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Časopis o životě v našem domově

leden – únor – březen 2013

Okénko naší Miroslavy
Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví,
dostatek tolerance a velkou dávku humoru
vaše M. Ch.

Seznamte se
14. ledna doplnila kolektiv
zaměstnanců paní
Jana Bártová,
která nastoupila do domova na
pozici pracovník v sociálních
službách – obslužná péče.
Jana sbírala zkušenosti v této
oblasti i v Německu. Práce jí baví
a v současné době si doplňuje vzdělání, aby mohla pracovat jako
zdravotní sestra.

Turnaj v ruských kuželkách
Letošní celoroční turnaj v ruských kuželkách jsme zahájili 9. ledna.
Během prvního klání se nejlépe dařilo panu Káňovi Lumírovi, který
obsadil první místo s 35 body, na druhém místě se umístil pan Poulíček
Ferdinand s 34 body a na třetím místě skončila paní Bartková Libuše
s 33 body.
Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů
v dalších kolech.
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Canisterapie
Dne 17. ledna a 1. března navštívil náš
domov pan Došek se svými psy. Uživatelé
se na toto setkání vždy moc těší, mohou si
nejen psy pohladit, ale i vyzkoušet si metodu
polohování, kdy na uživatele působí „psí“
tělesná teplota a také rytmus dechu a srdce.
Dochází
tím
k uvolnění
svalstva
a
k celkovému zklidnění.

Přednáška – Jan Amos Komenský
V pondělí 28. ledna si pro naše uživatele připravil poutavou
přednášku o Janu Amosovi Komenském pan Kvapil Vendelín.
Všichni jsme se o tomto zakladateli moderní pedagogiky a významném
českém spisovateli ve škole učili, ale mnozí z nás už spoustu toho
pozapomněli. Pojďme si tedy jeho život a tvorbu připomenout.

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1952. Je jisté, že se narodil na moravském
Slovácku, ale o místo se vedou spory. Jedni říkají, že to bylo v Komni – vždyť ve svém
jménu má jméno obce, jiní říkají, že se narodil v Uherském Brodě a další, že v Nivnici, což je
nejpravděpodobnější a většina vědců se k tomu přiklání.
Rodina Komenských patřila k církvi –
Jednotě bratrské. Jan se narodil jako
páté dítě a měl čtyři starší sestry. Ve 12
letech mu zemřeli oba rodiče a zakrátko
umírají i jeho dvě sestry. Ujímá se ho
jeho teta Zuzana Nohálová, s kterou
odchází do Strážnice.
V roce 1608 začal studovat na
latinské bratrské škole v Přerově a po
tříletém studiu byl vyslán na studia
bohosloví v Herbornu a v Heidelberku
v Německu. Před odchodem si ke
svému jménu připojil další jméno: Amos
(podle biblického proroka stejného
jména), jak tomu bylo zvykem
v evangelické Jednotě bratrské.
V roce 1614 se vrátil na Moravu a začíná učit na přerovské škole – je mu 22 let a je
nejmladším učitelem na škole. Po třech letech studií nachází školu v téměř stejném stavu,
jako když z ní odcházel – titíž učitelé, totéž učení zpaměti. Už tady začíná mladý učitel
hledat jiné metody. Snaží se o to, aby škola byla zajímavá a aby do ní děti táhlo stejně jako
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na hřiště. A protože největší hrůzu budí v dětech latina, napíše pro ně novou učebnici, podle
níž by se mohly jednodušeji učit.
Po dvou letech v roce 1616 je ordinován na kazatele Jednoty bratrské v Žeravicích a
v roce 1618 byl vyslán jako kazatel a učitel do Fulneku, kde se oženil s Magdalenou
Vizovskou.
Po bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 nastala pro evangelíky v českých zemích doba bolesti,
utrpení a vyhnanství – doba protireformace.
Koncem roku 1621 musel Komenský opustit Fulnek, nastal pro něj čas ukrývání. Jeho
knihy, uložené na fulnecké radnici, byly při katolické misii v květnu 1623 spáleny. Komenský
se ukrýval nejdříve u svých přátel ve východních Čechách a v roce 1628 odešel natrvalo
z vlasti do polského střediska Jednoty bratrské v Lešně. V této době byla jeho činnost
zaměřena třemi směry:
- Především chtěl ovlivnit panovníky v rozbouřené Evropě, aby se zasadili o ukončení
pronásledování evangelíků v českých zemích a umožnění návratu těm, kteří pro víru
museli opustit svoji vlast.
- Druhým směrem byla jeho kazatelská činnost, jako kazatel a poslední biskup Jednoty
bratrské napsal mnoho spisů.
Třetím směrem byla jeho pedagogická práce, jako vynikající pedagog byl zván do
jiných zemí, aby tam pomohl reformovat a modernizovat školství. V letech 1641 – 42
byl v Anglii, v letech 1642 – 48 ve Švédsku a v letech 1650 – 54 v Blatném potoce
v Uhrách.
Po požáru Lešna v roce 1656, kde mu shořelo znovu mnoho knih a rukopisů se uchýlil do
Amsterodamu, kde pokračoval neúnavně ve své činnosti až do své smrti 15. listopadu 1670.
Je pochován ve valonském kostelíku v Naardenu v Holandsku.
Zdroj: http://www.labyrint.cz/cs/komensky

