši lapí a odnese do pekla. Ale Jackovi se ještě umřít nechtělo,
a tak poprosil ďábla o pár mincí, prý na koupi posledního piva. Pak, že s ním bez okolků odejde do
pekla.
Jack zaplatil hostinskému, ale poslední minci rychle vstrčil do váčku na peníze. Ďábel se tak nemohl
zjevit ve své celé podobě… prosil, žadonil a domlouval Jackovi, ať mu minci vrátí. Dohodli se pod tou
podmínkou, že mu ďábel dá ještě rok života navíc.
To by ale nebyl Jack, aby se poučil! Pil ještě víc, navíc se holedbal a všechny častoval historkou, jak
přelstil samotného ďábla. Čas plynul a rok se s rokem sešel, byl tu opět předvečer Všech svatých a
ďábel si pro Jacka přišel. Jack jen lamentoval, prosil a žadonil, dokonce se začal se samotným ďáblem
dohadovat… A jak se tak přeli, vyschlo ďáblovi v krku a potřeboval uhasit žízeň.
Zrovna stáli pod stromem, kde rostlo poslední jablko. To by jistě žízeň uhasilo! Jenže jak pro něj, když
bylo vysoko? Filuta Jack dostal nápad, prý ať mu ďábel vyleze na ramena, pak na šťavnatý plod jistě
lehce dosáhne. A tak se stalo. Ďábel vylezl Jackovi na ramena, ale ten mrštně vyklouzl a nožíkem,
který měl schovaný v kapse, na kmen stromu rychle vyryl křížek. A tak ďábel nemohl dolů…
Ďábel nabízel Jackovi hory doly, ať ho pustí ze stromu dolů. No, Jack nedal jinak, než za dohodu, že
nad ním peklo už nikdy nebude mít moc. Po dlouhých dohadech ďáblovi nezbylo než souhlasit. Jack
ďábla pustil a ještě si liboval, jak nad pekelníkem znovu vyzrál… Ale o nápravě a poučení nemůže být
ani řeč!
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Jack holdoval pivu, kořalce a nezřízenému životu víc než kdy jindy. Rok se znovu s rokem sešel, ale
tentokrát toho už Jackova duše měla skutečně dost a milý Jack skutečně zemřel. Jenže co
s hříšníkovou duší teď? Do nebeského ráje ji kvůli množství Jackových hříchů nepustili, a do pekla
kvůli úmluvě s ďáblem také nesměla. Ďábel se mu
jenom vysmál a tak Jack pochopil, že se moc
přepočítal, že vlastně ďábla nepřechytračil.
Pekelníkovi se nebohé duše ale přeci jen zželelo. Dal
jí uhlík, o který se dušička smí jednou do roka ohřát
a posvítit si během svého nekonečného bloudění
světem. A je to právě v předvečer svátku Všech
svatých. Aby Jackova duše uhlík neztratila a on
nevyhasl, ukryla ho do vydlabané řepy.
A tak i dnes dávají lidé do vydlabaných dýní svíčky – takové svítící hřející „uhlíky“, aby se u nich mohla
Jackova duše ohřát a na oplátku je ochránila před vším zlým.
https://www.lepebydlet.cz/dlabani-dyni-legenda-o-jackovi

Školní rok, škola, podzim
reminiscence
Sešli jsme se na Tančírně 3. října v 10:00 hodin. Před naším setkáním jsem na stůl přichystala pár
předmětů, které patří k danému tématu – sešity, tužky, pero, pravítko, a pár fotek ze 40. – 50. let.
Po přivítání a sdělení, na co budeme vzpomínat, se ujala slova paní Kubiczková, která vzpomínala,
jak chodila v Opavě do školy na hrabství. Narodila se roku 1937 jako druhé dítě ze tří sourozenců.
Škola ji nebavila.
Paní Staufčíková vzpomínala na „galána“. Byl to
řezník. Přála si, aby o ni aspoň zavadil a nakrátko
se tak i stalo. Narodila se roku 1932. Do školy
chodila do Bratnice v době, kdy Němci
přecházeli frontu. Osm let potom si udělala kurz
na ruční práce. Školu milovala, chodila si tam
odpočinout. Doma musela pracovat a starat se o
tři sourozence, protože byla nejstarší. Má o 18
let mladšího bratra. Pořád znala jenom „gebíry“
– tzn., že pořád po ní někdo něco chce.
Paní Kulíškové se při vzpomínání na školu vybaví válka, protože se narodila roku 1933 a do školy
chodila za války. Měla sestru, která byla o 10 let mladší. Také měla ve škole přítele Vaška, který ji
píchal špendlíkem do zadku. Škola ji nebavila.
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Paní Gletová školu neměla ráda, ale musela do ní chodit. Vyučila se prodavačkou ve Vítkově u
soukromníka, kde měla kamaráda Františka.
Pan Velocha se při povídání ostatních usmíval. Když na něj přišla řada, začal se smát a řekl: „Škola
ne.“
Zúčastněným se setkání líbilo.
Šťastná Brigita
Výstraha
Učitel hudby varuje žáka:
„Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak
namluvím tvé matce, že máš velký talent.“

Týden v sociálních službách

Týden v sociálních službách přinesl spoustu zajímavých akcí pro seniory i širokou veřejnost.
Přednáška 3P = pohyb, potrava, psychika
Jednou z nich byla přednáška na téma: 3P =
pohyb, potrava, psychika", která se konala 10.
října v Domově ve spolupráci s Oderskou
akademií třetího věku. Lektorky paní Vlčková a
Brázdilová poučily seniory o tom, jak dosáhnout
dlouhodobého vyváženého zdraví. Hostům byly

podány informace o Domově a byli
provedeni naším zařízením. Přednáška se
všem velmi líbila.
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Mobilní salaš Bludička

