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Vážení uživatelé.
zatímco jaro už klepe na dveře a na záhoncích v areálu Domova už vykukují první jarní kvítky, s články
tohoto čísla časopisu se vrátíme zpět do zimy. Zavzpomínáme na akce, které nás v uplynulých měsících
potěšily a pobavily, a potrápíme mozkové závity v křížovkách a rébusech. Doufáme, že vás články zaujmou
a nezapomeňte vyluštit soutěžní křížovku na zadní straně časopisu. Na výherce čeká dárkový balíček
Vaše redakce

LEDEN
Občas snížek popadává,
nový rok již na nás mává.
Na zdraví si připíjíme,
tajná přání vyslovíme:
Než zlato – raději
pokoj a naději,
radost i úsměvy
zabalme do něhy,
ať vždycky každý z nás
má pro druhého čas,
vyslechnout, poradit,
potěšit, pohladit….
A ještě na konec
poselství předávám
babičkám, dědečkům,
tátům i maminkám,
všem lidem kolem nás –
možná, že právě včas:
„BUĎTE BOHATÍ DUCHEM A
LÁSKA AŤ SE ŠÍŘÍ VZDUCHEM.“
Karla Černochová
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Seznamte se
Mezi prvními novými zaměstnanci, které jsme přivítali v
našem kolektivu je

Denisa Mužíková
Denisa pracuje od 2. ledna 2019 na pozici pradlena.
Jak se jí u nás líbí?
Jsem moc ráda, že mohu pracovat v Domově. Práce
v prádelně mě baví, je to pro mě relax.

30. ledna nastoupila na pozici pracovnice v sociálních službách v
přímé péči

Martina Hnilová
Jak se jí u nás líbí?
Práce s lidmi mě velmi baví a naplňuje. Mám radost, když vidím, že
jsou lidé spokojeni. Tuto práci jsem již vykonávala v soukromém
zařízení v Praze, ale zdaleka tam lidé neměli tak pěkné prostředí a
péči na takové úrovni jako tady.

Novou posilou pro tým pracovnic v sociálních službách v přímé
péči je od 11. února

Martina Kyselá
Jak se jí u nás líbí?
Práce v Domově mě těší, líbí se mi přístup zaměstnanců
k uživatelům, líbí se mi prostředí. Kdybych měla babičku,
která by potřebovala celodenní péči, určitě bych ji sem dala.
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Nový rok
Když se lidé rozhodnou po smrti svatého Silvestra uctívat jeho památku, činí tak v kostele bez
jakýchkoliv větších okázalostí. Při svitu svíček děkují Bohu za jeho štědrost a modlí se za zdraví i štěstí
do dalšího roku. O půlnoci se pak rozezní zvony, troubí se z kostelních hlásných věží. Když je všemu
konec, lidé se vydávají zpět domů. Velké a bujaré veselí si nemohou dovolit. Navíc pro pohanský
původ oslav církvi veselí moc nevoní.
Teprve s příchodem 19. století, pod vlivem všemocné páry, kvete nejen ekonomika, ale také věda
a hospodářství a lidé si konečně mohou žít na vyšší noze. Všichni mají mnohem větší chuť slavit. Na
venkově se však stále dodržují tradice a zvyky: do chalup chodí ženy ometačky, které ometají plotny
a kamna, aby dobře hořela a nevařilo se nic nezdravého. Hospodyňky nesmějí na Nový rok prát a
věšet prádlo, protože to věštilo smutek a neštěstí. Nejpozději na Silvestra bylo třeba se zbavit dluhů
a vrátit vše půjčené, aby se mohlo začít nový rok s čistým stolem. Ze stavení se nesmělo nic vynášet,
aby vám po celý rok nic nechybělo.
Pověry se vázaly i k jídlu: na Nový rok se nedoporučovalo jíst drůbež, protože by vám uletělo štěstí.
Stejně tak se nedoporučovalo jíst králíky, protože by štěstí uteklo. Co si naopak dát? Čočkovou
polévku – to aby se rodiny držely peníze. V některých částech České republiky se na Vánoce pekla
vánočka se zrnkem hrachu, která se konzumovala až na Nový rok. Ten, kdo na zrnko narazil, měl po
celý rok štěstí.
Zřejmě znáte úsloví: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Vyhněte se tedy v tento den hádkám,
protože byste byli po celý rok mrzutí. Stejně tak nedělejte věci, které nechcete, aby vás
pronásledovaly po následující rok.
zdroj: časopis Epocha, Deník plný života,
http:/jaktak.cz/svaty_oslavy/novy-rok
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Novoroční koncert
9. ledna uživatele potěšil novoročním houslovým koncertem pan Vladimír Teichert z Klímkovic.

Klub vaření
Pro snadnější dostupnost našich uživatelů se nyní pořádají kluby vaření na budovách, na
kterých jsou senioři ubytovaní. 8. ledna se konal na budově „Vila“, 10. ledna na budově „Domek“ a
24. ledna na budově „Stará kuchyň“. Po všechny tyto
dny se uživatelé dohodli na nejoblíbenějším receptu,
a to na bramborových plackách. Není nikoho, kdo by
je neznal. Recept na bramboráky neboli cmundy,

vonící majoránkou a česnekem, si
pamatují všichni uživatelé. I když názory
na přesné složení se mohou lišit. A tak se
seniorky při přípravě dohadují, zda použít
hladkou či polohrubou mouku, přidat
6
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mléko či nikoliv. Ať už je přesné složení jakékoliv, výsledkem jsou vždy výborné bramborové placky,
na kterých si všichni pochutnají.

