A tak tu žijeme…
Časopis o životě v našem domově

leden – únor – březen

Vážení uživatelé,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali
v roce 2014 a do nového roku Vám srdečně přejeme
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

Za zaměstnance Domova
Miroslava Chodurová

Zpívání s Anežkou
2. ledna jsme se sešli v jídelně na Vile a přivítali nový rok zpěvem.
Zazpívali jsme si oblíbené písničky, které všichni dobře známe.
Další zpívání s Anežkou proběhlo 7. a 20. ledna na Staré kuchyni a
13. a 28. ledna na Klepárně.

Klepárna

Pravidelně každé úterý a pátek se scházíme
na „Klepárně“ na Vile. Cvičení probíhá na
židlích a využíváme při něm různé pomůcky.
Samotné cvičení je prokládáno tréninkem
paměti, vzpomínáním a hrami.
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Ačkoliv se zdá, že Vánoce jsou už za námi, 6. ledna slavíme svátek Tří
králů. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození
Páně, je 12. dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Jaká je
vlastně historie této tradice a kde se vzala jména pro tři krále? A jaký
je význam rituálů s tímto svátkem spojených?

Tři králové
Tři králové - mudrci podle legendy následovali hvězdu, která je měla
dovést až do Betléma. Betlémská hvězda a její tajemství vždy vyvolávaly
otázky, jak u prostého lidu, tak mezi významnými učenci. Už slavný
matematik a astronom Johannes Kepler přišel s teorií, že za betlémskou
hvězdu mohla být považována vzácná trojitá konjunkce Jupitera se Saturnem z roku 7 před Kristem. Taková konjunkce
je velmi neobvyklá a lze ji spatřit pouze 6x za 1000 let.
O původu králů dodnes koluje řada spekulací. Evangelium svatého Matouše tvrdí jen to, že mudrci pocházeli
z východu. Jako první označil mudrce za krále až spisovatel Tertallianus ve 2. století a jména Kašpar, Melichar a Baltazar
získali až o 300 let později. Tito tři králové se vypravili do Betléma, aby se poklonili novorozenému králi židů, kterému
nesli dary: zlato, kadidlo a myrhu (tyto dary měly představovat veškerou hmotu, neboť zastupují všechna v té době
známá skupenství). V Jeruzalémě jim krutý král Herodes přikázal, aby se k němu vrátili se zprávou o zázračném
novorozenci. Mudrce však prý varoval anděl, aby se naopak Jeruzalému při zpáteční cestě vyhnuli. Když to Herodes zjistil,
rozlítil se a dal povraždit všechny novorozené chlapce v Betlémě a okolí. Josef však předtím na pokyn ve snu vzal Ježíše
a Marii a utekli do Egypta.

Pranostiky na leden
Na Tři krále mrzne stále
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu

Svátek Zjevení páně, lidově Třech
králů, odjakživa doprovázely lidové zvyky.
Na křesťanském východě se světí křestní
voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě
je zvykem žehnání domů, při němž se na
dveře křídou píše K + M + B jako formule
požehnání. Původní text „Christus
mansionem benedicat“ – Kristus ať obydlí
žehná po celý rok (proto se za třetí křížek
píše letopočet). Tři křížky symbolizují
nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna a Ducha
Svatého – nejsou to tedy znaménka
„plus“ mezi iniciálami. Ve 21 století, kdy

se vytrácí povědomí o starších lidových
zvycích i o významu křížku, se lze setkat
s novými lidovými výklady, že K + M + B + 2…
(kde číslice „2“ se podobá písmenu Z) jsou
připomínkou pro starší lidi, když odcházejí
z domu, aby nezapomněli: klíče, mobil brýle
(a zuby).
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Turnaj v ruských kuželkách
14. ledna jsme zahájili první kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Všem hráčům se
v tomto kole dařilo a výsledky byly velmi vyrovnané. Vítězkou se stala paní Kajšová Vlasta,
která nahrála 48 bodů. Druhé místo
obsadila paní Bártková Libuše se 45
body a třetí místo patřilo paní Horutové
Eleonoře za 44 bodů. Výhercům
blahopřejeme a všem hráčům přejeme
hodně štěstí v dalších kolech.

