JITŘENKA
Září 2020

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ OBYVATEL
11. 08. 2020
Přítomní klienti:
 27 klientů
Přítomní zaměstnanci:
 Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
 Bc. Romana Holasová – zástupkyně ředitele, vedoucí úseku přímé péče
 Dagmar Pospíšilová – aktivizační a volnočasová pracovnice

Zápis
Pan ředitel na začátek všechny pozdravil a přivítal na dnešním setkání, stejně tak
učinila i paní Holasová.
Pan ředitel hovořil k tématu „změny režimu návštěv v Dps a Dzr“, které jsou
platné od 6. srpna 2020 až do odvolání. Dále pan ředitel upozornil klienty na
to, že návštěvy nesmí vstupovat do vnitřních prostor Dps a že setkávání
se s blízkými musí probíhat pouze ve venkovních prostorách. Z důvodu
zhoršující se situace, ke které přispívá stále COVID – 19. prozatím se jedná o
řešení pouze přechodné, může se také stát, že bude nutné zrušit návštěvy úplně
nebo se naopak situace zlepší a bude možné se vrátit k původnímu stavu a
normálu.
Dotaz: „Kolik stojí jízdenka autobusem z Moravská Třebové do Svitav?“
Odpověď: Zodpovězeno – Obyčejná jízdenka - 30 Kč, jízdenka pro seniory –
15 Kč.
Dotaz: „Jak se rodina dozví o novém způsobu návštěv?“
Odpověď: Paní Holasová sdělila všechny možnosti.
Klienti byli p. ředitelem informováni o aktuálních informacích týkajících se
COVID – 19 v České republice a našem regionu.
Pan ředitel dále informoval o končících pracích na fasádě budovy DZR a o
konečném předání stavby.

Ze strany paní Ivety Cinkové (vrchní zdravotní sestry) byl vznesen apel na
klienty, aby v těchto velkých teplotách přijímali hodně tekutin a dodržovali
pitný režim.
Paní Holasová informovala klienty o sportovním dni, který proběhne 26. 08.
2020 ve venkovních prostorách Dps. Začátek bude v 9.00, na dopoledne jsou
pro klienty připraveny sportovní disciplíny. Od 13. 00 bude připraveno
společenské vyžití s hudbou, dobrým pivem a klobáskou. VŠICHNI KLIENTI
JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
Na závěr se pan ředitel s paní Holasovou s klienty rozloučil a poděkovali za
účast na dnešním setkání.
Pozvání na stravovací schůzi, která se uskuteční 19. srpna 2020

Zapsala: Dagmar Pospíšilová

STRAVOVACÍ SCHŮZE
19. 8. 2020
Přítomní klienti:
 15

Přítomní klienti:






Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Ilona Bednárová – vedoucí stravování, nutriční terapeut
Zdeňka Machů – kuchařka
Dagmar Pospíšilová – aktivizační, volnočasová pracovnice
Kateřina Kopalová – asistent sociálního úseku

Zápis:
Pan ředitel přivítal klienty na schůzi a informoval o situaci s návštěvami – zatím
platí pravidla návštěv tak, jak jsme domluveni a to, že návtěvy probíhají pouze
ve vnějších prostorách domova, s vyjímkou špatného počasí, kdy je možnost
využívat prostory recepce, popřípadě malé společenské místnosti na budově A a
na budově D zimní zahrady.
Pochvala: „Velice jste se polepšili s jídlem“
Pan ředitel předal slovo vedoucí stravování paní Bednárové, ta klienty rovněž na
schůzi přivítala a následně se zeptala na přání klientů – zazněla přání jako rybí
filé, bramborová kaše, vdolky.
Paní Bednárová dala prostor k dotazům a připomínkám.
Klienti: „Dneska byla rajská velice dobrá a ty kynuté buchty nedávno, ty byly“
Odpověď: „Děkujeme“
Byla přečtěna básnička, která byla napsána do sešitu na budově A 16. 7. 2020.
Přečteny zápisky ze sešitů:
A2: 20. 7. 2020 – Kynuté knedlíky byly strašně tuhé, dopoledne to ještě šlo, ale
později byly tuhé.

