Časopis o životě v našem domově

duben – květen - červen 2014

Vážení uživatelé,

máme tady léto a tak v tomto čísle přinášíme ohlédnutí za tím, co jsme
všechno prožili na jaře a nebylo toho málo: oslavili jsme velikonoce, přivítali jsme v
Domově první dámu paní Ivanu Zemanovou, poslechli jsme si koncert Dua Ruggieri,
zúčastnili jsme se soutěže „Domov plný života“, seznámili jsme se s historií města Oder a
místní Katovny v podání pana Wiltsche Květoslava, grilovali jsme při kácení májky a
zažili radost z pohybu v klubu „Senior Dance“. Několik uživatelů navštívilo v Ostravě
pořad, který moderoval pan Cibulka a pan Hron „Zábavně o stáří“. Pojďme si tedy
společně zavzpomínat na tyto a další akce, které proběhly v Domově.
Vaše redakce

Výtvarný klub - 1. 4.
V našem výtvarném klubu se zabýváme převážně prací s
keramickou hlínou. Uživatelé si tuto techniku velmi oblíbili. 1. dubna
jsme vyráběli obrázky zdobené vlisováním čerstvých listů z různých
stromů, keřů a trávy.
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Biografická kniha paní Štěpánky
DĚTSTVÍ
Paní Štěpánka se narodila 12. 02. 1925
doma, ve Spálově, č. p. 198.
Ji i všechny její sestry odrodila porodní
bába, paní Aloisie M. S rodiči žili velice
skromně.
Tatínek
Jarek
pracoval
v kamenolomu v Jakubčovicích a pak u
sedláků. Maminka se starala o setry a
pracovala u sedláků a na panském. Paní
Štěpánka byla nejmladší z 6 sester, žádná již
nežije. Sestra Pavla šla na službu do Vídně,
kde se
vdala,
Milka
žila v Novém Jičíně, Aloisii popravili Němci v Drážďanech za to, že
pomáhala potřebným. Marie zemřela nedávno, žila v Litvínově,
sestra Anička zemřela ve třech letech na otravu rulíkem zlomocným.
Paní Štěpánka byla nejmladší, a tak se o ni sestry staraly. Maminka to
neměla jednoduché, ale byla moc hodná. Hodně jí pomáhala –
nachystat dřevo, nanosit vodu z obecní studny, šít rukavice. Šití ji
moc nebavilo. Ráda sbírala ovoce a houby. Pomáhala na zahrádce.
Měla ráda květiny, nejvíce šeřík. Hodně času trávila venku v okolí
domova. Zalesněná kopcovitá krajina se jí líbila.
Paní Štěpánka navštěvovala Obecnou školu ve Spálově. Učení ji moc
nebavilo. Pamatuje si na učitele Ševčíka a Ličmana. Kamarádila se
s děvčaty ze sousedství.
Měla krásné panenky od
sestry
z Rakouska,
se
kterými si hrály. Zdařilovic
dcerce pomáhala cestou ze školy s aktovkou až domů a za to
dostala rohlík. „To byla pochoutka“. Paní Štěpánka musela
chodit včas domů, jinak se maminka zlobila. Paní Štěpánka také
páska kozy a přitom sbírala jahody maliny a borůvky. Co
nasbírala, mohla sama prodat a koupit si za to, co chtěla.
Většinou to bylo oblečení.
Doma jedli skromně. Nejčastěji to byl chléb a kozí mléko. Chleba
maminka pekla jednou za týden doma. Byl tmavý a tuhý. Občas
koupila maminka chleba u pekaře. Ten byl moc dobrý – bílý
s křupavou kůrkou.
Každou neděli chodili do kostela, kde paní Štěpánka zpívala.
Občas přijely sestry, a to byla paní Štěpánka moc ráda, že je vidí.
Maminka

MLÁDÍ

V patnácti ukončila paní Štěpánka obecnou školu. Musela se rozhodnout: jít do „Rajchu“ nebo do služby.
Šla sloužit do Kamenky k německé rodině. Nebyla to špatná služba. Starala se o 3 děti – Grety, France a
Emila. V té době, kdy tam začala pracovat, nejstarší ještě nechodil do školy a nejmladší byl v peřině.
Zanedlouho jim zemřela maminka, a tak se o děti starala s jejich babičkou, protože jejich táta byl ve
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válce. Bavila ji každá práce. Nemusela chodit na pole, to byla práce pro pacholka. Neděli měla volnou a
jezdila tedy pokaždé 12 km na kole domů do Spálova, aby se viděla se svojí rodinou. Když přijel hospodář
z fronty na dovolenou a viděl, že se paní Štěpánka pořád dobře stará o jeho rodinu, tak byl moc rád a
často ji chválil. Před koncem války padl. Po válce pak byla německá rodina odsunuta do Německa.
S německými dětmi je pořád v kontaktu. Každý rok po otevření hranic přijíždí Grety s manželem do
Spálova a stavují se vždy za paní Štěpánkou. Nyní ji navštěvují v domově.

DOSPĚLOST
Tatínek zemřel v roce 1940, tak žila jen s maminkou. Po válce s maminkou
hospodařily a až v roce 1948 začala pracovat v rukodílně v oderské
továrně Optimit. Roku 1949 si vzala o osm let staršího souseda Josefa.
Po narození syna Josefa v roce 1949 byla 12 let doma a příležitostně
pracovala u sedláků. V roce 1955 se narodila dcera Věra. Byla
pojmenována podle moc hodné zdravotní sestřičky, kterou měla paní
Štěpánka u porodu. Manžel byl moc šikovný a hodný. Žili spolu spokojeně.
Přestože měli hodně práce, byli spolu šťastni. Sami si opravovali domek a
taky měli malé hospodářství – kozy, prase, slepice a králíky Paní Štěpánka
se vrátila pracovat do Optimitu, kde pracovala až do odchodu na důchod, do roku 1980.

STÁŘÍ
Doma dlouho paní Štěpánka nezůstala. Chodila 8 let uklízet na zdravotní středisko v Jakubčovicích.
Přitom hlídala vnoučata, poté i pravnoučata →
a hospodařila doma. Nejradši pracovala na zahrádce a kolem
domu.

Paní Štěpánka v roce 1999 ovdověla a zůstala v domě sama.
Dcera s rodinou žila v Jakubčovicích a syn zemřel v roce
2009.
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S přibývajícími léty byla pro ni péče o dům a sebe stále náročnější. V domě se muselo topit. Tehdy již
měla potíže s chůzí. Nezvládla si zajít nakoupit. Stále více jí musela pomáhat dcera se svým manželem, a
proto se rozhodla podat žádost do Domova Odry, p. o., kde žije
od 18. 12. 2013.

Zveřejněno se souhlasem pan Jaklové Štěpánky.
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Každá žena se chce líbit
Každá žena bez rozdílu věku touží být krásná a tak jsme se 1. dubna
na ALDě společně s uživatelkami sešly, abychom si provedly manikúru
a nalakovaly nehty. Přítomné dámy si vybraly lak a Marta jim
pečlivě nalakovala nehty na rukou.

Vycházka do města
Ve středu 2. dubna jsme využili
pěkného počasí a vydali jsme se na
procházku po městě. Náměstí Oder
nabízí k shlédnutí plno památek a tak
rádi míříme právě sem. Hned při vstupu
na náměstí narazíme na bývalý zájezdní
hostinec a hotel „Zum Hirschen“ (hotel
Max). První doklady o domu jsou z roku
1620. Dům č. p. 22 na oderském
náměstí je uváděn jako pohostinství již
v roce 1699, kdy zde živnost provozoval
hostinský František Antonín Herfort.
Stavební úpravy domu jsou archivně doloženy až od osmdesátých let 19. století, kdy byl objekt
ve vlastnictví provozovatele pivovaru Salomona Frieda. Stávající přední trakt bývalého
zájezdního hostince (posléze Hotel zum Hirschen) je dokladem kvalitní historizující architektury
v této části historické zástavby. V současnosti je zde v provozu hotel Max, pivnice a v přízemí
cukrárna a kavárna.
Prošli jsme se po náměstí a přilehlých uličkách, nakoupili potřebný textil a na cestu zpět jsme
se osvěžili zmrzlinou.
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Dne 8. 4. pro nás připravili v kuchyni „DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ“.

CHODSKO
Plzeňský kraj je regionem, jehož
obyvatelé si udržují pevnou vazbu k
tradicím a zvykům svých předků. Oblastí
na tradice a zvyky nejvýraznější je
Chodsko. Ve středověku tvořilo rozsáhlé
území, rozkládající se v pásmu od
Domažlic přes Bor a Tachov po Planou.
Jeho centrem jsou Domažlice. Tradice se
zde dodržují dodnes a z generace na
generaci
se
předávají
dále.
Temperamentní obyvatelé si rádi oblékají
chodské kroje, mluví zpěvným dialektem
a zpívají chodské písničky. Pokud
Chodsko
navštívíte,
upoutá
Vás
především
chodská
keramika,
architektura venkovských stavení i
tradiční
lidová
gastronomie.
Při
posvíceních a poutích se v každé rodině
peče velká lahůdka - skvělé chodské koláče. Neexistuje ale jen jeden druh chodského koláče. Je tu
mnoho místních odlišností a základní dva druhy koláčů vycházející z míst, kde byly vyrobeny. Jsou to
koláče z tzv. Horských vesnic a koláče z dolního
Chodska.
Například
na
Mrákovsku,
v
Draženově,
Pocinovicích, Újezdě se pečou tzv. dolské koláče
tedy z dolního Chodska, které bývalo bohatší, což
se projevilo i na výzdobě koláčů. Na nich se roztírá
tvaroh po celé ploše a teprve na tuto plochu se
pomocí zdobících pytlíků dělají ornamenty z máku a
povidel. Koláče se sypou mandlemi a rozinkami.
To koláče pečené na Horním Chodsku například v
Klenčí, Chodově nebo Postřekově, které bývalo
daleko chudší, jsou jednodušeji zdobené. Zdobení
jsou vlastně pruhy máku, tvarohu a povidel, které
vytvářejí jednoduché geometrické tvary.
chodský koláč

Tradiční chodské nářečí
Pokud byste někoho slyšeli mluvit pravým chodským nářečím tzv. bulačinou, věřte, že chvílemi se budete
ztrácet a nebudete ani rozumět. Nářečí je tak specifické, protože si Chodové některá slova prostě
vymýšleli, jiná zase převzali od Němců a v neposlední řadě při této mluvě používají i slova z doby minulé.
A zvláštností na této řeči je ještě daleko více. Před samohláskami "U" a "A" se přidává H, písmeno D zní
často jako R, slabiku Ej mění na Yj, místo byl se říká bul atd. K tomu nepřeslechnutelný přízvuk a slyšíte
mluvu jak z jiného světa.
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Gastronomie
Chodské hospodyně vařívaly z toho, co
jim dala zahrada a pole – především z
brambor, zelí, hub, ovoce a hrachu.
Hrách uměly připravovat na mnoho
způsobů, ale v každé chalupě se z něj
nabízel
tzv.
pálenec.
V
žádné
domácnosti
také
nesměl
chybět
kameňák s kysaným zelím. To bylo
nejenom zdrojem vitamínů, ale také
všelékem na všechny vnitřní neduhy a
kocovinu. Především se ale zelí
využívalo jako nezbytná surovina pro
řadu výborných pokrmů. K těm
nejobvyklejším patřily zelné placky.
Mezi tradiční pokrmy Chodska a
přilehlého území v Bavorsku patří bacán,
kucmoch, toč, báč, šlejšky, pálenec, stánky či maltošny. Velmi často to jsou jednoduchá všední jídla,
jejichž základ tvoří brambory, kyselé mléko, kyselá smetana, kyselé zelí, někdy vylepšené špekem nebo
slaninou.