Klub vaření
Ve středu 21. ledna jsme se pustili v klubu vaření do smažení bramborových lupínků.
Brambory jsme nakrájeli na tenké plátky, osmažili a osolili. Výborné byly se sklenicí
mléka.

Citát
Když tě depka trýzní,
něčeho si hryzni.
Halina Pawlowská
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Výtvarný klub
21. ledna jsme ve výtvarném klubu v Tančírně glazovali naše vypálené
výrobky. Hotová keramika se bude prodávat na srpnové veselici. Převážně vyrábíme
zvonkohry, o které je velký zájem. Tentokrát jsme však vytvořili pěkné misky.

Luštěte s námi

Mnozí lidé se domnívají, že s věkem se paměť zhoršuje. Jenže i ve vysokém věku
může být paměť vynikající, je třeba ji ale používat a stále přijímat nové informace.
Můžeme luštit křížovky, učit se zpaměti básně, učit se cizí jazyky a podobně.
Tentokrát jsme si pro vás připravili osmisměrku. Její vyluštěnou tajenku najdete na
poslední straně tohoto časopisu.
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Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o hodinu dále, na
Hromnice a hodinu více.
Tuto pranostiku zřejmě známe všichni. Co ale vlastně Hromnice znamenaly a dodnes znamenají?

Hromnice
Svátek pojmenovaný po posvěcených svíčkách slavíme 2. února. Pro křesťany
vychází právě v tento den Uvedení Páně do chrámu. Hromnice je lidové označení
svátku, který prošel řadou změn. Už od předkřesťanských dob byl tento den v celé
Evropě považován za velmi důležitý. Nejstarší pojmenování pochází z Řecka:
Hypopante Kyriou – Setkání s Pánem.
Podle starozákonních předpisů o rituální čistotě byla žena po porodu chlapce považována 40 dní za nečistou, po
narození děvčete 60 – 80 dní. Po uplynutí této doby musela přinést jako dar do chrámu v Jeruzalémě beránka nebo
holoubě. Událost setkání svaté rodiny s prorokem Simeonem s prorokyní Annou v chrámu líčí evangelista Lukáš:
S očistnou obětí bylo spojeno obětování či představování dítěte Hospodinu. Když se jednalo o prvorozence, pak za něj
dávali rodiče výkupnou oběť a to bylo nejméně 5 siklů (na potřeby chrámu). Dělo se tak na památku prvotního nařízení
Hospodina na Sinaji, aby všichni prvorození chlapci jako zástupci vyvoleného izraelského národa byli zasvěceni
kněžskému stavu.
Svátek Obětování Páně – Uvedení Páně do chrámu je velice starobylý. Uvádí se, že již koncem 4. století slavili
v Jeruzalémě svátek Setkání mohutným procesím a světelným průvodem. Slavnost se konala 14. února, protože se
Narození Páně slavilo 6. ledna. Východní církev začala svátek slavit v první polovině 6. století a při tom se již světily
svíce. V západní církvi je oslava doložena od 7. století, i když podle některých ojedinělých svědectví se konala už v roce
494, a byly tím nahrazeny pohanské slavnosti.
V bohoslužbě této slavnosti vyniká obzvlášť symbol hořící svíce – světlo k osvícení národů, tedy Krista. Před hlavní
mší svatou se světí svíce a to nejen pro světelný průvod, který bude symbolizovat setkání Simeona s Ježíšem, ale pro
liturgické potřeby a také k soukromému použití věřících. Název svící - Hromničky, a od toho odvozený název svátku
Hromnice – pochází od toho, že se rozsvěcovaly zvlášť při bouřce a lidé se při nich modlili, aby Bůh ochránil jejich dům
i úrodu před hromem (tzn. bleskem). Lidé věřili, že jejich světlo je ochrání od všeho špatného. Báby kořenářky jimi
léčily – dávaly je do rukou nebo křížem pod krk nemocnému. Rozžatými svícemi, které symbolizují čistotu, se
obcházely včelí úly. Také umírajícím se tato posvěcená svíce kladla do rukou. Když někdo v domě zemřel, světlo svíce
jej mělo provázet na cestě do věčnosti… Na Hromnice hospodyně neměla šít, neboť se věřilo, že by špička jehly mohla
přitáhnout blesk. Nemělo se ani klít či mluvit nevážně. Na Chodsku lidé věřili, že kdo bude toho dne tancovat, zemře.

