JITŘENKA
ÚNOR 2021

NAROZENINY A SVÁTKY
NAROZENINY MAJÍ
❖ 2. 02. – NAVRÁTILOVÁ Marie
❖ 8. 02. – HORNÍKOVÁ Zdenka (DZR)
❖ 12. 02. – PROKEŠ Miroslav
- OLŠANOVÁ Františka
❖ 14. 02. – VÁCLAVEK Jan
❖ 15. 02. – HORÁKOVÁ Otílie
❖ 16. 02. – BARÁK Stanislav
❖ 21. 02. – PAVLIŠOVÁ Jana
❖ 24. 02. – DORAZIL František
❖ 26. 02. – SIMONOVÁ Alena

SVÁTEK MAJÍ
❖
❖
❖
❖
❖
❖

04. 02. JARMILA – Sýkorová, Pappová, Kupková, Máčková
06. 02. VANDA – Pešlová
08. 02. MILADA – Rychlá
11. 02. BOŽENA – Konečná (DZR), Havlíčková
21. 02. LENKA – Tomanová
28. 02. LUMÍR – Šebek (DZR)

ÚMRTÍ
ZEMŘELI
❖ VESELÁ Hana
❖ JAVOŘÍKOVÁ Eva
❖ KLADIVOVÁ Irma
❖ ŠOŠOLÍK Vladislav
❖ DAVIDOVÁ Stanislava

DO DOMOVA PRO SENIORY NASTOUPILI
NASTOUPILI
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

CHLUP Jaroslav
HOŘOVSKÝ Pavel
KUBIŠOVÁ Danuše
HROUDNÁ Milena
LIPOLDOVÁ Maria
HAVLÍČKOVÁ Ludmila
OCHRANOVÁ Anežka
POHANKOVÁ Anna
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z
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Březiny u Moravské Třebové
Svitav
Kunčiny
Moravské Třebové
Dlouhé Loučky
Moravské Třebové
Starého Města
Linhartic

ÚNOR – ZAJÍMAVOSTI A PRANOSTIKY

• Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou
přestupného roku, tehdy začíná únor ve stejný den jako měsíc srpen.
PRANOSTIKY
•
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Únor bílý – pole sílí.
Sněhový únor – sílí úhor.
Únorová voda – pro pole škoda.
Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima
po Veliké noci zahrává.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli
ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.

ÚNOROVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY
2. neděle v únoru - Světový den manželství
2. února - Světový den mokřadů
3. února - Světový den modliteb
4. února - Světový den boje proti rakovině
6. února - Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce
11. února - Světový den nemocných
11. února - Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
12. února - Den červené ruky
12. února - Darwinův den - Tento den roku 1809 se narodil Charles Darwin - britský
přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Jeho dílo O vzniku druhů přírodním výběrem
způsobilo doslova poprask. Mimo jiné proto, že v něm poprvé zazněla myšlenka, že se člověk
vyvinul z opice. To samozřejmě církev se svým Adamem a Evou měla problém zkousnout...
13. února - Světový den rádia
14. února - Světový den léčby zvukem
14. února - Svatý Valentýn - Svátek zamilovaných
20. února - Světový den sociální spravedlnosti
21. února - Mezinárodní den boje proti kolonialismu
21. února - Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
21. února - Mezinárodní den mateřského jazyka
22. února - Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
22. února - Den sesterství
29. února - Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám

KDY JE MASOPUST 2021
Masopustní období začíná 7. ledna, po svátku Tří králů. Jeho posledním
dnem je Popeleční středa, přesné datum konce masopustu tak závisí na
datu Velikonoc. V roce 2021 připadá tato středa na 17. února, kdy začíná
období čtyřicetidenního předvelikonočního půstu.
Závěrečné dny masopustu, Tučným čtvrtkem počínaje a masopustním
úterým konče, patří k nejdivočejším a mají různá krajová pojmenování:
fašank, šibřinky, ostatky a další.