Co se vařilo na Chodsku v jednotlivých
dnech, poslechněte si…
,,V pondělí to byly bandury se šlupkama
vařený, na to se osvědčily flekáče a žampiony,
popelky rozmarýny sou na chuť eště fajnovější,
tak ty se jely v neděli, a hdyž k nám něhdo
přišel, v outerý sme semi zdá ďály Sejkory, ty
byly zas nejlepčí z bónů a růžáků, těch musíte
opravdu zasázet kale, protože s červeným
zélím je to opravdu fajnový jídlo. V pátek sme
měli kucmoch, ten je nejlepčí ze žlutejch
žampiónů. V sobotu se dělá žid se škvarkama
z velkejch maďarek, ten se moch jíst i
studenej, v něděli pak byla k vobědu křenouka
s růžovejma rohlíčkama, kerý byly překopnutý
a nikdo je nechtěl na terhu koupit.“
nakrájený báč
Nejjednodušší přípravou bylo vaření brambor ve slupce (v mundúru). Uvařené se pak na stole loupaly,
solily a zapíjely mlékem nebo podmáslím. Když se na takové brambory přidala cibulová jíška, říkalo se
jim zajíšené. Řada pokrmů měla název podle toho, jak se s bramborami po uvaření zacházelo. Tak se
jedly brambory mačkané či šťouchané (klofánky). Oblíbená lepenice jsou brambory s kysaným zelím a
cibulkou,
házidlo
přes
bidlo
byly
brambory
s
noky
omaštěné
škvarky.
Chodské hospodyně rovněž z brambor připravovaly skvělé těsto a z něj pak šlejšky, šulance, slíže,
čičánky apod. Ne tak často se z těsta vařily knedlíky. Ty se podávaly jako samostatný pokrm, mastily se
sádlem
se
smaženou
cibulkou
a
jedlo
se
k
nim
sladké
či
slané
zelí.
Důležité byly i placky. Pekly se na plotně i v troubě. Sypaly se mákem, polévaly medem, máslem.
A ještě musíme zmínit brambory pečené v troubě nebo v popelu (pečáky, pečenky, pukance) a
bramborovou kaši, tzv. kucmouch. Vařily se dva druhy kaše: hedvábná, ta byla s mlékem, a
nastavovaná, která se připravovala s krupkami nebo jáhlami a zapékala v troubě.

http://www.gourmets.cz/na-skok-v-chodske-kuchyni/
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Jídelníček pro tento den krajové kuchyně:
Snídaně
loupáky, bílá káva
Oběd
polévka čočková s cuketou
D – polévka falešná s kapáním
krůtí závitky, rýže s kukuřicí
čínské zelí s jogurtem
Svačina
banán
Večeře
I. chléb, masová pomazánka se smetanou, čaj
II. zapékané brambory s kyselým zelím a salám
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Klub vaření

9. dubna jsme se sešli na Tančírně,
abychom
nazdobili
velikonoční
perníčky, které jsme 25. března
společně upekli. Polevou, kterou jsme
umíchali z bílku, moučkového cukru a
kapky citrónu, jsme nazdobili všechny
již měkké a dobře uleželé perníčky.
Přestože některé perníčky jsou méně
zdařilé, už teď se nám na ně sbíhají
sliny. Těch pár dnů do velikonoc už
počkáme a pak si na nich všichni
pochutnáme.

Velikonoční přání
Velikonoční kraslice a slámoví zajíci již
několik dní zdobí náš Domov, perníčky
jsou již napečeny a nazdobeny, zbývá
už jen poslat velikonoční přání.
V úterý 15. dubna jsme ve výtvarném
klubu tato přání vyrobili.
.
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Canisterapie
Dne 15. dubna se naši uživatelé
zúčastnili oblíbené canisterapie s fenkami
německého ovčáka Cirou a Zitou.
Pan Došek, nejenže má zkušenosti
s canisterapií, ale sám pracuje na pozici
pracovník v sociálních službách a je
členem občanského sdružení Podané
ruce ve Frýdku – Místku. Tato organizace
se zabývá asistencí a canisterapií.
Uživatelům
canisterapie
přináší
zlepšení nálady, dochází k prohřátí a
uvolnění svalstva.

Výtvarný klub

Rozhodli jsme se zapojit do soutěže „Domov
plný života“ a vytvořit hračku pro děti. Paní Jaklová
Štěpánka ve výtvarném klubu, který se uskutečnil
16. dubna, vyrobila z keramické hlíny domino.
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Soutěž „Domov plný života“
Naši uživatelé se zapojili do celostátní soutěže „Domov plný života“ - „Hračka pro
děti“.Vyhlašovatelem a garantem soutěže je DTO CZ, s. r. o.. Účelem této soutěže je
vyzvednout mimořádné programy nebo vytvořená díla, která jsou výsledkem nebo přispívají
k znovuzapojování seniorů do různých aktivit života. Vyhlášení vítězů proběhne na
Gerontologických dnech Ostrava v říjnu. Do soutěže jsme posílali pouze fotografie, hotové
výrobky najdou uplatnění v dražbě v rámci Nadačního fondu Ivany Zemanové.
Soutěže se zúčastnili pan Krnács Ladislav s maškarními maskami z papíru:

Pan Grich Valentín vyrobil dva kočárky z překližky:

Paní Jaklová Štěpánka vyrobila keramické domino, viz. předchozí strana.
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Turnaj v ruských kuželkách
Dne 23. dubna se na Tančírně uskutečnilo další kolo celoročního
turnaje v ruských kuželkách. V tomto kole byl nejúspěšnější pan
Zlámalík Petr, který se na prvním místě umístil s 35 body. Druhé místo
obsadila paní Lakomá Růžena s 33 body. Na třetím místě skončili
hned tři hráči, a to: Bártková Libuše, Horutová Eleonora a Grich
Valentín. Všem hráčům blahopřejeme a přejeme hodně sportovních
úspěchů v dalších kolech.

Senior Dance

Tanec má své specifické místo v současném
hektickém způsobu života, je nenahraditelný v potřebě
člověka vnímat rytmus a prostřednictvím pohybu dojít k
harmonii a vlastní identitě. Tanec zmírňuje tenzi z
přemíry technické společnosti a slouží i jako fyziologická
terapie pro kompenzování tělesných handicapů.
V pondělí 28. dubna si naši uživatelé zatančili
s Renatou a Martou v Tančírně. Při této aktivitě „Senior
Dance“jsme nejen potrápili celé tělo, ale hlavně jsme se
pobavili a zasmáli se. Doufáme, že se Vám všem tato
aktivita v novém aranžmá zalíbí a přijdete si opět
zatančit.
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Posezení na zahradě
30. dubna jsme poseděli na zahradě u Domova a společně jsme si
zazpívali s Anežkou naše oblíbené písničky.

Vzpomínkový dýchánek – Velikonoce a tradice
I když už jsou velikonoce za námi, zavzpomínali jsme si v pátek 2. května na Staré kuchyni u
kávy, čaje a závinu právě na tyto svátky. Stůl jsme si ozdobili malovanými kraslicemi, abychom
si navodili velikonoční atmosféru, a tak jsme si povídali především právě o nich. Dříve, ale i nyní
se často zdobila vejce uvařením v červených cibulových slupkách. Ti zručnější mohli vajíčko
ozdobit dalšími způsoby:
Vosková batika
Na čisté odmaštěné vajíčko se nanáší
vzory včelím voskem. Mohou se nanášet
špendlíkovou hlavičkou, zapíchnutou do
tužky – násadky, nebo tzv. trubičkou. Vzor
je složený z jednotlivých kapiček. Každá
kapka znamená jedno namočení do
rozehřátého
vosku.
Vzory
jsou
geometrické, v některých krajích tvoří
motivy ptáčků a rostlin. Navoskované vajíčko se ponoří do chladné barvy, po zaschnutí se vosk
teplým hadříkem odstraní. Na barevném vajíčku vznikne bílý vzor. Chceme-li mít vícebarevné
vejce, naneseme další vzor voskem na obarvené vejce a znovu ho ponoříme do barvící lázně
tmavšího odstínu. Nakonec odstraníme vosk.
Lepení slámy
Slámu lepíme na obarvená vejce. Slámu,
nejlépe ječnou, po délce nařízneme ostrým
nožem, namočíme a rozžehlíme na proužky. Ze
stébel stříháme různé tvary (čtverečky,
kosočtverce, trojúhelníky, proužky...) a z nich
sestavujeme vzory. Slámu lepíme na vejce
malým množstvím lepidla. Každý kousek
přeneseme na vejce pinzetou a přitiskneme
hadříkem. Tato technika je velmi pracná, ale
výsledek stojí za to.
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Vejce zdobená sítinou
Sítina je mokřadní rostlina. Její listy jsou vyplněny
bílou pěnovitou hmotou, která z nich jde ve
správnou dobu (brzy na jaře) v celku vyloupnout,
takže vypadá jako silnější provázek. Stáčením a
kroucením této hmoty vznikají při nalepování na
vejce různé vzorky (obloučky, spirály, vlnovky,
pruhy...). Plocha mezi sítinou je buď obarvená,
nebo vyplněná textilem. Tato technika je typická
pro severní Čechy.
Vejce byla odpradávna symbolem plodnosti,
úrody, života, návratu jara a díky skořápce i
symbolem bezpečí. Pro koledníky jsou vejce
odměnou za vyšlehání, které má omlazující
účinky. Paní Horáková s paní Lukašíkovou vzpomínaly, že jejich maminky dělaly ze slámy nebo
ze sena hnízdečka, do kterých ukládaly uvařená vejce. Hnízdečka poschovávaly různě po
zahradě a koledníci si je museli najít. Po velikonocích se pak dělalo spousta jídel s vejci. Bylo to
tím, že byl konec půstu, při kterém byla konzumace vajec zakázána. Velikonocemi žila celá
vesnice. Po mši začínali chodit koledníci dům od domu, třeba i s harmonikou. Povídání uteklo
jako voda a všichni přítomní se při loučení těšili už na příští posezení.