Svišť Phil věští na Hromnice počasí
Podle více než 125 let staré legendy:
pokud svišť (nebo jiné zvíře, které
upadá do zimního spánku) na Hromnice spatří svůj stín, zima potrvá ještě
6 neděl.
Tradiční předpovídání počasí u sviští
nory na Goblerově vršku v USA pořádá místní sviští klub každoročně od
roku 1887. Jednalo se původně o čistě recesistickou záležitost. Dnes se z toho
vyvinula poměrně velká komerční akce, kdy se sem sjíždějí tisíce diváků ze všech zemí
světa, aby na vlastní oči viděli sviště Phila a jeho předpověď.
zdroj: zenax.cz/hromnice
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Výtvarný klub
3. , 10. a 16. února jsme se sešli v Tančírně a pokračovali v práci s hlínou.
3. února jsme tvořili jednotlivé díly k zvonkohrám: kuličky, hlavní misku a květinky
nebo motýlky. Poté, co komponenty vyschly, Iveta je vypálila v keramické peci a v dalším výtvarném klubu
jsme je glazovali. 16. února jsme vyráběli misky a aromalampy z keramické hlíny.

Dvě staré dámy jedou v autě. Na semaforu svítí červená, ale
křižovatku projedou. Spolujezdkyně si říká, přísahala bych, že jsme
projely na červenou.
Další křižovatku opět projedou. Spolujezdkyně si je téměř jistá, že
zase svítila červená, ale má obavy, jestli se jí to jen nezdálo.
Na příštích semaforech je opět červené světlo a řidička nezastaví.
Spolujezdkyně se k ní otočí a spustí: „Mildred, právě jsme třikrát projely
na červenou. Vždyť si nás mohla zabít!“
Mildred se podívá na svoji přítelkyni a rozčílí se“ „To chceš říct, že
řídím já?“
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Zpěv s Anežkou
Zpěv máme rádi a tak 4. a 26. února jsme si společně s Anežkou zazpívali v jídelně na Vile a na Staré
kuchyni naše oblíbené písničky.

Cvičení s overballem

Pravidelně každý čtvrtek probíhá
v době od 10,00 do 11,00 h v jídelně na
Vile a zároveň na Staré kuchyni cvičení
s overballem. Při cvičení uživatelé sedí
a používají různé pomůcky – overbally,
kelímky, plachtu, šátky, malé míčky.
Cvičení je prokládáno zpěvem,
tréninkem paměti. S uživateli si
připomínáme aktuální výročí, svátky a
tradice.

Turnaj v ruských kuželkách
Ve středu 11. února proběhlo únorové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Vítězkou
tohoto kola se stala paní Vodičková Anděla s 41 body. Druhé místo obsadila paní Chmelová Aurélie
s 37 body a o třetí místo se podělili dva hráči, a to paní Bártková Libuše a pan Zlámalík Petr s 36
body.
Vítězům blahopřejeme a všem hráčům přejeme hodně štěstí do dalších kol.
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Canisterapie
Ve čtvrtek 19. února nás navštívil pan Došek se svými fenami německého ovčáka. Canisterapie je v našem
Domově velmi oblíbená. Lidé využívají možnost polohování, kdy nechávají na sebe působit „psí“ teplo, čímž
dojde k uvolnění svalů. Pes má o jeden stupeň Celsia vyšší tělesnou teplotu než člověk, což je pro uživatele,
kterým se určitá část těla špatně prokrvuje, velice přínosné. Také samotná přítomnost psa má dobrý vliv na
psychiku a přispívá k duševní rovnováze. Uživatelé psa hladí, čímž si procvičují jemnou motoriku, reagují nejen
na teplo, ale také na rytmus jeho dechu a srdce.

To, že psi dokážou spoustu věcí, určitě všichni víme. Ale věděli jste, že na
havajské pláži lze spatřit psího surfaře?