Odpověď: Je potřeba vždy, když knedlík nesníte hned a chcete si jej schovat
zabalit například do pytlíku nebo přikrýt talířem, poté knedlík neosychá a není
tuhy.
A3: 18. 7. 2020 – Chtěli bychom houbovou polévku a smažené rybí filé.
Odpvěď: Dočkáte se hned teď v září, houbová polévka bude 17. 9 a smažené
rybví filé na závěr měsíce a to 30. 9.
D1 – Personál – mixovaný párek pro klienty s mixovanou stravou je velice
nevhodná večeře.
Odpověď: Vždy je potřeba klientům s mixovanou stravou dávat stejné chutě
nebo alespoň podobné, jako klintům se stravou normální.
4. 8. – V polévce nebyla ani jedna brambora
Odpověď: Záleží dost na tom jak se polévka nabere, zarážející je, že na všech
patrech budovy D v dané polévce nebyly brambory.
6. 8. – Vaječná pomazánka velice dobrá
Odpověď: Děkujeme 
16. 8. – Koprová omáčka byla velice dobrá.
Odpověď: Děkujeme 
D2: 4. 8. – V polévce nebyla ani jedna brambora.
Odpověď: Záleží dost na tom jak se polévka nabere, zarážející je, že na všech
patrech budovy D v dané polévce nebyly brambory.

Přečten jídelníček na měsíc září, všichni souhlasili.
Paní Bednárová informovala o blížícím se konci studených večeří a o počátku
večeří teplých – od 1. 9. 2020.
Přání klientů:







Zelňačka
Smažené rybí filé, bramborová kaše.
Bavorské vdolky
Kulajda
Koprovka
Hanácké koláč
Zapsala: Kateřina Kopalová

NAROZENINY A SVÁTKY
Září 2020
NAROZENINY MAJÍ
 1. 9. – REICHOVÁ Jarmila
KONOPÁČ František
 3. 9. – FRANKOVÁ Marie
 7. 9. – VÍTEK Zdeněk
 9. 9. – TANEVA NIKOLOVA Stoyana
 15. 9. – KROULÍK Bohumil
SCHUPPLEROVÁ Ludmila
 18. 9. – NOSEK Václav
 19. 9. – ČERNUŠÁKOVÁ Věra
ŠTĚPÁNKOVÁ Aranka
 24. 9. – PROCHÁZKOVÁ Růžena
 25. 9. – KŘETÍNSKÝ Jiří
 26. 9. – KONOPÁČOVÁ Vlasta
SVOBODOVÁ Agnesa
BÍLKOVÁ MARIE

SVÁTKY
 4. 9. JINDŘIŠKA – Vítková
 10. 9. IRMA – Kladivová
 12. 9. MARIE – Nádvorníková, Krčilová, Fejlová, Franková, Šauerová, Kopecká,
Navrátilová, Hruštičková, Svojanovská, Bílková, Bušinová, Staříková, Čepilová,
Mynářová, Sedláková, Soudková, Schillerová, Zatloukalová, Kubatíková,
Helísková, Mikulášková, Vašková, Mackerlová, Tichá
 16. 9. LUDMILA – Nečasová, Dvořáčková, Hainzová, Schupplerová
 17. 9. NADĚŽDA – Bušinová
 24. 9. JAROMÍRA – Kratochvílová
 28. 9. VÁCLAV – Nosek