Výtvarný klub
14. a 21. ledna se pustily seniorky do
výroby keramiky. Během zdejšího
pobytu už mají s hlínou takové
zkušenosti, že už umí nováčkům
poradit. Po vypálení bude třeba výrobky
ještě naglazovat.

Turnaj ruských kuželkách
16. ledna se uskutečnilo první kolo letošního turnaje v ruských kuželkách. Kola se zúčastnilo 10
hráčů, kteří podávali skutečně výborné výsledky. Třetí místo obsadily paní Gabrhelíková Vlasta
s Mikuškovou Františkou. Obě dámy získaly 45 bodů. O druhé místo se podělil pan Grich Valentín
s panem Matějkou Vojtěchem, oba nahráli po 46 bodech. Vítězem lednového kola se stala paní
Jochcová Anna se 49 body. Ani ostatní
hráči nezůstali pozadu. Na čtvrtém místě
skončila paní Havlíčková se 43 body, na
pátém paní Jaklová Štěpánka se ziskem 42
bodů.
Vítězům gratulujeme a přejeme všem
hráčům hodně štěstí do dalších kol.
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Muzikoterapie
V úterý 22. ledna se uživatelé Domova Odry seznámili s muzikoterapií, kterou vedl vyškolený
terapeut pan Vařák. Cílem této terapie je za pomocí působení hudby dospět k harmonizaci,
celkovému uvolnění a relaxaci.
Senioři se sešli v Tančírně a zvědavě
očekávali, co se bude dít. V úvodu terapie
kolovala mezi seniory koshi zvonkohra –
bambusový
váleček
zavěšený
na
provázku, a senioři po rozeznění tónu se
představili. Poté dostali do rukou různá
chřestidla a zvonky, aby se mohli aktivně

zapojit do tvorby živé hudby. I když nevěděli, jak by
měla melodie konkrétně vypadat, Tančírnou se
nesly příjemné, relaxační tóny. Postupně pan Vařák
rozezvučel bubny, flétnu až nakonec přišly na řadu
tibetské mísy. Ty budily největší pozornost od
samého počátku. Pan Vařák hrál na ně paličkou
obalenou kůží a mísy vydávaly kovový táhlý tón
podle své šířky a hloubky. Všichni senioři si připadali jako by se ocitli v tibetském klášteře.
Z pocitů a dojmů, které senioři na závěr sdělovali, bylo vidět, že se jim muzikoterapie líbila.
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Canisterapie
25. ledna potěšil svými psy pan Došek
v doprovodu paní Levové Ireny a její fenky
švýcarského ovčáka Rút. Rút složila v prosinci
loňského roku canisterapeutické zkoušky a do
Domova si přišla vyzkoušet své dovednosti.
Paní Levová si pro uživatele připravila spoustu
drobných úkolů, aby se aktivně zapojili a procvičili

svou jemnou motoriku. Senioři tak pejsky
kartáčovali, přivazovali jim na krk šátek,
připínali vodítko, hledali v pytli psí hračku
a skládali obrázek z dílků. I když uživatelé
byli s canisterapií dosud spokojeni,
canisterapie s paní Levovou a její Rút
přinesla příjemné oživení.
Nyní nebude Rút nějaký čas docházet,
protože bude mít štěňátka,

„Koupit si psa“ je jediný způsob,
jak za peníze získat lásku.
G. B. Shaw
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Výtvarný klub
28. ledna a 4. února

Když spotřebujeme nakoupená vajíčka, zůstanou nám papírové
proložky. Některé hospodyňky je využívají např. jako malé
pěstební nádoby na řízky rostlin. Po zakořenění se rostlinka zasadí
i s kartónovou mističkou a ta se v půdě rozloží. Naše seniorky
použily proložky k výrobě růžiček. Z kartónu vystřihovaly malé
mističky, které nabarvily barvami a slepovaly tavnou pistolí.
Výsledkem byla krásná dekorace, kterou jsme využili k výzdobě
Tančírny.

Snoezelen
30. ledna využil pan Stanislav Malík
nabídky Dity, aby si užil pobyt
v multismyslové relaxační místnosti
Sneozelen. Aby si senioři užili
pohodovou atmosféru co nejvíce,
zaměstnanci se zaměřují na jejich zájmy
a záliby. Pan Malík se zaposlouchal do
melodie písní Karla Gotta a popíjel pivo.
Pobyt ve Snoezelenu si může každý z vás
domluvit u sociálních a animačních
pracovnic.
10
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Jak jsme vařili a jedli
reminiscence 31. ledna - dle knihy: Jak jsme vařili a jedli
Sešly jsme se po domluvě na pokoji paní Malinové a paní Tomečkové, kam jsem s jejich svolením
dovezla v polohovacím křesle paní Růčkovou. Nachystala jsem malé pohoštění - cukrovinky a čaj.
Pohodlně jsme se usadily do kroužku a paní Tomečková ležela v posteli a poslouchala. Po pozdravu
se dámy rozpovídaly. V průběhu reminiscence
jsem využívala knihu ,,Jak jsme vařili a jedli“, je
to kniha pro vzpomínání a procvičování
paměti.
Začaly jsme u jídla a vaření. Za mládí paní
Růčkové se vařilo velmi skromně. Jak sama
řekla: ,,Brambory, kaše a zase brambory“.
Když se vdala, mohla si dopřát s rodinou i něco
dražšího, třeba maso a koláče. Paní Růčková jí
vše, masu dá přednost, když si může vybrat.
Její oblíbený nápoj je káva, kterou ráda zapíjí jiným nápojem, vše má ráda slazené. Nemá ráda
špenát.
Paní Malinová chodila ráda do cukrárny, kde prodávali výborné buchty. Oblíbené jídlo paní Malinové
je svíčková, bramborový salát a řízek, vepřo-knedlo-zelo a koláč zapíjený kakaem.
V hovoru o jídle jsme zabrousily i k zaměstnání a na velmi smutnou rodinnou událost.
Jakmile se náš rozhovor opět vrátil k
tématu jídlo, veškerý smutek byl ten
tam a dámy pokračovaly ve
vzpomínání. Na závěr zhodnotily naše
setkání a vzpomínání pozitivně.
Brigita Šťastná
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Trénování paměti
1. února se uživatelé zapojili do „trénování paměti“, kterou pro ně a pro veřejnost pořádá
Oderská akademie třetího věku. Abyste mohli procvičit své mozkové závity i vy, připravili jsme pro
vás „kuchařskou hádanku“.