11. října navštívila naše seniory Mobilní salaš
Bludička s ovečkami. Uživatelé se dozvěděli
zajímavosti z chovu vzácného plemene ovcí
"Valaška", prohlédli si pomůcky pro výrobu sýra,
nůžky ke stříhání ovcí, píšťalku a další předměty

potřebné k chovu ovcí. Na vše bedlivě dohlížel
"ovčácký" pes, který se ochotně nechal od všech
pohladit. V malé dílně si pak senioři mohli
vyzkoušet práci s vlnou a vytvořit si upomínkový
předmět, který jim zůstal na památku.
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Vycházka do města
V pátek 12. října uživatelé využili pěkného počasí a zamířili do
informačního centra. V těchto dnech tu nabízejí k zhlédnutí
výstavu „Odry očima dětí“. Děti mohly poslat dílko, na kterém
budou Odry zpracovány nejen výtvarně, ale i literárně nebo
hudebně. O to víc se senioři těšili, čím nás děti překvapí. A bylo
opravdu na co se dívat.
Kdo ví, jak nám dlouho ještě počasí bude přát. Na cestu domů
jsme nespěchali a ještě jsme se zastavili v cukrárně a poseděli u
kávy a zákusku.

Výtvarný klub

V pondělí 15. října se uživatelky zabývaly prací s hlínou. Pod jejich šikovnýma rukama vznikaly
krásné květináče zdobené přírodninami. Jejich výrobky si budou moci shlédnout příbuzní a hosté na
srpnové veselici.
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Podzimní dopoledne
Využili jsme toho, že letošní podzim je k nám
velmi vlídný a za krásného slunečného počasí
jsme se v úterý 16.10.2018 sešli na domovské
zahradě za Vilou, kde jsme si s našimi uživateli
opekli špekáčky na ohni.

Došlo i na pouštění draka. Po mnoha nezdařilých
pokusech se mi podařilo dostat draka do výšky, kde
již foukal vítr a pak drak létal až padesát metrů nad
zemí. Pro naše uživatele to byl velký zážitek držet
kotouč s lankem, byli překvapeni jakou má drak v tak velké výšce sílu.
Někteří zdatnější klienti opekli párek i těm, kteří by to již nezvládli, ale pochutnali si na něm všichni.
Senioři ocenili výrobu klasického ohniště a zavzpomínali si na opékání a různé zážitky z jejich mladých
let.
Velkým zpestřením pro nás všechny byla
návštěva rozverného koťátka ze sousedství,
které nás všechny bavilo hraním si v kopkách
shrabaného listí.

Bylo to pro nás všechny
velmi pěkné, slunné,
podzimní dopoledne.
Dita Chudá
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Turnaj v šipkách
16. října se naši ostřílení borci paní Jana Hyvnarová a Valentin Grich zúčastnili turnaje v šipkách
v Novém Jičíně. Konkurence byla veliká. Sešlo se tu kolem 50 hráčů všech věkových kategorií. Našim
uživatelům se dostalo vřelého přivítání, především od klientů Denního stacionáře Škola života, který
turnaj pořádá. Naši senioři hráli s vysokým nasazením a zdálo se, že by se na ně konečně mohlo
usmát štěstí v podobě medajle. Bohužel ani tentokrát to na stupně vítězů nestačilo. Po turnaji si naši
reprezentanti odpočinuli u oběda v restauraci a zamířili k domovu plni nových zážitků.

Turnaj v ruských kuželkách
17. října se v Tančírně odehrálo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. I když se
kuželkové turnaje odehrávají stále v komornějším duchu, ani tomuto kolu nechyběla atmosféra a
paní Havlíčková Zdeňka povzbuzovala své
soupeře píšťalkou. Zřejmě díky dobré náladě,
kterou v tento den měla, se jí dařilo a se 43 body
se stala vítězkou říjnové kola. Jen o 6 bodů méně
nahrála paní Gabrhelíková Vlasta a se svými 37
body obsadila druhé místo. Třetí místo patřilo
tentokrát panu Bušovi Janovi za 36 bodů. Vítězům
gratulujeme a přejeme všem úspěchy v dalších
kolech.
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V Domově Odry se vzpomínalo
Konec října se nesl v duchu oslav výročí sto let od založení Československé republiky. Uživatelé
našeho domova si mohli toto výročí připomenout u malého občerstvení při vzpomínkovém posezení
v Tančírně,
kterému
předcházela
středeční
přednáška
našeho
dobrovolníka pana Kvapila o
historii města Oder.
Pan Kvapil, ačkoliv má
úctyhodných 87 let, nám
v Domově přednášel již
několikrát a téma historie
Oder naše uživatele zaujalo
natolik, že tuto přednášku
zopakoval a ještě více
obohatil. V Tančírně se sešlo
devatenáct zájemců o toto téma. Přednáška byla zpestřená malou videoprezentací a o to více byla
záživnější. Uživatelé nebyli pouze pasivními posluchači, naopak, často se dotazovali a přednášku
obohatili svými znalostmi a vzpomínkami na město Odry.
V pátek 26. 10. 2018 jsme v Tančírně připili slivovicí „naší stoleté matičce republice“ a popřáli jí
mnoho sil do dalších let. Setkání se neslo v duchu vzpomínání, které jsme zpestřili videoukázkami
z různých dokumentů k výročí republiky. Součástí přednášky byl i malý test ze znalostí historie naší
republiky a ukázalo se, že naši senioři jsou v tomto směru zdatnější než současná mladá generace.
Na interaktivní tabuli mohli uživatelé sledovat dokument České mincovny „Nejcennější okamžiky za
sto let Československa. Byl
velmi dojemný, beze slov. Také
všechny přítomné
zaujala
statistika z Moravskoslezského
deníku, která srovnávala různé
údaje z doby založení republiky
a současnosti. Velmi zajímavý
byl
rozdíl
v procentech
rozvedených manželství, věřící
populace a průměrný věk v roce
1918 a nyní – pro zajímavost,
průměrný věk žen vzrostl o
třicet let. Na závěr jsme si poslechli novou píseň současných interpretů s názvem „Za sto let“ a
obdivovali jsme její text. Podle spokojených slov našich uživatel můžeme tyto dvě akce považovat za
12
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velmi úspěšné, a ačkoliv je klientela našeho domova čím dál více závislá na poskytovaných službách,
i tyto vzdělávací akce patří do nabídky aktivizačních programů.

