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SPOLEČNÉ SETKÁNÍ OBYVATEL
08. 09. 2020

Místo setkání:
❖ Společenská místnost A3
Čas konání:
❖ 10. 00 hod.
Počet zúčastněných klientů:

❖ 39
Zúčastněný personál:
❖ Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
❖ Bc. Romana Holasová – zástupkyně ředitele, vedoucí sociálního úseku
❖ Dagmar Pospíšilová – aktivizační, volnočasová pracovnice

Zápis:
❖ Pan ředitel s paní Holasovou na úvod přivítali klienty. Na začátek pan
ředitel obeznámil klienty s epidemiologickou situací spojenou
s onemocněním COVID – 19. Na základě těchto informací, poradě
s lékařem Dps a okresní hygienickou stanicí se vedení domova rozhodlo
udělit zákaz návštěv platný od 14. 09. 2020 až do odvolání. Klienti však
i nadále mohou vycházet mimo areál Dps na nákupy, návštěvy, apod. Přesto
je však doporučeno chodit mimo areál pouze v nezbytně nutných případech
a nevyhledávat příliš velké skupiny lidí. Rodinní příslušníci mohou i nadále
zasílat/nechávat balíčky pro své blízké a na recepci domova pro seniory.
Mobilní klienti mohou s návštěvou do města – rodina si však svého
blízkého musí vyzvednout u brány Dps. Návštěvy imobilních klientů budou
povoleny pouze ve výjimečných případech po posouzení vrchní zdravotní
sestry p. Ivety Cinkové. Kantýna zůstává stále otevřena.
❖ Dotaz: „Co dělat, když přijde návštěva“? – „Ano. Setkání s blízkými jsou
možná mimo areál Dps, taktéž je povolena dovolenka u rodiny je možná.
❖ Pan ředitel informoval klienty o nadcházejících volbách do krajských
zastupitelstev, které budou probíhat začátkem října (2. a 3. října 2020).
Volby budou probíhat v budově Dps ve standartním režimu, jako

v předchozích letech. Další informace a případné změny budou klientům
včas oznámeny.
❖ Dotaz: „Bude se něco dělat s kostkovou dlažbou mezi DZR a budovou
D“? – „Tento problém je v jednání, pracuje se na řešení schůdném jak
po technické, tak o finanční stránce.“
❖ Paní Holasová informovala klienty o možném očkování proti sezónní
chřipce, které probíhá v Dps každým rokem na podzim. Bližší informace
týkající se očkování podá klientům zdravotnický personál. Je na zvážení
každého klienta, zda se nechá očkovat nebo ne.
❖ Na závěr pan ředitel s paní Holasovou popřáli klientům hezký zbytek dne
a poděkovali za vysokou účast na setkání.

STRAVOVACÍ SCHŮZE
16. 09. 2020

Místo setkání:
❖ Společenská místnost A3
Čas konání:
❖ 13. 30 hodin
Počet zúčastněných klientů
❖ 28
Zúčastněný personál
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ilona Bednárová – nutriční terapeutka, vedoucí stravování
Zuzana Kolářová DiS. – vedoucí přímé péče odd. D, sociální pracovnice
Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová – zástupkyně ředitel, vedoucí sociálního úseku
Mgr. Eva Stránská – všeobecná sestra, zaměstnanec pro kvalitu péče
Pavla Skoupá – aktivizační, volnočasová pracovnice
Kateřina Kopalová – asistent sociálního úseku

Zápis
❖ Pan ředitel na úvod přivítal všechny klienty, kteří se schůze zúčastnili.
V prvním bodě představil novou zdravotní sestřičku paní Mgr. Evu
Stránskou, která bude novou posilou v týmu zdravotníků, především na
Dzr a také se bude podílet na kvalitě péče. V dalším bodě pan ředitel
informoval ohledně zákazu návštěv, které souvisejí se zhoršující se
epidemiologickou situací. Připomněl, že zákaz návštěv se týká všech
klientů. Klienti, kteří na tom jsou po mobilní stránce lépe, mohou areál
opouštět – do města, s rodinou (klienta si však rodina musí vyzvednout u
brány Dps, nesmí jít dovnitř) apod., apel na to, aby klienti své odchody
z areálu zvážili a odcházeli pouze v nezbytně nutných případech.
Doporučení, aby klienti nosili roušky, zdali se setkávají s větší skupinou
lidí. Poté pan ředitel předal slovo paní Bednárové.
❖ Paní Bednárová také přivítala všechny klienty na schůzi. Zmínila se o
studených večeřích, které teď 3 měsíce byly a to v červnu, červenci a
srpnu. Podle slov klientů se studené večeře osvědčily, byly chutné.
Studené večeře jsou však mnohem nákladnější než večeře teplé a proto