Kuchařská hádanka
Před sebou vidíte charakteristiky devíti cizích jídel, ale u nás známých pokrmů, ke kterým máte
charakteristiky přiřadit. Když se vám to podaří, písmena u charakteristik doplňte k názvům pokrmů.
Když písmena přečtete od shora dolů, dostanete jídlo oblíbené u nás.

Opékané šišky
z mletého masa
v rajské omáčce

R

Čerstvé rybí
maso podávané
s rýží a
mořskými řasami

Á

Dušený pokrm
ze zeleniny se
skopovým
masem

Pokrm z kousků
masa, zeleniny a
smetanové
omáčky

Ruská polévka
s kousky masa a
červenou řepou

R

K
Maďarský
kořeněný guláš
z vepřového
masa

M

Opečené kousky
masa
odřezávané ze
svislého roštu

Velké ruské
nesladké lívance
se smetanou

A

Teplá uzenka
s hořčicí v
rohlíku

B

O

Gyros

Hot dog

Musaka

Čufty

Bliny

Suši

Ragú

Boršč

Perkelt
12
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Zážitky z plesu
reminiscence 7. února
Oslovila jsem uživatele z budovy „Kuchyň“, zda by si se mnou nechtěli zavzpomínat na své zážitky
z plesu - z období, kdy byli mladí. Téma se jim líbilo a pozvání přijali.
Sešli jsme se v naplánovaný den v jídelně, kterou jsem částečně vyzdobila v plesovém duchu. Moc
se uživatelům líbily ručně vyráběné škrabošky, které byly vystaveny na stole. Mnozí si je ihned
vyzkoušeli. Také jsme měli připravené česnekové jednohubky a pro oživení vzpomínek losy do
tomboly.
Po úvodním společném
povídání, od kdy do kdy trvá
plesová sezóna a jaké různé
plesy můžeme navštívit, se ujal
slova pan Videcký. Zavzpomínal
na rok 1952, kdy sloužil v Praze
na letišti jako voják a
s kamarády byl na plese ve
Slovanském domě. Důležitější
vzpomínka ale byla na 13. 02.
1954, na ples v Odrách
v Dělnickém domě, kam vyrazil jako svobodný hoch. Stál tam sám u dveří a všiml si, že v koutě sedí
také sama pohledná dívka. Šel a vyzval ji k tanci. A jak sám říká: „Pověsila se mi na krk a visí mi tam
dodneška.“ Takto se seznámil se svou ženou a dnes spolu slaví 65 let od seznámení. Pan Videcký
měl velmi živé vzpomínky. Informoval
nás, že Odry se uměly bavit. V jeden
den současně byly i dvě muziky –
v Dělnickém domě dechovka a
v Družbě jazz.
Poté předal slovo paní Černochové,
která byla za mlada velmi akční jako
organizátorka různých kulturních
oslav, a tudíž i plesů. Největší zážitek
měla z maškarního plesu pro dospělé
v Mankovicích, kde byla za čerta a
manžel za Káču. Káča se jí někde
zatoulala, a když ji uviděla v sále, tak
se v bujarém veselí rozběhla a z pódia, na kterém stála, chtěla skočit na Káču. Velmi tvrdě si však
13
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naradila kostrč, protože se netrefila. Celý sál oněměl a nakonec byli všichni rádi, že se nikomu nic
nestalo.
Dále si vzala slovo paní Hyvnarová, která vzpomínala na to, jak se za mlada účastnila plesu
v Trojanovicích, kde tančila charleston a dodnes si vybavuje šaty, které měla na sobě. Byly zelenomodro-bílé. Také zavzpomínala na hru, kterou přitom hráli. Kdy se postupně odebíraly židle a pak
se mnohé dámy i pánové váleli v plesové róbě po zemi.
Na mou výzvu se rozpovídala i
paní Lukašíková, která také
chodívala do Dělnického domu na
Zahrádkářský ples. Někdy chodili i
pěšky do Fulneku, kde se hrálo
venku, ale to již byly taneční
zábavy.
Paní Skřehotová vzpomínala, že za
svobodna byla párkrát s děvčaty na
muzice, ale na plese nikdy. Ani
později s manželem, který jak ona
říká, na to nebyl.
Na závěr zavzpomínala paní Jaklová. Na plese tancovala se všemi možnými, jen ne s manželem,
kterého to nebavilo. Nejvíce času ale trávila v kuchyni, kdy na plesech pravidelně vařila a
obsluhovala. Jak říká: „Beze mě se ve Spálově nic neobešlo, ráda jsem pomáhala. Nosili jsme z domu
i vlastní nádobí a sklo. Všechno tam bylo rozkradené.“
Také jsem uživatelům nabídla červené
víno a zkoušeli jsme spolu motat losy do
tomboly. Nejvíce to bavilo paní
Černochovou, která má v tomto
bohatou praxi. Hodina uběhla jako voda
a my jsme se ve veselé náladě s oživlými
vzpomínkami rozešli domů.
Dita Chudá
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Plesová sezóna
smyslová aktivizace 8. 2. 2019