Výtvarný klub
14. května

Veškeré dílky jsou již naglazované a vypálené a
tak jsme v dnešním výtvarném klubu kompletovali
zvonkohry určené k prodeji na srpnové veselici.
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Květnové kolo v ruských kuželkách
Ve čtvrtek 15. května proběhlo květnové kolo v celoročním turnaji
v ruských kuželkách v Tančírně. V tomto kole se všem hráčům opět dařilo a
dosahovali výborných výsledků. Paní Horutová Eleonora se umístila na
prvním místě s 50 body, na druhém místě se umístila paní Havlíčková
Zdenka s 46 body a třetí místo obsadila paní Lukašíková Anna s 45 body.
40 a více bodů se podařilo nahrát ještě dalším 7 hráčům! Všem
blahopřejeme a přejeme výborné výsledky i v dalších kolech.

Návštěva Katovny v Odrách

Ve středu 21. května jsme po předcházející
domluvě navštívili „oderskou Katovnu“. Přivítal nás
pan Květoslav Wiltsch, velký příznivec oderské
přírody a historie. Vyprávěl o strastiplné cestě
opravy Katovny a zážitky z dob její přestavby.
Historie domu

Městské vězení, Katovna, dům č.p.83 se nachází
na rohu ulice Okružní a Švédské uličky. První
písemné dochované zmínky pochází z roku 1556,
kdy město Odry vydalo na vytápění věznice, která se nacházela poblíž Bílé věže, 28 grošů za
dřevo. Správce věznice (biřic) bydlel ve vězeňském bytě. Odry neměly vlastního kata, popravy
na základě smlouvy prováděl kat opavský. Mučírna se nacházela ve sklepení pod Bílou věží a
byla spojena s věznicí. Před rokem 1850 (ve 40letech 19.století), byly na straně do zahrady dvě
menší cely, bez možnosti topení. Spojeny byly s obydlím dozorce, které bylo vlevo od vstupu.
Celkem bylo ve vězení 5 cel.
K přestavbě vězení došlo na počátku
roku 1850, když byl do Oder
přeložen
Okresní
soud.
Byla
vybudována chodba mezi předními a
zadními celami a počet cel byl
snížen na 4. Vždy mezi dvě cely byla
postavena
železná
(kachlová)
kamna v jejichž nitru se nacházela
mříž ze silných železných prutů.
Okna v celách byly umístěné ve
výšce 2m a byly silně zamřížované.
Cely byly vybaveny prostým ložem.
Cely měly silné z dubového dřeva zhotovené a železem pobité dveře. V horní polovině dveří byl
pravoúhlý otvor z vnějšku uzavíratelný. Pod tímto otvorem bylo malé kulaté kukátko opatřené
železným šoupátkem. Podlaha byla dřevěná pokládaná (dříve hliněná dusaná). Místnosti byly
zaklenuty pásovou klenbou s prostřední výškou kolem 3,2m. Okna měly metrovou výškou a byly
silně zamřížované. Kaple byla přístupná z bytu soudního sluhy po dvou stupních schodů.
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Z předsíně mezi chodbami vedlo dřevěné schodiště na půdu, která byla prázdná. Střecha byla
krytá šindelem. Na půdě se jakoby v gotickém oblouku spojují oba komíny. Na střeše byly listem
zdobené korouhvičky. Vztyčený bílý praporek ohlašoval, že nikdo nedobrovolně neoplakával
svobodu.
Sluhovská kaple

Součástí vězení byla kaple. Kaple
je 4m dlouhá, stejně široká a
vysoká se zaoblenými rohy. Kaple
měla vstup z ulice Okružní (dříve
Panské) silnými dubovými dveřmi
s úzkým horním zamřížovaným
okénkem. Později byla kaple
propojena s
věznicí. Naproti
novému vstupu se nacházel oltář
kaple, který byl zasvěcen zajatému
Spasiteli. Obrazy, které visely na
stěnách kaple, byly zničeny. Vlevo
od vstupu byla kaple spojena silně
zamřížovaným oknem s jednou celou (cela chudých hříšníků). Okénko bylo po r. 1783 zazděno
z důvodů, že díky nepozornosti soudního sluhy Mathiase skrze kapli z vězení uniklo několik
vězňů. Strop kaple je zaklenut zrcadlovou klenbou, v které býval otvor, kterým procházel provaz
od zvonu.
Střecha kaple byla krytá šindelem a nesla střešní věžičku, krytou olověným plechem se zvonem
sv. Dismase, báň a půlmetrový kříž. Kaple byla uzavřena r.1783, kdy byla zrušena soudní
pravomoc hrdelní. Kaple byla přeměněna na obecně užitečnou místnost a byla pronajata
jednomu obchodníkovi s vlnou. Věžička kaple byla r.1888 odstraněna, když před jednu ženu,
která procházela spadl kříž z věžičky.
Konírna

Postavena
v roce
1840
z materiálů
a
kamene
z hradeb a z okrouhlé Bílé
věže. Konírna zabírala část
Pásové ulice a část dvoru
věznice. V roce 1871 konírna
vyhořela a ze zbylého
materiálu byla postavena
uliční zeď a ohrazení dvora
věznice (vysoká 3,5m).
d/ Mobiliář

V podkladech je zmiňován
následující mobiliář, který byl
součástí katovny:
Popravčí špalek z dubového kmene, Španělské boty, Mučící palečnice, Skřipec
(zdroj.: Rollederova kronika a překlad odpovědi V.Tomase na dotaz A.Rolledera k Městské strážnici, 6.5.1895)

Osudy domu po roce 1945:

Po roce 1945 byla bývalá Biřičská jizba – Katovna dlouho prázdná, nevyužívána a silně chátrala.
V padesátých letech byl dům nabídnut cigánské rodině Kudriků, kteří přišli do města Odry jako
kočovníci s vozem a koněm a bydleli na louce za městem.
Rodina Kudriků a později také jejich příbuzných žili v tomto domě až do počátku 80. let.
Dům byl poté opuštěn a dále chátral.
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V polovině 90. let byl dům od členů rodiny odkoupen Emilem a Zdenkem Mateiciucem, za
účelem záchrany tohoto historického domu.
Při zakládání „ Muzejního spolku Rolleder – Odry o.p.s.“ byl dům darován spolku k uskutečnění
jeho cílů.
Současný stav:

Po opakovaném úsilí se podařilo v roce 2011 získat část finančních prostředků v programu ROP
NUTS II Moravskoslezsko na celkovou rekonstrukci domu s využitím zřízení:
„ Muzeum městského práva – Katovna v 0drách “
Během poutavého výkladu
jsme se dozvěděli, že během
oprav, kdy se kopalo do
hloubky 3,5 m, se nalezly
semena konopí technického,
které se ve velkém pěstovalo
pro textilní průmysl, který byl
na Odersku velmi rozšířen.
Tato semena asi po 14-ti
dnech po vykopání začaly
úspěšně klíčit. V jílu se
nalezly i různé předměty
z 16. století, které později
zkoumali
archeologové.
Další zajímavost – jedním z vězňů byl i oderský loupežník Jan Šimák, který byl jako čtyřicetiletý
odsouzen nejen za krádeže, ale i za 7 vražd. Současnou Katovnu nahradila budova Okresního
soudu s věznicí, vystavěná v roce 1902. Údajně v ní byl souzen i spisovatel Jaroslav Hašek za
potulku a výtržnosti.
Další, co nás všechny zaujalo, bylo vyprávění o výstavbě Dělnického domu v Odrách. Spolek
tenkrát potřeboval půjčku. Oslovil tedy oderské podnikatele, ale neuspěl. Půjčku mu poskytli
majitelé pivovaru v Lukavci za podmínky, že budou od nich odebírat pivo. Díky tomu zkrachoval
oderský městský pivovar.
Zajímavé dopoledne jsme ukončili na zmrzlině.
Autor: Dita Chudá

Kalousek s Nečasem jedou v limuzíně na inspekci po Česku. Přijdou do
školy, střechou zatéká, omítka opadává, všude zima – ředitel žádá o 0,5
mil/Kč na opravu. Kalousek mu vysvětlí, že je krize a musí se šetřit.
Druhou návštěvou je věznice – střecha perfektní, nové omítky, všude teplo, na
každém pokoji televize, golfové hřiště, spousta zájmových kroužků. Ptají se
ředitele, zda něco potřebuje. Odpovídá, že nic, že mají vše potřebné. Kalousek
mu přesto dá 5 miliónů na vylepšení posilovny.
Sednou do limuzíny a Nečas se ptá Kalouska: „Tak to mi vysvětli, tamta škola
potřebovala zjevně peníze a nic jsi jim nedal. Ve vězení nic nechtěli, a dal jsi jim
5 mega.“
Kalousek se shovívavě usměje a říká: „ My dva už do školy chodit nebudeme.“

18

Bylinky
Sluneční paprsky a příjemné jarní
teploty nás lákají ven, a tak jsme se
23. května usadili v zahradě, abychom
si přečetli o bylinkách, kterými jsme si
osázeli truhlíky.
Majoránka

