A tak tu žijeme…
Časopis o životě v našem domově

duben – květen - červen
2015

Vážení uživatelé,
v tomto letním čísle časopisu vám přinášíme vzpomínky na jarní zájezd do Loštic, kácení máje, výstavu
obrázků pana Poulíčka Ferdinanda, besídku MŠ z Jakubčovic a dalších našich aktivit. Samozřejmě jsme na vás
nezapomněli se soutěžní křížovkou a dalšími „hlavolamy“. Přejeme příjemné chvíle s naším časopisem.
Vaše redakce

Seznamte se
V našem kolektivu jsme přivítali dvě nové pracovnice: paní Juráňovou Janu a Stuhlovou Jindřišku.
Prosím, seznamte se…

Juráňová Jana
Jana nastoupila 27. dubna jako pomocnice v kuchyni.
Jana dosud sbírala zkušenosti v Draftexu v Odrách. Studuje
při zaměstnání a časem by ráda pracovala jako speciální
pedagog.
Jak se jí u nás líbí?
Je to pro mne nová zkušenost, něco nového se naučím.
Beru to jako plus. A jestli se mi v práci líbí? V tak fajn
kolektivu tomu nemůže být jinak.

Stuhlová Jindřiška
Inka pracuje od 4. května u nás jako zdravotní sestra.
Do našeho Domova přišla již s bohatými zkušenostmi zdravotní sestry.
Jak se jí u nás líbí?
V Domově se mi opravdu moc líbí a jsem ráda, že mohu pokračovat ve
svém pracovním životě v oboru, pro který jsem se rozhodla v dětství, a
tím je povolání zdravotní sestry. Musím poděkovat Vám, uživatelům,
za Vaše skvělé přijetí, úsměvy, podporu a důvěru, kterou mi dáváte.
Také využiji této příležitosti a děkuji Všem zaměstnancům Domova za vlídnost, pomoc a trpělivost
s mým nástupem a zapracováním. Děkuji, že mohu pracovat ve skvělém pracovním týmu a
prostředí, ve kterém pracují fajn lidé, kteří jsou na pravém místě a svoji práci dělají odborně,
opravdově, vědomě a upřímně. Chci být jednou z nich. Děkuji Vám všem.
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1.dubna je den, kdy je společensky přijatelné dělat si dobrý den z příbuzenstva, sousedů, kolegů, přátel
i nepřátel – a to od prostých žertíků po mnohem složitější šprýmy.

Apríl v datech


První zmínka o Aprílu pochází z roku 1508, kdy Eloy d´Armeval píše o „poisson d´Avril“
(aprílová ryba), což je dodnes francouzský termín pro aprílový žertík. Děti vystřihnou
rybu z papíru a připevní ji někomu na záda, kdo o výtvoru na svých zádech nemá ani
tušení.



První písemná zmínka v Česku je z roku 1690 a zápis pochází od Bartoloměje
Chrystella z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti žertíků stávali příbuzní, kterým
se posílaly nápady na nákupy neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka
do vodováhy, apod.



1698 Jeden z nejstarších známých aprílových
žertíků: v Londýně se rozdávaly fingované
pozvánky do Toweru, kde se mělo konat
„tradiční koupání lvů“.



1993 Jistá německá radiostanice odvysílala
zprávu, že úředníci v Kolíně nad Rýnem
postavili mimo zákon kondiční běžce pohybující se rychlostí vyšší než 9,6 km/h,
protože ruší veverky při páření.

Časy se mění
V roce 1980 oznámila stanice BBC, že Big Ben, londýnské historické věžní
hodiny, nahradí digitální číselník, to aby držely krok s dobou. Následovala
smršť telefonátů od rozzuřených občanů.
Zdroj: Ridersdigest.cz 03/2012

Do našeho Domova přinesl Apríl aprílové
počasí. Při velikonoční výzdobě sněžilo.
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Klub vaření
1. dubna jsme se sešli v Tančírně, abychom společně něco uvařili. Brzy budou velikonoce
a obvykle pečeme perníčky, protože podle lidové tradice by každý člověk měl sníst něco
s medem, velikonočním symbolem zdraví, síly a rodinné pospolitosti. My jsme se však
rozhodli napéct linecké cukroví. Z hladké mouky, másla, vejce,
citrónové kůry a mletého cukru jsme udělali těsto. Vyváleli jsme
jej a formičkou vypichovali tvary, které jsme po upečení spojili
marmeládou.
Manželé po dvaceti letech sedí v restauraci. Najednou k muži
přistoupí krásná blondýnka a políbí ho a praví: „Miláčku, uvidíme se
večer?“
„Ale samozřejmě, kočičko,“ odpoví manžel. Blondýnka odejde a
šokovaná manželka se ptá: „Kdo to byl?!“
„Moje milenka.“ Žena dostane hysterický záchvat a řve na muže: „Ty
darebáku, já se s tebou rozvedu, tohle nestrpím!“ „Dobře, rozvedeme
se, ale zapomeň na dovolené v Karibiku, norkové kožichy, lyžování
v Alpách…“
Manželka rychle ztichne a nastane napjaté ticho. Okolo přechází starší
pán s krásnou brunetkou a pozdraví se s manželem. Žena se ptá: „Kdo
to byl?“ „Kolega z práce se svojí milenkou.“ Manželka je chvíli ticho a
potom prohodí: „Ta naše je hezčí.“