Už před týdnem jsem oslovila paní
Jochcovou, Istelovou a Plankovou, že
bychom se sešly na Tančírně a
zavzpomínaly na plesovou sezonu, jelikož
nastal čas plesů. Všem dámám zajiskřily
oči a na tuto nabídku přikývly. Určily jsme
si přesný den i čas a já jsem je požádala,
ať si s sebou vezmou dobrou náladu a
vzpomínky na toto období.

Dámy jsem přivítala a
seznámila, usadila ke stolu,
nabídla jsem jim červené
víno.
První
moje
otázka
směřovala k tomu, čeho si
dámy všimly úplně první.
Paní Istelová směřovala svůj
první pohled na okrasné
porcelánové hodiny, které
jsem umístila na stolek
vedle pověšených šatů. Paní
Plankové a Jochcové padly první do okna visící dlouhé černé šaty ozdobené štrasem. A tím se spustila
konverzace o módě, líčení, výzdobě sálu, tombole a také rvačkách. Naše sezení jsem vedla tak, aby
každá z dam měla prostor pro sdělení svých prožitků.
Paní Istelová nám povyprávěla, jak se zúčastnila maškarního plesu, kde byla za exotickou
tanečnici a protože měla škrabošku, tak ji nikdo nepoznal. Vyzval ji k tanci její šéf, který se jí svěřil,
jak je v manželství nešťastný a jiné soukromé problémy a ji to tak zasáhlo, že před odmaskováním
z plesu utekla, protože jí bylo trapné, aby zjistil, komu se vlastně svěřil. Nejraději tancovala valčík.
Paní Jochcová přinesla šperkovnici, kterou vyhrál její manžel na dostizích, a ta byla plná šperků
z dřívější doby. Ke každému šperku měla svou vzpomínku. Prozradila, že na každý ples měla vždy
nové šaty nejen za svobodna, ale i poté, co se vdala. Vždy si na to potrpěla a dokázala si to zařídit.
Nejraději tancovala tango. Také vzpomněla maškarní ples, kdy si s kamarádkou ušily masku samy, a
to kohouta a slepičku. Dalo jim to hodně práce, protože přišívaly ručně na košile peří.
15
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Paní Planková mě i ostatní zaujala historkou, jak si s děvčaty rozkapávaly před plesem oči
Atropinem, aby měly svůdné velké panenky. Na plesy chodila za svobodna do Sedlnice a o tanečníky
nebyla nouze, protože v nedalekém Mošnově se budovalo letiště a tam bylo 3000 vojáků, kteří si
tyto akce nenechali nikdy ujít. Každou chvíli se na plesech semlela také nějaká rvačka. Takže historek
z těchto akcí má spoustu a některé jsou velmi peprné.
Dámy odcházely s dobrou náladou
a plné probuzených dojmů z dob jejich
protancovaného mládí. S úsměvem
jsme se rozloučily a dámy si odnášely i
malou výslužku, kromě paní Plankové.
Ta odmítla, protože prý u nás přibrala
a spoustu věcí již neoblékne.
Martinátová Marta

Turnaj v ruských kuželkách
13. února proběhlo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách, jehož se zúčastnilo 9 hráčů.
Výsledky tohoto kola byly velmi vyrovnané a pohybovaly se mezi 30 a 40 body. O třetí místo se
podělili dva hráči, a to pan Matějka a paní
Mikušková. Oba nahráli 34 bodů. Druhé
místo obsadila paní Hrčková s 35 body a
vítězem tohoto kola se stala paní
Havlíčková, která získala 39 bodů. Vítězům
blahopřejeme a všem účastníkům přejeme
hodně štěstí a pevnou ruku v dalších kolech.
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Filmový klub
15. února
Pro dnešní filmový klub byla vybrána komedie z roku 1935 s Antonií Nedošínskou a Theodorem
Pištěkem v hlavní roli „Barbora řádí“.
„Dva neúspění mladí muži, Kopřiva a Stehlík si od svého domácího, krejčího Mráze, půjčují
neustále peníze a Stehlík si nechá od něj na dluh ušít oblek. Vojtěch Čáp, manžel majitelky husí farmy
v Brousilově, laškuje v kavárně s tanečnicí Boby a zapíše si její telefon. Když k němu přisednou
Kopřiva se Stehlíkem a stěžují si na situaci, doporučí jim Čáp sňatek na inzerát. Stehlík na jednu
nabídku skutečně odpoví. Paní Barbora Čápová dostává bednu odpovědí na inzerát, který podala
jménem dcery Heleny. Jako nejlepší je vybrán
Stehlíkův dopis. Mladí lidé se do sebe zamilují a
dojde ke svatbě. Po čase si chtějí Čáp a jeho zeť
povyrazit v Praze. Barbora objeví v manželově
zápisníku slovo Boby a pětimístnou cifru a
usoudí,
že
muž
úspěšně
obchoduje
s luštěninami. Tchán i zeť odjedou a paní
Barbora, která se domnívá, že jsou bohatí, začne
velkoryse modernizovat domácnost. Krejčí mráz
přijel do Brousilova pro peníze za Stehlíkův
oblek…“
https://www.csfd.cz/film/1553-barbora-radi/prehled/

