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Prosím, seznamte se
V posledním čtvrtletí nastoupily dvě nové pracovnice na pozici pracovník v sociálních službách.
Prosím, seznamte se...
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Pozice:
pracovník v sociálních službách – obslužná péče

Jak se jí u nás líbí?
Jak se jí u nás líbí:
„Tuto práci mám velmi ráda, lidé jsou tu
v Domově příjemní. S lepším kolektivem jsem se
ještě nesetkala.“

„ V domově se mi líbí kolektiv. Uživatelé jsou milí,
cítím se tu užitečná.“

Nejvíce se těší z bohatství ten,
kdo po něm nejméně touží.
Seneca
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Tuto báseň napsala žena, která zemřela na oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludie Hospital ve
Skotsku. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi.

Poslyšte sestro.... Jak vy mne vidíte ?
Poslyšte sestro, když na mne hledíte, řekněte, koho to před sebou vidíte. Ach ano, je to jen ubohá
stařena s divnýma očima a napůl šílená.

Odpověď nedá vám, jídlo jí padá, nevnímá, když po ní něco se žádá, o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí. Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat, už potřebuje však nakrmit a
přebalovat.
Tohle to vidíte? Tohle si myslíte? Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte. Budu vám vyprávět, kým vším
jsem bývala, než jsem se bezmocná až sem k vám dostala. Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset
let si s bratry a sestrami slád život jak med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích, dychtivou prvních lásek a pořád samý smích. V dvaceti
nevěstou se srdcem bušícím, co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti, já chtěla šťastný domov pro své děti. Pak přešla třicítka a pouta lásky
dětí, jak rostly, už jsme mohli uzlovat popaměti. A je mi čtyřicet, synové odchází, jenom můj věrný muž,
pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí, co u mě na klíně si jak ti první hráli. Však začala doba zlá, můj
manžel zesnul v Pánu, mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu. Život jde dál, mé děti mají
vrásky a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda je krutá, i když byl život krásný, na stará kolena nadělá z nás všech blázny. Tělo mi neslouží,
s grácií už je ámen, kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen. Však vprostřed zkázy té mladičká
dívka žije a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá, vždyť pořád miluje a nepřestala být živá. Málo bylo těch let a
netáhla se líně, já smířila se s tím, že všechno jednou mine. Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno
víte, neuvidíte seschlou stařenu...
Teď už – Mě uvidíte !
3

Návštěva paní Zemanové
V prvních
říjnových
dnech
navštívil
moravskoslezský kraj prezident Miloš Zeman se
svou manželkou paní Ivanou Zemanovou. Pan
prezident se věnoval svému nabitému programu a
paní Zemanová společně s manželkou hejtmana
moravskoslezského kraje paní Martinou Novákovou
navštívily 1. října náš domov. Po slavnostním
přivítání si šly obě dámy prohlédnout zahradu
našeho domova, Selský dvůr, hřiště pro seniory a
kozy. Poté už procházely Domek. V přízemí se
zastavily na ALDě, kde právě probíhalo louskání
ořechů.
U otevřeného kufříku paní ředitelka paní Zemanové
vysvětlila, že vůně parfému může u uživatelů
vyvolat vzpomínky. Paní Zemanová ihned sáhla do kabelky a vytáhla svůj parfém a darovala ho paní
Janírkové. V prvním patře se zastavily v jídelně, kde si v rámci aktivizačního programu paní Marta
Martinátová s uživateli házela míčem a dávala otázky, na které uživatelé měli reagovat. Pak už se
všichni odebrali do Tančírny, kde bylo pro
všechny přítomné připraveno pohoštění.
Hned v úvodu tohoto výjimečného
programu paní ředitelka všechny přítomné
přivítala a paní Zemanovou s paní
Novákovou seznámila s historií a s úspěchy
našeho domova a také s plány do
budoucna. Paní Zemanová poděkovala za
příjemné přivítání a velmi se zajímala o život
v našem domově. Prohlédla si fotografie
z akcí a výstavu koláží ze sušených květin
paní Šímové.
Celá návštěva probíhala v přátelské
atmosféře, paní Ivana Zemanová i paní
Martina Navrátilová procházely Tančírnou a bavily
se s uživateli
i zaměstnanci. Uživatele mile
zaujala i paní Jana Batošová, tajemnice „paní
prezidentové“. Dokonce si „první dáma ČR“
pochovala v náruči psíka Darečka paní Istelové.
Ačkoliv Domovem prošla řada významných
návštěv, např. Ivan Langer, Dana Němcová, Jiří
Paroubek, Jiří Lajtoch, Evžen Tošenovský, všichni
jsme se shodli na tom, že návštěva první dámy
byla
určitě
nejmilejší,
nejsrdečnější
a
nejpřátelštější.
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Články, které se věnovaly této významné události, přinášíme na dalších stránkách našeho časopisu.

NOVOJIČÍNSKÝ

Ivana Zemanová zabodovala
Po
prezidentských
volbách
řekla,
že
nechce
být
považována za první dámu
státu. Po její návštěvě Oder si
mnozí z tamního domova pro
seniory říkají, že pokud tam
nebyla dáma, pak šlo minimálně
o příjemnou paní.
Ivan Pavelek
Paní Zemanová si nepřeje,
aby s ní uvnitř domova byla
média. Netouží po tom, být
mediální hvězdou… Takové
informace z předešlého dne mi
stále kolují hlavou, když se
blížím do areálu Domova Odry,
jednoho z vyhlášených zařízení
pro seniory v tomto státě. „No
co, tak udělám aspoň pár fotek
z její
procházky
zahradou,“
říkám si. Přicházím právě včas.
Skupinka lidí, mezi nimiž
poznávám
pár
zástupců
Moravskoslezského
kraje,
ředitelku
Domova
Odry
Miroslavu Chodurovou a také
Ivanu Zemanovou, obchází
zahradu.
Samozřejmě,
že
nechybí
pár
„bodyguardů“.
Vytahuji foťák a mačkám
spoušť. Nikdo nic. A tak fotím
skupinku, dokud nedojde ke
vchodu. Ředitelka Chodurová
mě pozdraví pokývnutím hlavy a
společně
s ostatními
vejde
dovnitř, i s několika členy
ochranky. Chvilku váhám, pak
vcházím
taky.
Nikdo
mě
nevyhazuje, jen jeden z členů