Život Jana Ámose Komenského je spjat
s městem Fulnek, který zde působil v letech
1618 až 1621 jako správce Jednoty bratrské.
Vytvořil tu několik děl, mimo jiné i mapu
Moravy, vydanou posléze roku 1627. V roce
1954 ve Fulneku otevřeli Památník Jana
Ámose Komenského v budově bývalého
českobratrského sboru ve Fulneku (národní
kulturní památka), v němž učitel národů žil a
působil. V expozici jsou představeny dějiny
církve Jednoty bratrské , život a dílo
Komenského jako učitele, kněze, spisovatele a
kartografa.

Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem
člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co
sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny
neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s
největší radostí.
Jan Amos Komenský
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Kraniosakrální terapie

Co to je Kraniosakrální terapie ?????
Dovolte abych vám přiblížila metodu KST, která není ještě tak
úplně známá s kterou pracujeme v Domově od roku 2008.
Jedná se o velmi jemnou techniku přikládání rukou, která pomáhá
odhalovat a napravovat nevyváženost kraniosakrálního systému,
jenž může být příčinou smyslových, motorických či neurologických
dysfunkcí. Rytmus vlastního dechu a srdce vnímá každý z nás, ale
v těle probíhá ještě jeden rytmus, který nevnímáme – rytmus
kraniosakrální, který palpuje po celém těle.
Tato metoda pomáhá ulevit od velkého spektra zdravotních obtíží
např. bolest hlavy, krku, zad, od chronické únavy, poruchy
soustředěnosti, problémy s koordinaci pohybu a poruchy
centrálního nervového systému atd.
Tato terapie se provádí co 3 týdny, celkově 10 terapií po 45 – 60
minutách.
Po aplikaci cyklů této terapie jsme zaznamenali zlepšení fyzické a
psychické kondice našich uživatelů, hlavně zmírnění bolesti,
zlepšení nálady a soběstačnosti, což je důležité pro kvalitu jejich
života.
Metoda je využívána i zaměstnanci. Evidentně pomáhá od bolestí
pohybového aparátu, stresu a jiných obtíží, což je pro naše
zaměstnance, kteří pracují s velkou zátěží důležité.
Kurzy I.II.III. absolvovaly naše pracovnice v sociálních službách :
paní Renáta Janíčková a paní Marta Martinátová.
V roce 2009 převzala paní Marta Martinátová „Zvláštní
ocenění“ za aplikaci této ojedinělé terapie u seniorů.
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Italské přísloví
Dobrého přítele si važ daleko víc
než peněz.
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Turnaj v ruských kuželkách
6. února proběhlo druhé kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Soutěžícím se v tomto kole obzvláště dařilo. První místo
obsadila paní Bártková Libuše s 45 body, o druhé místo se podělili pan
Kliment Jan a Poulíček Ferdinand s 44 body a na třetím místě se
umístila paní Steinová Jarmila. Vítězům blahopřejeme.