Velikonoce
Lidé se odedávna radovali z návratu slunce a s jím spojeným probuzením přírody a příslibem
pokračování života. Velikonoce jsou pak nejznámější podobou oslav příchodu jara, které připomínají smrt
i zrození zároveň. Na stránkách našeho časopisu pravidelně připomínáme zvyky s tímto svátkem spojené.
Tentokrát bychom chtěli tyto svátky přiblížit z pohledu různých náboženských kultur.
Slavení Velikonoc je od počátku křesťanství významově spojeno
s židovským svátkem Pesach (hebrejsky přechod, přejití), který
upomíná na vyvedení lidu izraelského Mojžíšem z Egypta. Křesťané
totiž Ježíšovu smrt a vzkříšení chápou jako naplnění starozákonního
obrazu zmíněného útěku Izraelitů z Egypta. Podle staré křesťanské
tradice Velikonoce sice neměly připadnout na tytéž dny jako Pesach,
ale v gregoriánském kalendáři toto není možné dodržet, a proto se
oba svátky více či méně kryjí. Pesach tedy letos trvá od západu slunce
3. dubna do soumraku 11. dubna, letošní Velikonoce začínají na Bílou
sobotu 4. dubna a Velikonoční pondělí, svátek Kristova zmrtvýchvstání, pak připadá na 6. dubna.
O první noci svátku Pesach se podává večeře, která má svůj přesný řád a provázejí ji tradicí stanovené
úkoly. Rodina se svátečně obleče. Nejprve se podávají symbolické pokrmy na tzv. sederovém talíři: zro´a (v
ohni opálená skopová kost se zbytkem masa symbolizující obětního beránka), vejce uvařené natvrdo (symbol
nového života a Izraele, který je přirovnáván ke žloutku, který nikdy zcela nesplyne s bílkem, stejně jako Izrael
nikdy nesplynul během pobytu v Egyptě s ostatními národy), macesy (kulaté nebo obdélníkové placky
z nekvašeného těsta, což je připomínka spěšného odchodu Židů z Egypta), maror (hořké bylinky připomínající
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hořkost otroctví), majim (slaná voda připomínající zázrak přechodu přes moře do země zaslíbené) a charoset
(směs oříšků, strouhaných jablek, mandlí, skořice, zázvoru a červeného vína, připomínající hlínu, z níž
zotročení Izraelité museli vyrábět cihly pro faraona). Při sederové večeři je také nezbytný dostatek červeného
vína, protože povinností stolovníků je čtyřikrát naplnit vínem kalich a čtyřikrát ho vypít. Čtyřka v tomto
případě symbolizuje čtyři výrazy pro vysvobození, o nichž se zmiňuje příběh Exodu: „Vyvedu vás ven…“,
„Osvobodím vás…“, „Zachráním vás…“, „Přijmu vás za
svůj lid…“. V průběhu večeře se pak podávají další tradiční
jídla – paštika z telecích jater, nadívané kuře nebo ryba,
k tomu se nalévá pesachové víno. Během večeře se čte
kniha - tzv. Hagada. Ta vypráví příběh o odchodu z Egypta
a připomíná jeho různé aspekty. To je právě na tom
svátku to nejdůležitější, aby si židé připomněli, co se
v Egyptě stalo.
Pravoslavné Velikonoce se slaví zpravidla o týden
později než křesťanské, v letošním roce připadá
velikonoční neděle na 12. duben. V Řecku, Bulharsku, Srbsku a dalších balkánských zemích půst končí
snědením prvního dočervena obarveného vejce, které se nazývá „čuvarkuče“ – hlídač domu. Jeden tento
„hlídač“ je pak po celý rok ponechán v obývacím pokoji nebo v seníku. Slavnostní oběd přichází po
bohoslužbě o velikonoční neděli. Většina jihoslovanských národů připravuje jehně nebo kůzle na rožni či
tradičnějším způsobem zvaným „pod pekou“: maso nakrájejí, přidají k němu brambory, mrkev, papriky
rajčata a rozmarýn, zapékací mísu přiklopí víkem a zahrabou ji do žhnoucích uhlíků. Maso takto pečou několik
hodin, je pak měkké a zelenina šťavnatá. Na svátečních stolech v Řecku nesmí chybět polévka majiritsa
z jehněčích vnitřností, rožněné jehněčí maso, načerveno barvená vejce a vaječný koláč.
Zdroj: Receptář speciál 1/2015

„Ostrovanka“, češka trvale žijící na řeckém ostrově Korfu:

Opět od brzkého rána hrají v ulicích rozespalého města kapely, zvony bijí jako
o život a z kostela Sv.Spyridona se ozývá ranní mše.
Město se pomalu probouzí, ranní opar se zvolna rozptyluje, obchodníci, ač
neděle a ještě k tomu velikonoční, otvírají své krámky.
Adonis hned po ránu vaří „sutzukakia“, to jsou takové válečky z mletého masa
s rajskou omáčkou, odpoledne totiž jedeme na návštěvu ke známé Marii, která
nás pozvala k ní na dvůr, kde se bude slavit.
Z domu odcházíme kolem půl druhé a všude kolem nás už se pečou jehňata a kozy
na obrovských špízech. Když říkám všude, myslím tím skutečně všude. Lidé tady ve městě, kteří nemají
žádné dvorky a zahrádky, si prostě vytáhnou židle a stoly ven na ulici a slaví před svým domem, mezi
zaparkovanými auty, v uzounkých uličkách, prostě kdekoliv najdou kousek volného místa.
Sotva vyjíždíme z města, zamotáváme se do kolony aut, dnes se snaží někam vyjet většina lidí. Slavnostní
posezení s přáteli, rodinou či jen tak sami někde na pláži nebo na louce. A zase okolo napíchnutá hubená
kozí a ovčí těla, opékající se do zlatova, vydávající zvláštní zápach, tak typický pro velikonoce.
U Marie už je menší společnost. Několik dětí, dvě dámy o něco starší než já a jeden muž kolem čtyřicítky.
Představujeme se navzájem, ženy jsou příjemné, děti se docela baví, jen muž sedí s černými brýlemi na
očích, kouří jednu cigaretu za druhou a mlčí. Začínám ho trošku víc sledovat a všímám si věcí, které mě
strašně odpuzují:
-muž si chce nalít kořalku a místo aby vstal a obstaral se sám, křičí: sklenici a led!!
-má okousané nehty, jen na malíčku si pěstuje jeden dlouhý nehet /typický znak řeckých buranů/,
-bílou košili má rozhalenou až kamsi po prsa, z rozhalenky mu čouhají husté černé chlupy, ve kterých se
topí zlatý přívěšek na tlustém řetězu,
-na stole před sebou má položen mobilní telefon a každou chvilku na něm cosi vymačkává,
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-protože sedím vedle něj, zkouším s ním navázat řeč, ale zcela bezúspěšně, nakonec mi řekne, že neumí
česky. Já jsem na něj ale samozřejmě celou dobu mluvila řecky. No nevadí, nemusím se líbit úplně
každému, koneckonců naše nesympatie budou zřejmě vzájemné. Maria snáší na stůl obrovské množství
jídla, od pečené kozy a jehněte, přes smažené lilky a Adonisovy sutzukakia až po saláty, olivy a
načerveno nabarvená vajíčka, která mají přes sebe navlečen obal s panenkou Barbie…
V pozdním odpoledni napadá Adonise, který se začíná lehce nudit, že bychom si mohli vyjet do
Pelekasu, což je místo na západním pobřeží, odkud se z vesnice položené vysoko v kopcích dá sledovat
úžasný západ slunce. Hezký nápad, který ale kromě nás dostalo dalších zhruba 250 lidí, takže v Pelekasu
znova uvízneme v koloně aut, nakonec se dostáváme do známé kavárny na vrcholku, pozorujeme
zapadající slunce, které se pomalu utápí v klidné hladině moře. Okolo se začínají objevovat červánky, já
zapomínám na dav okolo sebe, na nepříjemného muže z dnešního odpoledne, jen se tiše dívám,
obdivuju západ slunce kdekoliv na světě a myslím na své blízké, kteří jsou tak daleko, jestli to samé
slunce pozorují taky.
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150,-Kč a další + 100,- Kč za osobu.