Dita Chudá

Perličky z našeho Domova
Je 26. října a já mám výročí – 1. rok v našem DOMOVĚ DŮCHODCŮ. A věřte, že nepřeháním,
když napíši, že jsem byla velmi mile překvapená – pěkný pokojíček pro dvě, pohodlí polohovací
postele, vzorná péče sestřiček, jídlo na ocenění „řádu zlaté vařečky“ a úžasné akce – tvoření
z hlíny, zdobení košíků a věnečků přírodninami, strouhání brambor a pečení výborných placků
či amolet, zpívání písní s paní učitelkou Mergentalovou a to stále není všechno.
Minulý týden, kdy jsme si připomínali 100 let od vzniku naší republiky, byla velmi zajímavá
přednáška pana Kvapila ze Studénky o historii Oderska, která nás všechny přítomné skutečně
zaujala. Své vyprávění doprovázel dobovými záběry různých míst na plátně, až se mi tajil dech a
hovořil tak zaujatě a s láskou, že se nám nechtělo ani zpět na pokoj.
Další pokračování příjemných akcí nás čekalo v pátek 26. 10. 2018, a to úžasná přednáška
k 100. výročí Československa. Stůl byl vyzdobený kyticí růží a vlajkou čs. státnosti, z hrníčků
voněla káva, na talířcích nabídka čokoládových bonbónů, sušenek a nechyběl ani přípitek na to
výročí naší STÁTNOSTI. Sestřička Dita Chudá nám vše podala s ohromným nasazením, ale hlavně
srdcem. Vždyť my všichni máme svou republiku v úctě a milujeme ji, je to naše vlast a náš
domov.

V jedné krásné písni se zpívá:
„My slibujem ti na svou čest,
k tvé poctě naše píseň zní,
pro tebe chceme žít a kvést –
DOMOVE LÍBEZNÝ…“
S láskou a díky
Karla Černochová

ČESKÁ HYMNA
První sloka písně „Kde domov můj“ je česká národní hymna. Užívá se od rozpadu Československa
na konci roku 1992, již v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena i za hymnu České republiky uvnitř
federace. Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla „Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná
rvačka“, poprvé uvedené v Praze dne 21. prosince 1834. Hudbu k ní složil František Škroup.
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KERAMIKA S DĚTMI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve středu 31.10.2018 dopoledne
navštívily náš domov Ládík,
Sebastian, Amálka, Tonička, Terezka
a Šimonek – šest dětí z Mateřské
školy Čtyřlístek v Odrách s paní
učitelkou Vlastou Černochovou,
čímž jsme navázali na naši úspěšnou
spolupráci. Na milou návštěvu už
čekaly naše uživatelky, které mají
zkušenosti s výrobou keramiky –
paní
K.
Černochová,
M.
Onhaiserová, Š. Jaklová, A.
Jochcová, V. Kajšová a Z.
Theodorová, aby si společně s dětmi z keramické hlíny něco vyrobily.
Děti si netrpělivě posedaly mezi uživatelky a po krátkém přivítání a vysvětlení, co je keramická hlína
a jak se s ní pracuje, se všichni pustili společně do práce. Podle připravených předloh vyráběli
kočičky, srdíčka a závěsné placky, při jejichž výrobě používali přírodní materiál - větvičky a listy, které
do keramické hlíny otiskovali a k dozdobení použili vykrajované květinky. Byla radost sledovat, jak
se děti s uživatelkami navzájem
doplňují a jak tvoří s elánem a
nadšením. Malí výtvarníci hned věděli,
komu výrobek darují. Nejčastěji chtěli
obdarovat maminku nebo babičku. A
jelikož se dětem keramické tvoření
s radou a pomocí našich uživatelek
dařilo, nezůstaly u jednoho výrobku, ale
každý si vyrobil nejméně dva. Když bylo
hotovo, čekalo na všechny malé
občerstvení. Vždyť děti měly před
sebou cestu zpět do školky přes celé
Odry.
Příjemné dopoledne rychle uběhlo. Už teď se těšíme na další setkání, při kterém si děti s uživatelkami
své výrobky naglazují.
Napsala: Iveta Rašková
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Listopad
Černochová Karla
spustil zlatý déšť na zem –
to padá listí dolů rázem
a keře zdobí rudé šípky,
v lese to ještě voní hříbky.
Nebe vysílá častěji mraky,
děti si k slunci pouštějí draky:
„Leťte, jen leťte výše…“
V pokoji maminka rozžehne tiše
plamínek svíčky – to „za dušičky“.

Návštěva místního hřbitova

Ve čtvrtek 1. listopadu uživatelé zamířili k místnímu
hřbitovu. Blíží se čas Dušiček a je třeba, ozdobit hroby
věnečkem či kytičkou, zapálit svíčku a zavzpomínat na ty,
kteří už tu s námi být nemohou.
Dušičky jsou katolickým svátkem slaveným od 12.
století, jenž volně navazuje na svátek Všech svatých. Ten
se podle doložených pramenů uctívá od roku 609, kdy byl
v Římě vysvěcen chrám Pantheon. Zatímco svátek Všech
svatých, jenž připadá na 1. listopadu, připomíná ty
zemřelé, kteří podle církve dosáhli věčné blaženosti.
Dušičky jsou vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím
nedošli – jejich duše je v očistci.
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Výtvarný klub
Podzimní aranžování
5. listopadu Iveta donesla do Tančírny
spoustu přírodnin a seniorky se pustily
do výroby podzimních aranžmá.
Všechny výrobky byly následně
nafoceny a zaslány do soutěže.