Majoránka zahradní je jednoletá,
někdy i dvouletá bylina s přímým,
rozprostřeným stonkem a protilehlými,
oválnými listy.
Původně zdomácněla ve Středomoří,
pěstovali ji už i staří Egypťané, Řekové
a Římané a v době křižáckých výprav
do Svaté země v raném středověku se rozšířila do zbytku Evropy. Používá se jako koření na
dochucování polévek, omáček a masitých jídel. Ve
staročeské kuchyni je nezbytnou přísadou bramborové
polévky (bramboračky) a bramboráku . Díky svému
blahodárnému účinku na trávení se přidává do pokrmů z
luštěnin, zelí či jiných tučných jídel. Povzbuzuje chuť do
jídla a podporuje tvorbu žaludečních šťáv. Působí také
protinadýmavě. Uvolňuje křeče a posiluje nervový systém.
Pomáhá při ženských onemocněních, protože posiluje
dělohu. Čaj z majoránky může dokonce pomoci při
bolestech hlavy nebo nachlazení.
Rozmarýn

Rozmarýn je stálezelený, až 2 m vysoký, výrazně vonící keř.
Kvete v pozdním jaru a raném létě drobnými bílými či
nachovými až modrými kvítky. Jako koření se užívají listy
jehličkovitého vzhledu, sušené i čerstvé, celé i drcené či
jemně mleté. Pomáhá lepšímu trávení, vylučování žluči a
moči, proti nadýmání, při nízkém krevním tlaku. Je třeba
opatrnosti, může ve velké množství zdraví škodit. Používá se
buď samotná nebo jako součást provensálského koření.
Dodává jídlům trpce kořeněnou chuť, vůní se podobá kadidlu. Užívá se při přípravě skopové a
jehněčí pečeně, telecího masa, drůbeže, vařených ryb a rajských omáček. V mnoha zemích
světa se používá k destilaci silice užívané do šamponů, mýdel i kolínské. Mnohde se vkládá do
šatníků jako ochrana proti molům.

Meduňka

Vytrvalá rostlina dorůstající výšky 70–150 cm. Aromatické listy voní
po citrónu. Má bílé květy, kvete od června do srpna. Meduňkový
čaj z listů snižuje stres, uklidňuje, uvolňuje, zpříjemňuje spánek a
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zajišťuje dobré zažívání. Nově se uznávají protivirové účinky, zvláště u herpesvirů (opary). Z
listů se rovněž připravuje meduňkový likér. Nať se používá v lidovém lékařství
jako hypnotikum a sedativum. Používá se také jako koření. V kuchyni se pro svou citrusovou
vůni za čerstva přidává do míchaných nápojů a ovocných salátů.
Sbírá se list nebo celá nať - zásadně před květem. Je třeba sušit ji rychle, ne však na slunci,
vhodné jsou nízké teploty. Tradičně se používá vnitřně výluh samostatně nebo ve směsi, hlavně
s kozlíkem a chmelovými šišticemi.
Mezi bylinkami máme však i méně známé jako například:
Bakopa

která je po staletí využívána v ajurvédské medicíně. Je
samostatně nebo v čajových směsích doporučována pro své
velmi příznivé účinky na lidský organismus, na který působí
očisťujícím účinkem. Dále zvyšuje koncentraci, takže je
vhodná pro osoby, které mají zhoršenou schopnost učit se a
zpomalené reakce. Pomáhá při nervovém vypětí, nespavosti
a poruchách paměti, astmatu. V tradiční čínské medicíně je
používána jako Yang-tonikum při impotenci a revmatismu.
Zdroj: Wikipedie.cz

Bylinky podle zvěrokruhu
Staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie zase
každému znamení připisuje účinné bylinky. Z nich můžete vařit čaje či je přidávat do jídla.
Jaké bylinky jsou pro jednotlivá znamení ty pravé?
Beranovi svědčí chmel
Většina zdravotních problémů Berana vyplývá z jeho bláznivého tempa, které nedovolí, aby
pořádně vyležel své choroby. Když k tomu připočtete bolesti hlavy, je úkol byliny jasný: Berana je
třeba zklidnit. Zaručeně mu pomůžou chmelové šišky. Může si je zašít do polštářku, který si dá pod
hlavu, nebo je zalít vroucí vodou a pít jako čaj. Pokud Beran nastydne, zabere odvar z černého bezu
nebo česnek v jakékoli podobě.
Co Býkovi? Podběl!
Jeho zdraví bývá obvykle záviděníhodné. Ovšem dobrému jídlu a pití býk neodolá, a tak mívá
trávicí problémy. Pomůže mu odvar z artyčoku. Moc nechutná, ale pomáhá! Na choroby krku, které
dovedou býka potrápit, se osvědčil podběl. Uvařte z něj čaj, přidat můžete jitrocel. Ideální bylinkou
pro býka je petržel. Působí jako mírná rostlinná dezinfekce, navíc předchází zadržování vody
v organismu, které je u Býků hodně časté.
Blížencům voní konvalinka
Pozornost by měl každý Blíženec věnovat nervům. Staré recepty radily na rozčilování, které je
jeho věrným průvodcem, popíjení odvaru z květů konvalinek v bílém víně – ovšem konvalinka je
problémová, a proto je lepší kozlík lékařský. Při onemocnění dýchacích cest jsou ideální sádlové
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obklady na prsa. Lněné semeno, jehož odvar se používá při trávicích potížích, může Blíženec pít i
při kašli. Aby čaj chutnal, musí si ho přisladit a přidat plátek citronu.
Rakovi chutná zázvor
Veškeré jeho psychické propady se odrážejí na stavu jeho žaludku. Rak navíc mívá pomalejší
látkovou výměnu, takže většinou tahá pár kilo navíc. Ve starším věku mívá problémy s tlakem a
Račice trpí hormonální nerovnováhou. Aby se jeho metabolismus pohnul, spolehlivě zabírá
zázvor. Může si ho přidat špetku do čaje, sušený zázvor se dá také zalít horkou vodou, osladit
medem a popíjet. Pro zrychlení látkové výměny je vhodné pít mátový čaj. Gynekologické problémy
zvládne odvar z měsíčku lékařského nebo kontryhele.
Pro Lva? Jedině arnika!
I ctižádostivý lev by měl pochopit, že je lepší, když si občas odfrkne. Udělá to dobře srdci a
předejde se potížím se žlučníkem a játry, což jsou orgány, které citlivě reagují na stres. Při
problémech s tlakem, které mívá Lev dost často, pomáhá arnika. V jídle mu udělají dobře byliny
hořké chuti: koriandr, petržel, bazalka a kardamon. Vhodnou bylinkou na problémy s játry a
žlučníkem je výluh z artyčoku a šťáva z řepy.
Panny fandí majoránce
Jejich koníčkem je péče o vlastní zdraví. Panny většinou trpí trávicími problémy, proto by každá
měla jíst co nejvíce endivie, což je druh zeleného salátu. Do jídla, pokud to jen trochu jde, by měla
přidávat kopr, kmín a zázvor, což usnadňuje trávení. Dobře jí udělají i odvary z anýzu, slézu a
eukalyptu. Zrozenci tohoto znamení se neustále stresují, a proto nutně potřebují bylinu, která
podpoří funkci jater. Zvlášť účinná je majoránka – jako koření i jako čaj.
Váhy rozzáří kopřiva
Váha se nerada rozhoduje, špatně snáší změny a stres. To se odráží na činnosti ledvin. Když
je Váha celá rozklepaná a má pocit, že se jí nic nedaří, zabere odvar nebo výluh z meduňky.
Skvěle funguje jarní detoxikační kúra z kopřiv. Když ještě doplní pití kopřivového čaje
oplachováním vlasů odvarem, bude plná energie i náležitě krásná! Při problémech s ledvinami
pomáhá urologický čaj, ale především petržel, která působí močopudně. Úspěšné jsou i čaje
z lopuchu většího a mochny (tu dávkujte velice opatrně!)
Štírovi dopřejte česnek
Mívá problémy se střevy, močovým měchýřem a pohlavními orgány. Vzhledem k napětí,
v němž žije, se nevyhne vyššímu krevnímu tlaku. Na regulaci tlaku se osvědčil zejména česnek,
který zároveň posiluje krevní oběh. Trávicí potíže se dají zvládnout s pomocí chilli papriček, ale jen
v přiměřeném množství. Na štíří zdravotní problémy zabírá i pelyněk, křen a ostružinové listí –
v jeho užívání by však měl být rozumný, protože jakékoli přehánění je kontraproduktivní.
Na Střelce zabírá pampeliška
I když se mu nechce, měl by věnovat pozornost životosprávě. Střelec totiž lehce přibírá. Navíc
jí přesně to, co by neměl, takže jeho játra trpí. Když si naříká na trávicí problémy, jsou většinou
způsobeny přejídáním. Na to zabírá pampeliška! Popíjí se po doušcích jako čaj, na jaře ji můžete
přidat pokrájenou do salátů. Dobře mu udělá i odvar z macešky. Jde o bylinkový zázrak, který
zrychlí metabolismus a zbaví pocitu přeplněného žaludku. Střelci by měli často popíjet odvary
z řepíku lékařského nebo čekanky obecné – obě bylinky posilují játra.
Kozorohovi přesličku
Kozoroh většinou nemívá zdravotní potíže. Když ale nějaký problém má, měl by ho řešit hned a
bez otálení. K lékaři ho spolehlivě dostane revmatismus a pleť, která trpí rozšířenými žilkami.
Vlasům a kůži dělá dobře odvar z přesličky. Při problémech s revmatismem se doporučují koupele
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v odvaru z březového listí, které pomáhá i na potíže s pletí. Má-li Kozoroh problémy s klouby,
udělá nejlépe, když část masa v jídelníčku nahradí produkty z celozrnné mouky.
Vodnář ctí černý bez
Potíže mívá nejčastěji s křečovými žilami a křečemi v lýtkách. Potrápit ho mohou také
potravinové alergie. Na přetížené nervy nejlépe zabírá odvar z třezalky tečkované. Při déle
trvajících potížích by se však měl Vodnář vypravit k lékaři. Na křečové žíly a křeče v lýtkách
zabírají preparáty s výtažkem ze jmelí. Proti křečím fungují i minerálky bohaté na hořčík.
Výborným léčivem je odvar z černého bezu, který urychluje látkovou výměnu. Vodnář ho může pít
buď neslazený, nebo se lžičkou medu.
Rybám patří hloh
Spousta zdravotních problémů (pomalá látková výměna, potíže s játry a slinivkou) pramení ze
stresu, který by se měla Ryba naučit co nejúčinněji zvládat. Pro urychlení látkové výměny si může
jídla ochucovat zázvorem, pepřem, kmínem a koriandrem, nebo si z nich udělat odvar a malými
doušky je popíjet. Trávení vylepší i teplý odvar ze semen kopru. Na uklidnění ve chvílích, kdy má
Ryba pocit, že jí starosti přerůstají přes hlavu, se osvědčil hloh, který ji psychicky srovná a
pomůže vidět svět v jasnějších barvách.

