JITŘENKA
Červen 2020

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ OBYVATEL KE STRAVĚ
❖ Setkání konané dne:
❖ Místo setkání:

27. 05. 2020
společenská místnost A3

Přítomní pracovníci:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Mgr. Milan Janoušek – ředitel
Bc. Romana Holasová – zástupkyně ředitele
Ilona Bednárová – vedoucí stravovaní, nutriční terapeutka
Pavla Skoupá – aktivizační pracovník
Dagmar Pospíšilová – aktivizační pracovník
Kateřina Kopalová – asistent sociálního úseku

Přítomní klienti:
❖ 25 přítomných klientů

Po velmi dlouhé době, zhruba po 3 měsících se opět, dne 27. 05. 2020 uskutečnila
stravovací schůze.
Proběhlo přivítání klientů panem ředitelem, pí. Bednárovou a pí. Holasovou. Po
přivítání se slova ujala pí. Bednárová, která informovala o chvála a stížnostech ze
sešitů. Především také zmínila chválu na dietní stravu na oddělení D. P.
Bednárová se dotázala na připomínku ohledně kaše na sladko, zdali také někomu
ze zúčastněných na schůzi kaše nechutnala. Na schůzi bylo také upozorněno na
změnu ve stravě konktrétně na večeře a to, že se od 1. 6. 2020 začnou podávat
studené večeře, pí. Bednárová klientům přiblížila obsah večeří a informovala o
nabídce z Grica, kteří nabízí různé pochutiny, jako jsou utopenci, zavináče apod.
Na dotaz klientů, „Proč byly taštičky tvrdé jako kámen, v žaludku to pak dělá
potíže“, odpověděla, že by tvrdost taštiček mohla byt zapříčiněna kvalitou
brambor, jelikož jindy bývají taštičky hezky měkké.
Padla také poznámka ohledně jogurtu, který obsahoval cereálie, konkrétně, že byl
jogurt plný „zrní“. Paní Bednárová vysvětlila, že by si přála jogurt ještě
minimálně jednou zopakovat a využila tak nabídky z mlékárny, jelikož tento
jogurt, jehož obsah tvoří 250 ml, vychází zhruba na 11 korun a podíl hodnot je
v něm velmi dobrý. Paní Bednárová se klientů dotázala, zdali jim jogurt

nechutnal, klienti odpověděli, že chutnal a souhlasili se zopakováním. Pan ředitel
vznesl na pí. Bednárovou dotaz, jak momentálně vycházíme z hlediska zvyšování
cen, odpověď zněla, že momentálně máme naspořeno a jsme v plusu, především
i díky odbourání odpoledních svačin v podobě mléka a chleba. Tyto svačinky byly
odbourány především vzhledem k pandemii a následným hygienickým
opatřením. Paní Bednárová se klientů dotázala, jestli klientům odbourání těchto
svačinek zasáhlo někomu do života. Klienti opověděli, že hrnek mléka se vždy
hodí, ale že po odbourání těchto svačinek nijak rapidně nestrádají. Bylo také
panem ředitelem upozorněno na možné zdražování potravin vzhledem k nastalé
situaci, pí. Bednárová klienty uklidnila, že momentálně se žádné zdražování
nechystá a že vzhledem k odběrům potravin přímo z mlékárny se může různě
hýbat s cenou.
Upozorněno bylo také na změnu v jídelníčku, kdy bude zaměněn liberecký párek
za vaječnou topinku – vyvěšeno na chodbě u jídelníčků.
Slova se ujal také pan ředitel s paní Holasovou, kteří informovali o momentální
situaci, poděkovali klientům za jejich vstřícnost a ochotu daná opatření dodržovat.
Slova chvály vyšla ale také ze strany klientů, kdy děkovali za to, jak danou situaci
zvládáme a jak dbáme na bezpečí nás všech.

Připomínky, které na schůzi padly:
- Jako rýže mi více chutná „sypká rýže“
- Odpověď: Ano, to chápu, ale vzhledem k tomu, že někomu jinému chutná
např. rýže basmati, musíme rýže prostřídat, abychom se zavděčili všem.