ochranky mě po chvilce zastaví
na chodbě a ptá se, kdo jsem.
Ukážu mu novinářský průkaz,
na dotaz zda o mě ví ředitelka
Domova Odry, odpovídám, že
ano, a tím je všechno vyřízeno.
Překvapila všechny
Vstupuji do místnosti, kde
sedí několik starších osob, jež
trpí například Alzheimerovou
chorobou. V čele stolu sedí
žena, před sebou má kufřík a
několik lahviček voňavek. „Paní
má ráda ty vůně. Jí to občas
vybaví nějakou vzpomínku,“
vysvětluje Miroslava Chodurová
Ivaně Zemanové výjev. Ivana
Zemanová zareaguje naprosto
spontánně,
otevře
kabelku,
vyndá z ní lahvičku s parfémem
a seniorce ji daruje. V další
místnosti je několik obyvatel
domova, kteří cvičí fyzicky i
mentálně. Právě mají uhodnout
váhu malého míče. „Můžu se
přidat?“ ptá se Ivana Zemanová,
chytá lehce hozený míč a říká
číslo. Netrefila se, zatímco
někteří z „místních“ ano. Ale
jako by se nic nedělo,
prezidentova žena pokračuje
v obhlídce oderského zařízení,
obdivuje
obrázky
jednoho
stoletého obyvatele domova a
přitom poslouchá Miroslavu
Chodurovou.
V nejvyšším
patře,
v takzvaném Tanečním sále, už
čekají ostatní obyvatelé domova
a
personál.
Návštěva
se
usazuje
a
po
počátečním
„oťukávání“
se
atmosféra
uvolňuje.
Ivana
Zemanová
se
zajímá
o
vystavené
květinové koláže
obyvatelky
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domova paní Šímové, pomazlí
se s čivavou, kterou tam přivede
další žena a postupně si
prohlédne
vše
v místnosti,
včetně knihovny. Najde si čas i
na to, aby si povykládala se
zaměstnankyněmi stejně jako
s dalšími obyvateli domova.
„Chová se úplně normálně,“
sděluje mi svůj dojem Andělín
Kvapil, jenž měl možnost hovořit
s prezidentovou manželkou na
pokoji své ženy, za kterou jezdí
do Oder už pět let ze Studénky.
Podobně se o Ivaně Zemanové
vyjadřuje také obyvatelka Vlasta
Theodorová.
Nejen mi se zdá, že jedna
hodina, kterou měla návštěva
trvat, je nějak dlouhá. Není divu,
Ivana
Zemanová
přetáhla
návštěvu skoro o půl hodiny.
Podává si ruku s některými
obyvatelkami,
loučí
se
a
odchází.
Před
vchodem
najednou
přistupuje k ředitelce Chodurové
a následují dva přátelské
polibky.
Ivana
Zemanová
nasedá
do
auta,
opětuje
zamávání Miroslavy Chodurové
a
odjíždí
plnit
povinnosti
manželky hlavy státu. „Na nic si
nehraje, žádná přetvářka, žádná
křeč. Je empatická , spontánní,
úžasná,“
pronese
za
odjíždějícím
vládním
automobilem
Miroslava
Chodurová.
Mám podobný pocit, a tak
nějak chápu Ivanu Zemanovou,
proč nechce být mediální
hvězdou.. Tak snad mi tuto
reportáž a těch pár snímků,
které jsem nafotil, promine. (ipa)

STŘEDA 2. října 2013 Ivan Pavelek

NOVOJIČÍNSKÝ
OBRAZEM:
První dáma Ivana Zemanová navštívila Domov v Odrách
Odry – Jeden z historických okamžiků zažili obyvatelé a
personál Domova Odry v úterý 1. října. Na návštěvu tam
přijela Ivana Zemanová, manželka prezidenta České
republiky
Miloše
Zemana.
Autor: Deník/Ivan Pavelek 1. 10. 2013

17:11

Čtěte víc
na: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazemdomov-v-odrach-navstivila-prvni-dama-20131001.html

Klub vaření
Ve středu 2. října jsme se sešli, abychom si společně připravili ovocný
salát. Oloupali jsme mandarinky, banány a jablka. Z jablek jsme odstranili
jádřince a vše jsme nakrájeli na plátky. Opatrně jsme vmíchali jogurt a získali
jsme tak lahodný a osvěžující salát. Všichni jsme si na něm pochutnali.

Zpěv s Anežkou

Sluneční paprsky nás stále vábí ven a tak jsme si
odpoledne 3. října sedli na zahradu před vilou a
společně jsme si zazpívali s Anežkou nejznámější
lidové písničky.
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Porada s uživateli
Dne 8. října se v Tančírně konala porada paní ředitelky s uživateli.Hlavním tématem
této schůzky byl tentokrát týden sociálních služeb. Paní ředitelka uživatele seznámila
s programem tohoto týdne a také je informovala o tom, na co se mohou těšit do
konce roku.


Celostátní týden sociálních služeb probíhá ve dnech 7. až 13. října.



Ve dnech 9. a 10. října budou v době od 9,00 – 17,00 h v našem domově dny otevřených dveří.
Někdy mají návštěvníci přání vidět, jak uživatelé bydlí. Kdo si návštěvu nepřeje, domluví se na
cedulce „nevstupovat“.
9. 10. 2013 od 15,30h bude v Tančírně uspořádána přednáška našich zaměstnanců
pro veřejnost o historii domova až po současnost. Přednášet bude: řed. Chodurová,
ekonomka Ing. Koláčková, vedoucí zdravotněsociálního úseku Kolečková, soc. pracovnice
Bc. Vašutová a pracovnice v soc. službách Martinátová. Součástí přednášky budou i
filmové ukázky. Po skončení se bude konat schůzka vedení s příbuznými.
- Na Tančírně bude od 7. do 13. října instalována výstava panenek v háčkovaných
historických šatech.
- 10. 10. 2013 v 9,30 h bude v jídelně na Vile pan Lev s kytarou a společně si můžete
zazpívat. Kuchařky upečou pro tuto příležitost zákusek a bude se podávat káva.
 Zhodnocení zahradní slavnosti – velká spokojenost uživatelů i příbuzných s programem,
občerstvením a setkání rodin.