Uživatelům se tato příjemná komedie s dobrým obsazením líbila. Kromě Theodora Pištěka a
Antonie Nedošínské si v komedii zahráli i Jára Kohout nebo Jindřich Plachta.

Výtvarný klub
18. února jsme už mysleli na jaro a připravovali jarní
dekoraci – ptáčky. Z pytloviny seniorky vystřihly tvary
ptáčků, mezi dva dílky přidaly trochu vaty a slepily je.
Doplnily filcové křidélka a zobáčku a nožky s korálky. Ptáčci
pak na jarních větvičkách rozveselili chodby Domova.
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Domov opět po roce ožil plesem
Uživatelé Domova se opět po
roce
dočkali
oblíbeného
tradičního plesu. Paní ředitelka
přivítala všechny přítomné a
popřála příjemnou zábavu a ples
mohl začít. Mezi hosty nechyběli
příbuzní a přátelé našich uživatelů
a zástupci Města Odry. Senioři si
povídali u stolu s bohatým
pohoštěním a na mnohých bylo

vidět, jak jim hudba pana
Stanislava Zeliny cuká s nohama
a láká je k tanci. Brzy se taneční
parket zaplnil a uživatelé si
s chutí odpočinuli při přestávce,
kterou
vyplnil
pěkným
vystoupením soubor Lentilky
z Mankovic. Poté pokračovala
zábava a senioři si užívali tance i
přítomnosti svých rodin. Po výborné večeři proběhlo losování tomboly, která byla díky štědrosti
sponzorů velmi bohatá. Na tuto část programu se
senioři obzvláště těší, protože na domovském
plese je zvykem, že v tombole vyhrává úplně
každý uživatel. Senioři si ples náležitě užili a mnozí
se při odchodu zastavovali u pana Zeliny, aby mu
poděkovali za pěknou hudbu.
Velké poděkování patří i tanečnímu souboru
„Lentilky“ z Mankovic, který zpestřil náš Tradiční
ples svým krásným tanečním vystoupením a to
zcela nezištně bez nároku na odměnu. Předvedli
uživatelům vystoupení na píseň „Ať žijí duchové“,
další vystoupení bylo v rytmu španělských tanců a
na závěr předvedli tanečky v krojích na lidovou
18
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notičku. Jejich vystoupení se uživatelům
velmi líbilo. Na závěr ještě předali dárek
naší uživatelce paní Karle Černochové,
která pochází z jejich obce a připravili jí tak
nezapomenutelnou a dojemnou chvilku.

Klub vaření
22. února se opět uživatelky mohly těšit na společné vaření. Tentokrát se pustily do pečení
jablečného štrůdlu. Aby měli usnadněnu práci, koupila Brigita hotové lístkové těsto, které bylo již
vyválené. Bylo tedy třeba ještě oloupat jablka, nastrouhat je, přidat cukr, skořici a hrozinky. Seniorky
roztáhly dva pláty těsta, rozdělily na ně připravenou směs a štrůdly zabalily. Potřely je rozšlehaným
vajíčkem, aby se pěkně po upečení leskly. A nezbylo už jen čekat, až se budou moci upečené záviny
vytáhnout z trouby a vychladnou. Čekání se však vyplatilo, záviny nádherně provoněly Tančírnu na
Domku a byly prostě skvělé.

14. března si jablečné štrůdly upekli i uživatelé na Staré kuchyni.
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Výtvarný klub
25. února a 11. března se naši uživatelé ve
výtvarném klubu opět vrátili k práci s keramickou
hlínou. Seniorky vyráběly sluníčka na zavěšení.
Vyrobené předměty jsou určeny k prodeji na Srpnové
veselici a nebo slouží jako dárky. Jedno ze sluníček
jsme poslali naší patronce první dámě paní Ivaně
Zemanové u příležitosti jejích narozenin.

Overball
1. března uživatelé na Domku protáhli tělo při cvičení s overballem. Samotné cvičení probíhá
pravidelně každý týden na různých budovách. Uživatelé sedí na židlích a používají se při něm různé
pomůcky, např. nafukovací míč, overball nebo plachta. Cvičení je prokládáno tréninkem paměti,
připomínáme tradice, výročí, svátky apod.
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Trénink paměti
1., 12., 15. a 29. března naši senioři společně
s veřejností potrápili své mozkové závity při
Trénování paměti pořádané Oderskou akademii
třetího věku. A jak jste na tom vy?
Dokážete doplnit rčení a pranostiky?
Nekupuj zajíce …
Darovanému koni …
Co se škádlívá …
Každý svého štěstí …
Láska hory …
Důvěřuj …
Dlouhé vlasy …
Sytý hladovému …
Před heřmánkem smekni, před bezinkou …
Snídani sněz sám …
Pospíchej …
Osmisměrka

Vyškrtávejte zadaná slova ve všech osmi směrech.
Tajenku čtěte po řádcích.
ANTIKA
ASKETIK
BAVLNKA
DOROST
GLOSÁTOR
IRONIE
IZOTOP
KIMONO
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KOKPIT
KRIKET
MONITOR
MORITÁT
NÁSILÍ
ODSTUP
ORGANIZÁTOR
ODSKOK

ODSTUP
OSYPKY
POLICE
POPELÍN
PROJEKTIL
PROVOZ
RÁKOSÍ
ROZPIS
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Zpěv s dobrovolnicí
7. března si uživatelé zazpívali společně s dobrovolnicí na Domku známé oblíbené písničky.