Přednáška o bylinkách
7. listopadu navštívila náš Domov paní Goldová s přednáškou o bylinkách.
Dříve bylo běžné, že různé neduhy a nemoci se léčily pomocí bylinných vývarů a mastí, které si lidé
sami doma vyráběli. I v dnešní době, kdy lékárny nabízejí spoustu léků, se mnozí rádi vracejí
k osvědčeným účinkům různých
bylinek. Paní Goldová přinesla
s sebou nasušené známé i méně
známé bylinky - šípky, diviznu,
měsíček lékařský a spoustu dalších
a zasvěceně o nich vyprávěla
seniorům.
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Víte, že…
Divizně se pro její květy, které mají tvar hroznů, říká lidově „královská svíce“. Každý kvítek kvete
pouze jediný den – večer pozorujeme poupě, které se přes noc otevře. Dopoledne následující den
rozkvete a již během poledne se začíná scvrkávat. Druhý den už většinou odpadne úplně. Květy se
nejčastěji sbírají za slunečného dne kolem poledne a hned se na slunci suší. Musí uschnout rychle,
aby si uchovaly zlatožlutou barvu a všechnu léčivou sílu.
 Diviznový květ podporuje vykašlávání
 Pomáhá při chrapotu, nachlazení
 pozitivně ovlivňuje činnost sleziny, brzlíku, jater
 vtírání čerstvé šťávy pomáhá při bradavicích
 kašovité obklady z květů se používají na rány a dokonce i
na bércové vředy

Pro Čekanku jsou charakteristické modré květy. Díky této barvě se nejspíš zrodil její český název,
jelikož lidem připomínala modré oči dívky, čekající na návrat
svého milovaného z vojny. Květy jsou zajímavé nejen
vzhledem, ale též i citlivostí na sluneční světlo. Uvidíme je
většinou jen za slunečného počasí. Ve starověkém Egyptě
byla čekanka hojně používána jak v kosmetickém odvětví,
tak především v lékařství. Používala se na pročištění krve,
na potíže s játry, slezinou či ledvinami. Věřilo se, že dává
nejen zdraví a krásu, ale i úspěch. Kolovaly dokonce pověry,
že má magické účinky a zaručuje neviditelnost. Římané ji
používali při přípravě jídel. Kořen čekanky se v některých
oblastech používá dodnes a v období po první světové
válce se z čekanky vyráběla náhrada kávy.








čekanka podporuje látkovou výměnu, proto se rostlina přidává do směsí na hubnutí,
podává se při bolestech žlučníku, žlučových kamenech a otravě jater,
prokázána byla i účinnost extraktu z rostliny proti některým typům bakterií a parazitům,
podílí se na snižování hladiny cukru v krvi,
pozitivně ovlivňuje cévy a používá se jako prevence při anémii,
květ se používá k výplachům očí při zánětu spojivek, víček, rohovky a duhovky,
má výrazný antioxidační efekt.
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Vycházka do města
8. listopadu se uživatelé Domova vypravili do města. Není to tak dávno, co jsme oslavili 100. výročí
vzniku Československa a na zdejším náměstí je stále k vidění výstava dobových fotografií, která
zobrazuje město Odry. Fotografie jsou
chronologicky seřazeny a zaslouženě
vzbudily zájem nejen u našich seniorů, ale
zastavují se tu téměř všichni kolemjdoucí.
Po bedlivém prozkoumání navštívili místní
cukrárnu U Maxe a u kávy se podělili o své
dojmy.

Výtvarný klub

I když do vánoc schází ještě víc než měsíc, nastal čas
začít s přípravami. 12. a 26. listopadu se tedy seniorky ve
výtvarném klubu pustily za pomoci papíru, nůžek a lepidla
do výroby vánočních přání.

Trénování paměti
13. listopadu se konala v Tančírně beseda „Trénování paměti“ ve spolupráci s Oderskou akademií
třetího věku. Mnozí lidé se domnívají, že s věkem se paměť zhoršuje. Jenže i ve vysokém věku může
být paměť vynikající. Je však třeba ji používat a stále přijímat informace.
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Po úvodním slovu paní Radky Smejkalové uživatelé aktivně
procvičovali paměť při kvízu, kde doplňovali číselné řady,
hledali rčení s podobným významem, či hledali společné
pojmy.
A jak jste na tom vy?
Společné pojmy
Najděte a zapište pojem, který má dva různé významy.
český skladatel – mléčný produkt ………………………………………………………………………………..
luštěnina – součást dalekohledu ………………………………………………………………………………….
část dveří – hovorový výraz pro štěstí ………………………………………………………………………….
zbytek jablka – část těla ……………………………………………………………………………………………….
ďábel – druh houby ……………………………………………………………………………………………………..
severský paroháč – loterijní poukázka ………………………………………………………………………….
předmět k nošení věcí – střešní krytina ………………………………………………………………………..

Rčení s podobným významem
Pokuste se dát dohromady dvojice přísloví, které mají podobný význam, a to vždy jedno přísloví ze
skupiny označené číslicemi a jedno přísloví za skupiny označené písmeny.
1. Sedí na penězích.

a) Pustila ho k vodě.

2. Ten se do toho namočil.

b) Podobají se sobě jako vejce vejci.

3. Je jako na trní.

c) Ten si to zavařil.

4. Je, jako by mu z oka vypadli.

d) Je jako na jehlách.