Je to osmiletý raťafák Bugsy – místní legenda.
Surfovat ho naučil jeho pán. Napadlo ho to
při procházce před sochou surfera. Postavil
svého psa na její surf, že si sochu takhle vyfotí,
ale snímek vypadal tak přesvědčivě, že se
rozhodl to zkusit. Brzy začali surfovat ve dvou.
„Když jsme poprvé vyjížděli spolu“, vzpomíná,
„Bugsy běžel hned na příď a zavěsil se všemi osmi drápky“. Vyjížděli na třímetrovém, gumou
potaženém prkně, protože to Bugsymu pomáhá se správným držením. Vždycky v tak dobré kondici
ovšem nebyl. Dva dny poté, co si ho John (doktor místní záchranky) v útulku adoptoval jako tříměsíční
štěně, zachvátil Bugsyho kašel, z něhož se vyklubal zápal plic. John ho odvezl na veterinární jednotku
intenzívní péče, kde setrval, dokud si to jeho majitel mohl dovolit. Zdravotní péči potřeboval i potom,
a proto si John vybudoval JIPku doma. Přikryl prázdné akvárium fólií, čímž vytvořil inhalátor, kde
štěněti podával antibiotika. Bugsy se z toho nakonec vykřesal. Od té doby jeden bez druhého neudělá
ani ránu. „Vzniklo mezi námi pouto naprosté důvěry,“ shrnuje John. „Dobře totiž ví, že se o něj
postarám za všech okolností.“
A to možná taky Bugsymu dodává tolik energie. Chodí spolu surfovat každý týden, ale vyvádějí i další
eskapády, jako například seskoky padákem.
zdroj: readersdigest.cz 01/12
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Tradiční ples
Každým rokem pořádáme pro naše
uživatele ples a nejinak tomu bylo i letos.
„Tradiční ples“ se konal 25. února
v Tančírně. Paní ředitelka přivítala všechny
přítomné a popřála dobrou zábavu. Pro
všechny bylo
připraveno
výborné
pohoštění a díky sponzorským darům i
bohatá tombola. Většina uživatelů se těšila
na vystoupení harmonikáře, pana ing.

Piskoře, který se nám již představil v říjnu a všem
se moc líbil. Poté, co jsme si s ním společně
zazpívali známé písničky, přišel mezi nás nový
oderský starosta ing. Helis Libor.

Následovalo pěkné vystoupení tanečního
souboru pod vedením paní Janíčkové Renaty.
Poté už všichni tančili při hudbě pana Kuru
Štefana s krátkými pauzami na večeři a tombolu
až do večerních hodin.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům,
kteří přispěli svými dary na tuto akci.
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Do dnešního filmového okénka jsme tentokrát zařadili film s Vlastou Burianem, který určitě všichni znáte