VÝZNAMNÉ DNY MASOPUSTU V ROCE 2021
•
•
•

Tučný čtvrtek: 11. února
Masopustní neděle: 14. února
Masopustní úterý: 16. února

MASOPUST – MASKY, TANEC A ZÁBAVA
Průvody v maskách se konají celá staletí, a protože nebylo města či vesnice,
kde by se neslavilo, vzniklo i mnoho krajových odlišností a specialit, které
si lidé vymysleli, ať už z pověrčivosti, nebo pro obveselení. V poslední době
zažívají masopustní veselice svou obrodu a můžeme se s nimi setkat nejen
ve vybraných regionech, jako je třeba Chodsko či Doudlebsko, odkud
nevymizely nikdy, ale dokonce i ve městech. Hoduje se, tancuje se, jen toho
nevázaného a leckdy krutého veselí už není tolik…

MASOPUSTNÍ TRADICE
K nejrozšířenějším tradicím patřilo stínání kohouta, jímž se na českém a
moravském venkově bavila mládež až do druhé poloviny 19. století. V knize

Český lidový a církevní rok popisuje tuto praktiku historička a etnografka
Alena Vondrušková:
„Chlapci převlečení za vojáky přivedli na dlouhých tkanicích uvázaného
kohouta, přečetli mu posměšný rozsudek plný obvinění za jeho hříchy a
chlapec v masce kata mu usekl hlavu."
V Podkrkonoší zavřeli kohouta do ohrady a k němu strčili mladíka se
zavázanýma očima a cepem v ruce, který měl zvíře utlouct. Prvnímu se to
obvykle nepovedlo, a tak ho střídali další (dostalo se i na dívky!), dokud
neposlali kohouta na věčnost.

KDE SE VŠUDE SLAVÍ?
Masopust ctí celá Evropa a značná část křesťanského světa. Spolu s
kolonizací se zanesl do zámoří, především na americký kontinent, kde se
rozvinul pod svým původním názvem odvozeným z italštiny - karneval (z
carne valere neboli zanechat masa). Okázalé karnevalové průvody se
pořádají hlavně v katolických zemích. Světoznámý je brazilský karneval v
Rio de Janeiru nebo Evropany hojně navštěvovaný karneval v Benátkách.

KDO SE OBKJEVUJE V MASOPUSTNÍM PRŮVODU
• Laufr je postava vůdčí, představovat by ho měl sošný mládenec. Na
sobě má cosi jako bílou plátěnou kombinézu pošitou ústřižky
barevných látek, i proto se v některých krajích nazývá Odstřižek nebo
také Strakatej. Na hlavě má vysokou čepici a v ruce bič - svérázně
dohlíží na ostatní maškary. S Laufrem někdy chodí Ženuška, muž
přestrojený za ženu v komickém černém klobouku tvrďáku s
barevnou pentlí a přehnaně nalíčený.
• Kobylka a ras patří k dalším veledůležitým členům průvodu.
Kobylka skončí v závěru dne neslavně - je „poražena rasem, když jí
sudí přečte seznam lotrovin, které celý rok prováděla”. Často se do
anonymních prohřešků promítly skutečné přečiny obyvatel obce.
Ačkoli pachatelé poklesků nejsou jmenováni, sousedé vědí své.
• Medvěd s medvědářem jsou variací předchozího. Po skončení
maškarní obchůzky bývá medvěd zastřelen a stejně jako v případě

kobylky je mu před tím dáváno za vinu vše, co se v dané vsi za celý
rok napáchalo. Po jeho popravě rozdělí rychtář symbolicky
„medvědí” maso mezi občany.
• Slamák neboli Slaměný má jeden z nejnáročnějších kostýmů.
Jeho oděv je, jak jinak, z dlouhé žitné slámy, ozdobený barevnými
papírovými růžemi. Sláma z jeho sukně symbolizuje plodnost a
hojnost - proto mu ji na konci masopustu hospodyně oškubou a
přidají k podestýlce slípkám, aby dobře nesly.
• Bába s nůší představuje důmyslně vystrojenou figuru využívající
nůše beze dna - do ní vleze muž a připevní si ji popruhy k pasu a přes
ramena. Kolem spodku nůše je přišitá ženská sukně a zástěra, na její
přední části připevněná loutka „báby”.
• Žid patří k maskám z výtvarného hlediska nejzajímavějším.
Oblečený má dlouhý kabát pošitý barevnými hadříky, pruhy kůží a
kožešin, peřím, penízky, plíšky a jinými cetkami. Na obličeji má
nasazenou plstěnou masku s obrovským červeným nosem. V ruce
nosívají masky Židů tyč - takzvanou ježovku, s níž se snaží dostat
ženám pod sukně.
• Kominík je spíš novodobější figura, která se mezi ostatními
maskami začala objevovat až v 18. století spolu s nařízením pečovat
o komíny. Má na sobě klasické černé oblečení a na rameni štětku.
Zvláštností, s jejímž původem a významem si i etnografové marně
lámou hlavu, jsou hodiny vyobrazené na zádech kostýmu. Když se
rozdivočí, prohání kominík dívky a černí jim tváře směsí sazí a sádla.
• Klibny, brůny a kozlíci jsou zvířecí masky doprovázející snad
každý průvod. Na jejich předvedení stačí málo - bílé prostěradlo a
hlava s obludnými rohy.