❖

❖

❖

❖

opět od září figuruje roli večeří večeře teplá. Po finanční stránce jsme
však v plusu.
Na sv. Martina bývala vždy husa, ta je však teď mnohem nákladnější než
kdy jindy a proto tento den bude k obědu kuře ala kachna – je to kuře,
které však vypadá a chutná jako kačena, díky tomu, jak je ochucená a
zpracovaná.
Pečivo se prozatím nezdražilo, ačkoliv mi dodavatel novým ceníkem
„vyhrožoval“ ☺. Z pekařství mi byl předán pouze ceník nových
pekařských výrobků, které pan Moravec nebo pekárna Nopek nabízí. Tyto
nové pekařské výrobky si také vyzkoušíme.
Připomínka: „Studené večeře se osvědčily, moc chutnali. Cibuli na
čevabčiči by bylo dobré více pokrájet a salám do guláše nám nemusíte
mlet. Pórek, který dáváte lidem s dietou je jako dráty, hodně to
vybíráme. Nebylo by lepší jej chvíli podusit?
Odpověď: „Jde o to, že když se salám nakrájí na kostky a osmahne se
na oleji nebo sádle, udělá krustu a tu klienti, kteří mají již falešné zuby,
nemohou pokousat, proto se maso do bramborového guláše mele. Navíc
je to bramborový guláš, kde by měly dominovat především brambory,
salám je tam na přilepšenou. Ano, pórek Vám budeme dusit.

Zápisy ze sešitů:
A1: žádný záznam
A2: žádný záznam
A3:
- 26. 08. 2020 – oběd byl vynikající – polévka i guláš.
- Odpověď – děkujeme ☺
D1 – D2:
- 29. 08. 2020 – Klienti si dnes velice stěžovali na polévku, který byla
včera, že nebyla hustá, nebyly v ní ani brambory, ani maso, jen voda.
- Odpověď – řídíme se zásadně recepturami, na takovou polévku se využije
cca 17 kg brambor a taktéž i masa, tak by mně tedy zajímalo, kam se to
všechno ztrácí, když pak klienti dostávají pouze vodu.
- 30. 08. 2020 – Tvarohový závin – datum spotřeby bylo tentýž den, kdy se
závin podával, některé záviny byly plesnivé, klienti chtějí čerstvější
pečivo.
- Odpověď- V neděli je malý výběr pečiva oproti pátku, proto pečivo
objednávám už v pátek a aby vydrželo do neděle, v pekárně jej zabalí a

-

napíší datum spotřeby do neděle. Pokud dostane někdy něco plesnivého
apod., prosím okamžitě to nahlaste, nebojte se to říct a sjednáme nápravu.
02. 09. 2020 – Vepřová pečeně a knedlík – dobré, omáčka báječná
Odpověď- Děkujeme ☺
04. 09. 2020 – Rizoto suché, klienti se dusili
Odpověď – příště zkusíme udělat rizoto z jiné rýže.
05. 09. 2020 – Kuřecí plátek na houbách – moc dobré maso.
Odpověď: Děkujeme ☺
11. 09. 2020 – Polévka boršč velice dobrá, maso velice dobře připravené.
Odpověď – Děkujeme ☺

D3:
1. a 2. 9. 2020 – oba dva dny moc dobré. Cuketová a květáková polévka moc
dobrá.
- Odpověď – děkujeme ☺
Přání klientů:
-

Bramborové knedlíky se zelím
Štrůdl
Více česneku v jídlech
Křenové pomazánkové máslo
Cereální jogurt

N

PŘEČTEN JÍDELNÍČEK NA MĚSÍC ŘÍJEN

NAROZENINY A SVÁTKY
NAROZENINY MAJÍ:
❖
❖
❖
❖
❖

3. 10. – STAŘÍKOVÁ Marie
5. 10. – KYNCLOVÁ Olga
10. 10. – HÝBLOVÁ Vlasta
11. 10. – JEDLIČKOVÁ Helena
14. 10. – DOBIÁŠOVÁ Eva
KOLÍBALOVÁ Vlasta