Luštěte s námi

1 6
7 3 2
2
6
3 4 2 1
7 5
9
8
5 6
3
7
2
7 5
2
8
4 3
6 8 1 9
5
7
5 1 4
6 3
Vyluštěné sudoku najdete na straně č. 46 tohoto časopisu.
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Zápis z porady uživatelů konané 27. 5. 2014
Přítomni:
Uživatelé: 23 (viz příloha)
Zaměstnanci: ředitelka Domova, sociální pracovnice

Porada se týkala těchto bodů:
1. Ředitelka přivítala přítomné uživatele a na začátku všechny zúčastněné informovala o účasti na
soutěži s názvem „Domov plný života“ na téma hračka pro děti. Dne 24. 5. 2014 byla odeslána
přihláška s fotografiemi výrobků. Této soutěže se zúčastnila paní Jaklová, která vyráběla
keramické domino, pan Krnács soutěžil s maskami na maškarní bál a pan Grich vyráběl dva
dřevěné kočárky. Výsledky soutěže budou známy na podzim u příležitosti Ostravských
gerontologických dnů. Tyto výrobky budou darovány a dále použity k dražbě na benefiční akci,
kterou bude pořádat nadace paní Ivany Zemanové.
2. V dalším bodě ředitelka sdělila uživatelům akce, které nás v nejbližší době čekají. Zúčastněné
pozvala na 30. května, kdy se bude konat kácení „Máje“, na venkovní párty, kde se bude grilovat
podávat víno a na kytaru nám přijde zahrát pan Lév (pokud nám počasí nebude přát – akci
odložíme na další týden).
Dne 4. 6. odjíždí pan Grich, paní Hyvnarová a paní Lukašíková na soutěž v bowlingu do Nového
Jičína. Této soutěže se zúčastňujeme již po druhé. Soutěž pořádá denní stacionář „Škola života“.
Dále ředitelka informovala uživatele o canisterapii, která se bude konat dne 10. 6. s panem
Duškem a jeho vlčáky. Ředitelka také sdělila přítomným uživatelům, že dne 17. 6. nás poctí opět
svou návštěvou manželka prezidenta paní Ivana Zemanová. Paní Zemanové se náš Domov velmi
líbil a také se u nás dobře cítila. Paní Zemanová jede na návštěvu na Ostravsko a sama si přála
znovu Odry navštívit. Ředitelka oznámila uživatelům, že dne 18. 6. 2014 se aktivně zúčastní
pořadu „Zábavně o stáří“, kde bude odpovídat na otázky moderátorům Aleši Cibulkovi a
Vladimíru Hronovi a několik uživatelů jí může doprovodit. Dne 19. 6. 2014 bude probíhat od
10,00 hod. v ,,Tančírně“ koncert Dua Ruggieri. Dále ředitelka sdělila uživatelům, že 16. 7. se
pojede na zájezd dle vašeho výběru a to do ZOO na Svatý Kopeček u Olomouce. Ředitelka
objednala autobus s plošinou, pokud nám nebude přát počasí, podívali bychom se do nákupního
centra v Olomouci. Ředitelka také uživatele informovala, že jako každý rok nás v měsíci srpnu
čeká Letní srpnová veselice, která se odehrává venku mezi ,,Domečkem a ,,Vilou“ pod obrovským
stanem. Bude pro Vás přichystané občerstvení, víno, pivo a hudba. Na letní slavnost nám zatím
počasí přálo, tak doufáme, že i letos nám bude přáno. Na letní slavnost si můžete pozvat rodinu,
své blízké a přátelé, pro děti bude připraven dětský koutek. Většinou se sjede až 100 příbuzných.
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3. Ředitelka v dalším bodě informovala uživatele o opravách v Domově. Na ,,Vile“ se bude malovat.

Uživatelé, kterých se malování bude týkat, mají již barvu vybranou. Dále bude probíhat oprava
žaluzií, která bude stát kolem 15tis., oprava postelí bude stát 28. tis., ředitelka také sdělila, že asi
kolem 30tis. budou stát záložní zdroje. Dále se bude zateplovat ,,Vila“, bude probíhat výběrové
řízení. Doufáme, že nám to nenaruší

srpnovou slavnost. Ředitelka sdělila, že obdržela od

krajského úřadu 700tis. na vybudování /v podkroví nad prádelnou/ školící místnosti, sociálního
zařízení a pokoje pro stážisty, lektory a návštěvníky. Po dokončení si budete moci vestavbu
prohlédnout, ale bohužel bude bariérová.
4. V dalším bodě ředitelka informovala uživatele, že dostala dopis od Caritas – Vyšší odborné školy

sociální s žádostí o spolupráci na zlepšení sociálních služeb. Do Domova by tak chodili na stáže
odborníci. Náš Domov byl nezávisle doporučen několika lektory, inspektory a odborníky - jako
nejlepší.
5. V dalším bodě ředitelka přivítala nové uživatele paní Slováčkovu, paní Maléřovou, paní

Horákovou a paní Kupkovou. Všem popřála hodně zdraví a ať jsou v Domově spokojeni.
Ředitelka také poděkovala p. Zlámalíkovi za jeho zahrádku, kde pěstuje salát, brambory atd., dále
ředitelka poděkovala paní Horákové za bylinkovou zahrádku, která je před ,,Domkem“, bylinkové
zahrádky budou i na ,,Vile“ a na ,,Kuchyni“.
6. Poslední bod porady nechala ředitelka pro dotazy. Nikdo z přítomných neměl dotaz, pouze sdělili,

že jsou spokojeni a chybí jen to zdraví. Ředitelka se se všemi rozloučila a těší se na příští setkání.
Zapsala: Stoklasová Dagmar

Prodej textilu
V úterý 27. května se uskutečnil v Tančírně prodej textilu. Uživatelé si
tak mohli nakoupit potřebné oblečení v areálu domova.

Tak se prý přestanou vyrábět postele – už nejsou potřeba.
Umělci spí na vavřínech,
politici mají ustláno na růžích (někteří si zdřímnou
v parlamentu),
opozice nespí, lid bdí, vojsko je na stráži a zbytek sedí.
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Klub vaření
Ve středu 28. května jsme se v klubu vaření pustili do pečení tyčinek
z listového těsta. Práci jsme si usnadnili tím, že listové těsto jsme použili
hotové. Těsto jsme rozváleli, nakrájeli rádýlkem, poté jsme tyčinky potřeli
žloutkem a posypali kmínem. Přestože je to jednoduchý recept, výsledkem jsme byli všichni
nadšení.

Co vařily naše babičky
Ve čtvrtek 29. května jsme si uvařili kávu a četli jsme si z knížky
„Co vařily naše babičky a co jsme my zapomněli“ od autorky Heleny
Vrábkové. Kniha humornou formou popisuje příběhy s vůní kuchyně.
Zavádí nás do doby, kdy se maso vařilo jen v neděli a přes týden se
vařila jídla z brambor a mouky, což bylo lacinější a hlavně bylo toho
dost. Děti sbíraly svatojánský chlebíček, jahody, maliny, a když měly
chuť na něco pikantního, žvýkaly šťovík. Při práci na polích, hasili
žízeň vodou s octem (něco podobného jako nálev do okurek). Vše je
proloženo recepty např. na cukrkandl, lepenici, chlupaté knedlíky a
šlejšky a také na buchtu „Šup bába“, která je jednoduchá a hned
hotová.
Při četbě knihy jsme si zavzpomínali i na kulinářské umění našich
babiček. Bylo to krásně strávené odpoledne.
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Nečekaná návštěva
Dne 29. května nás navštívila paní Müllerová s manželem. Paní Müllerová se narodila v roce
1941 v dnešní budově „Stará kuchyň“. Když jí byly čtyři roky, byli s rodiči vyhoštěni jako němci
do Německa. Nikdy v České republice nebyla a až dnes si splnila svůj sen podívat se na svůj
rodný dům.
Děkuji paní Lence Sobkové, která se ujala tlumočení a panu Kvapilovi, který také tlumočil a
informoval manžele o historii Oder. Z Německa nám přišel dopis, který přikládám k nahlédnutí.
Miroslava Chodurová

Překlad:
Milá paní Chodurová a milá paní Sobková,
domů jsme dorazili v pořádku. Jsme rádi, že
jsme si nenechali ujít návštěvu ve vašem
Domově. Velice děkujeme za Vaše přátelské
přijetí a za zajímavou prohlídku Domova.
Velký div patří i panu Kvapilovi, který nás
svými znalostmi informoval o historii Oder.
Jsem ráda, že bývalý dům naší rodiny (můj
rodný dům) ještě stojí a slouží ku prospěchu
sociálních služeb. Udělalo na nás dojem
vynikajicí vedení Domova – to je hodné
respektu! Jsme přesvědčeni, že se lidé ve
vašem Domově cítí dobře.
Srdečný pozdrav Müllerovi
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Turnaj v bowlingu
Ve středu 6. června odjeli naši
uživatelé pan Grich Valentín a paní
Hyvnarová Jana reprezentovat náš
Domov
na
turnaj
v bowlingu
pořádaný denním stacionářem Škola
života z Nového Jičína. Jako
podpora našeho týmu jela paní
Lukašíková Anna. Přestože jsme
v turnaji nevyhráli, hráči se společně
s ostatními týmy dobře pobavili.