Tři vejce do skla
Režie: Martin Frič
Hlavní role: Vlasta Burian, Antonín Novotný, Helena Bušová
Vlasta Burian odjel coby detektiv Babočka na léčení do Karlových Varů. Když se zapisoval
do hotelu, nelíbila se mu cena 40,- Kč za nocleh. A tak navrhl recepčnímu, že mu dá jen
30,-Kč a vzbudí se o 10 korun dřív.
Film Tři vejce do skla točil v Karlových Varech režisér Martin Frič. Detektiva Vincence Babočku poslal do lázní na léčení
nespokojený zaměstnavatel a taky lékař Jaroslav Marvan. „Žádné rozčilování a tučná jídla,“ dostal Babočka doporučení,
jak se má v lázních chovat.
Babočka ve Varech hleděl na korunu. Když přijel z nádraží, nechtěl zaplatit kočímu 35 korun za svezení. „Za ten kousek
hlemýždí cesty? Tady máte dvacet korun, a jestli vám to není vhod, tak mě zavezte zpátky na nádraží a já si sem dojdu
pěšky,“ odbyl kočího.
Tuto scénu natočil Frič ve Varech v ulici Zámecký vrch, u čísla 22 před domy Victoria a Král Anglický. V záběru je vidět
pěkné zdobené zábradlí, dnes je ale na jeho místě obyčejné, ze svařených trubek.
Detektiv v podání Vlasty Buriana byl opravdu svérázný. Když dostal nabídku vypátrat ztrátu peřin, doporučil
okradeným, aby se přikrývali dekou.
V Karlových Varech jezdil Vlasta Burian schovaný na zadním nárazníku auta. Tak se dostal i k hotelu Richmond.
Parkhotel Richmond stojí dodnes v klidné části parku, na břehu řeky Teplé. Je obklopen stylovým anglickým parkem.
Koncem dvacátých let minulého století byla vedle hotelu
vybudována velká taneční terasa, která stála na několika
sloupech na okraji říčky Teplé. Tuto terasu zachytil právě film
Tři vejce do skla. Richmondské terasy se za pár let provozu staly
pojmem. Hrával zde známý pražský orchestr R. A. Dvorského.
Pohodová léta přerušila blížící se katastrofa. Za druhé světové
války byl v hotelu vojenský lazaret. Parkhotel po válce fungoval
jako sanatorium pro sovětské a později německé a rakouské
klienty. Poslední velká společenská akce na terasách byla u
příležitosti zakončení filmového festivalu. Hotelová zahrada se
i přesto své bývalé slávy nedočkala. Neudržované visuté terasy
se záhy začaly propadat, a místo toho, aby byly neprodleně
opraveny, se rozhodlo o jejich stržení.
Snímek Tři vejce do skla vznikal ve třicátých letech i na
slavné Mlýnské kolonádě, kde při svém sledování chodil Babočka. Kolonáda se objevuje i v mnoha dalších filmech. Auto
vezlo Vlastu Buriana na zadním nárazníku i přes Divadelní náměstí. Ve filmu je vidět i Babočkův příjezd na architektonicky
povedené karlovarské vlakové nádraží. To ale bylo v roce 1945 vybombardováno.
Film měl i další neobvyklé spojení s pozdější druhou světovou válkou. V osobním deníku režiséra Martina Friče se
našel zápis z 24. července 1936, v němž Frič líčí, co zažil s Vlastou Burianem v Karlových Varech při natáčení filmu Tři
vejce do skla. „Stala se zajímavá věc. Potřebovali jsme zachytit lázeňský ruch na hlavní kolonádě. Kamera byla připravena,
jen začít. V tom se nám postavil před kameru vysoký muž.
Žádal jsem ho, aby poodstoupil. Nereagoval. Šel k němu Vlasta
Burian a říká mu, Pane, my tady musíme natáčet, koukněte na
ten mrak, co se hrne, a stoupněte si honem někam jinam.‘
Muž však stručně prohlásil, že on může stát, kde chce, a že se
z místa nehne. Mrak se blížil a nezbývalo nic jiného než
povolat strážníka. Ten to skončil jednoduše. Vzal pána
pendrekem přes hlavu, ten si dal říci a honem zašel do
knihkupectví. Byl to K. H. Frank, majitel onoho knihkupectví,
později tyran a vrah,“ citovala před lety z deníku režiséra MF
DNES.
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Klub vaření

Ve čtvrtek 5. března jsme se sešli v Tančírně,
abychom si společně upekli bramborové lokše, tak jak
se dělávají od východního Slovenska po jižní Moravu,
tedy z brambor, mouky a soli. Někde se do lokší
přidávají vejce a s krajem mění jméno. Na Vysočině se
lokším říká „pekáče“, v Hodoníně „patenty“, jinde
„žebrácké placky“ či „laty“.
Na Slovensku je
oblíbenější slaná varianta, kdy se upečené placky na
suché plotně kamen mažou sádlem (nejlépe husím) a
přikusují k polévce, případně se plní kysaným zelím či
mletým masem. Moravané tradičně připravují sladké
lokše, které se potřou povidly, svinou jako palačinky a posypou mákem a cukrem, někdy také přelijí
rozpuštěným máslem.
Uvařené brambory jsme oloupali a pomleli na masovém mlýnku. Přidali jsme mouku a sůl a z rozváleného
těsta jsme formičkou vykrajovali kolečka, které jsme upekli na suché pánvi. Někteří uživatelé si pochutnali na
lokších s povidly, ostatní si lokše jen posolili.