Po poradě si uživatelé zazpívali písničky
při kytaře s panem Lévem.

Pranostika na duben
Jak mráz uvidí Juru (24.4.), opustí každou ďuru.
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Výtvarný klub
14. dubna uživatelé glazovali zvonkohry a další hotové vypálené výrobky. V příštích výtvarných klubech
bude ještě třeba zhotovit další zvonkohry, misky, zvonečky a koule. Všechny tyto předměty budou
určeny k prodeji na srpnové veselici.

Bowling v Novém Jičíně

15. dubna jsme se zúčastnili bowlingového
turnaje, pořádaného denním stacionářem
Škola života v Novém Jičíně. Naše družstvo,
sestávající z pana Gricha Valentína a paní Jany
Hyvnarové, si vedlo velmi statečně. Za
povzbuzování paní Lukašíkové Anny dosáhlo
velmi pěkného výsledku, který však na
vítězství tentokrát nestačil. Účastníci turnaje
si tento den užili a odjížděli s výbornou
náladou.
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Turnaj v ruských kuželkách
Zasportovat si můžou všichni uživatelé i v našem Domově. Dne 28. dubna proběhlo další
kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách. Zúčastnilo se ho 16 aktivních hráčů, z nichž
nejúspěšnější byla paní Lukašíková Anna, která nahrála 41 bodů. Druhé místo obsadily paní
Bártková Libuše a Válková Eliška s 36
body. Třetí místo patřilo paní Chmelové
za 34 body.

Hudební představení
30. dubna přijel potěšit uživatele hudební soubor Zdeňka Černohouze, zastoupený uměleckou agenturou
Viola, pořadem „Písničky naší babičky“. Zdeněk Černohouz a Jaroslav Šolc za doprovodu akordeonu a kytary
představili

pásmo

písní

národních,

písně

staropražské, písničky lidové ze všech koutů naší
vlasti (zvláště pak valašské a slovácké). Uživatelé
si mohli poslechnout písně méně známé, a hlavně
si zazpívat spolu s účinkujícími písničky známých
a populárních autorů, jako jsou např. Fanoš
Mikulecký, Karel Hašler, František Kmoch, Václav
Bláha a další.
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Stavění máje
V Domově ctíme tradice a tak 4. května jsme postavili
májku.
Májka se stavěla den před svátkem apoštolů Filipa a Jakuba
tzn. 30. dubna. Dodnes je jejich svátek posunutý, přesto se
stále noci z posledního dubna na 1. máje říká Filipojakubská
noc.
Májku podle tradice měli stavět neženatí mládenci a její
vršek zdobit nevdané dívky. To už dnes neplatí a stavění se
účastní všichni, komu se chce. Májky se stavěly v centru
obce, na fotbalovém hřišti, u restaurací apod. Pro výrobu se
používaly smrky. Bylo důležité vybrat pěkný strom, rovný,
dostatečně vysoký, protože čím vyšší májka, tím větší chlouba stavitelů. Májka se do rána hlídala. Někdy se
pokoušeli ji lidé z vedlejších vesnic nebo stavitelé konkurenčních májek postavený strom porazit a ukrást
vršek. To pak byla velká ostuda a bylo nutné koupit vršek zpět. Výkupné bývalo vysoké. Pokud se vršek
nevyplatil, pak se nemohla uskutečnit tancovačka, která se pořádala k příležitosti kácení máje. Na jihu
Moravy se hlídala májka každou noc po celý měsíc, u nás vždy jen tu jednu noc. V tu noc se kromě hlídání
májek také zapalují ohně proti čarodějnicím, které podle pověsti právě na Filipojakubskou noc mívaly svoje
slety. Na konci května se májka kácela.
Vzhledem k tomu, že jsme v Domově
Na rozloučení, mé potěšení, postavím pod okny máj! Aby
postavili májku až 4. května nemuseli jsme se
věděli falešní lidi, že jsem já chodíval k vám.
čarodějnic obávat .
K. J. Erben

Zdroj.:zeměžluč.cz/staveni-maje

I paměť chce trénovat
Myslíte si, že zapomínání automaticky patří ke stáří? Vůbec ne! Je ale třeba paměť trénovat. Podle
odborníků dokonce už od 25 let!
Kam jsem zase dala ty brýle? Jak se jmenoval ten člověk, kterému mám zavolat?! Až na tyhle otázky dojde,
musíme zpozornět! Jakmile začneme zapomínat jinak běžné věci, měli bychom co nejdříve reagovat. A
jediným způsobem, jak ji opět zprovoznit je trénink paměti.
Mozek funguje jako počítač. Skládá se z několika částí, které mají dohromady na starosti fungování
veškerých tělesných funkcí. Myšlení mají v popisu práce malé šedé buňky, které se nachází v mozkové kůře.
Objevy z posledních let ukázaly, že za naším myšlením, tedy i za pamětí, stojí nejen šedá kůra mozková, ale i
další centra v mozku. Mozková centra jsou mezi sebou propojena a navzájem se ovlivňují. Fungují skutečně
jako počítač a stejně jako počítač se mohou porouchat: spoje mezi mozkovými centry, kde jsou uchovány
vzpomínky, nefungují. Vzpomínka jakoby nebyla (brýle nenajdu).
Trénování paměti donutí mozek, aby stále obnovoval paměťová spojení, a pokud už vyhasnou, vytvořil
spojení nová. Nemusí jít o nic složitého: křížovky, sudoku a jiné luštění.
Dvě starší dámy hrají pasiáns. Jedna povídá: „Je mi to, drahoušku,
hrozně líto. Známe se už tak dlouho. Jsme kamarádky od dětství a já
si prostě nemůžu vzpomenout, kdo jsi. Mohla bys mi aspoň říct, jak
se jmenuješ?“ Druhá dáma dlouho mlčí, přemýšlí a pak řekne: „Do
kdy bys to potřebovala vědět?“
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Luštěte s námi

Vyluštěné sudoku najdete na předposlední
straně tohoto časopisu.