Únorové vaření

Ve čtvrtek 14. února se
uživatelé pustili do smažení
bramborových placků. Uživatelé
oškrábali
a
nastrouhali
brambory, přidali vejce, mouku,
trochu mléka, sůl česnek a
majoránku. Bramboráky byly
výborné a všichni uživatelé si
velmi pochutnali.

Výtvarný klub

25. února jsme se sešli v našem výtvarném klubu v
Tančírně a věnovali jsme se vyrábění keramických
zvonkoher pro návštěvníky srpnové veselice.
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Pan Poulíček oslavil významné jubileum
19. listopadu se dožil významného jubilea uživatel našeho domova pan Poulíček Ferdinand.
Domov pro něj připravil velkou oslavu s uživateli.

V dopoledních hodinách
pan
Poulíček
přijímal
gratulace od příbuzných,
zástupců podniku Meopta,
náměstka hejtmana Ing.
RSDr. Svatomíra Recmana
a starosty města Oder Ing.
Pavla Matůšů, který přišel s
pamětní knihou, kde se pan
Poulíček
podepsal.
Pogratulovat
přišli
i
zaměstnanci domova, kteří
oslavence potěšili tričkem
s jeho fotografií u obrázků,
které pro domov namaloval,
a krásným a chutným
dortem, který pro něj upekla
paní Monsportová Milena.
V odpoledních hodinách se na počest oslavence konal „Ferdinandův ples“, kde pan Poulíček
oslavil své jubileum společně s uživateli.

K této příležitosti vyšlo i několik článků,
které si můžete připomenout na dalších
stranách.
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NOVOJIČÍNSKÝ DENÍK

Stoletého oslavence
dobíjí energií sluníčko
Uživatel Domova Odry, pan Ferdinand
Poulíček, slaví v těchto dnech významné
životní jubileum. Autor: Deník/Simona
Mikšová

21. 2. 2013
Významné jubileum slaví v
těchto dnech pan Ferdinand
Poulíček, který nyní žije v
Domově
Odry.
Pan
Poulíček se narodil přesně
před sto lety v Přerově. „Se
svým otcem již od pěti let
rád sedával v dílničce a učil
se
tajům
ševcovského
řemesla. Už v devíti letech
ušil
své
první
boty,“
prozradila malou zajímavost
z
oslavencova
života
ředitelka Domova Odry
Miroslava Chodurová. Pan
Poulíček pracoval celý život
v
přerovské
Meoptě.
Nastoupil tam jako jeden z
prvních zaměstnanců a
zůstal tam až do důchodu.
Nyní je nejstarším členem
Klubu důchodců Meopty.
Ferdinand
Poulíček
se
oženil ve 27 letech. Se
ženou zůstali bezdětní, a
tak žili jeden pro druhého.
„Po odchodu manželky mu
rodinu
nahradily
jeho
neteře, které žijí v Odrách a
pravidelně
strýčka
navštěvují. Vánoce a svátky
tak tráví v kruhu svých
blízkých,“ podotkla ředitelka
domova. Do oderského
domova nastoupil v roce
1998,