Výtvarný klub
V úterý 10. března jsme se opět sešli v Tančírně a pokračovali v keramické práci. Výrobky máme již
vypálené a tak glazujeme.
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Vypadáš skvěle
Mezinárodní den žen 8. března letos připadl na neděli a tak jsme se sešli až 11. března v Tančírně, abychom společně
oslavili tento svátek. Tentokrát se konal v režii Anežky Horákové, která si připravila pro naše uživatele program.
Jednalo se o pásmo písniček o husopasce, hajném či o cikánce Další bod programu už patřil tradiční akci „Vypadáš
skvěle“, kdy naše Marta s Ivetou, coby vizážistka s kadeřnicí, mění naše uživatelky k nepoznání. Některé nepoznaly
dokonce ani samy sebe…

Mezinárodní den žen
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 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.
13

Posuďte, jak se povedlo zkrášlit naše uživatelky:
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Pranostiky na březen
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Luštěte s námi
Vyluštěné sudoku najdete na 22. straně tohoto časopisu.
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Prodej textilu
16. března proběhl v Tančírně prodej textilu. Uživatelé si tak mohli
nakoupit potřebné oblečení v areálu Domova.
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Zatmění Slunce
V pátek 20. března mohli lidé na území České republiky pozorovat částečné zatmění Slunce. Od roku 2011
jde o největší astronomický jev tohoto druhu na našem území. Na další pozorování zatmění si budeme muset
počkat až do roku 2026, půjde však opět o částečné se zhruba 88procentním zákrytem.
Aby nastalo zatmění Slunce, musí mezi něj a Zemi vstoupit Měsíc, který se zrovna nachází v novu. Často se
setkáváme s tzv. částečným zatměním, které nastává, pokud Slunce a Měsíc nejsou v jedné dokonalé přímce.
Ze Země je pak vidět, že je jediná přirozená družice naší planety výrazně menší než Slunce a zakrývá pouze
jeho určitou část. Ve chvíli, kdy Měsíc zcela zakryje Slunce, nastává úplné zatmění. Stát se tak může pouze
v případě, kdy je čtyřistakrát větší Slunce čtyřistakrát dále od Země než je Měsíc. Eliptické dráhy všech tří těles
se navíc musí v jeden okamžik setkat v dokonalé přímce. Z jednoho určitého místa na Zemi je úplné zatmění
Slunce možné sledovat průměrně jednou za 360 let. Z různých koutů světa se ale dá pozorovat celkový zákryt
slunečního disku Měsícem dvakrát až třikrát do roka.
Zatmění Slunce mohou doprovázet
neobvyklé reakce zvířat, které se často cítí
zmateně a dezorientovaně. To je jeden
z důvodů, proč byl tento astronomický jev
v minulosti spojován s různými náboženskými
událostmi a byly mu přisuzovány mystické
významy.

úplné zatmění Slunce

Co bylo možné v pátek 20. 3. 2015 na obloze sledovat

Turnaj v ruských kuželkách
V úterý 17. března proběhlo další kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách.
V tomto kole byl nejúspěšnější pan Zlámalík Petr, který zvítězil se 44 body. Druhé místo
obsadil pan Buš Jan se 42 body a třetí místo získala paní Bártková Libuše se 41 body.
Vítězům blahopřejeme a všem hráčům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.
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21. března přichází jaro?
Podle počasí tomu nic nenasvědčuje, zato na Staré kuchyni v
teráriu s morčaty zaznamenáváme přírůstek a kozy se už nemůžou
dočkat čerstvé trávy.
Astronomická zima končí a jaro začíná letos přesně 20. března
v 23:44:53h. Jaro skutečné se na tento okamžik příliš neváže, jednou
se o dva týdny zpozdí, podruhé zase předběhne. Astronomické jaro je
totiž dnem jarní rovnodennosti – den trvá stejně dlouho jako noc – tedy 12 hodin. Slunce vychází přesně na
východě v 6 hodin a zapadá na západě v 18 hodin. Nutno však přiznat, že nic z toho není tak úplně pravda.
Byla by, kdyby Země obíhala kolem Slunce po kružnici, kdyby Slunce samo bylo jen bezrozměrným bodem,
kdyby Země neměla žádnou atmosféru, kdyby… Díky tomu se dosti často stává, že první jarní den nastává o
den dříve, tedy 20. března. Vysvětlení je prosté: doba, která uplyne mezi dvěma po sobě následujícími
okamžiky jarní rovnodennosti, tzv. tropický rok nemá ani 365 dní ani 366 dní, ale přesně 365 a 5 hodin
48minut a 46 sekund. Ale to nám naštěstí může být úplně jedno .