Výstava tvorby pana Poulíčka
Ve dnech 11. až 15. května náš
Domov uspořádal výstavu tvorby pana
Poulíčka „in memoriam“ v Městské
galerii v Odrách. Při zahájení výstavy
proběhla vernisáž, které se kromě našich
uživatelů zúčastnil i starosta města Oder
ing. Libor Helis, místostarosta Ing. Pavel
Matušů a neteře pana Poulíčka. Pro všechny bylo připraveno
bohaté pohoštění.
Pan Poulíček Ferdinand žil v našem Domově od roku 1998,
kdy při povodních přišel o dům a veškerý majetek. Našel však
nový smysl života. Začal totiž malovat. Jeho obrázky dodnes
zdobí interiér našeho Domova i stěny místních školských
zařízení. Zemřel 8. prosince 2014 ve věku 101 let.
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Turnaj v ruských kuželkách
13. května v Tančírně proběhlo květnové kolo celoročního turnaje v ruských kuželkách.
V tomto kole se dařilo všem hráčům. S 37 body zvítězila paní Válková Eliška. O druhé místo se
podělili hned 4 hráči, kteří nahráli 36 bodů, a to: Jaklová Štěpánka, Bártková Libuše, Grich
Valentín a Buš Jan. Třetí místo patřilo paní Horákové Ilse za 35 bodů. Vítězům blahopřejeme a
přejeme všem hráčům úspěchy v dalších kolech.

Vážení uživatelé,
dostal se mě do ruky tento recept.
Lidé, kteří tento recept vyzkoušeli, dokonce pocítili ustupující bolesti již
během prvního týdne. Pokud máte podobné problémy s bolestmi v
kloubech, zádech, nohou nebo krku, je tento recept určen právě vám.
Vaše Miroslava Chodurová
Želatina
Existuje velmi jednoduchý, rychlý a levný recept na odstranění bolesti zad, kloubů a nohou a to během
jednoho měsíce pravidelného užívání obyčejné želatiny.
Recept je následující:
Kupte si v obchodě 150g želatiny v prášku. To je dávka na dobu 1 měsíce.
Večer nalijte 5 g želatiny (dvě ploché lžičky) do čtvrt hrnku studené vody. Promíchejte a nechte stát až do
rána (mimo lednici) Želatina nabobtná přes noc do želé. Ráno vypijte směs na lačný žaludek. Můžete přidat
oblíbený sirup, med, ovoce nebo smíchat s jogurtem. Zkrátka jakkoli vám konzumace bude vyhovovat. Již po
týdnu můžete v závislosti na typu a stupni vašeho onemocnění začít vnímat ustupující bolesti v zádech,
kloubech, nohou i šíji.
Průběh léčby je jeden měsíc a vhodné je kůru zopakovat po 6 měsících, tedy 2x do roka. To je způsob, jak
obnovit „mazání“ kloubů.
Mnoho lidí tomuto receptu nevěří, protože se jim zdá až příliš jednoduchý. Obracejí se na drahou a
devastující chemii, která stejně moc nepomáhá. Kdo z přátel tento recept vyzkoušel, mi potvrdil opravdu
viditelné změny. Proč je želatina tak dobrá pro klouby? Želatina je produkt živočišného původu, který se
získá zpracováním pojivové tkáně hovězího skotu – šlach, kostí a chrupavek a tím se získá kolagen v té
nejčistší podobě. Ten má pozitivní vliv na stav našich vnitřních vláken a malých cév. Obsahuje dvě
aminokyseliny: prolin a hidrosiprolin, které mají pozitivní vliv na obnovu pojivové tkáně. Želatina je schopna
podpořit růst a rozsah pojivové tkáně, což je velmi důležité u nemocných kloubů. Želatina je užitečný
produkt pro zlepšení zdraví: posiluje klouby a srdeční sval, zlepšuje metabolismus, zvyšuje duševní
schopnosti, udržuje zdravou pleť, dodává pružnost a pevnost šlach a vazů. Brání vzniku osteoporózy a
osteoartrózy, vede ke zlepšení růstu a struktuře vlasů a nehtů, nenahraditelná při dysplazii. Pakliže
nemůžete sportovat, máte dědičně nedostatek kolagenu, pociťujete bolesti zad a kloubů nebo je vám už
přes padesát, zkuste tento nekomerční recept a uvidíte sami. Můžete jen získat.
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Snoezelen
Na konci loňského roku se nám podařilo připravit a vybavit část místnosti pro multismyslovou metodu
Snoezelen. V květnu probíhaly konečné úpravy a místnost je již připravena k použití. Snoezelen bude sloužit
k relaxaci a k celkovému uvolnění, bude našim
uživatelům přinášet nové zážitky a zkušenosti.
Podle definice Mezinárodni organizace sdružující
odborníky a přátele Snoezelenu je slovo Snoezelen
odvozeno ze slov „snuffelen“ (čichat) a „doezelen“
(dřímat). Počátky Snoezelenu jsou v 70. letech 20.
století v práci založené na smyslových podnětech
dvou amerických psychologů Clelanda a Clarka.
Navázali na ně nizozemští odborníci Ad Veheul a Jan
Hulsegge, kteří postup aplikovali u osob s těžším
mentálním a kombinovaným postižením. Výsledkem
bylo vytvoření speciálních pokojů, kde panovala
atmosféra bezpečí a důvěry.
Vybavení místnosti nabízí využití hudby, světelných stimulů, matrací, čichových a hmatových stimulů atd.

Kuchyňská linka
Další novinkou v našem Domově je výměna kuchyňské linky v kuchyňce Tančírny. Stařičká kuchyňská linka,
jakou pamatují i naše babičky, byla zrenovována a vkusně doplněna o další starožitné předměty.