protože při povodních o rok
dříve mu voda vzala dům i
veškerý majetek. Zůstalo
mu jen oblečení, které měl
ten den na sobě. Pan
Poulíček nesl tuto ztrátu
velmi špatně. „Ze začátku
byl strašně smutný, protože
do té doby byl sice sám, ale
soběstačný,“
řekla
Miroslava Chodurová a
dodala, že i přes to všechno
u nich pan Poulíček našel
nový smysl života. Začal
totiž malovat. Jeho obrázky
nyní zdobí interiér celého
domova i stěny místních
školských zařízení.
Za své obrazy získal v
seniorských soutěžích hned
několik ocenění. Ferdinand
Poulíček ještě donedávna
jezdil na kole, na což na
oslavě vzpomínaly také
jeho neteře. Velmi rád taky
tančil a hrál kuželky, ale
zhoršení zraku jeho aktivity
omezilo. „Pan Poulíček
miluje
sluníčko.
Jak
vysvitne, tak od jara do
podzimu chytá bronz na
lavičce,“ vypráví o energii,
která muže dobíjí, paní
ředitelka a ihned podotýká,
že pan Poulíček je šikovný
a stále aktivní. Zúčastňuje
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se
kulturních,
společenských
i
sportovních akcí, které v
domově pořádají.
Jubilantovi přišly popřát
zástupy gratulantů. Oslavy
se zúčastnili jeho příbuzní,
zaměstnanci
domova
i
zástupci z podniku Meopta.
„Je mi velkou ctí a
potěšením setkat se s tímto
charismatickým a milým
člověkem a přeji mu do
dalších
let
neméně
životního elánu a zdraví,“
shrnul své setkání s
oslavencem
Svatomír
Recman,
náměstek
hejtmana
Moravskoslezského kraje,
který
byl
jedním
z
gratulantů. Na oslavencovu
počest
se
konal
Ferdinandův ples, kterého
se
zúčastnili
jak
zaměstnanci, tak i další
uživatelé domova, a přijít
měl i starosta Oder. V
záplavě květin se vyjímal
dort, kterému dominovala
paleta s barvami a sluníčko.
„Co na to říkáte, pane
Poulíčku?“
ptala
se
oslavence paní ředitelka.
„Výborně“, odvětil jí stoletý
muž.

Pan Ferdinand Poulíček z Domova
Odry oslavil sté narozeniny
Ferdinand Poulíček oslavil dnes, tj. v úterý
19. února 2013, své sté narozeniny. Mezi gratulanty
nechyběli jak rodinní příslušníci a bývalí kolegové
z práce, tak i náměstek hejtmana kraje Svatomír
Recman. Pan Poulíček v současné době žije
v Domově
Odry,
příspěvkové
organizaci
Moravskoslezského kraje.

"Je mi velkou ctí a potěšením setkat se s tímto
charismatickým a milým člověkem a přeji mu do dalších
let neméně životního elánu a zdraví," shrnul své setkání
s oslavencem náměstek Svatomír Recman.
Pan Ferdinand Poulíček žije v Domově Odry již od roku
1998, kde poté, co přišel po povodních v roce 1997
o veškerý svůj majetek a dům, našel svůj nový domov.
Nalezl zde v sobě i tvořivého ducha a stal se vášnivým
malířem, kdy jeho obrazy zdobí nejen prostory Domova
Odry, ale také další prostory města Odry.
Domov Odry uspořádal na jeho počest "Ferdinandův ples", určený pro uživatele domova,
zaměstnance i jeho blízké, který bude vyvrcholením oslav jeho významného jubilea.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/pan-ferdinand-poulicek-z-domova-odry-oslavil-stenarozeniny-30155/
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Oderský zpravodaj:
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FERDINANDUV PLES
Stalo se již tradicí, že každý rok
domov pro své uživatele uspořádá
ples.
V letošním roce byl věnován
panu
Ferdinandovi Poulíčkovi jako
oslava jeho
významného jubilea.
Ples 19. února
v odpoledních
hodinách
zahájila
paní
ředitelka přípitkem na přivítanou a
popřála
všem přítomným dobrou zábavu. Pro všechny
tu bylo připraveno bohaté pohoštění, k tanci a
poslechu hrál pan Josef Klauzár, zvaný
„Pepa“, a díky sponzorským darům mohl
domov pro své uživatele připravit i bohatou

tombolu. Vzhledem k tomu, že ples byl oslavou
narozenin pana Poulíčka, úvodní skladby patřily jen jemu
a pan Poulíček si na ně zatančil se zaměstnanci
domova. V průběhu plesu potěšil svým vystoupením
taneční soubor pod vedením paní Renáty Janíčkové.
Všichni uživatelé se dobře bavili a mnozí si i zatančili.
Ples byl ukončen kolem sedmé hodiny večerní, kdy
všichni příjemně unavení uživatelé byli rozvezeni do
svých pokojů. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na tuto akci.