POZNÁMKY ZE SEŠITŮ:
Odd. A1
25. 4. 2020 – Výborný oběd – polévka i květákový mozeček
Odd. A2
16. 3. 2020 – Prosím, snažte se zařadit do jídelníčku kyselé zelí, knedlík, maso,
klienti si stěžují, že vůbec není maso.
Odd. A3
27. 3. 2020 – Oběd výborný, jak polévka, tak i kynuté knedlíky, jako od maminky.
Tak dál! 1*

27. 3. 2020 – Večeře- kachní játra na cibulce ostré, šťáva slaná…to se nedalo jíst
5. 4. 2020 – Ryba s oblohou, kompot, výborná polévka. Vše velice chutné.
6. 4. 2020 – Závitek výborný, přídavek makovec, moc dobrá svačinka.
26. 5. 2020 – Oběd kapusta, maso, knedlík – božské. Moc nám chutnalo.
Děkujeme – opakujte.

Odd. D
7. 4. 2020 – Večeře: byla hnusná, byla kaše neochucená, hnusná, neosolená ani
kapka omastku, soli, ani cukru, příchutí prostě jak když pro prasata! Když jsem
to řekla, té setře, proč je kaše bez chuti, jak pro prasata, tak se my smála. Proč je
některý týden dobré jídlo a někdy se to nedá jíst!!
24. 5. 2020 – mexický guláš – velice jemňoučký, dietička vzorová, jako od naší
maminky! Děkuji Všem se podílejícím.
31. 5. 2020 – myslivecká pečeně – vynikající
1. 6. 2020 – kuřecí plátek obalený v šunce (mimořádně), masíčko výborné,
měkkoučké - děkuji

PŘEČTEN JÍDELNÍČEK NA MĚSÍC ČERVEN
POZVÁNÍ NA DALŠÍ STRAVOVACÍ SCHŮZI – 9. 6. 2020 ☺

Přání klientů:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Více polévek
Ražničí
Čevabčiči
Smažený salám
Žampiony
Dukátové buchtičky
Hrachová kaše
Hanácký koláč

Zapsala: Kateřina Kopalová

NAROZENINY MAJÍ:
❖
❖
❖
❖
❖

5. 6. - NOVÁKOVÁ Anna
7. 6. - STOUPENCOVÁ Vlasta
9. 6 - VESELÁ Františka
10. 6. - KŘIVÁNKOVÁ Anna
14. 6. - VYROUBALOVÁ Růžena
BERÁNKOVÁ Aloisia
KUBATÍKOVÁ Marie

❖
❖
❖
❖
❖

20. 6. - KŘETÍNSKÁ Helena (DZR)
22. 6. - VÍTKOVÁ Františka
24. 6. - HLAVÁČOVÁ Jana
28. 6. - ROLENCOVÁ Jitka (DZR)
30. 6. - ŠOUBA Aleš

SVÁTKY
❖
❖
❖
❖
❖

13. 6. ANTONÍN – Kantor, Vojta, Stašovský
21. 6. ALOISIE / ALOISIA - Beránková
23. 6. ZDEŃKA – Šprochová, Lakomá, Kubešová, Horníková
24. 6. JAN - Václavek
29. 6. PETR - Krúpa

ZEMŘELI
❖ JURÁNKOVÁ Jitka
❖ CHALOUPKOVÁ Františka
❖ MUSÍLKOVÁ Marie

Z DOMOVA PRO SENIORY V MĚSÍCI KVĚTNU VYSTOUPILI
❖ TOMÁŠKOVÁ Irena

DO DOMOVA PRO SENIORY V MĚSÍCÍ KVĚTNU NASTOUPILI
❖
❖
❖
❖

KOSTKOVÁ Vlasta
PINDL Rudolf
KOLÍBALOVÁ Vlasta
KUKLOVÁ Mária

¨

z
z
z
z

Rychnova na Moravě
Chornic
Moravské Třebové
Kunčiny

PŘÍSPĚVEK DO JITŘENKY

ZPRÁVA Z VESMÍRNÉHO STŘEDISKA

Dne 35. května, v 28.00 hodin, 70 minut přistála v oceánu vesmírná raketa
AEIOU.
„Hlášení podmořského rozhlasu“
„Pozor, pozor!
Prosíme četu pilounů a kladivounů, aby nám na kótě 1200 pomohli otevřít
konzervu se svačinou, děkujeme! Žraloci obecní.“

Z tvorby paní Marie Krčilové, odd. D.