Pranostika na květen

Májový deštíček, dejž nám ho pánbíček,
aby se vydařil na poli chlebíček.
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Zájezd – muzeum tvarůžků v Lošticích
Ve středu 20. května jsme vyrazili na zájezd. Ačkoliv byl
zamračený deštivý den, nám to nevadilo. Navštívili jsme
totiž muzeum sýra, který známe všichni hlavně pro svou
nezaměnitelnou „vůni“. Přibližně po hodině cesty jsme
vystoupili v Lošticích, kde se od roku 1876 vyrábějí
Olomoucké tvarůžky.
Muzeum v dnešní podobě bylo slavnostně otevřeno
teprve 26. června 2014. (Původní muzeum, které sloužilo
veřejnosti od roku 1994, bylo umístěné uvnitř výrobního
závodu,
což
značně
omezovalo jeho
rozvoj). Vstup do muzea začíná v bývalých stájích prvními
zmínkami o výrobě Olomouckých tvarůžků i s fotografiemi. Dál
pak volně sleduje linii výroby od zpracování tvarohu, formování a
koupání tvarůžků, až po jejich balení. Druhé poschodí otevírá
dobová pracovna Karla Pivného, v další místnosti jsme si prohlédli
film, který nás dovedl do doby, kdy se členové rodu Wesselsů stali
největšími výrobci Olomouckých tvarůžků.

Výlet jsme zakončili ochutnávkou specialit v místní Tvarůžkové
cukrárně.

Historie výroby tvarůžků
Výroba Olomouckých tvarůžků je v oblasti Haná doložena
již na přelomu 15. a 16. století. V prostorách dnešní A. W. spol. s r. o. v Lošticích se Olomoucké tvarůžky vyrábějí
od roku 1876. Původní manufakturní výrobu zahájil Josef Wessels se svou manželkou. Živnost v roce 1897 převzal
jejich syn Alois Wessels, který koupil vlastní dům, upravil dvorní trakt pro potřeby rozšiřující se tvarůžkárny. Výroba
se rychle rozšiřovala, v roce 1912 měla firma již 36 zaměstnanců a do první světové války se firma A. W. stala
největším výrobcem tvarůžků.
V r. 1917 převzal firmu A. W. zeť Aloise Wesselse Karel Pivný, který v roce 1924 začal pracovat s formovacími
stroji a dalším zařízením. Tuto, na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu provozovali manželé Pivní až do roku 1948.
Po znárodnění byla tvarůžkárna postupně součástí několika národních a státních podniků. Výroba tvarůžků
dlouhodobě klesala, do technologie a zejména objektů se téměř neinvestovalo.
K 1. 1. 1991 byla tvarůžkárna v restituci vrácena potomkům původních majitelů. Ihned byla zahájena výroba s 25
zkušenými zaměstnanci, z nichž někteří pracovali ještě za Karla Pivného. Důležitým mezníkem se stal rok 1997, kdy
došlo k zásadní změně technologického zařízení. Namísto již zastaralých formovacích strojů byla instalována
automatická formovací linka s dvojnásobnou kapacitou a současně byly dřevěné desky nahrazeny nerezovými
zracími rošty.
S výrobou se zvyšoval počet pracovníků, kterých je v současnosti kolem 130, hlavně z Loštic a okolí.
zdroj: http://www.tvaruzky.cz/
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Výtvarný klub
27. května jsme na Tančírně pokračovali v práci s keramickou hlínou.
Veselice se blíží a my stále ještě musíme vyrobit spoustu zvonkoher,
koulí, misek a jiných výrobků.

Kácení májky
1. června byl v Domově ve znamení „kácení máje“. Pro uživatele bylo připraveno občerstvení (opečená
klobáska) a k poslechu, tanci a pohodě zahrál na harmoniku pan Piskoř.
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Máme tu červen a naše uživatelky kontrolují, jestli kytičky, které zasadily, vykvetly.

Pranostika na červen

Netřeba v červnu o déšť prositi,
přijde, jak začne kositi.
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Besídka MŠ Jakubčovice
9. června přijely děti z mateřské školy z Jakubčovic potěšit naše uživatele pásmem básniček, písniček a
tanečků. Jejich vystoupení se uživatelům moc líbilo a již se těší, co si děti pro nás připraví před vánoci.

Turnaj v ruských kuželkách

11. června proběhlo v Tančírně
červnové kolo celoročního turnaje
v ruských kuželkách. Zaslouženým
vítězem stala paní Horutová Eleonora, která v tomto kole získala 41
bodů. Na druhém místě se umístila
paní Jaklová Štěpánka s 37 body a
třetí místo obsadila paní Bártková
Libuše s 35 body. Vítězům blahopřejeme a přejeme všem hodně
zdaru do dalších kol.
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Prodej textilu
15. června zavítali k nám prodejci textilu. Uživatelé si tak mohli nakoupit
potřebné oblečení v areálu Domova.

Canisterapie
Dne 29. června navštívil náš Domov pan Došek se svými psy. Uživatelé se na setkání
vždy těší, mohou si psy nejen pohladit, ale i vyzkoušet polohování, metodu, kdy na
uživatele působí psí tělesná teplota, rytmus dechu a srdce. Dochází tím k uvolnění
svalstva a k celkovému zklidnění.