Díky, díky, díky...
Děkuji všem sponzorům, kteří darovali ceny do tomboly. Poděkování patří i paní
Janíčkové Renátě (pracovnici v soc. službách), která si se svými děvčaty připravila
pro uživatele tanečně-sportovní vystoupení. Dále můj dík patří všem zaměstnancům,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu „Ferdinandova plesu“. A obrovský dík patří
pracovnicím stravovacího provozu – „děvčata děkujeme!“
M. Ch.
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VYPADÁŠ SKVĚLE
Mezinárodní den žen jsme oslavili 6. března v Tančírně při kávě a skleničce vína
zpíváním písniček s Anežkou a poslechem starších oblíbených písniček v podání Nadi
Urbánkové, ABBY a jiných interpretů. Hlavním bodem programu však byla akce „Vypadáš
skvěle“, kterou naše děvčata pro naše oslavenkyně připravily. Naše „vizážistka“ Marta
naše ženy nalíčila, „kadeřnice“ Iveta učesala a výsledek stál opravdu za to. Však posuďte
sami...
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Vycházka do města
8. března po dlouhé zimě se ukázalo sluníčko a tak jsme si s uživateli vyšli nachytat
první sluneční paprsky na oderské náměstí. Podívali jsme se po místních obchodech a na
závěr jsme si pochutnali na pizze v místní pizzerii.