❖
❖
❖
❖
❖
❖

17. 10. - ŠVANDOVÁ Emílie
18. 10. – BŘEŇOVÁ Miluška
22. 10. – KONEČNÁ Božena
23. 10. – SOUKUPOVÁ Jaroslava
24. 10. – ČERMÁKOVÁ Libuše
30. 10. – SCHUSTEROVÁ Josefa

SVÁTKY:
❖ 3. 10. BOHUMIL – Horký, Kroulík
❖ 4. 10. FRANTIŠEK – Horáček, Dorazil, Hrabal, Konopáč, Slavík
❖ 8. 10. VĚRA – Černušáková, Loskotová, Částková, Mlčochová

Úmrtí
V MĚSÍCI ZÁŘÍ ZEMŘELI:
❖
❖
❖
❖

VÍTKOVÁ Jindřiška
POTYŠOVÁ Hana
GROSSOVÁ Jarmila
NOŽIČKOVÁ Anna

DO DOMOVA PRO SENIORY V MĚSÍCI ZÁŘÍ NASTOUPILI
❖ LINHART Jan Mgr.
❖ ŠVACHULA Karel
❖ MÁČKOVÁ Jarmila
❖ WILDER Jan
❖ BUBENÍK Rudolf

z
z
z
ze
z

Moravské Třebové
Moravské Třebové
Moravské Třebové
Křenova
Bělé u Jevíčka

ROMÁN PRO DOSPĚLÉ

Nový život
Anotace: Stará láska nezrezaví, ovšem, to by to musela být láska.
Sbírka: Veřejné tajemství

Přišla jsem si cizí, nový byt, nový život, nová cesta. Od té doby, co
jsem opustila pohodu domova, odpoutala se od rodičů a byla
donucena žít svůj vlastní život, postavit se na své vlastní nohy,
přiznám se – je mi z toho stále nějak nevolno. Mám strach, jak vše
budu zvládat. I přes mou pečlivou povahu, možná trochu
perfekcionistickou povahu, vím, že to bude o zuby. Dokončila jsem
tříleté studium zakončené titulem bakalář, jsem z toho stejně
odvařená, jako jsem byla, když mi přišel dopis z univerzity o přijetí.
Práva byly vždy mým snem, nebo možná mých rodičů, nejspíš si chtějí
dokázat, že nejsem až tak hloupá. Ráda bych je přesvědčila, že se
svým životem dokážu udělat víc, než se očekává. A jsme opět u toho,
plním požadavky ostatních, očekávání ostatních. Nebylo to ale
vždycky tak. Zhruba deset let zpátky začala má první vzpoura proti
rodičům. Pamatuji si, jak byl tehdy můj otec naštvaný. Jejich malá
blonďatá princezna „Dajána“ potají kouřila na zahradě. Dnes se tomu
musím smát, ale výprask, který za to následoval, nebyl ani trochu
příjemný. Vždy jsem byla oproti spolužákům pozadu, vždy jsem vše
zkoušela jako poslední.
Diana se posadila na zabalenou bílou, luxusní sedačku z kůže a
zhluboka se nadechla, poté se rozhlídla po prázdném, velice
prostorném bytě v centru Prahy. Sama by se na takový přepych
nezmohla, pokud by ji rodiče nevystrnadili z jejich domu a neposlali
ji do nového bejváku. Byt za titul, tak kdysi zněla dohoda a tak bylo
učiněno. Nakonec se ukázalo, že Dianu studie bavily. Nechodila se
bavit, narozeniny trávila s rodinou a nejbližšími přítelkyněmi. Čekaly
na ní další roky plné studování, ležení v knihách a ani si je
nepředstavovala jinak. Chtěla být ceněná právnička, o kterou by se
klienti prali, a ona je musela odmítat. Jenže k tomu byla ještě dlouhá
cesta. Rukou přejela po pohovce a pak si povzdechla, možná kdyby
měla alespoň kočku nebo psa? Nebyla typ člověka, co by měl vlohy se
o něco, nebo někoho starat. Na intru zabila i kaktus, jenže tento
obrovský byt přímo volal po společnosti a pokud si tedy nehodlala
hledat ihned muže na společné bydlení a několikrát se spálit, pes byl
to pravé ořechové. Zvedla se a pomalu šla vybalovat a stěhovala
nábytek na místo, kde chtěla, aby bylo. Po dlouhém dni byla