Zatímco u nás zná většina lidí léčebné využití koní a psů, v zahraničí se k zooterapii využívají nejrůznější
druhy zvířat. Paní Rebecca Stoutová se podělila o své zkušenosti se zooterapií v časopise Náš miláček, číslo
5/2002. Pro formu autismu, kterou má její syn Sean, je typické snížení sociálních, jazykových a vývojových
schopností proti zdravým dětem. Pokud se podaří tyto problémy překonat, mohou se takoví lidé poměrně
dobře zařadit do společnosti. Je to však dlouhá cesta a těžká práce.
„Ve dvou a půl letech byla u Seana stanovena diagnóza autismus.
Znal jen pár slov, nevěděl, jak se jmenuje jeho bratr, a nepoužíval
pro nás správné označení „mami“ a „tati“. Řadu hodin trávil křikem
nebo tím, že v naprosté tichosti seděl, rovnal autíčka, ale nehrál si
s nimi. Byl zablokovaný celá léta. Pokud nebyl agresivní, stahoval se
do svého vlastního světa. Byli jsme vězni jeho světa, a pokud jsme
ho narušili, přestal se učit a dělat pokroky.
S manželem jsme oba milovníci zvířat a přírody. Když byl Sean
malý, měla jsem doma jedinou květinu, umístěnou mimo jeho
dosah. Jedinou květinu! Byla to jediná známka života v našem bytě…, ale pro mne to byl ostrov naděje.
Myslím, že jsme měli štěstí, že po většinu života měl nejlepší možné podmínky ve škole, nejlepší léčbu a
domácí terapii, vyhovující jeho momentálním potřebám. U dětí s těmito problémy je běžný vývojový skok
kolem pěti až pěti a půl let. Byli jsme svědky tohoto průlomu u Seana a chytali se každé příležitosti. Jednou
z nich byl návrat zvířecích společníků do našeho domova. Přinesli jsme domů rybičky. Sean byl obsesivně
fixován na žáby, a tak bylo dalším krokem donesení australských žab. Obdivoval je a nechával je na pokoji.
Od té chvíle jsme pomalu přidávali zvířecí členy rodiny. I přes své obrovské pokroky byl Sean zaujatý proti
psům a kočkám. Když mu bylo 8 let, všechny nás zaskočil. Jeho stereotypní pohyby, typické pro autisty, téměř
zmizely.
Jednoho dne jsem veškerá varování hodila za hlavu a přinesla domů dvě fretčí mláďata pro staršího syna
Scotta. Sean se na vetřelce díval s očima dokořán. Pak se stala ta nejpodivuhodnější věc. Ačkoliv se zpočátku
choval znepokojeně, nikdy se skutečně nerozrušil, ani jim neublížil. Musím zdůraznit, že jsme na Seana i
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fretky pečlivě dohlížela doslova každou vteřinu. Když se první den vrátil ze školy, vrazil do dveří, plácl sebou
před klec (odmítal si sundat batoh s učením) a jenom na ně zíral. Když jsme se přiblížila, řekl jen: „Psst!“ Seděl
tak půl hodiny, dokud se freťata neprobudila. Dokonce, když k nám přišla návštěva, chránil první týdny fretky
natolik, že jí nedovolil ani se na ně podívat. Celé měsíce jsem dohlížela a pečlivě sledovala situaci. Sean se
učil sebeovládání, naučil se, že fretky musí za všech okolností dostat vodu a jídlo. Naučil se je bezpečně držet
a hrát si s nimi.
Na Den svatého Valentýna jsme pro Seana připravili překvapení. Zašli jsme do místního útulku, aby si
vybral vlastní fretku. Paní, která útulek vedla, rovnou řekl, že chce „výjimečnou“ fretku, protože i on je
„výjimečný“. Nechala ho prohlédnout si všechny fretky, až mu konečně ukázala velkého a zdravého mladého
fretčího kluka. Hned si padli do oka a celé odpoledne si v útulku spolu hráli a seznamovali se. Sean držel
Rockyho a ujišťoval se, že je opravdu „výjimečný“. Paní mu řekla, že určitě je, protože se do útulku dostal
polomrtvý. Je to malý zázrak, že vůbec přežil. Musel toho hodně překonat, stejně jako Sean. Dnes zná Sean
jména všech krmiv pro fretky, umí čistit klec, měnit vodu v napáječkách, dát fretce vitamíny, uklízet její
hromádky, vzít ji k veterináři a spoustu dalších věcí.
Když jsme měli první fretky, Sean se opičil po otci a opakoval jeho pohyby a slova. Pak však udělal
významný krok vpřed ve svém rozvoji. Začal na ně spontánně mluvit vlastními slovy a z vlastních důvodů.
Jeho pokroky jsou pomalé a namáhavé, ale pokračují dodnes. Často vidím, jak se vliv tohoto vztahu přenáší
do Seanova života. Před dvěma lety se nám ho nepodařilo zapojit do baseballové ligy pro děti se zvláštními
potřebami. Znal pravidla a trval na nich, takže upravená pravidla nedokázal akceptovat. S velkými výhradami
jsme zkusili řádnou ligu. Nepochybovali jsme o tom, že Sean dokáže dobře hrát, ale silně jsme pochybovali,
že se vyrovná se sociálními situacemi, kdy bude muset snášet doteky, hluk a další útoky na jeho smysly. Když
byl poprvé na hřišti, byl tak vystrašený, že vůbec nedokázal přejít k ostatním dětem. Dala jsme mu do ruky
Rockyho a viděla jsem, jak se jeho obličej i tělíčko uvolňují a jsou méně ztuhlé. Spolu jsme šli k chlapcům,
kteří Seana zdravili šklebením a pokřikováním. Ten neřekl ani slovo a jenom vrtěl nebo kýval hlavou na
otázky. Celkem brzy stál na pálce a čekal na míč, ale ne bez Rockyho mezi diváky. A fretky začaly přinášet
štěstí. Seanův tým prošel ten rok turnajem a vyhrál šampionát. To vše bylo pro Seana vedle fretek
nejpozitivnějším životním zážitkem. Seanova prognóza je dobrá. Učí se čím dál víc o fretkách a přejímá stále
větší zodpovědnost. Každý den si sedá s Rockym na klíně a vypráví mu o všem možném.
Myslím si, že fretky mohou být pro děti se zvláštními potřebami velkým přínosem. Neslintají, nefuní,
neštěkají, neskáčou a nestrkají jako psi. Na rozdíl od koček se nemusíte obávat, že děti poškrábou nebo že
se jich budou bát. Není pravděpodobné, že by děti pokousaly, a pokud přece k tomu dojde, jde o mnohem
méně závažné poranění než u psa nebo kočky, a tak dětem nenahánějí takový strach. Mají jemný, ale vytrvalý
způsob vyžadování pozornosti, který je pro tyto děti vhodný.“
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Smyslová zahrada
30. června zaměstnanci našeho Domova
uklidili nový prosklený pavilon smyslové
zahrady, aby mohl sloužit pro uživatele.

I v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže o nejlepší časopis domova pro seniory „Zlaté listy 2014“, kterou
pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Domovem pro seniory Heřmanův Měštec.
Jedná se o teprve druhý ročník soutěže, která je určena pro registrované poskytovatele sociálních služeb
v ČR. V loni jsme obsadili 4. místo v kategorii A (do 6 výtisků za rok). Doufáme, že v letošním roce o nějakou
příčku poskočíme .