Vzpomínkový dýchánek „Vaření dříve a dnes“
Protože poslední vaření mělo velký úspěch, rozhodli jsme se spojit povídání o vaření se
smažením placků. Sešli jsme se v Tančírně 13. března hned ráno po 9. hodině a pustili jsme se do
škrábání a strouhání brambor. Zatímco některé uživatelky strouhaly brambory na jemném
struhadle, jiné strouhaly na hrubém, každá jak byla zvyklá z domova. Totéž platilo o mouce.
Zatímco jedni byli zvyklí do placek používat mouku hladkou, druzí používali poměr mouky hladké a
polohrubé. Pak jsme již přidali vejce, česnek, sůl, pepř a majoránku. Paní Theodorová zamíchala
těsto a mohlo se smažit.
Během smažení jsme si povídali o vaření. Všechny uživatelky se shodly, že v době, kdy chodily
do zaměstnání, stravovaly se v jídelnách na pracovištích. Doma se vařilo hlavně o víkendu a taky
se připravovaly rychlé večeře. Jídelníček tvořilo to, co chutnalo především manželovi. Obvykle to
byla česká klasika: knedlíky, omáčky, zelí, vepřové maso, řízky atd. Ve spoustě rodin tvořila
důležitou součást oběda polévka, která musela být
hlavně hustá. Bramborové placky bývaly oblíbené
v mnoha rodinách. Shodli jsme se, že dnes je
mnohem pestřejší výběr surovin, druhů koření a
nové druhy zeleniny. Strava je tak mnohem
pestřejší než dříve.
Během našeho vzpomínání, těsto z mísy
postupně vymizelo a bramborové placky z talířů
taky. Na každého vyšlo několik placek.
Nezaměnitelná vůně, která provoněla Tančírnu,
připomněla všem domácí prostředí. Placky všem
moc chutnaly a tak jsem se všichni rozešli
s pocitem příjemně stráveného dopoledne.
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12. března - DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ
Valašsko
Původ Valachů byl ještě donedávna obestřen
rouškou tajemství. Už od poloviny minulého století
se desítky badatelů z několika zemí přeli zejména
o tzv. rumunský původ Valachů. Jedni zdůrazňovali
existenci knížectví Valachie v Rumunsku, nacházeli
početná rumunská slova ve valašském dialektu
a sledovali paralely v salašnickém způsobu
hospodaření v horách. Druzí argumentovali historií
osídlení a jazykem. Zvláštnosti kultury Valachů
považovali za slovanské archaismy. Až v
posledních desetiletích se vlivem nově zjištěných
faktů názory vědců začínaly sbližovat.
První osadníci se v dnešním Valašsku usídlili v údolích řek. Bylo to především ve 13. a 14.
století. Svůj nový domov tu našel rolnický lid slovanského etnika, přestože iniciátorem
založení Rožnova v roce 1267 a mnoha dalších blízkých osad byl olomoucký biskup Bruno
ze Schaumburgu, národností Němec.
V 16. století se v moravských horách při slovenské hranici setkáváme ještě s jinými lidmi.
Nepřišli z úrodných údolí, ale přesunuli se sem ze sousedních uherských karpatských
pohoří. V průběhu tzv. valašské kolonizace přihnali sem početná stáda hrubovlnných
ovcí valašek, které dobře snášely drsné podmínky pobytu v horách a navíc se z jejich
mléka vyráběl velmi chutný sýr, v dokladech z biskupského dvora 16. století zvaný
valašský parmezán. Tito noví osadníci se v celých Karpatech nazývali Valaši. Avšak ani
kočovný způsob života valašských pastevců nebyl samoúčelný. Jejich ovce totiž
potřebovaly někde přezimovat a k tomu byla nutná voda. Dostatek vody na
východomoravském Valašsku zabezpečovala řeka Bečva. V zimním období tudíž Valaši
scházeli do rožnovské kotliny z existenčních důvodů. Velmi záhy se smísili s domácím
obyvatelstvem.
Jejich vliv na místní
způsob
života,
kulturu a jazyk byl
velmi
výrazný,
dokonce natolik, že
časem byl tento
kraj po nich i
pojmenován.
Vznikl tak společný typ karpatských horalů. Jejich dialekt ovlivnil nejvíce salašnické
názvosloví, ale také názvy hor apod.
Když se dnes řekne Valašsko, každý si jistě vybaví kromě jiného i výborné jídlo od
pohostinných lidí. Světově známá slivovice, frgále, brynzové halušky se slaninou,
štramberské uši, valašské koláčky, valašská klobása a mnoho dalších specialit jsou
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výsadou a chloubou právě této kuchyně. Traduje se, že lidé na Valašsku jedli odnepaměti
zdravě.
Valašská kyselica

Valašský kontrabáš
zapečený pokrm s pohankou a uzeným masem

Řízek Ondráš
vepřový řízek v bramborákovém těstě

Valašská múdra,
keré vám pomúžu udržet dobrú náladu aj v tom nečase...







Když je chlap potichu, přemýšlá. Když nic neříká ženská, je nasratá.
Všecko sa dá vysvětlit. Bohužel né všeckým.
Zkúšky sú jak ženské. Nemožete je udělat všecky a už vůbec ne
napoprvé.
Život je krásný, ale člověk mosí byt pořáď trochu opitý.
Začínál sem z ničeho a většinu z toho pořád mám.
Když majú manželé problémy, tak za to možú vždycky obě strany. Jak
manželka, tak aj tchýňa.