spokojená, avšak čekalo ji několikrát tolik práce. I přes to zavolala
Sabině, její nejlepší kamarádce, s kterou se znala již od dvanácti let
a věděly o sobě naprosto vše. Byla to nejspíš jediná osoba, které věřila.
Jejich vztah byl zvláštní, byly schopné se pohádat kvůli maličkosti a
nebavit se spolu několik měsíců. Pak vždy jedna z nich ustoupila a
omluvila se, většinou to byla avšak Diana. Sabina bydlela kousek za
Prahou a naštěstí se uměla dobře provdat. Manžel byl muž z bohaté
rodiny vedoucí prosperující firmu a on ji měl zdědit a pokračovat ve
vedení. Svou manželku nezahrnoval jen láskou, ale také penězi.
Nejspíš proto si ho Sabina tak vychvalovala, nemohla si stěžovat nad
nedostatkem jídla, či nedostatkem designerských kousků. Diana vždy
sledovala módu, ale nikdy se nepokoušela nakupovat u Diora a nosit
Louboutina. Na to byla specialistka Sába. Jelikož lednice zela
prázdnotou, došla do blízkého obchodu nakoupit. Ulice Prahy ožívaly,
horečka sobotní noci. Po několika dalších minutách se vracela s
nákupními tašky a flaškou dražšího vína v podpaždí. Její kamarádka
stála opřená o bílé BMW a dokuřovala cigaretu. Dia věděla, že bude
mírně znechucená čekáním. Hodlala si ji však usmířit dobrotami.
„Sláva,

že jdeš! Člověk by tu mohl vystát důlek, než ty přijdeš! Byla jsi
nakoupit? Doufám, že jsi koupila něco dobrého, skomírám hlady.
Adam není celý víkend doma, tak jsem nevařila a do centra se mi na
jídlo nechtělo. Nezajdeme si na večeři? Anebo jsi vařila? Panebože ty
vypadáš, děje se něco?“ Luxusní botou zadupla nedopalek cigarety a
ani ji nenapadlo pomoci s taškami. To byla celá ona. Až když stály
společně u výtahu, vypadla z ní nabídka o pomoc. Dia zavrtěla hlavou.
„Jsem v pohodě, Adam není doma? Kam jel?“ První co ji napadlo, byla
nějaká sličná dáma. Avšak, nechtěla kazit slibný večer.
„Co já vím, asi služební cesta, něco říkal, ale neposlouchala jsem ho.
Páni, máš super bejvák, to ti platili staroušové? Ty máš stejně život!“
„Jojo, dárek za bakaláře. Kdysi mi to slíbili a já na to úplně
zapomněla. Je to tu fajn, ale než si zvyknu, to bude trvat.“ Jen, co to
dořekla – nesla tašku s nákupem do prostorné kuchyně a jídlo
zandávala do ledničky či skříněk. Poté otevřela ananasový džus a
nalila oběma do sklenek. Skleničku poté donesla černovlasé
kamarádce, která se uvelebila na sedačce. Byla zvyklá, že první dvě
hodiny povídá jen ona a Dia se nedostane k řeči. Měla vždy alespoň
čas pozorovat svou hnědovlasou prsatou kamarádku. Bylo jí hned
jasné, proč po ní už od mala muži letěli více. Byla atraktivnější,
typický ideál krásy. Obličej sice už prošel plastikou nosu a nacházelo
se na něm daleko více rušivých elementů, jako byly falešné řasy, či
příliš tmavý make up. Ale byla to Sába, ta kdyby neulovila chlapa, co
se jí líbil, tak by bylo něco zle.