5. Dala mu košem.

e) Pro korunu by si nechal koleno vrtat.
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Seniordance
„Domovem
se
protančila radost, nadšení
a láska – a to díky našim
sestřičkám Martě a Renátce. Sedíme v kruhu na
židlích a vozíčcích v očekávání, co se bude dít. Dostali
jsme různé pomůcky – bubínky, penízkové náramky
– ty pak sloužily jako doprovod k tanci dvou tanečnic
z Ria de Janeira. A věřte, byl to zážitek.
Vlnící se boky, kmitající se nožky, svůdné úsměvy
rozzářily tváře i těch nejsmutnějších a každý si
zatoužil zatančit třeba i na vozíku s některou z krásek, pohladit ji, zapomenout na starosti a
smutnění, být tak součástí radostných prožitků. A to se podařilo! Díky za to nasazení, krásu vašeho
tance, opravdovost úsměvů – i když nožky trpěly na vysokých podpatcích parádních střevíčků.
Nadšení seniorů a seniorek to zcela potvrdilo a potlesk byl spontánní a plně zasloužený. Díky!
Moc se již těšíme na další setkání, možná zatančí sněhové vločky nebo andělé? Necháme se
překvapit.“
Karla Černochová
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Turnaj v ruských kuželkách
22. listopadu v Tančírně senioři odehráli další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách.
Tentokrát se nejlépe dařilo panu Grichovi Valentínovi, který se svými 43 body umístil na prvním
místě. Paní Gabrhelíková však byl pro Valentína tvrdým soupeřem a za svých 42 bodů získala druhé
místo. Třetí místo obsadil tentokrát pan Buš Jan se 36 body. Turnaj se už chýlí ke konci, ale o vítězi
ještě stále není rozhodnuto.
Přejeme tedy všem soutěžícím
v příštím kole hodně štěstí a pevnou
ruku!

Canisterapie
29. listopadu navštívil náš Domov pan Došek se svými dvěma fenkami německého ovčáka. Poté,
co obešel s pejsky přítomné uživatele, aby si je mohli pohladit a potěšit se s nimi, na zem rozprostřel
deku a začalo polohování. Seniory, kteří měli o polohování zájem, zaměstnanci položili na deku,
fenky si lehly z obou stran a trpělivě prohřívaly těla uživatelů.
Tato terapie je v Domově velmi oblíbená, protože téměř všichni
uživatelé doma nějakého mazlíčka měli a mají psy rádi.

Sedí takhle dvě blechy na patníku u silnice a hulej
cigarety. Vtom jedna vidí, jak se z dálky blíží pes a
povídá té druhé: „Hele, típni to,
už nám to jede.“
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Adventní čas a vánoce
reminiscence
Reminiscenci vedla: Lucie Trčková (animační pracovnice)

S uživateli jsme se 30. listopadu sešli
v jídelně na Staré kuchyni, abychom si
společně zavzpomínali na to, jak
prožívali advent a Vánoce v dobách,
kdy byli ještě dětmi nebo už sami děti
měli. K poslechu jsme si pustili
vánoční koledy, uvařili jsme si kávu a
místnost jsme provoněli hřebíčkem a
skořicí.
Paní Černochová vzpomínala, že
každou neděli chodili do kostela, kde
se zapalovaly svíčky na adventním věnci a tuto tradici dodržovali i ostatní uživatelé.
Zavzpomínali jsme, jaké se v které rodině peklo vánoční cukroví, které nikdo z přítomných
nekupoval, ale pekli si jej sami doma. Pan Videcký vzpomínal, že vždycky, když pekla cukroví jeho
manželka, tak musel hlídat troubu, kterou neměli v kuchyni, aby se cukroví nepřipálilo.
Paní Gabrhelíková zavzpomínala, jak na Vánoce maminka servírovala štědrovečerní večeři do
slavnostního servisu – bílé talíře s černými kostičkami na okraji.

Všichni
přítomní
mívali
na
štědrovečerní večeři řízek z kapra a
bramborový salát.
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Prosinec
Karla Černochová
K zemi se snáší k nám sněhová hvězdička,
ptáci si v krmítcích hledají zrníčka.
Mráz opět vykouzlil na oknech růžičky,
Mikuláš s andílkem chystají balíčky.
V kuchyni zavoní mámino cukroví –
linecké, zázvorky, perníčky napoví,
že je čas připravit stromeček, ovoce –
na dveře přece již ťukají VÁNOCE!
V jesličkách DĚŤÁTKO na všechny směje se,
každý kéž s pastýři dárek svůj přinese –
nemusí být drahý, stačí jen maličko –
ŠTĚDRÉ A LASKAVÉ, UPŘÍMNÉ SRDÍČKO.

Výtvarný klub
3. prosince nás opět navštívily děti z mateřské školy Čtyřlístek, aby si společně s uživatelkami
naglazovaly své kočičky, srdíčka a placky
s obtisknutými
rostlinkami,
které
vyrobily v říjnu. Všichni se pustili pilně do
práce. Děti už se těšily, jakou radost
udělají svým maminkám a babičkám, až
jim svůj výrobek darují. Práce všem šla
od ruky a brzy bylo hotovo.
Děti se však loučit nemusely.
Zaměstnanci Domova pro ně připravili

suroviny na pečení perníčků. Babičky
jim pomohly udělat těsto a společně
ho rozváleli a vykrajovali z něj různé
tvary.
Brzy Domov provoněla vůně perníčků
a byl čas se s dětmi rozloučit. Určitě to
nebude dlouho trvat a děti opět
přijdou naše seniory potěšit.
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Cvičení s overballem
5. prosince, v den, kdy městem chodí Mikuláš s čerty a andělem, aby nadělili dětem sladkosti a
nebo uhlí či výprask – každému podle zásluh, se uskutečnilo na Domku cvičení s overballem. Zatímco,
uživatelé seděli na židlích, procvičovali ruce a nohy s overballem, čert trénoval jejich paměť otázkami
týkajících se tohoto dne a nadcházejícího období.

Večerní Mikulášova pochůzka patří k nejstarším vánočním tradicím. Mikuláše, pro kterého se stal
vzorem svatý Mikuláše z Myry (270-343), doprovází anděl a čert, coby symboly dobra a zla. Zatímco
chlupatý čert má nahnat nezbedům strach řinčením řetězů, bělostný anděl má jako jeho protiváha
navodit pocit klidu u těch, kteří byli po celý rok zbožní a
poslušní. On také nosí mísu se sladkými dárky, zatímco čert nosí
pytel a hrozí, že si v něm hříšníky odnese. Ač si dnes Mikuláše
nedovedeme bez nich představit, nebyli jeho doprovodem od
počátku. Jen časem nahradili dlouhý průvod podivných figur,
které se k biskupovi rozdávajícímu dárky kdysi přidali.
Počátky tohoto průvodu u nás sahají do 15. století, kdy
v Praze žáci, zejména ti chudší, organizují v den sv. Mikuláše
průvody, kdy biskupa na voze doprovází jízda rytířů, pištci,
trubači a také různé maškary, mezi nimiž nechybějí ani andělé
a čerti. Tradice těchto rozverných průvodů se šíří z měst na
venkov, kde je lidé přizpůsobují místním zvyklostem. Časem se
navíc proplétá s tradicí sv. Mikuláše, který už od 13. století vždy