http://www.valassko.estranky.cz/clanky/historie-valasska.html
www.valasske-kralovstvi.cz
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Vzpomínkový dýchánek
Velikonoce – tradice a zvyky
Ve čtvrtek 14. března jsme se s uživateli sešli na Staré
kuchyni a vzpomínali, jak jsme prožívali velikonoce, co se
peklo a vařilo. Přitom jsme louskali ořechy, aby nám ruce
nezahálely a procvičili si prsty.
Pro velikonoční týden býval typický půst. Nemuselo se tolik vařit a hospodyňky měly více času
na úklid. Na Zelený čtvrtek se však muselo uvařit něco zeleného, obvykle to býval špenát - pravý
nebo z mladých kopřiv. Na Velký pátek se držel nejpřísnější půst v roce a na Bílou sobotu se pekly
mazance, bochánky vždy křížem naříznuté, protože měly připomínat ukřižování páně. Také se
dávalo do nich na rozdíl od vánoček více vajec, aby byly žlutější a lehčí. V neděli na Boží hod se
pekly kůzlata nebo jehňata jako symbol čistoty a nevinnosti. Na velikonoční pondělí pak bývalo na
stole opět kůzle nebo nadívaná drůbež.
Paní Steinová vzpomínala, že u nich na velikonoční pondělí bývaly smažené řízky z mladého
kůzlete a také pekli beránky z těsta v hliněné formě. Vajíčka barvili v cibulových slupkách, protože
barvy na vajíčka byly tenkrát nedostupné. Když přišli šmigrustníci, ti mladší dostávali vajíčko a ti
starší po štamprli. U Bayerů bývaly na slavnostní oběd vepřové řízky s vařenými brambory a
nechyběl upečený beránek. Paní Kubicová vzpomínala, že se u nich pekla „bába“. To se nakrájely
rohlíky a uzené maso na kostičky. Orestovalo se to na cibulce, zalilo vajíčkem a dalo zapéct. U
Týmů si pochutnávali na smažených řízkách a bramborovém salátě.
A samozřejmě na
slavnostním stole nechyběl upečený beránek.
Na závěr jsme si ještě zazpívali oblíbené písničky.

Výtvarný klub 18.3.2013
Velikonoce se kvapem blíží a tak jsme tentokrát ve
výtvarném klubu vyráběli pomocí ubrouskové techniky
velikonoční přáníčka. Následující den jsme pokračovali ve
velikonočních přípravách barvením vajec.
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Pečení perníčků
Perníčky k velikonocům neodmyslitelně patří a tak
v pátek 29. března jsme se s našimi uživateli pustili do
jejich výroby.
Připravili jsme si perníkové těsto,
vykrajovali tvary a vůně pečených perníků brzy provoněla
chodby domova. Na zdobení perníků již nezbyl čas.
Perníčky paní ředitelka roznesla všem uživatelům
v domově a všem velice chutnaly.

Víte, že:





v žádném starém perníku nesměl chybět pepř, a proto najdeme v některých dobových
záznamech ze 16. století označení pro perníkáře, pocházející z latinského piper –
antipiperisté.
perníkářské řemeslo bylo fyzicky náročné,
a tak se perníkář mohl klidně srovnávat
třeba s truhlářem nebo tesařem. Na jednu
dávku se mouka čítala v desítkách kilogramů, med na škopky, k tomu voda a
další přísady, a to všechno bylo třeba
zahřívat, cedit, mísit... Po patřičném odležení a zrání bylo těsto tak tvrdé, že se
muselo naporcovat sekyrou.
se perníky zprvu modelovaly v ruce, později
se tvarovaly v hliněných a pak v dřevěných
formách. V 19. století začaly dřevěné formičky vytlačovat plechové, kterými se těsto
vykrajovalo.
Zdroj: Speciál recepty prima nápadů – Perníky medovníky
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Luštěte s námi
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Tajenku najdete na další straně

Gaberová Jarmila
7. 1. 1932 - 81 let

Janírková Jarmila
29. 1. 1928 - 85 let
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Narozeniny v únoru oslavili
Sigmund Karel
3. 2. 1938 – 75 let
Fabíková Marie
5. 2. 1924 – 89 let

Kvapilová Libuše
15. 2. 1934 – 79 let

Steinová Jarmila
8. 2. 1942 – 71 let

Poulíček Ferdinand
19. 2. 1913 – 100 let
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Narozeniny v březnu oslavila

Mikulíková Mária
23. 3. 1922 – 91 let

Všem oslavencům blahopřejeme!!!
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Investice a nákupy DDHM v tomto čtvrtletí:
nákup myčky