5. 6. - Kácení máje
Tradice
stavění
májky je oslavou jara a
života. Zvyk pochází již
z keltských dob a
vztyčení májky, která
původně
bývala
z
kmene
břízy,
bylo
spojením
mocností
nebe a země. Dnes se
jako májka nejčastěji
používají
jehličnany
jako smrk, jedle nebo
borovice, protože déle vydrží zelené. Horní část se zdobí stužkami z látek
nebo krepového papíru a zavěšuje se na ní ozdobný věnec. Se stavěním
máje je spojen i zvyk nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se jí snaží porazit
nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda.
Tato tradice je rozšířena i do jiných koutů Evropy. Například v Rusku se jako májka používá
bříza a staví se ve čtvrtek před svatodušní nedělí. Ta se obleče do ženských šatů nebo se
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ozdobí barevnými hadříky a
stuhami a po hostině je
nesena k domu, kde do
neděle zůstává jako host.
Pak je odnesena k řece a
vhozena
do
řeky
následována
věncem.
Významem rituálu je nejspíš
dešťové kouzlo. Ve Švédsku
se máje nazývají majstâng a
staví se v předvečer svátku
sv. Jana Křtitele, tedy 23.

června. Jedná se o vysoký a rovný kmen
borovice s obručemi a kusy dřeva, který má
připomínat muže s pažemi v bok. Celá májka je
ozdobena listy, květy, barevnými stuhami,
pozlacenými vaječnými skořápkami a na vrcholu
má větrník nebo praporek. Okolo ní se pak tančí
v kruhu.
Letošní kácení máje jsme oproti původnímu
plánu oslavili 5. června na venkovním
prostranství před Domečkem. K poslechu i tanci
nám přijel zazpívat pan Lév, k občerstvení se
podávala káva, víno a Tonda Gabrhelík nám všem opekl párky.

Besídka mateřské školky
V pátek 6. června
přijely děti
z mateřské školky v Jakubčovicích nad
Odrou, aby potěšily uživatele pásmem
písniček, básniček a tanečků.
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Dne 10. 6. připravily pro nás kuchařky

DEN MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
Slovensko
Historické vlivy
Vývoj slovenské kuchyně a zvyků stolování měnil několikrát směr v závislosti na tom, jak různé civilizace
osidlovaly oblast dnešního Slovenska. Poloha ve střední Evropě umožnila Slovensku styk s různými
kulturami. Jako součást bývalého maďarského státu bylo pod silným vlivem římské kultury a
charakteristiky západoevropské kultury posílili kolonisté hlavně z německých států, kteří osidlovali
Slovensko od raného středověku až do 20. století.
Zvyk podávání vydatných teplých ranních snídaní (typicky germánský) přetrval do 20. století. Dnes se v
zemědělských oblastech zakládá strava na polévkách s chlebem, těstovinami a obilnými kašemi. V
období zemědělských prací se někdy podávala dvojitá snídaně. Nejdřív se kolem 4 až 5 ráno pojedlo
něco jako třeba chléb se slaninou nebo sýrem a popilo se i trochu pálenky. Potom byla přesnídávka asi v
9 nebo 10 dopoledne, a to bylo vždy něco vařeného. Oběd byl studený a další teplé jídlo bylo večer po
návratu z pole.
Stravovací zvyky byly jiné v horských oblastech a jiné v nížinách, a lišily se také podle sociálního
postavení a bohatství.
Velké selské rodiny se shromažďovaly kolem jednoho stolu (sedělo se vždy na stejném místě podle
rodinné hierarchie) a jedlo se z jedné nádoby. Stůl byl považován za posvátný kus nábytku a dělat u stolu
cokoliv kromě jídla a modlitby byl hřích.
Jako
skoro
všechny
evropské
země,
tak
i
Slovensko bylo během staletí
ovlivňováno
sousedními
zeměmi (Česko, Polsko,
Maďarsko,
Rakousko
a
Ukrajina) a tak také v
gastronomickém smyslu. Z
toho "evropského hrnce" se
přece jen vyčlenily specifické
speciality
slovenské
kuchyně.

Strečno

Nejpodobnější české kuchyni se slovenská přece jen liší větším použitím koření, čímž je vlastně podobná
maďarské kuchyni, jejíž guláš také převzala a mírně jej přizpůsobila. Z masa je nejpoužívanější vepřové
(řízky, žebírka, kolena, játra). Známý Szegedinský guláš se také připravuje z vepřového, kysaného zelí,
koření a kysané smetany. Palačinky z brambor plněné vepřovým masem (zemiakové placky) jsou velmi
syté a kořeněné. Nejoblíbenější je přesto smažený vepřový řízek - vyprážaný bravčový rezeň.
Kromě vepřového a hovězího se dost často jí i kuřecí (obalované, pečené či vařené), krůtí (krůtí prsa
připravena jedním z následujících způsobů: plněná šunkou a sýrem, s ovocem nebo zapečená). Sezóna
kachen a hus začíná na podzim a jejich maso se podává s knedlíky, plackami se sádlem a dušeným
zelím.
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Přestože dovezené mořské plody pomalu dobývají slovenský trh, stále převládá na Slovensku chovaný
kapr a pstruh. Kapr je povinnou součástí štědrovečerního jídelníčku: smažený, obalovaný, s ořechy,
česnekem či v pivním těstíčku. Pstruh se peče nebo plní nádivkami z mandlí, šunky a sýra, nebo se
jednoduše podává vařený.
Kořeněná a pikantní jídla se vyrovnávají přílohami v
podobě knedlíků, masových kuliček, brambor na sto
způsobů, rýže (podává se samotná nebo ochucená
šunku, kari kořením, hráškem či houbami), hub a
těstovin. Typická slovenská kuchyně zahrnuje i četné
varianty ovčích sýrů (oštiepok, hynčica, korbačiky a
nejznámější je Liptovská Bryndza (s paprikou).

Několik typických jídel slovenské kuchyně:














Kapustnica - tradiční polévka se zelím a uzenou
klobásou, občas s houbami a ve vánočním období
i sušenými švestkami; často se podává s pečenými nebo vařenými knedlíčky. Na svatbách se jí o
půlnoci, aby hostům vrátila síly.
Cibuľová polievka - polévka z cibule a kousků různých druhů masa.
Bryndzové halušky - halušky s brynzou a posypané opečenými kostičkami slaniny.
Studené předkrmy - šunka, uzené klobásy, salámy a sezónní zelenina.
Vyprážané rezne - smažené řízky (vepřové či hovězí), jedno z nejoblíbenějších slovenských jídel, jí
se s pečenými bramborami nebo bramborovou kaší a sezónní zeleninou.
Plněné papriky - tradiční specialita, papriky plněné masem a rýží vomáčce z rajčat.
Fazulová polievka - polévka zfazolí a kořenové zeleniny, lze do ní přidat i uzené vepřové maso.
Cesnaková polievka - polévka z česneku a kuřecího, spetrželkou a vejcem.
Šunková rolka s chrenovou penou - šunkové závitky plněné křenovou pěnou.
Oštiepok - je tradiční slovenský výrobek z ovčího sýra. Tradičně se vyrábí z čerstvého sladkého
sýra, který se vtlačí do dřevěné, ručně vyřezávané okrouhlé dřevěné formy, kde se nechá odstát.
Následně se vybere z formy a ponoří do teplé slané vody, nechá se tam vyležet, dokud sůl
nepronikne úplně do vnitřku oštiepku. Potom se nechá mírně proschnout. Pobytem ve slané vodě
získává oštěpek svoji tradiční trvanlivost, jeho povrch mírně okorá a většinou zežloutne.
Saláty: míchaný, zelný, rajčatový, okurkový.

Jídelní lístek pro tento den krajové kuchyně
Snídaně
koláčka, D – dia koláčky, bílá káva
Oběd
polévka karfiolka
kočkovská bramborová bába v hrnci
(zapékané strouhané brambory s vepřovým a uzeným masem)

Svačina
jogurt
Večeře
I. rovňanská polévka, rohlík
II. chléb, škvarková pomazánka, čaj
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Canisterapie

10. června přijel pan Došek se
svými psy. Canisterapie je u našich
uživatelů velmi oblíbená, rádi si
užívají relaxační a rehabilitační
polohování se psy a těší se, že se
mohou se psy pomazlit a pohladit si je.

.

Turnaj v ruských kuželkách

Červnové kolo celoročního turnaje
se uskutečnilo 11. června venku před
Domkem. Do hry se zapojilo třináct
hráčů a všichni podávali výborné
výsledky. Na prvním místě s 48 body
se umístili hned tři hráči, a to: paní
Bártková Libuše, Lukašíková Anna a
pan Grich Valentín.

Na druhém místě se umístila paní
Havlíčková Zdenka a třetí místo
obsadila Jaklová Štěpánka.
Všem hráčům blahopřejeme a
přejeme úspěchy i v dalších kolech.
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Senior dance

28. dubna jsme si vyzkoušeli taneční terapii s Renatou a Martou v novém aranžmá. Děvčata ji
pojaly humorně, Marta představovala tanečního partnera, jak se patří v obleku a s pořádným
knírem a Renata se oblékla do pěkných šatů coby taneční partnerka. Uživatelům se tato aktivita
velmi zalíbila a 11. a 24. června si přišli zatančit opět.