„Neuvěříš

mi, koho jsem dnes ráno potkala!“ Padly zábrany a Diana
se uvolnila, padla také flaška vína.
„Koho? Nějakej sexy kousek, s kterým konečně založíš rodinu a
postavíš na terase strom?“ Dia se začala smát a pak zavrtěla hlavou.
„Nevím, jestli si na něj vzpomínáš, jeden z mých vztahů před tím, než
jsem se dostala na vejšku. Byla jsem z něj docela dlouho vyřízená.“
Čekala na vykulení Sáby očí, či jen přikývnutí. Stoprocentně nevěděla
a tak pokračovala. „Tehdy jsem do něj byla šíleně zamilovaná,
jmenoval se Leo. Určitě víš, koho myslím, černovlasej, hnědý oči.
Hodně mi pomáhal, vydrželo to půl roku a pak mě poslal do háje,
protože mě vlastně nemiloval. Víš, kterýho myslím, že jo?!“ Sába slabě
kývala hlavou. Nevěděla. „Posloucháš mě vůbec někdy?“ Pronesla
zoufale Diana a pak se začala smát.
„No a co s ním je?“
„Potkala jsem ho dnes ráno, bydlí někde blízko týhle ulice, docela se
divil, že bydlím v Praze. Je to docela nezvyk, přestěhovat se z Pardubic
do takové metropole.“
„Takže jste se bavili?“
„Jo to jo, bavili, jenže on mě jako bonus pozval na večeři. Prý zítra,
pokud mám čas a dal mi taky jeho telefonní číslo. Chápeš to, po třech
letech, co se neozval mi prostě řekne, ať s ním jdu na večeři. Já ty
chlapy nesnáším, nejhorší je, že ho asi furt miluju! Choval se ke mě
tak hezky! Tedy až na tu část, kdy mi vlastně vysvětlil, že si půl roku
užíval dost peprný sex a žádné city v tom nebyly. Ach jo, co mám
dělat?!“ Sába se snažila nesmát, Die taky cukaly koutky.
„Je to parchant aby, jsi věděla! Je ještě hezčí, než byl předtím, víc
namakanější. Doslova Zeus mezi chlapy. Aspoň těmi mými.“ Poté se
začaly smát obě. Dia na něj neměla moc dobré vzpomínky, sice se
choval krásně, ale co ani její nejlepší kamarádka nevěděla, byly jeho
mouchy a to, výbušná povaha a psychické týrání. Tenkrát ji
několikrát uhodil, ale zamilovanost ji nalhala, že to bude v pořádku.
Poté přišlo na řadu oné psychické týrání. Vždy využil všech chyb,
všech nejistot a použil to proti ní. Diana se tehdy psychicky složila a
chtěla si vzít život. Jenže jak moc uměl ubližovat, tak moc dokázal
léčit a tak ji zoufalý čin rozmluvil. Leo pro ní byl zvláštní úkaz kluka,
byl to pro ní alfa samec, neskutečně jí přitahoval a ona na něj potajnu
stejně myslela. Rozchod byl devastující, slzy, kila navíc. Jenže stále
se nacházely i horší rozchody.
Sabina už usla a tak jsem ji přinesla peřinu a polštář a přikryla jí.
Nebudu jí budit, aby se přesunula do postele, byla by zbytečně
mrzutá a pak by se ještě roztahovala. Po tajnu jsem si od ní vytáhla
jednu cigaretu Marlboro a šla si zakouřit na terasu. Stála jsem tam
opřená o skleněné dveře a dívala se na hvězdy, bylo příjemně. Čas