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ JARMILY STEJSKALOVÉ
➢ Původní verze života na naší planetě skončila. Přecházíme do další fáze,
kdy všechny dosavadní systémy potřebují být nahrazeny a očištěny. Tak
jako války v minulém století nám umožnily uvolnit nahromaděné emoce,
jež byly součástí našeho magnetického pole Země po miliony let, tak
současná situace je další krok v pokračující očistě. Tím, že přecházíme do
další fáze či dimenze, je nutné projít uvolňovacím procesem. Každý v
tomto přechodu pracuje na své vnitřní úrovni, ale i jako celek.
1. Uvolňují se emoce. Zejména strach, omezení, svázání a nesvoboda, vztek a
bezmoc a další emoce. Někdo hledá vnitřní sílu se postavit, někdo potřebuje mysl
zklidnit, uvolnit se a situaci přijmout. Záleží, jak kdo potřebuje, co si s sebou nese,
jakými lekcemi prochází a jaké má úkoly. Jde o mnohaúrovňové léčení. Čistí se
tak systémové struktury, zatvrdlé, strnulé a potlačené programy. Je dobré si
uvědomit základní princip – co se dostane na své maximum, stává se svým
opakem.
2. Omezení kontaktu, tzn. že každý se potřebuje napojit sám na sebe. Prožít si své,
zaujmout vnitřní postoj. Tím, že jsou kontakty omezeny, zamezeny, může každý
jednotlivec projít do další fáze sám se sebou nebo svými blízkými. Jde o vnitřní
proces úklidu sebe sama.
3. Nemoc. Jde zejména o mentální virus. Tzn. Že napadá vnitřní systém člověka,
uvolňují se již zmíněné emoce, mysl, ego, programy a vzorce. Jde o přesun z hlavy
do srdce. Proto virus „napadá“ plíce (srdeční čakra). Kdo je více v srdci, má
průběh hladký, kdo je v strnulosti, proces uzdravení je náročnější a delší. Kdo
nepřejde, umírá, odchází a s ním i staré energie. Smrt jako taková není zlá, je to
jen jiný přechod (nejvíce trpí blízcí, ale i to je součást uvolňování emocí). Prožitá
bolest je uvolnění.
4. Zákaz vycházení. Co každý tedy může dělat? Uklízet, čistí se domov, to
základní našeho života. Vše staré se vyhazuje, prodává, předává potřebným. I náš
domov potřebuje povznést, nic starého a nepotřebného si s sebou do dalšího života
či fáze vzít nemůžeme. Jak uvnitř, tak venku.
5. Ti, kdo vládnou a nařizují. Netřeba se na ně zlobit (pokud nepotřebujete uvolnit
vztek) jsou použiti v rámci vzestupu. Jejich konání není možná vědomé či
duchovní. Myslí si, že konají dobro. Je jedno jakou mají tvář či jméno. Když to
nebude jeden, bude to druhý, není důležité, kdo tam je.