Bílý koník - jezdec na koni, oděný do bílého kabátku s dřevěným
koněm mezi nohama a mečem
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večer 5. prosince navštěvuje české děti, aby ty hodné
obdaroval ořechy, ovocem, figurkami z marcipánu a jinými
sladkostmi. Byly to jediné dárky, na které se děti mohly těšit,
protože Štědrý den a nadílka ještě neexistovaly. Ještě dnes
v některých oblastech Valašska, od Lužné přes Lidečko až po
Valašskou Polanku můžeme vidět Mikulášské družiny, které
tvoří i více než 10 druhů roztodivným masek. Nechybí mezi
nimi čerti, medvědi. Turek se zahnutou šavlí i moderní strašák
s metály. Jen místo anděla tu zahlédnete spíš bílou smrtku
s kosou. I přes postavu biskupa je tu zřejmá stopa prapůvodu
vycházejícího
z tradice
mnohem
temnějších
předkřesťanských dob, kdy byli v kurzu démoni vládnoucí
období mrazu a dlouhým nocím.
zdroj: časopis Epocha, fotografie: www.muzeumvalassko.cz
Smrtka – mívá v Lužné specifickou masku

Vánoční koncert
7. prosince Domov rozezněly koledy a vánoční písně v podání pana Beneše Jaroslava. Koncert
provázela slovem paní Kateřina Tomanová a vyprávěla uživatelům o vánocích v zahraničí a
připomněla také staré zvyky a tradice.
Senioři si s chutí společně zazpívali
známé koledy: Jak si krásné neviňátko,
Já bych rád k betlému nebo Pásli ovce
valaši. Přidali se i ve známějších
pasážích písní Tichá noc a Haleluja.
Mnozí uživatelé byli natolik nadšeni, že

přímo panu Benešovi a paní Tomanové děkovali
a sdělovali, jak moc se jim koncert líbil.
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Vánoční cukroví
K Vánocům neodmyslitelně patří cukroví a v mnohých rodinách se jeho pečení věnuje několik
víkendů. V Domově zavoněly chodby vánočním cukrovím 11. prosince. Zaměstnanci pilně rozvalovali
těsta, vykrajovali a tvarovali vanilkové rohlíčky. Práce jim šla pěkně od ruky a odpoledne se již
upečené kousky slepovaly marmeládou, obalovaly v cukru a plnily do krabiček.
Většina z nás má cukroví ráda,
málokdo ale tuší něco o jeho historii.
Ačkoliv Vánoce slavíme jako křesťanský
svátek, ve stejnou dobu se odehrávaly i
pohanské slavnosti, které samozřejmě
vznikly dávno před narozením Krista.
Pohané slavili zimní slunovrat, tedy
nejkratší den a nejdelší noc v roce. Naši
předkové považovali zimní slunovrat za
nejmocnější den a noc v roce, byl
významný především tím, že po něm se
dny začaly prodlužovat a přiblížilo se
jaro. Zároveň ale bylo potřeba ochránit
svoji rodinu i majetek před zlými silami a přivolat si velkou úrodu, a proto se prováděly obřady, ke
kterým patřilo i rozvěšování ochranných pokrmů po světnici, nad dveře domu i stáje a na větve
ovocných stromů. Tohle pečivo, jehož hlavními složkami byly ořechy a med, sice nebylo určené
k mlsání, přesto se stalo základem pozdějšího vánočního cukroví.
Historie cukroví, jak ho známe dnes, je poměrně mladá – začíná na počátku 19. století. Předtím
se cukroví většinou nepeklo, lidem se totiž
mouky a cukru, které jsou hlavními
surovinami, spíše nedostávalo. Namísto toho
se vyráběly figurky z ovoce, které sloužily
dětem jako hračka a zároveň jako sladkost.
V 19. století se konečně začalo péct cukroví,
na němž si pochutnáváme i dnes. Mezi
nejoblíbenější patřilo linecké cukroví a
perníčky.
Dříve se s pečením dodržovaly i zvyky,
které dnes již těžko můžeme dodržovat:
 Cukroví se peče postupně, začíná se tři
až čtyři neděle před Štědrým dnem;
 Při pečení se ruce umazané od těsta otírají o ovocné stromy, aby dobře plodily;
 Cukroví se peče jen z mouky z vlastní úrody, to zajistí rok plný hojnosti;
 Pokud se cukroví připálí nebo popraská, je to špatná zpráva. Rodina může očekávat neštěstí
nebo smrt některého svého člena;
 Každá hospodyňka by měla upéct sedm druhů cukroví, na štědrovečerní tabuli by pak mělo
být devět chodů.
zdroj: http://milujivareni.cz/temata/show/zajimavosti/850-historie-vanocniho-cukrovi/
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Vyhlášení vítězů
12. prosince se odehrálo v Tančírně poslední kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách.
Nejúspěšnějším hráčem tohoto kola a zároveň vítězem se stal pan Grich Valentín s 42 body, druhé
místo patřilo Jochcové Anně za zisk 36 bodů a třetí místo obsadili dva hráči, a to paní Jaklová
Štěpánka a Gabrhelíková Vlasta.
Prosincové kolo bylo zároveň finálové, takže po sečtení výsledků byli vyhlášeni vítězové
celoročního turnaje:

2.
Jochcová Anna

1.
Grich Valentín
453 bodů

451 bodů

4. místo

5. místo

3.
Gabrhelíková Vlasta
433 bodů

Havlíčková Zdeňka

421 bodů

Jaklová Štěpánka

421 bodů

Buš Jan

372 bodů

Blahopřejeme všem vítězům !!!
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Prodej textilu
17. prosince navštívil Domov Odry prodejce textilu. Uživatelé si tak mohli
nakoupit potřebné oblečení v areálu Domova.