Zhodnocení návštěvy 1. Dámy ČR, paní Zemanové a paní Martiny Novákové manželky
hejtmana MSK. Velice příjemná návštěva, zážitky z ALDy, cvičení v 1. patře Domku, setkání
s uživateli v Tančírně. Fotografie z této návštěvy si můžete objednat na kanceláři.



Paní ředitelka požádala uživatele, aby sdělovali své dojmy, potřeby, nápady, náměty – co by se
mělo změnit, upravit, řešit apod. Bylo jim připomenuto, že si mohou stěžovat, ale i pochválit
zaměstnance.



Dle přání uživatelů se dne 20. 11. 2013 uskuteční podzimní zájezd do Technického muzea
v Kopřivnici v dopoledních hodinách.



V plánu je již jarní zájezd do Klokočova na návštěvu Františkova Dvora, o který uživatelé
projevili zájem.



Dne 11. 12. 2013 jsou všichni uživatelé zváni na vánoční pásmo pana Málka. Pan Málek
navštívil náš domov v loňském roce a poutavě vyprávěl o Číně, kterou navštívil v roce 1953 jako
člen armádního souboru Víta Nejedlého.



V prosinci 17. 12. 2013 od 9,30 se bude konat vánoční koncert, který se vloni velmi líbil.



Dne 24. října proběhne přednáška firmy Pyrokontrol o bezpečnosti a požární ochraně.



Připomenutí – pokud zapomínáte jméno svého Patrona – můžete si požádat o jeho fotografii se
jmenovkou.



Informace o stážích konaných v domově. Paní ředitelka vyřídila pro domov živnostenský list na
lektorskou činnost a bylo požádáno o akreditaci ve zřizovací listině.



Přivítání uživatelky paní Voldánové Ivanky, která byla delší dobu hospitalizována.

Na závěr ředitelka poděkovala všem za účast a ukončila poradu.
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Vážení uživatelé, k nahlédnutí : přednáška v Dělnickém domě v Odrách

Reminiscence „Vzpomínky se nevyhazují“
Jmenuji se Iveta Rašková, v Domově Odry pracuji 24 let jako pracovnice v sociálních
službách a dostala jsem za úkol vás seznámit jak probíhá reminiscence v našem domově.
Pojem „reminiscence“ pochází z latiny a
znamená vzpomenout si, obnovit v paměti
a je používán jako synonymum českého
výrazu vzpomínka či vzpomínání.
V roce 2009 nám na semináři v domově
přednášela
osoba
jedna
z nejpovolanějších,
autorka
knihy
„Reminiscence“ paní doktorka Hana
Janečková. Paní doktorka byla mile
překvapená, že náš domov má již řadu let
několik
zákoutí
vybavených
starým
nábytkem a různými dobovými předměty.
V loňském roce jsme rozšířili podněty,
které stimulují vzpomínky i do naší
zahrady, kde vznikl „Selský dvůr“ se
starými hospodářskými stroji a nástroji, které naši uživatelé důvěrně znají, jelikož většina
pochází z venkovského prostředí a i jejich povolání se vztahovalo k rostlinné či živočišné
výrobě. Součástí dokumentace individuálního plánování je tzv, „Životní cesta“ samozřejmě
pokud k ní dá uživatel souhlas. Většinou s její tvorbou pomáhá rodina a patron. Cílem životní
cesty je podpora vědomí vlastní identity, čeho uživatel v životě dosáhl a podpora jeho
důležitosti a důstojnosti. Zaměstnancům pomáhá poznat uživatele, porozumět mu a je to
vhodný podnět k navázání komunikace. Součástí
individuální reminiscence je i tvorba „Vzpomínkových
nebo-li Živých krabic“, kdy opět tvoření vzpomínkových
krabic posiluje identitu, důstojnost, kreativitu a tvorba
motivuje uživatele ke komunikaci, vyprávění a
vzpomínání. Krabice shromažďuje pro uživatele
významné předměty např. fotografie, svatební oznámení,
pohlednice, dopisy, šperky, rukavičky, sošky, voňavky,
dečky, modlitební knížky atd. V roce 2010 jsme se
souhlasem uživatelů tyto živé krabice prezentovali na
výstavě ve výkladní
skříní na náměstí
v Odrách.
Tato
výstavka
sklidila
velký
zájem
u
veřejnosti.
Několik
takových
krabic
můžete
zhlédnout
v předsálí. Pro některé uživatele vytváříme z fotografií a
různých obrázků koláže, které se vztahují k jejích
původnímu povolání, k jejich koníčkům a zájmům. Asi
před dvěma roky jsme do programové nabídky zařadili
„vzpomínkové dýchánky“, jejíž hlavním smyslem je
smysluplné vyplnění volného času našich uživatelů,
sociální začlenění, nastolení psychické pohody, posílení
sebeúcty a poskytnutí příležitosti pro sebevyjádření.
Důležité je, aby prostor, kde se skupina setkává vyzařoval
pohodu a lákal k posezení. Velikost skupiny by neměla
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přesáhnout 10 uživatelů a neměla by být menší než 5 uživatelů. Důležitá je příprava na
setkání. Pracovník si musí nastudovat trochu znalostí z historie a připravit různé dobové
předměty, knihy a fotografie k tématu, čeho se bude reminiscence týkat. Je důležité se předem
s uživateli domluvit na dalším tématu, ať mají čas si vzpomínky utřídit. Témata mohou být
různá např. jak se slavil 1. máj, obecná škola, velikonoce, vánoce, co se vařilo, móda atd.
Velký pozor se musí dát na citlivá témata týkající se např. válečného období, dětí, manželství
atd. Je nutné si předem nastavit určitá
pravidla, začátek a konec sezení, místo,
mlčenlivost,
diskrétnost,
respektování
odlišných názorů a časový prostor pro
každého uživatele, který se chce vyjádřit. Dát
možnost i uživatelům, kteří se účastní jako
pasivní posluchači. Pro příjemnou atmosféru
je vhodné připravit malé pohoštění, kávu, čaj,
minerálku atd.
„Vzpomínkové dýchánky“ jsou v našem
domově oblíbené a uživatelé se jich velice rádi
zúčastňují.
Na závěr bych chtěla říct, že jde o metodu dostupnou, snadno aplikovatelnou,která může být
zdrojem radosti a potěšení pro seniory samotné i pro zaměstnance a všechny, kteří vědí, že
stojí za to dát příležitost starému člověku, aby vyprávěl, a pozorně mu naslouchali.
Rozloučila bych se slovy Dany Klevetové (z její úvahy o úctě k druhému člověku ) :
„ Nejenom starý člověk, ale každý z nás potřebuje sdělit, co ho trápí, ulevit si nahlas a uvolnit
tak energii, která vzniká neuspokojením životních potřeb. Jsou situace, kdy nepotřebujeme,
aby nám někdo radil, dával ponaučení, rozhodoval o tom, co bychom měli dělat. Jde hlavně o
to, abychom byli utvrzováni v tom, že pro druhého něco znamenáme a že jsme respektováni.