6. Jde o planetární domluvu. Všichni jsme s tím na duchovní úrovní souhlasili.
Procházíme tím jako jednotlivec, i jako celek. Proto se to dotýká většiny států,
hlavně těch, které to potřebují. Pokud se některý stát rozhodne neúčastnit,
znamená to, že nemusí a nepotřebuje takový zásah do jeho systému.
7. Uvědomění. Jde o vyšší inteligenci, jde o naší vyšší inteligenci. Jde o přesah.
Čistí se všechno a všichni, bez výjimky. Takový dopad měly dříve jen již zmíněné
světové války.
8. Rodina. Možná jsme si dříve své rodiny moc nevšímali, protože jsme měli
spoustu venkovních aktivit a tzv. útěků. Možná měli mezi sebou nedořešené věci,
záležitosti. Toto je čas, kdy jsme nuceni být se svými dětmi, partnery, rodiči.
Věnovat se jim, povídat si, uvědomit si důležitost a také vypláchnout a vyčistit
emoce. Některé vztahy se rozpadnou, některé utuží. Toto je velmi důležité. Jsme
nuceni to udělat, nevyhýbat se, neutíkat, a čelit.
9. Tvořivost. Možná jsme dlouho odkládali nějaké úkoly, koníčky, to, co jsme
chtěli dělat. Teď je ten správná čas. Maluj, buduj, zpívej, hraj, piš, vyšívej, vař,
uč se jazyky, tanči, toč videa, cokoli co chceš.
10. Vzít zodpovědnost sám za sebe. Život si vytvoříš ty. Nikdo za tebe nemůže.
V každém okamžiku jsi vědomý tvůrce svého života, a děláš to každou myšlenkou
a rozhodnutím.
11. Možná jsou zde ještě další úrovně a aspekty, které jsou aktivní a potřebné
uzdravit. Nemusí být vidět vše, co se uzdravuje a chce.
Co můžeme dělat, abychom transformaci urychlili?
Uklízej uvnitř sebe i venku. Přehodnoť svůj život. Uvědom si, co a koho ve svém
životě už nepotřebuješ. Jestli je třeba uzavřít minulost, odpustit, omluvit se nebo
jít dál. Zbavit se starého, přijmout nové. Jde o cestu. Ptej se sám sebe, co
potřebuješ ještě „uklidit“ a pak to udělej. Nenechej kámen na kameni, dokud si
nebudeš jistý, že jsi s tím v souladu, jestli to chceš, jestli v tom chceš pokračovat
a jak. Vyházej hlouposti a nesmyslné hrátky života a nefungujícího ze sebe. Buď
v sobě, dívej se do sebe, na své pocity, buď ty, buď svým novým já. Tvoř a zamiluj
se do života.
Minulost skončila, skrze přítomnost se posouváme do nové budoucnosti. Je to
krásný, i když někdy ne úplně příjemný proces, ale velmi potřebný.
Náš přirozený stav je láska, klid, mír, radost, tvořivost, hojnost, úsměv a barvy
. Není to nic zvláštního, je to naše podstata, byla a je tady vždy, jen se někdy
ukrývá za vším možným.
Staré umírá, rodí se nové.

Už teď víš jaký je tvůj úkol právě teď? Je to na tobě….

VOLNČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“
❖ 11. 1. 2021 jsme vyráběli ozdobné kolíčky ☺

❖ 13. 1. 2021 jsme trénovali paměť ☺

❖ Sněhulák – paní zahradnice postavila na zahradě Dps sněhuláka pro rozveselení
všech klientů ☺

Výroba bambulek

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“
❖ Společně jsme se vrhli na vyrábění dekorací k příležitosti nadcházejících
Velikonoc. Mohli jsme si také ozkoušet sněhové koule. Vyráběli jsme
bambulky a z nich tvořili. Přes zimu pořádáme pohádková odpoledne, kde
si pouštíme krásné klasické večerníčky na přání.

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – odd. D
Únor 2021
„V ponurých únorových dnech si dámě něco na osvěžení“
Ze školy si pamatujeme:
1. Na palouku byly víly, z býlí vily věnečky a v dáli vyli psi.
2. Muž podává ruku: „Já jsem zmok?. „Snad ne, jste přece suchý“! –
„Ale ne, já se jmenuji Zmok“.
3. V družině byli dva kluci, co bili rádi jiné.
4. Pán se mírně ukloní: „Puk“. – Dámě zacuká u rtů: „Kdo?“
5. Mladá hezká žena špatně přečte ceduli a přijde k doktorovi: „Pane
doktore, mohl byste se na mě podívat – „Ale jo, přijďte navečer, rád
se na Vás podívám, i když jsem veterinář“.
6. Na Slovensku hráč dostal loktou do loktu
Marie Krčilová, oddělení D