Vánoční besídka
19.
prosince
v dopoledních
hodinách
přinesly
do
Domova
adventní atmosféru děti
z Mateřské školy Pohořská,
Základní školy Komenského
a družiny. Děti z MŠ seniory
potěšily
připraveným
divadelním představením o

narození Ježíška a děti ze základní školy a družiny zazpívaly
vánoční písně a koledy. Po besídce se děti běžely s babičkami
a dědečky přivítat a předali jim ručně zhotovené dárečky.
Seniorům se besídka líbila a měli z přítomnosti dětí velkou
radost.

Po besídce si paní Černochová Karla
nechala předvolat všechny kuchařky a
předala jim „řád zlaté vařečky“ za jejich
výbornou a chutnou přípravu jídel.
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Porada uživatelů
konaná 19.12.2018
1. Ředitelka v prvním bodě shrnula akce, které se za rok 2018 konaly. Doufá, že tyto akce všechny
bavily a pokud by měl někdo nápad, co v DO chybí, nebo čím byste se chtěli bavit, sdělte to.
2. Poděkování ředitelky uživatelům, kteří se zapojili do potravinové sbírky. Celkem i s příspěvkem
zaměstnanců se vybralo 286 kg potravin za Kč 14.330,--. Potraviny budou uloženy v potravinové
bance v Ostravě, kde jsou připraveny pro osoby, které se ocitly v nouzi.
3. V letošním roce se zateplovala
budova ,,Kuchyň“ za Kč 2. 289.416,80, peníze
jsme získali od našeho zřizovatele
(1.517.908,- Kč) a ministerstva životního
prostředí (771.508,80). Tak snad bude
v budově pěkně teploučko. Ještě se mění na
budovách podlahová krytina (cena 504 tis.
Kč). Na zelené budově ,,Vila“ se měnil výtah
(cena 906.560,- Kč), který je již v provozu,
výtah zafinancoval zřizovatel, náš podíl jen
600,- Kč. Snad bude dobře sloužit a bude bez
poruch. V novém výtahu je tlačítko s nakresleným sluchátkem, v případě problémů se při zmáčknutí
ozve servisní služba. Na Vile (nová část) se ještě provádí výměna střešní krytiny, předpokládaný
náklad asi 1.691.000,- Kč. Ještě bude probíhat malování
některých prostor.
4. Ředitelka informovala uživatele o novém sedmimístném
autě. Můžeme s ním jezdit na výlety. Cena 653.607,- Kč. Na
auto nám přispěl Moravskoslezský kraj 300.000,- Kč a Státní
fond životního prostředí by měl přispět 50.000,- Kč. Auto je
ekologické, jezdí na CNG (stlačený zemní plyn).
5. Ředitelka vzpomněla projekt Ježíškova vnoučata. Kdo si něco přál tak jsme požadavky zapsaly na
internetové stránky a pokud má ještě někdo nějaké přání tak ať ho sdělí.
6. Ředitelka informovala, že příští rok bude opět navýšení důchodů a navíc senioři nad 85 let
dostanou přidáno Kč 1.000,--. Jelikož se zvedají náklady na elektřinu, plyn a platy zaměstnanců jsme
nuceni zvýšit ceny za ubytování a stravu. O všem budete včas informováni. Sociální pracovnice
připraví dodatky ke smlouvám. Od února bude pro uživatele zavedena možnost objednání poloviční
porce oběda - kdo nesní celou porci, bude moci využívat. Cena bude poloviční z ceny celého oběda
(potravin).
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7. Na ,,Kuchyni“ se provedla výměna PVC lin. Náklad na lina Kč 500 tis. zafinancoval Moravskoslezský
kraj a na Vile se vyměnily kotle.
8. Na 15. 1. je naplánovaná Muzikoterapie, v plánu je také samozřejmě ples, canisterapie a další
aktivity. Budou také opět docházet studenti na masáže ze Střední školy Odry z 2. ročníku oboru
Rekondiční a sportovní masér.
9. Ředitelka sdělila, že zaměstnanci jsou povinni dle zákona o sociálních službách podporovat
soběstačnost uživatelů, nezneschopňovat, ale udržovat dosavadní schopnosti uživatelů co nejdéle,
motivovat k činnosti.
10. Uživatelé opět seznámeni s možností podávat připomínky, stížnosti, pokud budou nespokojeni
s poskytovanou péčí. Dle ředitelky je lepší říci, co se nelíbí hned a řešit nejasnosti ihned, na všem se
můžeme domluvit.
11. Ředitelka připomněla uživatelům, že si mohou odhlásit stravu ( jídlo, které jim třeba nechutná)
a je na jejich uvážení zda budou dodržovat dietu, riziko a důsledky z jejich rozhodnutí si nesou sami.
12. Pokud něco nepřečtete, řekněte si a my Vám to zvětšíme, dáme Vám čtecí lupy, můžete si říct
také o vytištěný zápis z porady, nebo můžete přispět do časopisu.
13. Ředitelka také informovala o nových zaměstnancích, prosí o trpělivost. Pokud máte nějaké
poruchy, nahlaste je personálu, který to sdělí údržbářům. Ředitelka se zeptala, zda nemá někdo
dotaz, nikdo se nevyjádřil. Kdykoliv mohou uživatele pro ředitelku vzkázat, pokud s ní budou chtít
mluvit.
14. Ředitelka se se všemi rozloučila a popřála hezké Vánoce, ať všichni vykročí do Nového roku tou
správnou nohou.
Zapsala: Kotasová Dagmar, soc. pracovnice
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Základní škola a Mateřská škola Vroutek. okres Louny připravily pro naše seniory
přáníčka a jiné drobnosti k vánocům