ZAJÍMAVOSTI O ČERVNU
Měsíc červen má 30 dní a kolem 21. června začíná na naší severní polokouli léto.
Pro děti je stěžejní jak jeho začátek, kdy se hned 1. června slaví Mezinárodní
den dětí, tak jeho konec, kdy ve školách přichází vysvědčení a začátek
dvouměsíčních letních prázdnin.
Červen je ale také měsícem myslivosti jako symbol přelomu jara a léta, kdy je
vegetace nejbujnější, noci nejkratší a příroda se v mnoha směrech probouzí do
nového života. Červen je také měsícem neplodnosti, na což navazuje řada zdraví
prospěšných akcí.
Co se názvu měsíce června týče, není úplně jasné, zda vznikl podle červené
barvy červenajících se plodů ovoce, jako jsou třešně, jahody, rybíz a maliny.
Trochu odvážnější jsou tvrzení, že červen je odvozen od červů, kteří v tomto
období dělají škody právě na ovoci. Podle jiné verze má v názvu tohoto měsíce
prsty dokonce hmyz „červec“, z něhož se vyrábělo barvivo. Nejen v češtině jsou
názvy šestého a sedmého měsíce (tedy červen a červenec) takto podobné.

ČERVNOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY
2. sobota v červnu - Mezinárodní den žonglování
3. neděle v červnu – Den otců
1. června – Mezinárodní den dětí
- Světový den mléka – od roku 1958 do roku 2017 se slavil v květnu, ovšem
Světová zdravotnická organizace (WHO) jej přesunula právě na první červen, jenž bývá
spojen s Mezinárodním dnem dětí. Účelem je utnutí neustálých debat a mýtů o údajné
škodlivosti mléka. Právě děti by měly zkonzumovat alespoň 1000 miligramů vápníku, přičemž
jeho hlavním dodavatelem do těla jsou zejména mlékárenské výrobky.
2. června – Mezinárodní den čistého ovzduší
2. června – Den pozemního vojska – málokterý významný den má tak velkolepou oslavu, jako
právě Den pozemního vojska. V jeho rámci se každý rok (pokud zrovna neřádí nějaký vir)
koná jedna z největších prezentací Armády České Republiky „Bahna“.

4. června - Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese - Tento den má připomenout, že
děti by měly mít své dětství a dětské hry a ne být obětí jakékoli agrese. OSN k vyhlášení (v
roce 1982) tohoto mezinárodního dne inspirovaly oběti agrese při izraelském napadení
Libanonu.
5. června - Den rozvoje a vzdělávání dospělých - Spousta lidí si myslí, že odchodem ze školy
pro ně otázka vzdělávání končí a stávají se spíše pasivními příjemci toho, co se na ně valí z
médií. Není proto od věci si občas i třeba prostřednictvím Dne rozvoje a vzdělávání dospělých
připomenout, že bychom se měli rozvíjet v každém věku.
10. června - Vyhlazení obce Lidice
12. června - Mezinárodní den boje proti dětské práci
14. června - Světový den dárců krve
15. června - Světový den proti násilí na seniorech
18. června - Autistický den hrdosti
19. června - Mezinárodní den rovnosti žen a mužů
21. června - První letní den
21. června - Světový den hudby
27. června - Den památky obětí komunistického režimu
27. června - Světový den rybářství
30. června - Den Armády ČR

NĚCO PRO ZAJÍMAVOST
ČESKÁ KINEMATOGRAFIE
Je to souhrnné označení pro filmy natočené na území Česka. Mezinárodního
ohlasu dosáhla v 60. letech 20. století československá nová vlna. Snímky
Obchod na korze z roku 1965, Ostře sledované vlaky (1967) a Kolja (1996)
získaly Oskara za nejlepší cizojazyčný film, šest dalších filmů se dostalo do užší
nominace.
Do české kinematografie je někdy zahrnována i tvorba českých exulantů (osoby,
které nedobrovolně opustili svojí vlast), jako je Miloš Forman, Ivan Passer či
Vojtěch Jasný.
NĚMÝ FILM:
Vůbec prvním filmovým záznamem pořízeným na území Česka byl americký
film The Horitz Passion Play z roku 1897 věnovaný velkolepým pašijovým
hrám v Hořicích na Šumavě.
Prvním českým režisérem a kameramanem byl Jan Kříženecký, který od roku
1898 natáčel krátké dokumenty, zvané filmové aktuality. S hercem Josefem
Švábem – Malostranským natočil téhož roku tři krátké filmové skeče
Dostaveníčko ve mlýnici, Výstavní párkař a lepič plakátů a Smích a pláč.
První stálé kino v Praze založil Viktor Ponrepo v roce 1907, v domě U Modré
Štiky. Předtím měla kina podobu kočovných stanů, film byl putovní atrakce.
ZVUKOVÝ FILM PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU
První český zvukový film – Tonka Šibenice byl natočen jako němý a ozvučen ve
Francii. Premiéru měl 27. února 1930. Zvuk byl v Československu poprvé použit
ve filmu - Když struny lkají.
V září 1930 se v Československu konaly krajně pravicovým tiskem vyvolané
nacionalistické demonstrace Čechů proti filmům mluveným v němčině. Vedly k
zákazu všech potenciálně pobuřujících německých filmů v Československu,
včetně protiválečného snímku Na západní frontě 1918 (režie Georg Wilheim
Pabst).
Stát ve 30. letech omezoval import zahraničních filmů a protežoval domácí tvůrce.
V roce 1932 byl zaveden kontingentní systém, byla stanovena kvóta, podle níž