Vypadáš skvěle
8. března uživatelky Domova oslavily společným posezením spojeným s Tradiční akcí „Vypadáš
skvěle“ Mezinárodní den žen. Pracovnice Dita Chudá na úvod připomněla uživatelkám smysl a
historii tohoto významného dne.
Seniorky zavzpomínaly, jak se dříve
slavilo MDŽ, povídaly si a zpívaly spolu
s dobrovolnicí paní Anežkou Horákovou
oblíbené písničky u skleničky vína a
drobného občerstvení a krátily si tím
čas, kdy čekaly na svou proměnu.
Během chvilky šikovné ruce našich
pracovnic ze seniorek vykouzlily
opravdové modelky. U připraveného
naaranžovaného zákoutí následovalo
focení upravených seniorek, které
vypadaly opravdu úžasně. Na závěr
ještě všechny seniorky obdržely růži. Akce se jim velmi líbila a s úsměvem a spokojené odcházely do
svých pokojů.
22
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Historie svátku MDŽ
Každý svátek má svůj původ. Ale ne
každý tak spletitý jako Mezinárodní den
žen. Od jeho prvních oslav uplynulo již více
než 100 let. Historie tohoto svátku spadá
již do 19. století. V roce 1857 v USA
stávkovaly ženy z textilních továren a
vymáhaly zlepšení pracovních podmínek.
V roce 1908 na ně navázaly švadleny z
New Yorku, které chtěly lepší plat,
zkrácení pracovní doby, právo volit a
ukončení zaměstnávání dětí. Proti jejich demonstraci brutálně zasáhla policie. Mnoho žen bylo
zraněno policií či ušlapáno davem,
hlavní organizátorky byly uvězněny.
Na památku této demonstrace byl
vyhlášen nový dělnický svátek, který
se jmenoval Národní den ženy a jako
většina tehdejších svátků byl
pohyblivý. To znamená, že mu
nebylo přiřazeno pevné datum.
Důvod byl jednoduchý. Protože
tehdejší pracující lid neměl nárok na
volné svátky vyjma nedělí, musely

oslavy vždy připadat na neděli. A pro
tehdejší Národní den ženy byla zvolena
poslední únorová neděle.
První evropskou metropolí, která svátek
přivítala, se stala dne 18. března 1911
Vídeň. Ženy zde uspořádaly pochod kolem
Ringstrasse, během něhož nesly rudé
prapory, připomínající hrdiny a oběti
Pařížské Komuny. Není bez zajímavosti, že
na území tehdejší rakousko-uherské monarchie se v březnových dnech roku 1911 konalo dalších 300
demonstrací uspořádaných ženami. Všechny tyto demonstrace spojoval požadavek volebního práva
pro ženy. Nejdramatičtější válečné oslavy Mezinárodního dne žen proběhly roku 1917 v Rusku. Již
rok před válkou zde pokrokově smýšlející ženy vítaly tento svátek oslavami v americkém duchu. Nyní
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po několika letech válečného strádání, však
svátek získal nový význam. Petrohradské ženy
vyrazily do ulic v neděli 23. února podle starého
gregoriánského kalendáře. Podle nového
kalendáře tento den připadl na 8. březen.
Proudy demonstrantek vycházely z továren,
kam během války nastoupily místo mužů. Další
ženy se přidávaly na ulici. K demonstrujícím se
postupně přidávali i někteří muži z
metalurgických závodů, přestože strana vedená
V. I. Leninem tehdy považovala toto revoluční
vystoupení žen za předčasné a ukvapené. Protesty petrohradských žen však nezůstaly bez odezvy.
Týden nato byl nucen car abdikovat. Po období prozatímní vlády vypukla v říjnu (podle nového
kalendáře v listopadu) téhož roku revoluce, během níž přešla moc do rukou sovětů. Nově jmenovaná
vláda, Rada lidových komisařů, poté zajistila ruským ženám volební právo. Díky událostem únorové
revoluce se oslavy Mezinárodního dne žen ustálily na pevném datu. OSN oficiálně uznala MDŽ až v
roce 1975, ale díky tomu jej uznaly vlády většiny zemí světa. V průběhu
dějin se oslavy měnily, v živé paměti máme například socialistickou
propagandu a nezapomenutelné karafiáty, chlebíčky apod. V mnoha
rodinách v ČR se MDŽ slaví dodnes, přestože od roku 1990 není MDŽ
oficiálním svátkem.