Ježíškova vnoučata
Domov Odry se již podruhé zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“.
Zaměstnanci s uživateli sepsali jejich přání a zaregistrovali je na webových stránkách. Senioři měli
velkou radost, když do domova začaly přicházet vánoční balíčky, které po rozbalení skrývaly
nejčastěji kosmetiku a sladkosti.
V projektu bylo uspokojeno Vašich
46 přání.
Velké poděkování patří autorům
projektu, pracovníkům Českého
rozhlasu a především těm, kteří mají
srdce na pravém místě, a chtějí
udělat seniorům radost.
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SILVESTR
reminiscence
Sešli jsme se po předchozí domluvě v jídelně u
ozdobeného stolu se svíčkami. Hned po přivítání jsme se
pustili do přípravy tradičních česnekových jednohubek.
Při práci jsme si povídali, jak kdo trávil konec roku.
Protože je paní Voldánová letos v domově již 40 let, tak
si ani na žádný jiný Silvestr než ten strávený v domově
nevzpomíná.
Paní Maléřová byla dnes nadšená z připravování

česnekových jednohubek, které doma dělali
taky. Konec roku a příchod nového doma vesele
slavili, ať s rodinou nebo přáteli.
Paní Havlíčková na Silvestra ráda sledovala
televizi. Líbily se jí zábavné celovečerní pořady,
které bývaly dříve. Dnes jí chybí. Na Nový rok se
sešli s rodinou ke společnému slavnostnímu
obědu.
Paní Hrčková a pan Kohl konec roku neřešili
žádnou zvláštní oslavou. Pan Kohl ze Silvestra
nebyl nadšený. Jeho pes měl strach
z ohňostrojů, tak celý večer trávil s ním ve
sklepě.

Povídání nám při práci rychle uteklo. Dali jsme si cukroví s kávou a ochutnávali sušené datle a fíky.
Někteří poprvé. Jednohubky se nám povedly, byly výborné a chutnaly. Pozvali jsme ke stolu i
zaměstnance, ať si s námi pochutnají. Společně jsme si pak připili a popřáli vše dobré do nového
roku.
Iveta Rašková
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Přivítali jsme
Glogarová Anna

24. 10. 2018

Lysková Otilie

26. 11. 2018

Pavlíková Marie

10. 10. 2018

Planková Eva

7. 11. 2018

Růčková Ludmila

29. 10. 2018

Václavíková Libuše

31. 10. 2018

Vavříková Božena

3. 10. 2018

Zahradník František

4. 10. 2018

Rozloučili jsme se
Dostálová Drahomíra

24. 10. 2018

Horutová Eleonora

17. 10. 2018

Hrušková Hildegarde

5. 10. 2018

Jarošová Vlasta

19. 10. 2018

Juřicová Julie

13. 11. 2018

Šrubařová Helena

3. 10. 2018

Žůrková Ludmila

22. 12. 2018
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Narozeniny v říjnu oslavili

Buš Jan
1. 10. 1934 – 84 let

Petráš Otto
25. 10. 1942 – 76 let

Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v listopadu oslavili

Chrástecká Marie
4. 11. 1930 – 88 let

Malík Stanislav
12. 11. 1951 – 67 let

Videcký Ladislav
21. 11. 1928 – 90 let

Blahopřejeme!!!
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Bártková Libuše
2. 12. 1935 – 83 let

Kabeláč František
12. 12. 1928 – 90 let

Gabrhelíková Vlasta
19. 12. 1933 – 85 let

Blahopřejeme !!!
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Na co se můžete těšit
9. ledna
Novoroční koncert – housle
16. ledna
Turnaj v ruských kuželkách
22. ledna
muzikoterapie
25. ledna
canisterapie
1. února
trénování paměti
13. února
turnaj v ruských kuželkách
15. února
trénink paměti
20. února
ples
8. března
oslava MDŽ – Vypadáš skvěle
12. března
trénink paměti
15. března
prodej textilu
24. dubna
koncert – akordeon a kytara
Dále budou opět docházet studenti střední školy na masáže
(pro ty, kdo budete mít zájem)
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Co se událo








zateplení budovy č. p. 151 – Stará kuchyň (růžová budova) – cena 2. 289 tis. Kč
výměna PVC v budovách – cena 504 tis. Kč
výměna výtahu v budově č. p. 410 (zelená budova) – cena 907 tis. Kč
nové 7-místné auto – cena 654 tis. Kč
výměna střešní krytiny na budově Vila (zelená budova) – cena 1 655 tis. Kč
výměna kotlů na budově Domek, č. p. 662 (žlutá budova – 310 tis. Kč
a další drobné opravy a údržba

V roce 2018 Domov Odry obdržel od dárců a sponzorů finanční dary v hodnotě 257 823,- Kč
a věcné dary v hodnotě 37 624,12 Kč. Všem dárcům patří velké poděkování.

Omlouváme se za Vaši osobní nepohodu a zvýšený hluk při prováděných
opravách a údržbě.

Milí uživatelé,
Vánoce jsou opět za námi, rok opět utekl rychle jako voda, a je před námi rok nový.
Přeji Vám, ať je aspoň tak dobrý jako ten loňský, ať Vás netrápí různé neduhy a ať máte co
nejvíce úsměv na tváři. Netrpělivě budeme vyhlížet jaro a zlaté sluníčko, které nám hned
zlepší náladu, tak snad přijde brzy.
Mějte se krásně

Vaše Pavlína Koláčková
Jsem tu pro Vás
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Luštěte s námi
Tajenka soutěžní křížovky z minulého čísla časopisu:
„Sedí se ti dobře miláčku?“ „Ano!“ „Nesvítí na tebe slunce?“ „Ne!“ „Netáhne …

…na tebe?“ „Ne!“ „Tak si vyměníme místo.“
Štěstí se tentokrát usmálo na pana Kohla Františka a za správně vyluštěnou tajenku
obdržel dárkový balíček.

Na poslední straně tohoto časopisu na vás opět čeká soutěžní křížovka. Vyluštěnou tajenku
odevzdejte personálu do 31. března. Vylosovaný výherce se může těšit na dárkový balíček.
Přejeme hodně štěstí a zábavy při luštění!

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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