Luštěte s námi
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Řešení najdete na straně 39.
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Týden sociálních služeb

Na letošní týden v sociálních službách, který se konal ve dnech 7. až 11. října,
připravila ředitelka domova bohatý program. Ve dnech 9. a 10. října jsme domov
otevřeli pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci se mohli podívat,
jak se zde našim uživatelům bydlí, mohli si poslechnout zajímavou přednášku o
historii našeho domova a také shlédnout výstavu panenek v háčkovaných dobových
kostýmech. Uživatelé se mohli těšit na zpěv s kytarou a pozvání přijali i příbuzní
uživatelů na schůzku s paní ředitelkou.

Zpěv s kytarou

Všichni jsme se těšili, že strávíme
příjemné odpoledne 10. října na zahradě,
bohužel počasí mělo s námi jiné plány a
tak se posezení u kávy a u zákusku, který
pro uživatele kuchařky upekly, přesunulo
na Vilu do jídelny. Potěšit písničkami
v doprovodu kytary nás přijel pan Lév.
Připomněl nám především známé
písničky, které jsme všichni znali a mohli
si zazpívat s ním.
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Výstava panenek v našem Domově
Po celou dobu Týdne v sociálních službách byla
od 7. do 13. října nainstalována výstava panenek
v dobových háčkovaných šatech v Tančírně. Paní
Mecorodová s paní Citovou často hledají inspiraci
v historických knihách a filmech a tak nás tentokrát
zavedly na koncertní turné Wolfganga Amadea
Mozarta,
do
secesní
lázeňské
cukrárny
v Luhačovicích, do pohádky za Zlatovláskou a
také na ostrov Tahiti v Tichém oceánu. Součástí
výstavy byla i prodejní výstava panenek
v háčkovaných šatech, aby si návštěvníci mohli
nějakou panenku zakoupit. Pro ty, kteří se nestihli
přijít podívat, přinášíme z výstavy alespoň pár
fotografií. Takže: „račte vstoupit“.
z pohádky Zlatovláska

ve chlévě

Wolfgang Amadeus Mozart na koncertě ve Vídni

s kapitánem Johnem Smithem na ostrově Tahiti

v lázeňské cukrárně v Luhačovicích
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Dne 8. října pro nás kuchařky připravily „DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ“.

Krkonoše
jsou
hory
mnoha
českých
„nej“. Jsou
nejvyšší,
nejnavštěvovanější,
jediné
s
vysokohorským
rázem
a
neuvěřitelně
pestrou
přírodou.
Najdeme zde strmé ledovcové kary
i rozlehlé horské louky, skalnaté
hřebeny
i
malebná
údolíčka
lemovaná
roubenými
domky.
Nachází se zde spoustu vodopádů
(některé
z nich
dosahují
úctyhodných výšek),
slatí a
rašelinných jezírek. A pak je zde
Sněžka, nejvyšší hora v České republice. Pro zachování její krásy a bohatství byly
Krkonoše již v r.1963 vyhlášeny národním parkem o od r. 1992 jsou na seznamu
biosférických rezervací UNESCO.

Naši předci uměli perfektně zpracovat vše, co se
v daném období urodilo na poli, na zahrádce i v lese.
Na zimu si sušením a zavařováním chystali zásoby.
Obzvlášť, když žili v hornatém a na počasí
nevyzpytatelném kraji, jako jsou Krkonoše. Horalové
se tady prohřívali hlavně polévkami, jako například
špejcharovou polévkou, hladkou Ančkou a
především krkonošským kyselem. O kyselu se říkalo,
že vás postaví na nohy.

krkonošské kyselo

Brambory byly alfou a omegou zdejší kuchyně.
Objevily se v Krkonoších koncem 18. století a z velké
části nahradily původní jídla z pohanky a prosa.
Vařily se ve slupce a zapíjely se mlékem nebo
podmáslím, nebo se z nich dělaly klouzáky, což byly
bramborové noky, které se podávaly se slaninou,
osmaženou cibulí a prohřátým zelím.
klouzáky

Významnou roli ve stravě horalů měly houby. Přidávaly se do polévek (bílá polévka), omáček, s
brambory tvořily základ krkonošských pokrmů. Sloužily také jako nejlevnější, a tudíž nejrozšířenější
koření. A kromě známých hříbků, křemenáčů, kozáků a lišek se sbíraly například i čirůvky. Jidášovo
ucho se přidávalo do zapražených bramborových polévek, do kysela a do hubníku. Čirůvky šafránky se
nejčastěji nakládaly do octa, stejně jako václavky. Krkonošská kuchyně se také neobešla bez chleba.
Ten v Krkonoších uměli a říkalo se zde, že jak se kdo srovná s chlebem, tak se srovná s lidmi. Houby
se prodávaly na trhu, případně sušily. Očistily se a nakrájely na tenoučké plátky a následně na půdách
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přecházely do trvanlivé podoby na speciálně k tomuto účelu vyrobených sítech. Někde se také plátky
hub navlékaly na dlouhé silnější nitě. Pak končily v pytlících a jednom z nejoblíbenějších jídel –
krkonošském hubníku.
http://ona.idnes.cz/poklady-nasi-kuchyne-v-krkonosich-a-podkrkonosi-vladnou-polevky-phn-/recepty.aspx?