směl za jeden film vyrobený v Československu jeho výrobce dovézt 7
zahraničních filmů. Později byla kvóta snížena na 1:5. Roku 1934 byl
kontingentní systém zrušen a nahradil jej registrační systém; regulace dovozu byla
zrušena, importéři za jeden dovezený film nadále platili registrační poplatek 20
tisíc korun. Tyto peníze se přes Fond pro podporu domácí výroby dostávaly
formou dotací k československým tvůrcům.
V roce 1933 byly zprovozněny ateliéry A-B Barandov.
KINEMATOGRAFIE ZA PROTEKTORÁTU
Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 došlo k první ze tří emigračních
vln. Československo opustil herec a režisér Hugo Haas. Ve Spojených
státech se jako experimentální filmař a dokumentarista uplatnil Alexander
Hackenschmied, který v exilu používal příjmení Hammid. Do USA odešli
též Jiří Voskovec, Jan Werich a skladatel Jaroslav Ježek. Válečné
dokumentaristice se ve Velké Británii po dobu války věnoval Jiří Weiss.
Ostravský rodák Karel Reisz se jako dítě dostal do Británie s pomocí Nicholase
Wintona a v šedesátých letech byl klíčovou postavou hnutí Free Cinema.
Po okupaci Československa nacistickým Německem v roce 1939 byla zavedena
tuhá cenzura. Okupanti zřídili dohlížecí instituci Českomoravské filmové ústředí.
Okamžitě začali s arizací a germanizací českého filmového průmyslu. Titulky a
plakáty musely být česko-německé. Filmy s židovskými herci nesměly být
promítány a filmoví pracovníci museli být přezkušováni z němčiny. Nacisté už na
počátku války vyvlastnili barrandovské ateliéry.
Někteří filmaři, stejně jako další umělci, byli před rokem 1945 pro
protinacistickou činnost popraveni; mezi nimi Vladislav Vančura a herečka Anna
Letenská.
FILM PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Mezi nejslavnější filmy z 50. let patří: Cesta do pravěku, Dobrý voják
Švejk, Císařův pekař - Pekařův císař, Princezna se zlatou hvězdou, Vynález
zkázy, Pyšná princezna a Byl jednou jeden král...
Už v průběhu války české intelektuální kruhy diskutovaly o možnosti zestátnění
filmového průmyslu, někteří umělci v tomto kroku viděli naději na nezávislost
tvorby na komerčních zájmech producentů. K zestátnění došlo krátce po
osvobození, ještě před komunistickým převratem. Dekret presidenta republiky
ze dne 11. srpna 1945 o opatření v oblasti filmu stanovil: „1) K provozu filmových
atelierů, k výrobě osvětlených filmů kinematografických (…), k laboratornímu
zpracování filmů, k půjčování filmů, jakož i k jejich veřejnému promítání je
oprávněn výhradně stát. (2) K dovozu a vývozu filmů pro celé území