ÚMRTÍ
V MĚSÍCI SRPNU ZEMŘELI:
 NĚMEC Oldřich
 KRÖNEROVÁ Eliška
 NOSEK Václav

DO DOMOVA PRO SENIORY V MĚSÍCI SRPNU NASTOUPILI
 KOLÁŘOVÁ Vlasta
 OLŠANOVÁ Františka

z
z

České Třebové
Moravské Třebové

NĚCO NA ROZPTÝLENÍ
Čeština je opravdu dokonalý a především bohatý jazyk. Ať zkusí nějaký
Angličan či Němec napsat něco takového ve svém rodném jazyce!!!
Příroda poslala populaci pořádný políček:
Pandemii!
Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě, pomaličku, polehoučku
plošně
postupuje
po
povrchu
planety…
Pichlavá pandemická potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak
průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, příbuzné, politika, pekaře,
popeláře, poslance.Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme, padáme.
Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel, příbuzných,
poznáváme
především
pozdravením.
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté
posilovny; policajti pozorují postavy plížící se pomalu po parcích, pakliže poruší
pravidlo,
policista
píská,
prská.
Politici
pořád
přiblble
plácají
přes
pokrývky
pusy…
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený
personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí…
Ptáme se: PROČ?
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme
přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení,
podlézáme, politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy, pomíjíme příbuzné.
Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele,
ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané
pomluvy!
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se?
Protože pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme!
Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!…
Pocity padají podél pochmurné propasti… Převálcuje prťavá potvora populaci?
Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat, panikařit!

Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami;
pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před
pomocníky prvního „palebného pole“, poděkujeme…přežijeme.
Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku,
pěstujme
pokoru,
přestaňme
pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme
se po prsou, posilujme přátelství.....
Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, pracovat
na poli, provětrat pejska, poškrábat prasátko, pokochejme se přírodou, přivoňme
pivoňce, podbělu. Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu,
přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme
pohostinným
přátelům.
Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku…
Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře,
přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat
paniku. Plicní potvůrka prvně potrápí; Pakliže přeskládáme priority, pandemie
pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý
prostor.
Přeji poklidné přežívání pandemie, pocit pohody, později pak potkávání,
podávání pravice, polibky přátel, políbíme příbuzné.
Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno, pitomce
plácneme po pr......Prchej proradná pandemie, prchej!!!!!

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – ODD D
JAK SVITAVSKÁ KOČIČKA „EMIGROVALA“ DO
AMERIKY
Po vyjití obchodní akademie ve Svitavách jsem nastoupila do n. p. TOS jako
úřednice. V našem závodě se dělaly hlavně dřevoobráběcí stroje, nářadí a jiné
výrobky z kovu. Velkou část tvořil export, zvláště menším firmám západního
trhu vyhovovaly naše truhlářské „kolovrátky“.
A tak se stalo, že zákazník si objednal velkou – sloupovou vrtačku na dřevo.
Stroj byl dohotoven a předán k celnímu řízení. Celník zásilku odbavil a bylo
nutno vrtačku k expedici lodí do zámoří nachystat. Mašinu tedy dělníci namazali
vysokou vrstvou tučné vazelíny proti korozi z mořského vzduchu při plavbě,
zabalili do silného namaštěného papíru a připravili k expedici v nové krásné
transportní bedně. Zřejmě se práce konaly na dvoře a tak se kolem pohybovala
kočka ze sousedních domků. V nestřežené okamžiku před uzavřením bedny se
dostala dovnitř – asi chtěla zjistit, zda tam není myška – a bedna byla najednou
řádně uzavřena a zatlučena hřebíky. Pak se stroj vydal autem na dalekou cestu
do Hamburku a lodí dál po moři – do Brazílie.
Po 2 měsících plavby byl stroj předán adresátovi. V kanceláři obchodního
náměstka TOSu Svitavy zazvonil telefon a jasný hlas z dálky oznamoval, že
zásilka došla v pořádku. Ale pak se ozval smích „máme rádi překvapení“! Po
otevření bedny z ní vyskočila
mladá kočka s 2 roztomilými
koťátky. „Všem se moc líbí a
máme je tu jako pozdrav z dalekého
domova rádi“.
Co kočka vydrží?! Neměla celou
cestu žádnou potravu, koťátka brzy
cestou narodivší – kojila a sama e
živila lízáním konzervační vazelíny
na stroji. Celé dva měsíce,
OBDIVUHODNÉ!!
Marie Krčilová