Prodej textilu
15. března navštívil Domov prodejce textilu. Uživatelé si tak
mohli v pohodlí Domova nakoupit potřebné oblečení a některé
pochutiny.
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Výtvarný klub
Dříve bylo pěkným zvykem, že si lidé posílali pohlednice a
přání, aby potěšili své přátele a blízké. Dnes už si lidé většinou
pošlou pouze telefonem zprávu SMS s nějakou veršovánkou,
což je škoda. V Domově stále dodržujeme tradici posílání přání
a tak se 18. března uživatelky sešly na Staré kuchyni, rozdělily
práci a vyráběly velikonoční přání.

V pondělí 25. března uživatelky
pokračovaly ve velikonočních přípravách a
z mladých břízových proutků vyráběly zajíce,
kteří posloužili jako dekorace při vstupu do
budov Domova
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Turnaj v ruských kuželkách
Ve středu 27. března se odehrálo již třetí kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Tohoto
kola se zúčastnilo 13 hráčů. O třetí místo se podělili dva hráči, a to pan Josef Hrubý a paní
Gabrhelíková Vlasta. Oba nahráli 36
bodů. Druhé místo tentokrát patřilo
panu Grichovi Valentínovi za 38 bodů.
„Přišla, viděla, zvítězila“ – přesně takhle
by se dala popsat hra vítěze. Paní
Lysková se zapojila do domovského
turnaje poprvé a hned všem vytřela
zrak. Zvítězila ziskem 42 bodů! Vítězům
blahopřejeme a všem hráčům přejeme
hodně štěstí v dalších kolech.

Toulky okolím
Městem, do kterého tentokrát zabloudíme při našich toulkách, je starobylé město, ležící v samém
srdci Moravské brány, Lipník nad Bečvou. Z tohoto města k nám přišla paní Václavíková Libuše, která
zde prožila pěknou řádku let
svého života. Výběr tohoto
města pro náš článek nebyl
náhodný. Lipník nad Bečvo je
od roku 1989 městskou
památkovou
rezervací
a
nachází se zde více než 100
památkově
chráněných
objektů. Vybrat ty „nej“
nebylo vůbec jednoduché.
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První písemná zmínka o Lipníku nad Bečvou pochází z r. 1238, samotné město je ale nepochybně
starší. Město si udrželo původní uliční čáry, historické objekty v jádře středověkého původu a ve
velkém rozsahu velmi pozoruhodné opevnění, dodnes nese všechny znaky starobylých sídel –
dominantní náměstí v centru, hvězdicový komunikační systém a objízdné komunikace. Ve značné
míře si zachovalo původní historickou městskou dispozici. Z tohoto hlediska lze Městskou
památkovou rezervaci Lipník nad Bečvou podle neoficiální kategorizace považovat za jednu z
nejhodnotnějších v ČR.
Centrem městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou
je náměstí, nesoucí dnes název T. G. Masaryka. Je zvláštností
Lipníka, že toto náměstí je ve tvaru písmene „L“.
Nepravidelný tvar náměstí ale nebyl záměr - původně bylo
čtvercové. Postupně však byla část náměstí zastavěna
domovním blokem s radnicí, důsledkem čehož vznikl tento
tvar. Domy na obvodu náměstí mají dodnes zachovaná nebo
alespoň přiznaná podloubí.
Kovaná plastika Kůň z dílny Pavla
Tasovského
byla
jednoznačně
nejoblíbenějším exponátem 5. ročníku
Kovu ve městě. Po celou dobu téměř
čtyř měsíců se na této kinetické hračce
houpali zástupci všech generací, byl
oblíbeným
cílem
fotografů,
nejvyhledávanějším
objektem
milovníků kovářského umění. Město
Lipník nad Bečvou jeho koupí vyhovělo
četným přáním obyvatel, aby Kůň
zůstal ve městě natrvalo. Vhodně
doplňuje prostor zámeckého nádvoří
vedle bývalé konírny.

Pozůstatky městských hradeb v Lipníku nad Bečvou patří k
nejzachovalejším na Moravě. I když již v 19. století zanikly
městské brány, zachovaly se z opevnění poměrně rozsáhlé
úseky obou hradebních zdí s baštami a množstvím
pozoruhodných detailů.
Hradby v Lipníku nad Bečvou jsou viditelné kolem celého
historického jádra. Vznikly jako vymezující, uzavírající a
obranný systém města. Předpokládá se, že v původní
podobě měly charakter opevnění dřevěného, teprve
později byly kamenné. V dochované podobě byly
vybudovány až za Pernštejnů na konci 15. a v 1. třetině 16.
století.

V blízkosti města se nachází rovněž středověký hrad Helfštýn, který patří k nejrozsáhlejším hradům
ve střední Evropě. V posledních letech je proslulý
mezinárodními setkáními uměleckých kovářů
Hefaiston, které se konají vždy na konci srpna.
Kromě toho město ve spolupráci s muzeem
Komenského v Přerově pořádá každoročně
v turistické sezóně výstavu „Kov ve městě“. Jde o
prezentaci kovářského umění přímo v podmanivém
historickém
exteriéru
městské
památkové
rezervace. První dva ročníky se zkušebně odehrály
pouze v prostoru náměstí T. G. Masaryka a
vystaveny byly exponáty z
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depozitáře hradu Helfštýna. Od třetího
ročníku se Kov ve městě začal rozšiřovat i
mimo prostor náměstí a zapůjčeny byly
vedle helfštýnských plastik také díla přímo
z dílen hefaistonských kovářů.

www.praha-levne.cz/tipy-vylet-pamatkycr/povesti-o-hradu-helfstyne/
https://info.mesto-lipnik.cz/namesti-a-okolni-ulice

V roce 2009 byl v jižní části náměstí slavnostně odhalen
symbol Lipníka, kovaná plastika s názvem Tilia (Lípa).