A jaká je historie tance?
Nejstarší dochované záznamy pochází z Kréty (3000-1400 př.n.l.). Obyvatelé Kréty rozvíjeli
hudbu, tanec a zpěv jako součást náboženského života i pro zábavu. Kréťané tančili okolo
stromu nebo jiného náboženského objektu, aby ze sebe dostali zlo. K tanci přibírali zpěváka a
hudebníka. Ve Spartě byl tanec spojen s bojem a disciplínou. Sparťané tančili válečné tance v
pochodovém rytmu nebo trénovali boj za doprovodu hudebních nástrojů. V Athénách se lidé
učili tance již od útlého dětství. V majetnějších rodinách probíhala individuální výuka tance,
hudby a poezie. Sokrates ve svých spisech popisuje lásku k tanci a touhu dosáhnout tuto
dovednost k dokonalosti. Platón považuje člověka, který neumí tancovat, za nevzdělaného, ale
současně kritizuje sparťanskou tvrdost při výuce. V Řeckých tancích byl z formací nejvíce
užíván kruh. Pouze Athéňané tančili v řadách. Muži a ženy tančili odděleně a v divadlech
působili jako tanečníci a herci pouze muži.
Nejstarší členění tanců bylo na tance
mírové
a
válečné.
Později
se
diferencovali
tance
divadelní,
náboženské,
bojové,
symposiové,
smuteční atd. Každý typ divadelního
představení měl svůj charakteristický
druh tance.
V ranném Středověku byl v Evropě
znám pouze tanec lidový, v němž se
projevovali národní odlišnosti (např.
tanec iberský, italský, francouzský). Z
lidového tance se postupně vyvinul
tanec dvorský, který byl vkládán mezi
jednotlivé chody hostin a považujeme
ho za předchůdce baletu.
V prvních baletech vystupovali amatéři z aristokratické společnosti. Po přesídlení baletu z
hostinských sálů na jeviště, začala éra baletních profesionálů. Rozvoj techniky baletu
nazývaného též klasický tanec dosáhl vrcholu v období romantismu. V té době byly vynalezeny
dámské taneční střevíce tzv. špičky. Největším rozvojem prošel balet v Rusku a Dánsku. Za
vyvrcholení tehdejší doby jsou považovány Ďagilevovy Ruské balety v Paříži. Tančili zde
nejlepší tanečníci, spolupracovali nejlepší skladatelé, spisovatelé a výtvarníci. Významný
choreograf Fokin povznesl klasický tanec na úroveň skutečného umění. Ruský balet měl
obrovský vliv na rozvoj tohoto žánru v mnoha zemích celého světa. Jmenujme např. G.
Balanchina , zakladatele amerického baletu. Druhým mezníkem ve vývoji tance bylo období 20.
století, kdy se objevila revoluční obdoba tance – tanec výrazový. Mezi průkopnice stylu
patřila Isadora Duncan působící v Denishawnschool. I další představitelé této americké školy
velmi ovlivnili rozvoj modern dance. Jmenujme Marthu Graham, Doris Humphrey a Charlese
Weidmana. Význam tance doznal velkých změn. Např. v USA před půl stoletím byl balet na
okraji zájmu, dnes existují stovky profesionálních souborů.
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Vycházka na město
Ve čtvrtek 12. června jsme vyrazili na procházku na
město. Po nezbytných nákupech jsme si odpočinuli se
zmrzlinou u kašny.
Tato dominanta oderského náměstí vznikla v roce
1897, kdy ji vytvořil pro své rodné město vídeňský
sochař Emil Zimmermann. Kašna se zvedá uprostřed
vodní nádrže, která má v průměru 6 metrů. Podstavec
nese vázu, na které sedí dítě krotící rybu, z jejíž tlamy
tryská vysoký paprsek vody. Kolem vázy se nachází
další motiv – dvě děti a husa, která se s roztaženými
křídly snaží utéci, jedno dítě ji drží za křídlo – z jeho
obličeje je znát radostný výraz. Jako protipól je na druhé
straně vázy chlapec s plačícím výrazem, který se brání
padající vodě zdviženýma rukama. Původně byl na

přední straně reliéf císaře Josefa II.
zarámovaný vavříny, ten byl po 2. sv.
válce odstraněn.

Francouzské přísloví
Mládí žije z nadějí,
stáří ze vzpomínek.
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Ivana Zemanová opět v Domově
Ještě stále nevybledly vzpomínky na
říjnovou návštěvu paní Ivany Zemanové ,
když jsme se dozvěděli, že první dáma 17.
června opět míří do našeho Domova, a
tentokrát jen a jen k nám. V kuchyni
kuchařky nachystaly pohoštění, v Tančírně
jsme připravili stoly a všichni jsme napjatě
očekávali váženého hosta. Po příjezdu
paní ředitelka s Ladou Kolečkovou
přivítaly paní Zemanovou s její tajemnicí a
přemístili do jídelny na ALDě, kde paní
Zemanová chtěla předat našemu Domovu
dar. Na to, že by v té ohromné krabici mohl
být robotický tuleň Paro jsme se neodvážili
ani pomyslet. Vždyť ho v České republice
nikdo nemá!!! Byl tam! Paro, robotický
tuleň, kterého vyvinul Dr. Takanori Shibata
z Japonského
národního
institutu
pokročilých průmyslových věd a technologií podle mláděte tuleně grónského. Po odborné instruktáži se
návštěva přesunula do Tančírny, kde už jsme na ni všichni netrpělivě čekali.
Seznamte se, prosím
Paro je skutečně jako živý. Vydává autentické
zvuky, hýbe se, mazlí se, spokojeně vrní a mrká
na vás očima, když je spokojený. Vnímá dotek,
vidí, slyší, má senzory informující ho o
postavení vlastního těla. Pod bílou kožešinou se
skrývá sedm pohybových mechanismů. Celý
složitý elektronický systém mu umožňuje
chování běžného zvířete. Dokáže rozlišit den a
noc, slyší na jméno, které mu dáte, umí poznat
svého páníčka a chápe celou škálu lidského
chování, jako je pozdrav, volání nebo změny
barvy a tónu hlasu. Rozliší, když je chválen či
kárán. Na základě této dovednosti je Paro
schopen naučit se chování, které se domnívá,
že se vám líbí. Dá se říci, že každý majitel
si ho vychová k obrazu svému.
Paro je vyráběn ručně v Japonsku a od
roku 2003 je používán v domech
s pečovatelskými službami v Japonsku i
v zahraničí.
A jak Paro léčí? Zjednodušeně se dá říct,
že láskou. Jinak se totiž nedá vysvětlit
příběh malého chlapce, který po
traumatickém zážitku více než půl roku
s nikým nekomunikoval. Jeho zoufalí
rodiče vyzkoušeli všechno, od psychologů
a psychiatrů až po vyšetření mozku. Pak
se objevil Paro a chlapec najednou se
mohl smát a mluvit...
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Inženýr Shibata spolu se svými kolegy z výzkumu provedl plošné studie, ve kterých prokazuje
terapeutické účinky svého tuleního mláděte. Nálada dětí i seniorů se při kontaktu s Parem mění
mávnutím proutku. Pozitivní účinky této terapie se projevily i ve fyziologických testech, např. urologické
testy u starších osob prokázaly výrazný pokles hladiny stresových hormonů v moči. Dále podle EEG
testů došlo u pacientů s onemocněním demence ke zvýšení neuronové aktivity v mozku.
Známé univerzity a velké firmy jako Panasonic a Toshiba čas od času přicházejí s podobnými
projekty. Riba II dokáže přenášet pacienty
s omezenou hybností a My Spoon umí nakrmit
pacienty, kteří se nehýbou vůbec. Panasonic
nabízí robotickou postel, která se sama dokáže
změnit v kolečkové křeslo. Jedním z důvodů,
proč jen málokterý z podobných projektů přichází
na trh, jsou finanční náklady.
Roboti nacházejí ideální uplatnění i při
přírodních katastrofách. Snadno se dostanou do
míst, kde by lidští zachránci neměli šanci přežít.
Například průzkumná kamera ve tvaru hada se
dokáže prosmýknout i nejužšími škvírami a
bezdrátově vysílá obraz na povrch. Podobu psa
má italský robot Big Dog, který je určen pro
záchranu
lidí
v oblastech
postižených
zemětřením.
zdroj: www.psychohratky.com/2008/10/psychologie-dnes-jen-2008.html
www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/vydani/r-2012/chip-08-2012/novy-svet-robotu/

Zábavně o stáří
18. června doprovodili uživatelé paní
Lukašíková, Jaklová, Istelová, Havlíčková, pan
Grich a zaměstnanci Bc. Vašutová Renáta a
Martinátová
Marta
ředitelku
Miroslavu
Chodurovou do Koncertního sálu Janáčkovy
konzervatoře
v Ostravě.
Ředitelka
zde
vystoupila jako host v zábavně naučném
pořadu Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona
„Zábavně o stáří“. V pořadu vystoupili hosté
(lékař geriatr, vedoucí Policie, zástupce
vzdělávací agentury pro seniory a ředitelka
domova), kteří odpovídali na dotazy publika,
týkajících se především sociálních služeb.
A jak se pořad uživatelům líbil?
Havlíčková Zdeňka: „Obdivuji pana Hrona
s panem Cibulkou, za to jak umí komunikovat
s lidmi. Všichni byli uvolNění a odpovídali bez
ostychu na cokoli.“
Grich Valentín: „Naprosto výborné. Když se
sejde Hron s Cibulkou, je to vždy záruka
dobrého humoru. Dobře jsme se pobavili. Paní
ředitelka byla rovněž výborná.“
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Koncert – Duo Ruggieri
19. června se uskutečnil v Tančírně koncert Dua Ruggieri.
Giancarlo Ruggieri vystudoval zpěv ve Státní konzervatoři v Pescaře.
V letech 1988 až 1990 byl členem operního sboru v Operním divadle
v Montpellier. Od roku 1991 začal operní sólistickou kariéru a
pravidelně hostuje po celé Evropě.
Jeho manželka Soňa Ruggieri se narodila v Ústí nad Labem a
vystudovala klasický tanec. Poté nastoupila do baletního souboru
Severočeského divadla Ústí nad Labem, kde účinkovala ve více než

400 představeních, např. Labutí
jezero, Giselle, Coppelie atd.
V současné době koncertuje se
svým manželem, kterého také
umělecky zastupuje.

Vycházka na město

25. června jsme se vydali opět na vycházku
do města, kterou jsme spojili s posezením u
kávy v místní cukrárně. Uživatelé si pochutnali
na zmrzlině nebo na zákusku.

36

Zpěv s Anežkou
Ve čtvrtek 26. června jsme si udělali příjemné dopoledne.
Usadili jsme se venku na lavičkách u Staré kuchyně a zazpívali jsme
si s Anežkou naše oblíbené písničky.

Výtvarný klub
30. června jsme se ve výtvarném klubu věnovali opět keramice. O tom,
že uživatele práce s keramickou hlínou baví, se můžete přesvědčit na
fotografiích. Jedná se o práce paní Zdeny Theodorové.
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Co o nás napsali
z domova

čtvrtek 19. června 2014

DNES

Některým vrátil řeč, jiným zapomenuté
pohyby a pocity.Terapeutického
robota, prvního v Česku, teď mají v
Domově pro seniory v Odrách. Osobně
jim ho sehnala a dovezla Ivana Zemanová.
MF Dnes dovolila být při tom a nahlédnout
do zákulisí cesty.