VÝZNAMNÁ OSOBNOST NAROZENÁ V MĚSÍCI ÚNORU
JAN WERICH
* 6. 2. 1905 Smíchov - + 31. 10. 1980
- Vlastním jménem Jan Křtitel František
Serafínský Werich byl český filmový a divadelní
herec, dramatik a filmový scenárista. V autorské
dvojici s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem
představitel meziválečné divadelní avantgardy a
posléze i poválečné české divadelní kultury,
spisovatel. Proslavil se mezi válkami jako jedna
z klíčových
osobnostní
avantgardního
Osvobozeneckého divadla. Druhou světovou válku
jako antifašista strávil v emigraci. Po válce se vrátil
do tehdejšího Československa, kde získal titul
národní umělec.
ŽIVOT JANA WERICHA
❖ Rodina
- Byl jediným synem Vratislava Wericha, úředníka První české
vzájemné pojišťovny a jeho manželky Gabriely roz. Choděrové. Za
kmotry Werichovi byli prarodiče. Rodiče Jana Wericha se brzy
rozvedli a Jan připadl do péče otce.
- Narodil se na Smíchově čp. 403, kde měli matčini rodiče hostinec.
Za 1. světové války byl již otec na frontě a tak Werich žil u matky
v Holešovicích.
- Roku 1929 se Jan Werich oženil, vzal si švadlenu a návrhářku
divadelních kostýmů Zdeňku roz. Houskovou, která v 60. letech
přeložila dvě divadelní hry z angličtiny. Werichovým se narodilo dítě
asice jediná dcera Jana, která byla herečkou a překladatelkou.
Z nemanželského vztahu Wericha s neznámou českou umělkyní
vzešel syn Jiří Petrášek, který je českým ekonomem,
vysokoškolským pedagogem, spisovatelem, příležitostným hercem,
dabérem a moderátorem.

❖ Werichův život do 2. světové války
- Studoval Masarykovo gymnázium v Křemencově ulici v Praze, to
bylo zrušeno roku 1949 (nyní je na stejném místě Masarykova
střední škola chemická), kde se seznámil se s vým pozdějším
divadelním partnerem Jiřím Voskovcem. Po maturitě studoval
Werich práva na Karlově univerzitě v Praze.
- V roce 1926 vytvořili s Jiřím Voskovcem dvojici, zprvu
spolupracovali v redakci časopisu Přerod a brzy na to započala jejich
spolupráce v Osvobozeneckém divadle, ta vyústila do jejich první
společné hry Vest pocket revue (Revui do kapsičky od vesty), Werich
byl na plakátech hry uveden jako J. W. Rich. V roce 1927 – 1938
jejich
divadelní
divadelní
spolupráce
pokračovala,
v Osvobozeneckém divadle působili do roku 1935, od roku 1935 do
roku 1937 působili pod hlavičkou Spoutaného divadla, kde uvedli
jednu ze svých nejodvážnějších her Balada z hadrů.
❖ Život po 2. světové válce
- V roce 1945 se Jan Werich vrátil zpět do osvobozeného
Československa. Jiří Voskovec se navrátil až 1. 9. 1946. Spolu s Jiřím
Voskovcem na krátký čas otevřeli Divadlo V+W, ale vzhledem
k politické situaci už nebylo možné dělat politickou satiru. V roce
1948 Werichův partner Jiří Voskovec emigroval do Francie (a v roce
1950 do USA). Po roce 1948 Jan Werich působil v řadě pražských
divadel. V letech 1956–1961 byl ředitelem Divadla ABC. J. Werich
založil Divadlo Voskovce a Wericha, kde se jeho novým partnerem
stal Miroslav Horníček. Z jejich divadelní tvorby této doby se staly
nejznámější tzv. forbíny, tj. předscény. Jeho poválečná činnost je
spojena s tehdejším režimem; jeho kritici mu vytýkají, že ačkoli byl
velmi populární, nezastal se svých pronásledovaných a vězněných
kolegů a přátel. Jeho obránci poukazují na Werichův podpis
petice Dva tisíce slov.
- Roku 1963 mu byl udělen titul národní umělec. Jiří Suchý uvádí, že
to Jan Werich bral trochu s humorem a trochu s despektem; zmiňuje
Werichovu průpovídku „...Jsem národní umělec, ale oni mě
nenechají
to
národní
umělectví
provozovat.“
V
období normalizace nesměl vystupovat v rozhlase ani televizi, měl
zákaz veřejně mluvit. Právě v roce 1968 se podepsal také
pod Manifest dvou tisíc slov.
- V roce 1977 vyšel paradoxně k tomu v Rudém právu seznam
signatářů Anticharty s Werichovým jménem. Televize vysílala