Citát

Až ti bude nejhůř, otoč se ke
slunci a všechny stíny
padnou za tebe.
John Lennon
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30. června byl ukončen vzdělávací projekt s názvem „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách
příspěvkové organizace Domov Odry“, financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Jedním ze
školení tohoto projektu byl kurz „Biografický model péče o klienta“, který probíhal v době od 22. dubna
do 27. června letošního roku v Brně. Tohoto kurzu se zúčastnilo 8 našich pracovnic. Zde přinášíme
příspěvek jedné z nich, paní Dity Chudé:
„Tímto článkem bych chtěla poděkovat za spolupráci na vytváření závěrečné písemné práce pro
akreditovaný kurz „Biografický model péče o klienta“ uživatelům našeho Domova Odry.
Osm zaměstnanců spolupracovalo s osmi uživateli a společně zpracovávali jejich biografickou knihu. Byla
to práce náročná jak časově, tak mnohdy i emočně. Myslím si, že výsledek stál určitě za to. Uživatelé
zavzpomínali na své dětství, mládí a dospělost. Vypracovávali jsme rodokmeny jejich rodin. Tato závěrečná
práce byla podmínkou absolvování akreditovaného kurzu „Biografický model péče o klienta“. Hlavně díky
našim uživatelům jsme tento náročný kurz úspěšně absolvovali.
Součástí byl i zájezd do Vídně, kde jsme navštívili zařízení pro
klienty s poruchou nebo ztrátou zraku „Johann-Wilhelm-KleinHaus“. Toto sociální zařízení nabízí různé možnosti péče: od trvalé
pobytové služby po krátkodobý pobyt z důvodu prudkého zhoršení
zdravotního stavu či tzv. odlehčovací službu. Tento dům má
kapacitu 120 lůžek. Nachází se v centru Vídně, ale díky staré zahradě
si připadáte jako v klidné předměstské čtvrti.
Lidé bydlí na 1 až 2-lůžkových pokojích, jsou jim podobně jako u
nás nabízeny různé aktivizace a rehabilitace. Při naší návštěvě
zrovna pletli, motali vlnu, protahovali provázky, trhali papíry. Pozitivně nás zaujala různá madla a vodící
zábradlí, která klienty dovedla až na místo určení. Určitým zklamáním byla příliš velká jídelna připomínající
nádražní halu, poměrně málo vyzdobený interiér a personál, který chodí v bílých stejnokrojích. Hodně nám
to připomínalo pobyt v nemocnici. Velkou výhodou byl vysoký počet zaměstnanců, tudíž i větší individuální
péče. Byla cítit důvěra klientů v personál, který byl velmi milý, ochotný a vstřícný.
Odpoledne jsme si zajeli oživit historii
zámku Schönbrun a jeho nádherných
přilehlých zahrad. Také jsme navštívili centrum
Vídně a ochutnali pravý Vídeňský řízek a
Sachrův dort. Vídeň byla překrásná, počasí
nám přálo, ale dojmy z Johann-Wilhelm-KleinHausu byly dosti rozporuplné. Co bychom jim
mohli závidět, byla překrásná kaple a
dostatečný počet personálu.“
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Byl jednou jeden dům
Rok výroby: 1974
Režie: František Filip
Hlavní role: Vladimír Menšík,
Jana Hlaváčová, Miloš Nedbal

Děj se odehrává v domě č. 12 ve fiktivní pražské
Bagounově ulici. Majitel domu, radní pan Nerudný,
má čtyři syny. Ti dostali jména po antických
hrdinech: Achilles, Hektor, Patrokles a Paris. Ani
jeden z nich se však nevyvedl podle jeho představ. V domě žije řada lidiček, jejichž osudy se prolínají společně
s osudy českého národa za doby Protektorátu. Například trafikant Soumar, kterému neustále stěhují jeho
trafiku, boxer Arnošt Ticháček, který žádný zápas nevyhrál, policista Ulč, který kolísá mezi povinnostmi a
kamarádstvím a další postavy. Všichni společně prožívají historické události, jež hýbaly republikou
(mnichovský diktát, německou okupaci, heydrichiádu, osvobození). V domě ale také pobývají odbojáři
například malíř Dlask, který podporuje komunistický odboj. Na závěr seriálu se obyvatelé sejdou na barikádě
v Bagounově ulici, kde se konečně dočkají osvobození Prahy.
Bagounovu ulici v Praze nenajdete. Bratři Achilles, Herkules, Patrokles a Paris Nerudní vyrůstali
v Opatovické ulici nedaleko Národní třídy. Díky mimořádně oblíbenému seriálu „Byl jednou jeden dům“ se
toto tiché místo v centru metropole stalo důvěrně známým i v té nejmenší vísce někdejšího Československa.
Když se milovník seriálu vydá do divoké Prahy hledat dům, v němž žili boxer Ticháček a trafikant Soumar,
může vystoupit ve stanicích metra Národní třída či Karlovo náměstí. Do Opatovické je to z obou zastávek
stejně daleko.
Tento příjemný kout hlavního města je i po letech od natáčení téměř stejný. Jen zde již nečepuje pivo
hostinský v podání Jana Libíčka. Dnes se ve slavném seriálovém domě debatuje a popíjí v příjemné kavárně
Velryba. Ta funguje od roku 1992 a její součástí se stal klub a galerie, v níž se pořádají výstavy fotografií.
Jedna z místních obyvatelek zavzpomínala, kudy přesně Vladimír Menšík s Jiřím Sovákem a dalšími boudu
posouvali. Nejprve se ocitla v Ostrovní ulici a pak se stěhovala dál, až na roh do Spálené. A to byla, a dodnes
je, ta rušná třída plná zákazníků, po které trafikant Soumar, zahraný Josefem Somrem, tak toužil. Shodou
okolností tam dnes trafika na rohu opravdu stojí – v domě, před kterým byla ona Soumarova bouda.
Z domu na Opatovické se na obrazovku dostala jen fasáda s balkony a vstupním vchodem. Kamera snímala
dům jen z ulice, nikoliv zevnitř. V posledním díle z konce války nechal režisér František Filip postavit v ulici
barikádu. „A hned ve vedlejší ulici V Jirchářích zastřelili strážníka Ulče, kterého hrál Josef Větrovec,“ popsala
jedna z obyvatelek slavného domu, která si natáčení pamatuje.
Scéna, kdy se paní Ulčová dozví o smrti svého muže, patří díky Daně Medřické k nejsilnějším v celém díle.
Divák cítí mrazení v zádech z obludnosti války. Dominantou ulice V Jirchářích je kostel svatého Michala, kde
v letech 1923 a 1928 koncertoval nositel Nobelovy ceny Albert Schweitzer. Přímo pod věží kostela zasáhla
kulka četníka Ulče. „Natáčení nám tenkrát život skoro vůbec neomezilo. Tady na balkonu stával Josef
Abrhám. Filmaři byli velice slušní. Jana Hlaváčová, která hrála Andělu, to tady pokaždé organizovala. A
omlouvala se, že zdržují,“ vzpomíná žena, která v domě na Opatovické prožila celý svůj život.
Pětidílný televizní román „Byl jednou jeden dům“ patří k dílům, na něž jsou pyšní i herci, kteří v něm dostali
roli. „Bylo mi 28 let a byla jsem v angažmá v Divadle E. F. Buriana. Já jsem toho tehdy měla moc – zkoušky
v divadle, hodně jsme natáčela a večer představení. Rozhodně si ale vzpomínám na to, že když se setkal Jiří
Sovák s Vláďou Menšíkem, tak byla vždycky legrace. To potom bavili celý štáb a celou hospodu. Nebo si
vzpomínám na vlídnou paní Danu Medřickou. Kdybych to mohla zopakovat, asi bych to v mém věku dnes
prožívala jinak a víc bych si toho vážila,“ zavzpomínala Jaroslava Obermaierová před časem v TV Revue.
Natáčelo se i v ulici Politických vězňů a na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem, kam šel otec Martina
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(Zdeněk Řehoř) na tajnou schůzku. Z povzdálí jej tajně sledoval od filozofické fakulty boxer Ticháček
v uniformě vyhazovače. I dnes by se asi našlo hodně lidí, kteří by si chtěli projít seriálové „žižkovské“ pavlače
se společným WC na klíč. To už ale bohužel není možné. Vnitřek velkého domu postavil štáb na Barrandově.
„Dekorace byla impozantní. Nezapomnělo se na nic, co na dvoře a pavlačích může být. K tomu ještě patřil
kuželník, hospoda, krámek a promítací kabina Bia Ilusion. Nemluvě o psí boudě. Při natáčení byl přítomen
člověk, který se staral o zvířata – o několik klecí s kanáry, andulkami a holuby, o psa a pověstného kohouta,
který každé ráno budil nájemníky a kterého malíř Ehrlich (Karel Höger) musel uhájit před rozčilenou
domovnicí Andělou,“ napsala TV Revue. A odcitovala herce Václava Postráneckého, představitele Přemka.
„Ten dům odpovídal přesně době, ve které jsem prožil dětství. Hrál jsem to, co jsem opravdu v dětství zažil.“