Jídelníček na tento den krajové kuchyně:
Snídaně
loupáky, bílá káva

Oběd
polévka špejdarová
kynuté knedlíky s mletým masem, červené zelí

Svačina
jogurt

Večeře
I. chléb, čajovka, čaj
II. jáhelník s ovocem, čaj

Dobrou chuť!!!
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Vycházka do města
Dne 11. října jsme využili pěkného
počasí a vyšli jsme se projít po oderském
náměstí. Procházku jsme spojili s nákupy
oblečení.
Oderské náměstí a okolní ulice jsou
součástí městské památkové zóny. Jsou tu
k vidění měšťanské domy (nejstaršími domy
jsou objekty bývalých zájezdních hostinců
umístěných při vjezdu a výjezdu z náměstí),
kašna, která vznikla při příležitosti oslav
stého výročí zrušení nevolnictví a vydání
tolerančního patentu, kostel sv. Bartoloměje
a také soubor barokních soch z 1. poloviny
18. století (socha sv. Jana Nepomuckého,
sv. Františka z Assisi, sv. Floriána).

Výtvarný klub

- 16. října

V dnešním výtvarném klubu jsme
opět nezaháleli. Z keramické hlíny
jsme vykrajovali tvary, které budou
součástí zvonkoher, které nabídneme
návštěvníkům srpnové veselice.
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Říjnové kolo turnaje v ruských kuželkách
V úterý 22. října se konalo v Tančírně další kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. Toto sportovní klání si uživatelé velmi oblíbili, o čemž svědčí i to, že
každé kolo přibývají stále noví soutěžící. Přejeme jim hodně úspěchů a doufáme,
že je tento sport zaujme a příjdou si s námi zahrát i v dalších kolech. A jak
dopadlo toto kolo ?
Na 1. místě se dnes umístila paní Libuše Bártková s 38 body, na 2. paní
Mikušková Františka s 36 body a 3. místo obsadila paní Lakomá Růžena s 34
body. Výherkyním blahopřejeme a všem přejeme úspěch v listopadovém kole.

Turnaj v šipkách
Naši uživatelé mají sportovního ducha a tak naše paní
ředitelka přihlásila pana Gricha Valentína a paní Janu
Hyvnarovou do turnaje v šipkách, který uspořádal Denní
stacionář Škola života v Novém Jičíně. Pan Grich vzal
přípravu na tento turnaj zodpovědně a trénoval již několik
týdnů dopředu. Jeho píle byla oceněna 4. místem (turnaje
se zúčastnilo na padesát soutěžících). Naše hráče jela
povzbudit paní Lukašíková Anna.
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Vycházka na město 25. října

Blíží se „dušičky“ a tak jsme dnešní
vycházku
spojili
s návštěvou
místního
hřbitova, abychom uctili památku zesnulých a
zavzpomínali na své blízké, kteří už tu s námi
nejsou. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli
výstavu obrazů a drobných uměleckých
předmětů v informačním centru.
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Celorepubliková soutěž - Podzimní výzdoba
Naši uživatelé se zapojili do soutěže v rámci projektu „Senioři mezi námi“ pořádaným
firmou Maretti z Ostravy. Využili toho, že podzim zbarvil listí do pestrých barev a na
zahradách dozrály dýně a vyrobili podzimní dekorace.
Projekt byl rozdělen do několika tématických soutěží:
- o nejkrásnější dýni
- o nejkrásnější podzimní dekoraci
- luštění křížovek
Paní Šímová Olga zhotovila několik nádherných dekorací:

Paní Mikulíková Mária s paní Mertovou
Markétou zhotovily chlapce s dívkou:

Pan Krnáč zhotovil hlavu „Dýňového
mužíka“:

Jejich práce byly oceněny diplomy:
18

19

Canisterapie
V pátek 8. listopadu přišel do domova pan Došek se svými psy.
Naši uživatelé se vždy na canisterapii velmi těší, psy hladí a
využívají polohování, při kterém psi nahrazují polštáře. Psi svou tělesnou teplotou
uživatele příjemně zahřívají a celkově je zklidní.
„Jestliže v nebi nejsou psi, chci jít tam, kam šli oni, až zemřu.“
Will Rogers

.

Kuželky – listopadové kolo
V úterý 12. listopadu proběhlo další kolo celoročního turnaje v ruských
kuželkách. V tomto kole jsme nově přivítali paní Vodičkovou Blaženu a
pana Zlamalíka Petra. Pan Zlamalík všem ukázal, že bude těžkým
soupeřem a listopadové kolo vyhrál výkonem, za který získal 33 bodů. O
druhé místo se hned podělili 4 hráči, a to: paní Bártková Libuše, paní
Lukašíková Anna, paní Horutová
Eleonora a paní Chmelová
Aurelie (všechny dámy po 32
bodech). Na 3. místě se umístila
paní Lakomá Růžena s paní
Mikuškovou
Františkou,
obě
získaly 31 bodů.
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Dne 12. 11. kuchařky pro nás připravily
DEN KRAJOVÉ KUCHYNĚ
Plzeňský kraj
Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak
počtem obyvatel se řadí na deváté místo ze čtrnácti. Centrem kraje je město Plzeň,
hospodářská, kulturní i společenská metropole celých západních Čech. Město si získalo světový věhlas
především výrobou piva značky Plzeňský Prazdroj. Historický střed Plzně, založené v roce 1295
českým králem Václavem II. na soutoku čtyř řek, byl díky značnému množství zachovalých památek
prohlášen městskou památkovou rezervací. Městu vévodí gotický chrám sv. Bartoloměje s nejvyšší
kostelní věží v Česku vysokou 102,6 m. V
současnosti je Plzeň čtvrtým největším
městem České republiky. Žije zde 167
000 obyvatel. Sídlí zde Západočeská
univerzita a biskupství.
Kromě Plzně plní funkci významných
center města Klatovy, Domažlice, Tachov
a Rokycany. Vzhledem k nízkému
zalidnění mají význam i relativně malá
města jako jsou například Sušice, Stříbro,
Plasy, Kralovice, Horšovský Týn, Přeštice,
Nepomuk aj.
Značnou část území Plzeňského kraje
pokrývají zalesněná pohoří, z nichž nejvýznamnější jsou Šumava na jihu, Český les na jihozápadě a
Brdy na východě území. Krajinu obohacují též četné vodní plochy jako je Hracholuská přehrada na řece
Mži, soustava Boleveckých rybníků na okraji města Plzně a rybníky jižního Plzeňska. Celé území je
oblíbenou a vyhledávanou turistickou destinací. Jsou zde ideální podmínky zejména pro pěší turistiku,
cykloturistiku a zimní sporty. Dalšími frekventovanými formami rekreace jsou sportovní rybolov, lovecká
turistika, venkovská turistika, jezdectví a golf.