Prsty šedesátileté Zdeňky
Theodorové láskyplně prohrabují srst tuleně, který jí vrní
v klíně. „Chtěla bych tě mít
pořád. Hlavně, když je mi
smutno,“ vysvětluje klientka
Domova
pro
seniory
v Odrách. Na invalidní vozík jí
už v mládí připoutala roztroušená skléróza. V Odrách už
bydlí dvanáct let od chvíle,
kdy jí zemřel otec, který se o
ni staral. „Jsem tu se svou
čtyřiaosmdesátiletou
maminkou,“ vypráví bílé věci,
která vypadá jako hračka pro
děti. Jenže není to hračka:
pod bílým tulením kožíškem
tepou přístroje. Jde o složitý
systém čidel a dvou počítačů,
který způsobuje, že se ta věc
chová jako živá.
Reaguje na dotyk. Rozumí
vyřčenému. Vydává zvuky
skutečného tuleně. Ohradí se,
když ho někdo příliš stiskne,
přivine se, když ho lidská ruka
polaská. Spokojeně mrká.
Usíná, když si ho nikdo
nevšímá.
A hlavně: léčí. Jeho dotyky
stimulují dávno nepoužívaná
nervová vlákna. Podobně jako
skutečná živá zvířata při
takzvané canisterapii. Tenhle
tuleň je určen pacientům,
k nimž
už
živá
zvířata
nemohou
nebo
nechtějí.
Protože by jim třeba mohli
nechtěným pohybem ublížit.
V Odrách, kam ho předevčírem
přivezla
manželka
prezidenta Ivana Zemanová,
bude léčit hlavně jedenáct
klientů trpících Alzheimerovou

chorobou. „Vysnila si ho paní
ředitelka a prozradila mi to,
když jsme v domově byla
v říjnu na návštěvě. Právě
kvůli robotovi jsem vlastně
založila svůj nadační fond.
Zjistila jsem, že jinak se
takový dar pořídit nedá.,“
vyprávěla při cestě vlakem
z Prahy do Ostravy první
dáma Ivana Zemanová.
Robota vyrobili v Japonsku.
Vyšel na desítky tisíc korun.
Pomůcka je vůbec první
svého druhu v Česku. Zatímco robot se z Prahy do
Ostravy vezl prezidentskou
limuzínou (pro jistotu vyrážel
už v šest ráno), Ivana Zemanová se i s doprovodem
vypravila o tři hodiny později
vlakem. A celou cestu se
těšila. jak ředitelku domova
Miroslavu Chodurovou překvapí. „Netuší, že ho přivezeme. Musíme dát pozor, aby
na ni ty emoce nebyly moc,“
strachovala se, když se svou
tajemnicí Janou Bartošovou
plánovala, v jaké chvíli paní
ředitelce dárek předají. Úlek
však zatím způsobuje sama
přítomnost první dámy na
sedadle v druhé třídě stevardce pendolina. Zautomatizovaný pozdrav „Dobrý den“
při rozdávání lahví s vodou
protáhne dlouhovlasá dívka u
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křesla prezidentovy manželky
vyjeveným „jééé“. Ač už
prošla okolo předtím, Ivanu
Zemanovou poznala až při
pohledu
do
tváře.
Tak
nenápadně suita první dámy
do vagonu nastoupila.
Nejdříve první strážce
nepozorovaně omrkl zamluvené sedačky a sám se usadil
o několik řad dál. O kus dál,
ale z druhé strany, pak usedl
druhý. Uprostřed sedí prezidentova manželka v rozhovoru se svou tajemnicí,
asistentkou a se spolupracovníkem
svého
muže
Vladimírem Krulišem. Jeho
role se v té chvíli jeví trochu
záhadně, později se ukáže,
že je to znalec počítačových
systémů, takže po předání
zaučí ředitelku domova v tom,
jak se robot ovládá. „Také se
snažím pomoci první dámě
s jejím nadačním fondem.
Chceme, aby provoz téměř
nic nestál, takže například
počítačové stránky fondu
dělají moji studenti,“ říká
Kruliš.
Fond, který první dáma
založila v lednu, má už i své
logo:
několik
olivových
kopretin. I to je Krulišova
práce. Nadaci se pomalu
ozývají první možní sponzoři.

„Dá se říci, že k nám nesměle
přistupují,“ definuje to první
dáma.
Svérázná servírka v jídelním voze na rozdíl od
kolegyně stevardky přehnaným respektem k autoritám
zřejmě netrpí. „Misky došly,
dám vám to do plastu,“
odpovídá , když se Ivana
Zemanová s doprovodem rozhodne objednat si polévku.
Na
nesmělé
vyřčené
„děkujeme, to jste hodná“
opáčí: „Nejsem hodná, jsem
v práci.“
A
houkne
na
kolegyni“ „Dej jim to v plastu.“
První dáma se rozesměje.
„Snad nám do toho neplivne,“
potvrzuje, že má vážně lehce
ironický smysl pro humor, o
němž mluví její přátelé. A její
tajemnice vypráví, jak si
nedávno
spolu
chtěly
objednat na Pražský hrad
pizzu. „Ta číšnice mi odmítla
objednávku přijmout, že prý
Pražský hrad nemá adresu,
když tam není žádná ulice,“
podělí se o zážitek ze života
na hradě Jana Bartošová.
Během čekání na polévku
vyhoví
Ivana
Zemanová
žádosti dvojice slovenských
spolucestujících a nechá se

s nimi vyfotit. „My
vám fandíme,“ dozví
se při tom. Zastaví se
s každým, kdo ji o to
požádá.
Nedobude
ani pána z Kladna,
který ji na nádraží
v Ostravě osloví hned
dvakrát.
Postojí
s ním, vyslechne ho,
přitaká, s úsměvem
poděkuje za pozdrav.
Ale to už přišel čas na
předávání daru. „Můžeme
jet?“
otáže
se
svého
doprovodu a nastoupí do
limuzíny, která čeká před
nádražím. V kufru auta je
obrovská
omašličkovaná
krabice, kterou den předtím
doma balila sama.
„Bože, to je on!!!“ vykřikne
o pár desítek minut později
v domově v Odrách zdejší
pečovatelka, když ředitelka
Miroslava Chodurová trhá
z krabice balící papír. A za
pár minut už tuleň střídá
náruče
zdejších
klientů.
Krátká návštěva se protáhne
na hodinu. A pak už zpátky
do
vlaku.
Čeká
nás
tříhodinová cesta zpátky.
První dáma se spokojeně
usmívá. „Vyšlo to,“ říká.

A pak vypráví. Jakou
radost ji dělá její retrívr Darcy.
Jak chodí sama nakupovat a
lidé ji často ani nepoznají. Jak
zajímavá
bývají
setkání
s manželkami hlav jiných
států. Jak jednou její dcera
Kateřina, ještě když byla
malá, seděla u knížky a
najednou volá: „Maminko,
prosím tě, můžeš mi otočit
stránku?“ „Tak líná bývala,“
vzpomíná. „Vlastně ne, dnes
už se tomu neříká lenost, ale
prokrastinace, že? směje se.

Paro pomůže seniorům
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Humplíková Emma
2. 4. 1931 – 83 let

Istelová Eliška
6. 4. 1935 – 79 let

Kolář Oldřich
14. 4. 1931 – 83 let

Mikušková Františka
18. 4. 1937 – 77 let
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Narozeniny v květnu oslavili

Hendrichová Marie
6. 5. 1920 – 94 let

Lukašíková Anna
9. 5. 1938 – 76 let

Šumská Anna
30.5.1955- 59 let

Červenková Markéta
25. 5. 1917 – 97 let
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Narozeniny v červnu oslavili
Chmelová Aurelie
14. 6. 1929 – 85 let

Včelná Anna
18. 6. 1926 – 88 let

Lakomá Růžena
20. 6. 1932 – 82 let

Blahopřejeme!!!
Uživatelé dali písemný souhlas s prezentací fotografií.
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Pohled na náš Domov ze zpětných vazeb od stážistů, praktikantů, odborníků,
příbuzných, studentů a návštěvníků
Alexandra Gřešová, stážistka: „Zařízení je milé, rodinného typu. Cítila jsem pohodu a

spokojenost. Kdyby každé zařízení bylo jako vy, tak se nebojím zestárnout

.“

Michaela Juroková, stážistka: „Líbil se mi zde vztah personálu k uživatelům a také krásné

prostředí venku i hezká výzdoba. Ať se vám daří udržet elán, energii a úsměv jako to bylo po
celou dobu naší návštěvy. Děkujeme mnohokrát.“
Kristýna Shreierová, praktikanta: „Prostředí je velmi pěkné a přívětivé, velmi připomíná domácí

prostředí. Domov Odry mě velmi překvapil, po této praxi bych neváhala a svým prarodičům
domov doporučila. Jen tak dál!

Na co se můžete těšit v následujících měsících:


16. 7. – Zájezd do ZOO Olomouc
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23. 7. – Stařenka Morava vypráví – pedagog a hudební teoretik si připravil nejen pro
nás, ale i pro komunitu program, při kterém účastníky naučí hrát na kobzu a další hudební
nástroje



20. srpna – Srpnová veselice – bude přichystané občerstvení, víno, pivo a hudba. Na
letní slavnost si můžete pozvat rodinu, své blízké a přátele. Pro děti bude připraven
dětský koutek.



samozřejmě nebudou chybět kluby (Senior Dance, výtvarný, vaření), vycházky,
cvičení na Klepárně, mše, Canisterapie, reminiscence, cvičení s overballem, čtení
z tisku, trénování paměti, zpívání atd.
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého časopisu je:
...všelék skoro na všechno“.
Velice nás potěšilo, že jste se zapojili do luštění.
Výherkyní se stala paní Zdeňka Theodorová, která
dostala malý dárkový balíček.
Na následující straně jsme si opět pro vás připravili
soutěžní křížovku. Její tajenku odevzdávejte v kanceláři
Domova paní Vyrubalíkové nebo ošetřujícímu personálu
do 20. 9. 2014. Pro vylosované luštitele máme
připravený dárek.
Vyluštěné sudoku ze strany č. 17
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Dotace z města Oder

Děkujeme Městu Odry za dotaci z rozpočtu
města Odry ve výši 36.000,- Kč na zakoupení
tří invalidních vozíků pro uživatele.
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Luštěte s námi
Vyluštěnou křížovku odevzdejte ošetřujícímu personálu. Proběhne slosování!

Redaktor: Vyrubalíková Monika
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