akorát na přemýšlení. Nevím čím, to bylo, ale nejspíš alkoholem v
krvi. Cigaretu jsem položila na parapet u okna do obýváku a došla si
pro telefon. Byly dvě ráno, jsem možná hloupá, neměla bych to dělat,
nasrat. Do ruky jsem si zpět vzala cigaretu a z papírku schovaného
pod obalem telefonu jsem namačkala telefonní číslo, telefon přiložila
k uchu a popotáhla si z cigarety. Telefon dlouho vyzváněl a poté se z
něj ozval ospalý hlas. Leo. Tak jak jsem si jeho hlas pamatovala, ten
hlas plný sex appealu. Slabě jsem se usmála. Vzbudila jsem ho, měl
by být naštvaný a křičet na mě, ale já.. já ho potřebovala vidět. Ze
začátku mě vydíral, že mě udá na policii za rušení jeho spánku,
vtipkoval. Využila jsem jeho dobré nálady a nenápadně se nabídla na
krátkou návštěvu. Oba jsme věděli, o co půjde. Já to potřebovala. Bylo
to již dlouhou dobu a vlastně, on byl poslední. Naivně jsem věřila, že
by se povedlo vztah znovu rozvést, přeci jen jsme oba zestárli a nějaký
cit by se v něm probudit mohl. Jenže, to jsem asi vážně naivní. Poté,
co jsem položila telefon, jsem se běžela převlíknout, vyčistila si zuby
a zavolala si taxíka. Ukázalo se, že bydlel o pár ulic dál a jít pěšky v
tuto noční hodinu by bylo naprosto nerozumné. A já jsem všechno
jen ne nerozumná.
Zazvonila jsem na jeho zvonek a po odzvonění se dostala k němu
nahoru. Nikdy se nezmění fakt, že by bydlel v bytě s výtahem. Vždy si
vybral byt v posledním patře, snažila jsem se pro to mít pochopení,
ale momentálně se mi zlehka motaly nohy. Čekal pouze v boxerkách
mezi dveřma. Stála jsem před ním, mi zlehka motaly nohy. Čekal
pouze v boxerkách mezi dveřma. Stála jsem před ním beze slov. Vážně
zkrásněl. Vzbudily se ve mne všechny city, co jsem pro něj schovávala
a ani jsem nevěděla, jestli jsem ráda, že tu jsem, a nebo si nadávala.
Rozhodně jsem si připravila podpásovku. Pustil mě k němu a poté co
jsem si svlékla koženou bundu a Sáby drahý boty, mě pohladil po
zádech. Podbříškem mi přeběhlo stádo slonů a moje svatyně se
ozvala. Potřebovala jsem, aby mi byl nejblíž. Aby mi dokázal, že je to
on, co mi chybí.
„Proč

jsi tady?“ Zeptal se po chvíli, co mě bříškami prstů hladil po
klíční kosti. Ví jak na mě, po celou tu dobu si to pamatuje.
„Oba víme, proč jsem tady. Slíbil jsi mi večeři.“ Zasmál se, ten jeho
zvonivý smích. Slabě jsem polkla.
„Tak večeři jo? No, můžu ti nabídnout krmení pro hady, možná tak.“
To jsem se zasmála zase já. Oba jsme se na sebe omámeně zírali,
nevím, kdo z nás první prolomil tu vzdálenost, ale neskončilo to
jediným polibkem, jediným přírazem a jediným sténem. Utápěla jsem
se celou noc a celé ráno v jeho dotycích a polibcích a doufala, že to

nikdy neskončí. Leo byl on, Leo je pan Božský, Leo je ten, který tu
bude vždy, i když si sám nebude jistý. Ušla jsem v jeho náruči, hlavu
položenou na jeho hrudi. Byli jsme si tak blízko a přitom tak daleko.
Věděla jsem, že budu opět trpět. Věděla jsem, že si zahrávám s
ohněm, který nejde uhasit. Ale já to chci risknout, chci se znovu
spálit. Chci, aby věděl, že jsem tu pro něj kdykoliv. Otázkou je, zda to
celou tu dobu neví?

(Čerpáno z internetu)

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „ÁČKU“
❖ S nadcházejícími podzimními dny a koncem babího léta jsme se věnovali
tvoření z plodů podzimu, jako jsou například šípky, dýně, kukuřice, listí a
různé bobule, vytvořili jsme spoustu krásných, podzimních dekorací.
❖ Dále jsme také tvořili z papíru a věnovali se našemu projektu, který
nazýváme „srdíčkovník“ ☺. Také jsme procvičovali paměť formou hry město,
jméno nebo jsme hráli bimgo. Zavzpomínali jsme také na dětství a
dosavadní život. Samozřejmostí bylo i pečení moučníku ☺
PODZIMNÍ TVOŘENÍ:

TVOŘENÍ Z PAPÍRU:

SRDÍČKOVNÍK:

TRÉNINK PAMĚTI – MĚSTO, JMÉNO + BINGO

REMINISCENCE- VZPOMÍNÁNÍ

PEČENÍ:

6. 10. 2020 – NEZAHÁLÍME, PRACUJEME

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“
❖ V září jsme společnými silami vyrobili, krásné dekorace – závěs z peříček a sovu. To
proto, abychom si na „déčku“ vytvořili pohodovou podzimní atmosféru.