Pověst o zelené paní
V temných dobách středověku vládl na Helfštýně zhýralý křižácký rytíř Jan Messenpeck, který
s oblibou využíval práva první noci. Jednoho dne padla volba na dívku Anežku, kterou unesl přímo
ze svatebního veselí. Ta se však odmítla zvrhlému šlechtici poddat a raději se vrhla do hlubokého
jezírka před branou paláce. Posledním dechem pak rytíře proklela. Té noci hladina jezírka zezelenala
a duch nebohé Anežky strašil Jana každou noc. Zelená helfštýnská paní prý často prochází po
hradbách a sklepeních, kde po sobě nechává zelenou stopu na zdivu. Kdo se jí dotkne, tomu se splní
tajné přání.
Pověst zfilmovali studenti Univerzity Tomáše Bati do krátkého snímku, v němž si hlavní roli zlého
hradního pána zahrál herec Miroslav Etzler.
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Přivítali jsme

Miková Františka

07. 01. 2019

Ondřejíková Marie

24. 01. 2019

Šifrová Marta

30. 01. 2019

Richterová Růžena

07. 03. 2019

Skoumalová Anna

13. 03. 2019

Pavlíková Margita

27. 03. 2019

Rozloučili jsme se
Kubiczková Anna

20. 01. 2019

Bártková Marie

24. 01. 2019

Šímová Jarmila

03. 03. 2019

Lomnančík Štefan

06. 03. 2019

Purmenská Zdeňka

22. 03. 2019

Malének Zdeněk

23. 03. 2019
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Paní Jochcová upletla 100 obvazů!!!
Velmi nás potěšilo, když se naše uživatelky zapojily do
charitativního projektu a pletly obvazy pro malomocné v Indii
a v Africe. Paní Jochcová se do této činnosti pustila s obzvláště
velkým nasazením a za rok a půl upletla 100 obvazů.
„To Vám mohou dosvědčit i sestřičky. Vždy když přišly, pletla
jsem. Každý den do půl desáté. Pletla bych dál, ruce mám
zdravé, ale oči už neslouží.“
Za to ji velmi děkujeme.

Milí uživatelé,
první tři měsíce roku 2019 utekly rychle jako voda v potoce. I když v poslední době je vody velký
nedostatek a mnohé potoky jsou vyschlé, tak snad budou jarní deštíky vydatné a přinesou dostatek
vláhy, aby se vše hezky zazelenalo. Budeme se
snažit upravit zahrady Domova, vysadit záhonky a
bylinkové zahrádky květinami, aby se Vám při
posezení na zahradě hezky relaxovalo.
Za hezkého počasí budete moci nově využít i
upravenou místnost v dřevárně k rozjímání a
modlitbám.
Ráda bych Vám připomněla možnost pro
ubytování vašich blízkých v hostinském pokoji na
Albertovi, když za Vámi přijedou na návštěvu a také
možnost využití Tančírny pro uspořádání rodinné
oslavy a setkávání.
Vaše P. K.
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Narozeniny v lednu oslavila

Kulíšková Zdeňka
21. 1. 1933 – 86 let

Blahopřejeme !!!
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Lysková Otilie
1. 2. 1943 -76 let
Kohl František
7. 2. 1944 – 75 let
Rycková Božena
8. 2. 1927 – 92 let

Jaklová Štěpánka
12. 2. 1925 – 94 let

Blahopřejeme !!!

Gletová Zdeňka
23. 2. 1931 – 88 let
32
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Onhaiser Josef
21. 3. 1929 – 90 let

Hrčková Marie
31. 3. 1926 – 93 let
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Na co se můžete těšit
10. dubna
výroba keramiky s dětmi z MŠ
18. dubna
velikonoce
barvení vajíček, pletení tatarů s dětmi z MŠ
23. dubna
ZÁJEZD - Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí

26. dubna
glazování keramiky s dětmi z MŠ
29. dubna
koncert dětí (flétny)
13. května
besídka dětí z MŠ ke dni matek
23. května
senior dance
24. května
volby do evropského parlamentu
31. května
kácení májky s dětmi z MŠ
34
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Dále připravujeme:

trénování paměti s OATV
každý druhý pátek
canisterapii, muzikoterapii
termín bude upřesněn
vycházky do města
za pěkného počasí
mše
termíny jsou ve výtahu na každé budově

Luštěte s námi
Tajenka křížovky z minulého čísla:
U psychiatra: „Manžel mě poslal, protože si myslí, že jsem blázen“.
„A jak na to přišel?“ „No právě. Myslí si to jen proto, že mám hrozně
ráda palačinky.“ „Na tom není nic divného, vždyť já je mám také rád.“
„Vážně? Tak to vás někdy můžu pozvat,…
„Mám jich plné skříně a sklep.“
Výherkyní naší luštitelské soutěže se stala paní
Theodorová Zdenka, která obdržela z rukou paní
ředitelky dárkový balíček. Gratulujeme!
Tajenka ze str. 12: bramborák;
osmisměrka ze str. 21: celsius

Na poslední stránce tohoto časopisu na Vás opět
čeká soutěžní křížovka. Tajenku odevzdejte
personálu do 15. července. Přejeme hodně zábavy
při luštění.

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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