Plzeňský kraj je regionem, jehož obyvatelé si udržují
pevnou vazbu k tradicím a zvykům svých předků. Oblastí
na tradice a zvyky nejvýraznější je Chodsko. Ve
středověku tvořilo rozsáhlé území, rozkládající se v pásmu
od Domažlic přes Bor a Tachov po Planou. Jeho centrem
jsou Domažlice. Tradice se zde dodržují dodnes a z
generace na generaci se předávají dále. Temperamentní
obyvatelé si rádi oblékají chodské kroje, mluví zpěvným
dialektem a zpívají chodské písničky. Pokud Chodsko
navštívíte, upoutá Vás především chodská keramika,

architektura venkovských stavení i tradiční lidová
gastronomie. Město Domažlice ožije nejen tradičním
folklorem, ale i tanečními a hudebními skupinami z
ostatních částí republiky i zahraničí. Zpestřením je
staročeský jarmark v centru města s prodejem
tradičních výrobků a s ukázkami středověkých
řemesel. Zde můžete nasát vůni právě upečených
koláčů, ochutnat čerstvá trdla a lokše, vidět kout
kováře či řezbáře dlabat misky, zkusit své umění na
hrnčířském kruhu.
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KUCHYNĚ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Co je typické pro gastronomii Plzeňského kraje? Tvoří ji vlastně kuchyně chodská, šumavská a
pošumavská i měšťanská. Tradici tu mají vepřové maso upravované na nejrůznější způsoby, moučná
jídla i pokrmy z brambor. Pivo se používá při přípravě pokrmů jako koření, nejčastěji do omáček. Zkuste
třeba plzeňský guláš. K vepřové pečeni se připravuje zcela mimořádné množství druhů knedlíků. Kdysi
dávno se jich tu připravovalo na 40 různých druhů, z nichž dodnes můžete ochutnat například
ubrouskové, špekové či sklářské. Zelí k pečeni se tu nejčastěji připravuje z místního vyhlášeného
křimického kysaného zelí. Typická jsou dále různá kynutá těsta z brambor, na Plzeňsku jsou specialitou
kynuté bramboráky, zde se jim říká toč. Trvalou oblibu mají i vyhlášení šumavští pstruzi. Zapomenout
bychom neměli na sladkou tečku: ovocné knedlíky či jablečný závin.
Plzeňský guláš je místní variací českého guláše. Je jedním z
příkladů omáček ochucených pivem, čímž se hlavně liší od guláše
připravovaného jinde. Někdy se zahušťuje i chlebem.
Sklářské knedlíky jsou připravovány ze zelí, ostatní ingredience jsou
podobné špekovým knedlíkům, do těsta se však přidává kysaná
smetana. Jistě stojí za
ochutnání, výjimečné
jsou především jako
příloha k většině druhů
masa.
Šumavští pstruzi
Pstruzi hojně žijí v
divokých vodách v
šumavských i jiných řekách v Plzeňském kraji. Pro jejich
oblibu se z šumavské kuchyně v různých úpravách rozšířili
do celých západních Čech. V kraji vznikly obrovské sádky
pro chování pstruhů.
Chodské koláče
K tradičnímu lidovému umění rázovitého Chodska patří nejen hudba, tanec, lidová slovesnost a
řemesla, ale také neodmyslitelné chodské koláče s mákem, tvarohem a povidly.

http://www.turisturaj.cz/clanek/typicka-jidla-plzenskeho-kraje

Jídelníček na tento den krajové kuchyně:
Snídaně
raženky, máslo, bílá káva
Oběd
hovězí vývar s krupkovou omeletou
hovězí pečeně na pivě, houskový knedlík
Svačina
ovocná přesnídávka
Večeře
I. vařené uzené maso, křenová omáčka, brambory
II. salát ze špekáčků, rohlíky, čaj
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Podzimní zájezd
Dne 20. 11. jsme
vyrazili na výlet
do
Kopřivnice.
Listopadové ráno nás
přivítalo zataženou oblohou s kapkami
deště. Nám to však nevadilo, neboť jsme
se
všichni
těšili
na
návštěvu
Technického muzea Tatra v Kopřivnici.
Tentokrát se s námi vypravili i manželé
z místní komunity a z Charity .
Muzeum zachycuje historii jedné
z nejstarších automobilek světa. Počátek
výroby se datuje od roku 1850, kdy
Ignác Šustala začal v malé rodinné firmě
vyrábět kočáry a bryčky originální
konstrukce. V roce 1897 byl vyroben
první osobní automobil ve střední Evropě „Präsident“, o rok později první nákladní vůz, jež se stal
základem tradice značky Tatra. V muzeu jsme si prohlédli různé kategorie vozů, např. prvorepubliková
auta, nákladní auta, sporťáky a
další.
Vše
bylo
doplněno
původními plakáty a fotografiemi.
Součástí muzea je i síň slávy
atletických
olympioniků
–
kopřivnického
rodáka
Emila
Zátopka a jeho ženy Dany, plná
medailí, diplomů a výstřižků
z dobového tisku.
Po prohlídce muzea, která
zaujala nejen pánskou část
výpravy,
jsme
se
vrátili
k autobusu, který nás dopravil
zpátky do domova, kde nás už
čekali s obědem.
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Prodej textilu
V úterý 3. prosince se uskutečnil v Tančírně prodej textilu. Uživatelé
si tak mohli nakoupit v areálu domova potřebné oblečení.
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Finále v turnaji v ruských kuželkách
Dne 4 prosince proběhlo poslední klání tohoto roku
ve hře ruské kuželky. Sečetli jsme tedy všechny
body a vyhlásili vítěze:

1. místo
2. místo

3. místo

Lumír Káňa

Bártková
Libuše

Poulíček
Ferdinand

383 bodů

387 bodů

346 bodů

Na dalších místech se umístili: 4. Lakomá Růžena – 305 bodů
5. Pařenica Václav - 247 bodů
6. Včelná Anna – 224 bodů
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Posezení u kytary
Říjnové zpívání s kytarou pod taktovkou pana Léva se uživatelům
velmi líbilo a proto 6. prosince pan Lév opět přijel do domova
společně si s uživateli zazpívat známé písničky. Akce opět sklidila
velký úspěch a doufáme, že pan Lév nám zase někdy přijede
připomenout známé melodie.

Vánoční hvězda

Adventní
období
je
v plném
proudu a program pro
uživatele je velmi nabitý. Ve
středu 11. prosince přijel
naše uživatele potěšit pan
Jaroslav Málek s programem
„Vánoční
hvězda“.
U
skleničky vína se uživatelé
zaposlouchali do vánočních
písní, koled a árií za
doprovodu houslí, kytary a mluveného slova. Pan Málek nebyl v našem domově poprvé, vloni
přijel do domova zavzpomínat na dobu, kdy se souborem Víta Nejedlého navštívili Čínu.
Uživatelům se program líbil a pan Málek zazpíval i několik písniček na přání.
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Vystoupení dětí z MŠ Jakubčovice

Stalo se již tradicí, že každý rok si pro
naše uživatele připraví děti z mateřské školy
v Jakubčovicích nad Odrou pásmo písniček
a tanečků. Ne jinak tomu bylo i letos. Děti
mezi nás zavítaly 16. prosince a potěšily
naše uživatele i malými dárečky v podobě
kapra vyrobeného z moduritu zavěšeného
na větvičce.

Adventní koncert
V úterý 17. prosince se v Tančírně konal adventní koncert . Předvánoční čas přijelo
zpříjemnit našim uživatelům Československé komorní duo. Český houslista Pavel Burdych a
slovenská pianistka Zuzana Berešová přijeli představit díla známých českých skladatelů.
Koncert
měl
největší
úspěch
z celého letošního
adventního
programu
a
uživatelé už nyní
doufají, že Československé komorní
duo zavítá mezi
nás i příští rok.
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Vystoupení dětí ze školní družiny ZŠ Komenská

Ve středu 18. prosince
pokračoval adventní program
vystoupením děti ze základní
školy na ulici Komenská. Děti si
pro nás připravily koledy a
vánoční písničky.
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Betlém
Začátek
adventu
připadl v letošním roce na 1.
prosince a tak jsme již
v krátkém
předstihu
nazdobili dveře našeho
domova adventními věnci a
na zahradě jsme postavili již
tradiční betlém v životní
velikosti, na který se chodí
rádi podívat i obyvatelé
města Oder.
Podle legendy vůbec
první betlém postavil v Itálii
František z Assisi. Ten,
jakožto
pastor
ztvárnil
jesličky s Ježíškem, oslíkem
Již 10 let stavíme na zahradě domova Betlém v životní velikosti.

a volem. Tento příběh však není bohužel nikterak doložen. Skutečnou vánoční tradicí se
jesličky staly až v 16. století, kdy se betlémy začaly stavět v kostelech, cechovních a
řemeslných domech a maloobchodech. Stavěly se v životní velikosti, figury byly krásné
vymalované a oblečené do nádherného roucha. V polovině 18. století se betlémy přestěhovaly
do běžných domácností, kde rychle vzrůstaly na oblibě. Původně si lidé ve svých domech
stavěli velké jesle, ale postupem času se betlémy zmenšovaly a vyráběly se z různých
materiálů. K výrobě se užíval vosk, kosti, dřevo, látka, kukuřičné šustí, tělo, papír a další.

„Vzpomínkový dýchánek“ – Vánoční vzpomínání
Vánoce už jsou tady a tak uživatelé 23.
prosince společně s Martou a Renátou
zavzpomínali na to, jak probíhal štědrý
večer u nich doma. Zvykem tenkrát bylo,
že jako první musely být nakrmeny zvířata, nazdobily se stromečky,
zpívaly se koledy a na štědrovečerním stole se většinou objevil
kuba, luštěniny nebo polévka. Ryba se objevovala na
štědrovečerních stolech u majetných nebo v oblastech, kde bývalo
ryb dostatek. Večer byl pak završen půlnoční mší.
České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, které nám
závidí celý svět, a na zahraničních portálech o nich naleznete
pouze zmínky obdivu. Narozdíl od jiných zemí u nás Vánoce i přes
veškerou snahu, stále ještě nejsou ryze komerční, ale ani čistě
křesťanské. České tradice mají ze všeho jen to nejlepší. Jaké znáte
vánoční zvyky a které dodržujete?
 Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten,
kdo si schová šupinu pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupina má také
zajistit dostatek peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí v peněžence.
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 Tradice stolování
Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku
je zde i symbolika Slunce. Na stole by mělo být 12 chodů jídla. Každý chod za jeden měsíc
v roce. Jediná hospodyně může vstát od stolu. Tradic a zvyků je mnohem více a liší se
region od regionu.
 Zlaté prasátko
Zlaté prasátko vzniklo jako
motivační prvek dětí, aby se
vydržely postit do štědrovečerní
večeře. Celý den být o hladu je
obzvlášť pro děti náročné, a tak
se začalo říkat, že ten, kdo to
vydrží, tak s první hvězdou na
nebi uvidí i zlaté prasátko.
Prasátko je také vánočním
symbolem,
který
představuje
synonymum pro štěstí.
 Krájení jablka
Po modlitbě a snězení oplatku
nastalo hodování, někde v jejich
průběhu, u některých na počátku a u jiných spíše na konci, dojde na krájení jablíčka. Tato
klasická a známá česká tradice věštila, zda daného čeká za rok život nebo smrt. Život
znamená nález pěticípé hvězdičky ve středu jablka a smrt křížek. Této věštby se nemusíte
bát. Stačí, když si vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke
stopce.
 Jmelí
I když by se vám mohlo zdát, že zavěšené jmelí je americkou tradicí, ve skutečnosti tato
tradice sahá až do doby Keltů. Jmelí nám přináší štěstí a chrání nás před nebezpečí.
 Pouštění lodiček
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte
jejich náplň a do jejich skořápky s pomocí roztaveného vosku připevněte zbytky téměř
dohořelých svíček. Do lavoru napusťte vodu , zapalte svíčky a dejte lodičky plout. Majitele
té lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý život.
 Lití olova
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízký. Olovo se roztaví na kovové lopatce
nad plamenem a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou. Ve
vodě olovo ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvat. Podle odlitku pak lidé hádali, co je
v budoucnu čeká.
 Zpívání koled
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze
v daném období, kdy chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku.
 Házení střevícem
Svobodné vdavekchtivé dívky v období vánoc házeli střevícem za hlavu směrem ke
dveřím. Pokud se špička boty otočí směrem ke dveřím, znamená to, že se dívka vdá.
Jestliže ke dveřím směřuje pata boty, dívka ještě zůstane jeden rok neprovdaná doma.
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„Zahraniční“ návštěva z Ruska