Československé republiky jest rovněž oprávněn výhradně stát.“ Po následující
čtyři desetiletí tak výrobu, dovoz i distribuci filmů v Československu plně
kontroloval stát.
V roce 1947 byl natočen první český barevný film, šlo o jiráskovské drama Jan
Roháč z Dubé (režie Vladimír Borský).V témže roce byla také v Praze
založena Filmová fakulta Akademie múzických umění známá jako FAMU.
Po Únoru 1948 odešla do zahraničí další vlna emigrantů. Režisér František
Čáp se stal jedním ze zakladatelů jugoslávské kinematografie. Jako nezávislý
dokumentarista se živil v zahraničí Ladislav Brom.
Ve čtyřicátých a padesátých letech byl československý film především nástrojem
komunistické propagandy. Náznak změny se objevil koncem 50. let; lehce
společensky kritické filmy Tři přání (1958, režie Ján Kadár a Elmar Klos), Zde
jsou lvi (1958, režie Václav Krška), Škola otců (1957, Ladislav Helge) a Zářijové
noci (1956, režie Vojtěch Jasný) byly zkritizovány na I. festivalu
československého filmu v Banské Bystrici a následně staženy z distribuce.
KINEMATOGRAFIE ZA NORMALIZACE
V letech 1968–1970 odešla v reakci na okupaci Československa vojsky pěti
armád Varšavské smlouvy v roce 1968 do zahraničí řada významných režisérů.
Vlast tak opustili Ivan Passer, Vojtěch Jasný, Jana Boková, Václav
Reischl, Otakar Votoček, Bernard Šafařík, Jan Němec a další. Odmlčet se
musel Pavel Juráček, na několik let i Jiří Menzel a Věra Chytilová.
Miloš Forman odešel do Spojených států již v roce 1967, na základě smlouvy
americké společnosti Paramount s českou institucí Filmexport.
Mezi lety 1970 a 1989 tento exodus spolu s cenzurou způsobily úbytek filmů
obsahujících uměleckou autorskou výpověď, česká kinematografie přestala
získávat pozitivní ohlasy ze zahraničí; za celou dobu se dočkala pouze jedné
nominace na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film, a to za Menzelův
film Vesničko
má
středisková (1985).
Dominujícími žánry byly lidové
komedie a detektivky. Výjimkou byla například filmová pohádka Tři oříšky pro
Popelku, ta se do dneška každoročně vysílá na Vánoce v několika evropských
zemích, například v Německu, Švýcarsku, Španělsku, Švédsku a Norsku.

ČESKÝ FILM PO ROCE 1989
V prvních letech po sametové revoluci došlo k postupné privatizaci filmového
průmyslu. Prvním filmem vyrobeným mimo státní monopol byl Tankový prapor
(1991, režie Vít Olmer), který produkovala společnost Bontonfilm.
Byla plně odstraněna státní cenzura, filmaři se zato nově museli vyrovnávat s
tržním prostředím. Ve filmech se začal objevovat product placement. Na přelomu
století se objevují první filmy natočené videokamerou, mimo jiné Láska
shora (2002, režie Petr Marek).

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Také obyvatele domova se zvláštním režimem potrápila v průběhu května
přetrvávající různá nařízení, zákazy a opatření, která se vztahovala k hrozící
možnosti nákazy koronavirem. Byly zakázané návštěvy stejně jako hromadné
společné akce a aktivity. Obyvatelé museli trávit čas převážně jen na pokojích.
Probíhaly zde především jen individuální aktivity a ve velmi omezené míře se
mohli klienti potkat na chodbách při společné odpolední kávičce.

V květnu se velmi rozšířily videohovory klientů s jejich rodinami, čímž si alespoň
malinko vynahrazovali trvající zákaz návštěv.

Oslavenkyním, které
oslavily významné
kulaté narozeniny,
jsme
s radostí
předaly dárky od
vedení
města
Moravská Třebová

Snahou personálu bylo v této nelehké době vytvářet pro klienty přívětivé
a příjemné prostředí tak, aby byli klienti co nejvíce spokojeni a abychom jim
pomohli překonat dobu odloučení od rodin i od sebe vzájemně.
Neustále pomalými krůčky zabydlujeme a zpříjemňujeme prostředí domova:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ODDĚLENÍ „D“
5. a 6. května
❖ Jsme se radovali. Po dlouhé době, kdy jsme se nemohli setkávat, jsme si
opět zahráli společenské hry.

11. května 2020
❖ Jsme popřáli všem ženám k Mezinárodnímu dni matek a předali malý
dárek.

21. května. 2020
❖ Byl uspořádán turnaj v kostkách, který jsme si všichni velmi užili a všichni
soutěžící byli odměněni krásným diplomem. ☺

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – ODD. „A“