13.056,-Kč Domek, kuchyňka v 1. patře

Opravy
oprava myčky
oprava žaluzií
oprava postelí

3.902,-Kč
6.967,-Kč
12.890,-Kč

Ze zpětných vazeb
Každý měsíc projdou Domovem stážisté, lektoři, studenti a příbuzní. Sejde se nám od nich
plno velice pozitivních a pěkných zpětných vazeb. Pojďte nahlédnout do některých z nich:
Vladimír Došek, canisterapeut: „V rámci svého zaměstnání canisterapie jsme již
navštívil asi 40 zařízení sociální péče. Tato služba se mi jeví jako nejkvalitnější ze všech
domovů. Je zde přátelská atmosféra v práci, zodpovědnost každého a hlavně ochota
udělat něco navíc.“
Mgr. Jiří Mazánek, Domov Smolkov „Ludmila“,stáž: „Prostředí je domácké, útulné a
účelně zařízené s pěknou výzdobou. Personál – vstřícný, ochotný, mající přehled a
odborné znalosti na vysoké úrovni.“
Marie Čeganová, Domov pro seniory Anežky České, stáž: „Prostředí domova je
veselé, spokojení uživatelé, cítila jsem z nich pokoj. Personál včetně paní ředitelky je
jedna velká radost, podpora a porozumění. Hodně jsem z vás všech načerpala už
napohled. Samozřejmě máte velké srdce, které chce pomáhat a nic pro vás není problém.
Nejvíce se mi u vás líbilo jednotné myšlení kolektivu, spolupráce a očividná radost z dobře
vykonané práce.“
Helena, Domov pro seniory Anežky České, stáž: „ Nádherné prostředí, pokoje,
výzdoba, koupelny, masážní pokoje, prostě super! Personál je skvělý. Je z něj cítit
pohoda, spokojenost, zájem o druhé. Bylo vidět, že pracují s láskou. Moc děkuji za vlídné
přijetí, za ochotu poradit, vyslechnout, za osobní příklad, který z vás vyzařoval.“
Helena Bergerová, dcera pana Panáčka Františka:
„Tak, jako hodiny odtikávají čas, tak se nezadržitelně a tiše krátí dny našich životů.
V úterý 19. 2. 2013 odešel náš drahý tatínek pan František Panáček ve věku 91 let.
Do posledních chvil svého života byl obklopen láskou a péčí. Chtěla bych vyslovit
poděkování personálu Domova v Odrách, pod vedením paní Chodurové – ředitelky a paní
Kolečkové – vedoucí zdravotně sociálního úseku, za to, že náš tatínek dožíval svůj život
v pěkném prostředí, plném klidu a pochopení. Za to, že mu nikdy nebyla odepřena
pomocná ruka, vždy se mu dostalo odborné, kvalifikované a především lidské péče.
Děkuji Vám, že se snažíte pro seniory vytvářet domov a dělat pro ně to nejlepší.
Za rodinu dcera Helena Bergerová
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Na co se můžete v příštích měsících těšit:
 24. 5 . zájezd do kravína v Luboměři, návštěva poutního místa Maria Skála
spojená s opékáním párků

 28. 5. – nás přijede navštívit známá moderátorka a herečka Halina Pawlovská
 14. 6. – kácení májky se zábavou
 Kromě toho se můžete zapojit do :
-

výtvarného klubu, kde se převážně zabýváme keramikou

- cvičení na Klepárně – cvičení na židlích, prokládané tréninkem paměti
- cvičení s overballem – při cvičení uživatelé sedí a používají různé
pomůcky – overball, kelímky, plachtu, míčky.
- reminiscence – vzpomínkový dýchánek
- klub vaření
- čtení novin
- mše – konají se 3x měsíčně na Tančírně
- canisterapie
... a další.

Tajenka: ... prevenci před paradentózou.
Redaktor: Vyrubalíková Monika
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