SPORTOVNÍ DEN A ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 26. 8. 2020 se na zahradě domova uskutečnil sportovní den a rozloučení
s prázdninami/létem pro všechny klienty domova pro seniory, domova se
zvláštním režimem a případně pro rodinné příslušníky klientů.
Od 9. 00 proběhl uvítací ceremoniál v doprovodu živé hudby a následná
prezentace toho, co nás všechny dnes čeká. Po přivítání si klienti vyzvedli na
startovací čáře své „hrací lístky“ a vrhli se do boje. Pro klienty bylo připraveno
5 stanovišť, jako poznávání vůní, házení šipek, shazování plechovek, dojení a
holení. Na stanovištích byla potřeba prokázat svoji zručnost a dovednost.
Všichni klienti se však s úkoly
poprali velmi statečně a všem se
dařilo.
Od půl 2 bylo pro klienty v altánu
přichystáno posezení, kde si
každý mohl pochutnat na
výborné klobásce a osvěžujícím
pivu. Celý den byl báječný a
myslíme, že si jej všichni do syta
užili. 

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Volnočasové aktivity v srpnu – DZR
V srpnu jsme využívali slunných dnů k procházkám po naší krásné kvetoucí
zahradě. Často sedáváme pod slunečníkem u šeříku, kde si rádi zpíváme,
povídáme a procvičujeme paměť.
V pochmurných dnech sedáváme na chodbách, kde procvičujeme jemnou
motoriku trháním a skládáním ubrousků.
26. 8. 2020 Sportovní den
Náš tým DZR v červených tričkách reprezentoval toto oddělení v pěti
disciplínách, které jsme zvládli. Naší snahou bylo do tohoto sportovního dění
zapojit co nejvíce klientů. Myslíme si, že všichni byli velice spokojeni a užili si
báječný den. Přišlo nás podpořit i několik příbuzných našich klientů, kteří se
také zapojili do sportovního klání. Na sportovní odpoledne už nás tolik
nedorazilo, protože nás přepadla únava. Den se velmi vydařil a už teď se těšíme
na příští rok a na další Sportovní den.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA ODD. „A“

V srpnu jsme se za
teplého počasí scházeli
před recepcí, abychom
zábavnou
formou
potrénovali
paměť.
Posloužily nám knihy od
Jitky Suché – Tréninky
paměti pro každý věk.
Panovala vždy dobrá
nálada a pohoda.
Jedno srpnové odpoledne
jsme si připravili rybíz ba
zamražení na pečení
oblíbených moučníků.
Moc děkujeme paní
Holasové, že nám jako
každý
rok,
rybíz
věnovala. 
Zapsala: Pavla Skoupá

VOLNOČASOVÉ AKTIVYTY NA ODD „D“
03. 08. 2020
Jsme přebírali rybíz. Druhý den jsme si upekli na prázdninovou kavárničku
buchtu. Kavárnička se nám moc líbila a pěkně jsme si společně zazpívali.

10. 08. 2020
Z nasušené levandule jsme si uvázali kytičky na provonění svých domovů.

20. 08. 2020
Jsme si zacvičili a zazpívali s paní Jarmilou na zdravém čerstvém vzduchu.
Přišla se za námi podívat i děvčata z DZR.

24. 08. 2020
Jsme připravovali dekoraci na sportovní den

31. 08. 2020:
Jsme zdobili pytlíčky, které jsme pak plnili levandulí. Některé z nás dekování
moc bavilo a vůně levandule byla úžasná.

Zapsala: Dagmar
Pospíšilová