Naše kozy

Kozí rodný list
Julie – nar. 12. 4. 2009
Pavla – nar. 12. 4 2009
místo narození
Loučky č. 133
máma: Líza
otec: Zhasilův cap z Louček
dovezené do Domova
v srpnu 2009
17

Výtvarný klub
Blíží se velikonoční svátky, které letos připadnou na 6. duben. Výtvarné kluby 25. a 26.
března jsme tedy zasvětili tvorbě velikonoční přání a malování kraslic.
výroba velikonočních přání

malování kraslic

18

Jarmila Gaberová
7. 1. 1932 – 83 let

Blahopřejeme !!!

19

Narozeniny v únoru slaví

Jaklová Štěpánka
12. 2. 1925 – 90 let

Mikulenková Blažena
13. 2. 1927 – 88 let

Kvapilová Libuše
15. 2. 1934 – 81 let

Blahopřejeme !!!
20

Narozeniny v březnu slaví

Horáková Ilsa
5. 3. 1928 – 87 let

Ohnaiser Josef
21. 3. 1929 – 86 let

Mikulíková Mária
23. 3. 1922 – 93 let

Ohnaiserová Marie
25. 3. 1932 – 83 let
Šímová Olga
27. 3. 1933 – 82 let

Blahopřejeme !!!
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Rozloučili jsme se
„Až umřu, nic na tomto světě se nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
jak k ránu květiny.“
J. Wolker

Rýpar Josef

28. 3. 2015

Pohled ze zpětných vazeb

Pohled na náš Domov očima stážistů, praktikantů, odborníků, příbuzných a návštěvníků:
Pavla Winigová, Domov Jedlí, stážistka: „Nádhera! Jsem nadšená z příjemné rodinné atmosféry,
je tu spousta útulných zákoutí, která jsou maximálně využívána. Líbí se mi staré poličky s vybavením,
připomínající léta minulá. V domově v Odrách bych se cítila opravdu jako doma!“
Dana Kantorová, absolventka rekvalifikačního kurzu: „Velice oceňuji možnosti poznat vysoce
profesionální práci s klienty, paní Martou Martinátovou a paní Renátou Janíčkovou. Je tu velice
vstřícný kolektiv pracovnic, které si vzájemně pomáhají a jsou výborným týmem. Tuto zkušenost
si ráda odnesu do další praxe, budou mi vzorem. Přeji všem, aby bylo i nadále toto zařízení
ohodnoceno jako nejlepší.“
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Luštěte s námi

Tajenka z minulého čísla:

… brácha ji umlátil lopatou.

Jsme rádi, že luštitelů je čím dál více, a proto jsme se
rozhodli vylosovat dva výherce. Dárkový balíček za vyluštěnou
tajenku získala paní Ohnaiserová
Marie a paní Horutová
Eleonora.
Výherkyním blahopřejeme!

Vyluštěné SUDOKU ze strany 15

Znění tajenky ze strany 22:
… asi budete dárcem orgánů.
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Na co se můžete těšit v následujících měsících:

30. dubna
hudební představení Zdeňka Černohouze

„Písničky naší babičky“
Každý týden se koná:
výtvarný klub (pondělí – Tančírna)
Klepárna (Pondělí – Stará kuchyň a Vila)
Čtení z novin (pátek)
Cvičení s overballem
Jednou měsíčně
celoroční turnaj v ruských kuželkách
klub vaření
canisterapie
mše 2 X měsíčně

Zveme Vás na výstavu tvorby pana Poulíčka Ferdinanda „in memoriam“
výstava se koná v době od 11. 5. do 15. 5. 2015 v Městské galerii v Odrách
Vernisáž 11. 5. 2015 od 10,00 hodin
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Luštěte s námi
I tentokrát jsme si pro vás připravili křížovku. Vyluštěnou tajenku odevzdejte ošetřujícímu personálu.

redaktor: Vyrubalíková
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