30. prosince, den před silvestrovským veselím přišla paní
Anežka Horáková potěšit a rozveselit naše uživatele svým
vystoupením ruské „Marfuši“. Marfuša uživatele „maličko“ potrápila
konverzací v ruském jazyce a zazpívala jim několik ruských písní.

Okénko vaší Miroslavy
Ve dnech 27. až 28. listopadu se uskutečnila v Domově pro
seniory – „Inspekce poskytování sociálních služeb“. Inspekční
tým nás utvrdil, že poskytujeme kvalitní sociální služby.
Poděkování patří i Vám, kteří svou vstřícností při rozhovorech
se členy inspekce přispěli ke krásnému hodnocení našeho
Domova. Díky
Vaše Miroslava Chodurová

Vážení a milí uživatelé,
na vaše konto ŽIVOT bylo vloženo 365 dnů. Utraťte je
za zdraví, štěstí a lásku.
Hodně radosti v roce 2014
přeje
Vaše Miroslava Chodurová
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Narozeniny v říjnu slaví

Ambrožová Bohumila
6. 10. 1924 – 89 let

Petráš Otto
25. 10. 1942 – 71 let

Šromová Jiřina
4. 10. 1933 – 80 let
Vaňková Marie
4. 10. 1922 – 91 let

Fusková Zdenka
26. 10. 1932 – 81 let

Theodorová Zdenka
26. 10. 1954 – 59 let
Bečková Ludmila
28. 10. 1919 – 94 let
Alešová Ludmila
30. 10. 1925 – 88 let

Blahopřejeme !!!
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Havlíčková Zdenka
8. 11. 1930 – 83 let

Malík Stanislav
12. 11. 1951 – 62 let

Bayer Jiří
17. 11. 1936 – 77 let

Horutová Eleonora
16. 11. 1927 – 86 let
Roháčová Helga
16. 11. 1931 – 82 let
Theodorová Vlasta
23. 11. 1929 – 84 let
Marek Josef
27. 11. 1937 – 76 let

Blahopřejeme !!!
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Narozeniny v prosinci slaví

Bartková Libuše
2. 12. 1935 – 78 let

Tkačíková Růžena
18. 12. 1920

Michalský Josef
19. 12. 1940
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Co o nás píšou
Oderský zpravodaj 11/2013
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Pohled ze zpětných vazeb na náš Domov od stážistů, odborníků, návštěvníků, studentů
a příbuzných
Mgr. Kateřina Mülerová, Domov pro seniory Praha 4: „V zařízení se mi nejvíce líbilo:
domácí prostředí, vztah personálu k uživatelům, vybacení domova, interpersonální vztahy,
možnost maximálního využití mnoha aktivit. Paní ředitelka zná a oslovuje všechny uživatele.
Přeji Domovu i všem zaměstnancům, ať se daří výborná práce, která se v Domově provádí,
držím palce při zavádění dalších modelů hodnocení práce. Velice děkuji paní ředitelce za čas i
za informace, které mi poskytla.“
Králová Věra, praktikantka: „Prostředí Domova je moc pěkné, osobní věci a obrázky na
chodbách tvoří domácí prostředí. Moc se mi v Domově líbí, že uživatelé mají možnosti aktivit:
výlety, ruční práce, cvičení, ergoterapie.“
Janyšková B., dcera uživatelky, paní Bezděkové: „Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
ředitelce Chodurové za perfektní vedení Domova Odry a také děkuji celému personálu za
vzornou péči a pěkný přístup k uživatelům i k rodinným příslušníkům. Jsem moc ráda, že se
moje maminka dostala právě do tohoto zařízení.“
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Na co se můžete těšit v příštích měsících:


29. ledna - vystoupení pana Léva – za doprovodu kytary si můžete zazpívat
známé písničky



26. února – tradiční ples



10. března – přednáška o Odrách – přednášet bude pan Kvapil



10. března – Vypadáš skvěle – oslava MDŽ při skleničce vína a malém
pohoštění. Naše pracovnice se tento den pro vás promění ve vizážistky a
kadeřnice a některé z vás načešou a namalují



dále se můžete těšit na oblíbenou canisterapii, celoroční turnaj v ruských
kuželkách, klub vaření, vycházky na město s návštěvou výstav
v Informačním centru na náměstí, cvičení s overballem, výtvarný klub a
reminiscence..

Cvičení na Klepárně
Toto cvičení se koná v pondělí, ve středu a ve čtvrtek na Klepárně. Cvičení
probíhá na židlích a jsou při něm využívány nejrůznější pomůcky. Samotné
cvičení je prokládáno tréninkem paměti, vzpomínáním a hrami.
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