Pohled ze zpětných vazeb
V uplynulém období náš Domov navštívili stážisté, lektoři, účastnice kurzu, praktikanti a návštěvy.
Nabízíme vám nahlédnutí do zpětných vazeb:

Mgr. Jitka Suchá, lektorka: „Paní ředitelko, chtěla bych Vám vyjádřit obdiv, jak krásné zařízení se Vám
podařilo vybudovat. Paní sociální pracovnice mne provedla celým Domovem a musím říci, že patří k těm
nejhezčím a co do poskytované služby k nejlepším, které jsme doposud měla možnost vidět. Navíc
pracovnice, které se školily, byly velmi sympatické.“
Ludmila Kukolová, účastnice kurzu: „Vážená paní ředitelko, na kurz jsme se velice těšily, protože Domov
Odry je oblíbeným zařízením mimo jiné také lektorů, kteří se o dobré praxi v Odrách občas zmíní. Z kurzu
jsme si odnesla opravdu mnoho podnětů pro zavedení dobré praxe v našem zařízení. Je pravdou, že
podmínky nemáme všichni stejné. Utvrdila jsem se v pravdě, že kde je vůle, je i cesta. A v Domově Odry je
vůle velmi silná a jednotná. Budu se snažit motivovat své kolegy a spolupracovníky k cestě tímto směrem.
Ještě jednou velký dík Vám i Vašim kolegyním, které svou část vzdělávání pojaly velmi profesionálně a
velmi vstřícně. Je na nich vidět, že svou práci chápou jako poslání, a umí do ní vložit kus sebe.“
Miroslava Ryšková, praktikant: „Domov Odry bych doporučila žadatelům o ubytování. Domov je velmi
vkusně zařízený, dotváří tak příjemnou rodinnou atmosféru. Velmi se mi líbí upravená zahrada a
zookoutek, který je pro uživatele určitě zpestřením.“
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Narozeniny v dubnu oslavili

Istelová Eliška
6. 4. 1935- 80 let

Kolář Oldřich
14. 4. 1931 – 84 let

Mikušková Františka
18. 4. 1937 - 78 let

Blahopřejeme!!!
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Narozeniny v květnu oslavili

Lukašíková Anna
9.5.1938 – 77 let

Červenková Markéta
25. 5. 1917 – 98 let

Horváthová Angela
26. 5. 1933 – 82 let

Válková Eliška
28. 5. 1925 – 90 let

Šumská Anna
30. 5. 1955 – 60 let

Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v červnu oslavili

Chmelová Aurelie
14. 6. 1929 – 86 let

Matúšů Alois
14. 6. 1931 – 84 let

Blahopřejeme!!!
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Rozloučili jsme se
Urbánek Ladislav

Nic z toho dobrého a krásného cos učinil
se neztratí. Všechno zůstane.
A. France

9. 4.2015

Zlámalík Petr

10. 4. 2015

Knoppová Marie

12. 4. 2015

Chrenková Rozália

12. 5. 2015

Hajchlová Josefa

16. 5. 2015

Ketmanová Marie

19. 5. 2015
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Na co se můžete těšit v následujících měsících

Zveme Vás na
Zahradní srpnovou veselici,
která se bude konat
19. srpna od 15,30h
Těšit se můžete na živou hudbu, překvapení a občerstvení.
Můžete si pozvat rodinu, své blízké a přátele.
Pro děti bude připraven dětský koutek.

Každý týden se koná:
výtvarný klub
Klepárna
Čtení z novin
Cvičení s overbalem

Jednou měsíčně:
Celoroční turnaj v ruských kuželkách
Klub vaření
Canisterapie
Mše
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Luštěte s námi
Tajenka z minulého čísla: ….domů zemřít přirozenou smrtí.
Výherkyní se stala paní Zavadilová Jarmila,
která obdržela od paní ředitelky dárkový balíček.
Na následující straně jsme pro vás opět připravili
soutěžní křížovku. Její tajenku odevzdejte personálu
do 20. 10. 2015. Na vylosovaného luštitele opět
čeká dárkový balíček.
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Redaktor: Vyrubalíková Monika

Vážení uživatelé,
přeji Vám krásné letní dny,
Vaše Miroslava Ch.
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