dlouhé záběry J. Wericha sedícího mezi ostatními shromážděnými
umělci poslouchajícími projevy J. Švorcové a dalších tehdy
komunisticky angažovaných umělců. Zastánci Jana Wericha tvrdí, že
žádal komunistické úřady o vyškrtnutí svého jména ze seznamu
signatářů, protože podepsal pouze prezenční listinu. Nebylo mu však
vyhověno a jeho protesty nebyly zveřejněny. Toto tvrzení bývá
považováno za legendu, nicméně je potvrzují bratři Jiří a Ondřej
Suchý v knize Pan Werich z Kampy a další svědkové. Jiří Suchý po
letech tvrdí, že Werich šel na shromáždění z obavy, že by jinak
nemohl vycestovat na plánovanou cestu za Jiřím Voskovcem do
USA; tušil, že Voskovce uvidí naposledy.
- V letech 1945–1980 bydlel na pražské Kampě ve stejném domě jako
básník Vladimír Holan, označovaném jako dům Dobrovského nebo
častěji Werichova vila (U Sovových mlýnů 501/7). Je známo, že se
Werich s Holanem neměli příliš v oblibě.
- Je pochován na Olšanských hřbitovech.
❖ Výroky Jana Wericha
- Jan Werich ve svých hrách a především vyprávěních proslul mnoha
převážně politickými narážkami. Např. o pražském jaru říkal v roce
1968 ve svých televizních rozhovorech s Vladimírem Škutinou:
„Takže když to shrneme... tak je to lepší, než jsme se báli, že by to
mohlo bejt, když jsme mysleli, že by to mohlo bejt moc špatný...
ovšem musí se to hlídat!“
❖ Výčet děl
Divadlo
- Vest pocket revue (1927), Premiéra Skafandr, Ostrov Dynamit,
Sever proti jihu, Golem, Hej rup!, Osel a stín, Kat a blázen, Balada
z hadrů. Pěst na oko ….
Film – předválečná tvorba
- Peníze nebo život, U nás v Kocourkově, Svět patří nám
Film – poválečná tvorba
- Pád Berlína, Císařův pekař a pekařův císař, Byl jednou jeden král,
Dva mrazíci, Psohlavci, Hudba z Marsu, Stvoření světa, Baron Prášil
Film – posmrtně
- Fimfárum Jana Wericha, Fimfárum 2, Fimfárum – Do třetice všeho
dobrého

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
❖ Domov se zvláštním režimem
Tradičními vánočními svátky jsme se rozloučili s rokem 2020. Tyto
Vánoce byly jedny z nejsmutnějších, kdy jsme se se svými nejbližšími
mohli setkat velmi zřídka. Vše jsme se snažili napravit alespoň tím, že se
rodiny mohly vidět prostřednictvím Skype.
Vánoce na DZR jsme si zpříjemnili vánočními kavárničkami, kde
nechyběly ani dárečky od Ježíškových vnoučat.
Posezením u jednoho svátečně prostřeného stolu jsme zavzpomínali na
vánoční zvyky a tradice. Samozřejmě nechybělo k odpolední kávě ani
vlastnoručně upečené cukroví (perníčky, vanilkové rohlíčky a linecké).

❖ Leden 2021
V tomto měsíci jsme se věnovali procvičování paměti a jemné motoriky.
Rádi skládáme ubrousky, protože nám práce jde pěkně od ruky.

❖ Pečeme buchtu:
Rádi si upečeme nějakou dobrou buchtu, kterou si poté dáme
k odpolední svačince. Tentokrát to byl kynutý táč na plech s meruňkami a
drobenkou. Byl výborný, všem opravdu moc chutnal.

Taky nám v lednu vyrostl nám sněhulák. Paní zahradnice zavzpomínala na
dětská léta a k potěšení všech postavila na nádvoří sněhuláka. Takový je
to fešák

❖ Oblíbené odpolední povídání při kávě
Rádi si povídáme. Povídáme, vzpomínáme, vyprávíme… Teď nejraději
vzpomínáme na dny plné sluníčka. Přejeme si, aby byl už alespoň březen,
abychom mohli chodit na procházky po naší zahradě. Hned nám bude
veseleji.
Naši senioři v tomto nelehkém období jsou rádi, když je pohladíme po
vlasech a citlivě nasloucháme jejich srdíčku a oni mají v očích malou
jiskřičku štěstí. Musí vědět, že nejsou sami, že jsme zde s nimi.
Snažíme se zajistit kvalitní život našim obyvatelům. Proto se věnujeme
aktivizačním programům, které přirozeně snižují pocity osamělosti,
špatnou náladu a uzavřenost. Při této terapii je klíčem k úspěchu co
nejširší nabídka volnočasových aktivit. Mnohdy ale stačí i jen maličkost,
kterou bereme v našem životě samozřejmě. Pro obyvatele domova jsou
všechny tyto projevené „maličkosti“ jako pohlazení, pochvala, povzbuzení
obrovsky důležité. Jsou to pohlazení po duši.