ZÁVĚS S PEŘÍČEK:

SOVA:

ZÁŘÍ V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
… ať je září nebo leden, snažíme se, aby bylo vždy veselo…

…obyvatelé DZR si společným cvičením udržují kondičku…

… naše milé dámy se dle svého uvážení zapojují do drobných prací na oddělení…

…příprava vycpávky do dýní…

… k září neodmyslitelně patří i výroba podzimních dekorací, do které se dámy pustily
s radostí…

… a po práci přichází zasloužená odměna…

…a když to jde, proč si taky trochu nezatancovat…

5 FAKTŮ O PODZIMU
Léto skončilo a nastal podzim. Období jako stvořené pro
procházky v pestrobarevné přírodě. Podzim ale ukrývá i
řadu nebezpečí. Co všechno vlastně znamená podzim?!
Podzim je doba, kdy jsou lidé více nemocní a věnují
s eposledním pracím na zahradě a zvířata se chystají
k zimnímu spánku.
1. CO ZNAMENÁ SLOVO PODZIM?
- Podzim je přechod mezi létem a zimou. Je to roční období,
ve kterém listnaté stromy opadávají, dny se krátí a sklízí se
většina úrody. Dětem se nejčastěji se slovem podzim vybaví pouštění draků, dospělým
zase hrabání listí. Podzim je období, ve kterém více prší a nastává větší ochlazení.

2. JAK DLOUHO PODZIM TRVÁ?
- Z astronomického hlediska podzim začíná v den podzimní rovnodennosti.
Na naší polokouli je to 23. září. Podzim trvá 89 dní a 19 hodin. Končí
zimním slunovratem 21. prosince. Za podzim se označují měsíce září, říjen,
listopad, prosinec.
3. JAK SE BRÁNIT CHŘIPCE?
- Za nejlepší prevenci platí očkování. Můžete však vyzkoušet i různé babské
rady. Nejznámější je cibule jako desinfekce vzduchu. Rozkrojte několik
cibulí, položte je na talířek a umístěte do každé místnosti, kterou obýváte.
Silice, které cibule obsahuje, čistí vzduch. Každý den jezte dva stroužky
česneku, ten chřipku léčí i jí zamezuje. Pokud se i přesto chřipka dostaví,
nevyhýbejte se léčení. Bolest v krku pomůže zmírnit tvarohový obklad, na
suchý kašel zabírá čaj se
zázvorem
nebo
mléko
s medem a horečku tlumí
lipový čaj.

4. CO DĚLAJÍ ZVÍŘETA Z NAŠÍ ZAHRADY?

- Vosy a sršni hledají poslední zbytky cukru, sbírají
je na odrostlých květech. Někteří ptáci odlétají za
teplem a ježci se pomalu připravují na zimu –
v poslední době se potulují i ve velkých městech,
najdeme je v parcích nebo zahradách. Zajímavosti u
nich je, že během zimního spánku se nadechnou
pouze dvakrát za minutu, v létě je to přitom až
padesátkrát za minutu.
5. PROČ OPADÁVÁ I ZELENÉ LISTÍ?

- Rostliny denně přijímají velké množství vody.
Slouží jim jako potrava i jako prostředek pro přepravu látek, které čerpají
z půdy. Většinu vody zase vyloučí. Strom jí odpařuje prostřednictvím listů.
Kořeny stromu stále nahrazují odpařenou vodu, ale jen do doby, než
nastanou mrazy. Příjem vody z půdy se zastaví, ale výpar stále pokračuje,
a proto se strom musí zbavit svého listí, jinak by uschl.

-

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR
• Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci (COVID – 19) je
možné, že bude docházet k častým změnám, které se dotknou především
volnočasových aktivit a mší svatých. O každé změně budete vždy
s předstihem upozorněni a informováni a to prostřednictvím nástěnek,
která jsou na každém patře, ať už budovy A, D nebo domova se zvláštním
režimem.
• S ohledem na Vaše bezpečí Vám doporučujeme nošení roušek a vyhnutí
se velkým skupinám osob, vycházky do města, za rodinou a mimo areál
DS jsou stále povoleny, doporučujeme však, abyste areál opouštěli
v akutně nutných případech. Je možné také využívat formu video hovorů,
která by mohla v menší míře „vynahradit“ a obohatit kontakt s rodinami,
jelikož návštěvy jsou stále zakázány.

