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srpen 2019 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen 

mučí. 
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. 

Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze 
strnišť fouká. 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko 
hřeje. 

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. 
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost 

vosy. 
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné 

počasí. 
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku. 
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná 

úroda a množství deště jest k doufání. 
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko 
slunce vysuší. 

V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v 
nížinách - to pohoda. 

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují 
trvalé počasí. 

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, 
tuhou zimu a nejlepší víno. 

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 
Když pálí srpen, bude pálit i víno. 



 

Setkání konané dne: 16. 7. 2019 
Místo setkání:    společenská místnost A3 
Přítomní pracovníci:        Mgr. Milan Janoušek – ředitel  
                                           organizace 

Bc. Romana Holasová - zástupce ředitele, 

vedoucí úseku přímé péče a sociální 

pracovnice 

Vladimíra Havlíčková, DiS. – sociální 
pracovnice  
Dagmar Pospíšilová – volnočasová 
pracovnice 
                                                                              

Přítomní obyvatelé:  20 klientů  

Pan ředitel Mgr. Janoušek: 

 Na úvod pan ředitel přivítal všechny přítomné.  
 Pan ředitel představil novou volnočasovou pracovnici pro budovu 

„D“ – paní Dagmar Pospíšilovou.  
 Informace - přišli noví zaměstnanci na pozice pečovatelek a 

zdravotních pracovníků. 
 Informace – vedoucí pracovnice stravovacího úseku p. Ilona 

Bednárová je přestěhována do nových kancelářských prostor – 
naproti malé společenské místnosti na A1. 

 Pan ředitel požádal všechny přítomné klienty o přehodnocení 
možnosti využívat noční kontroly, pro zajištění většího bezpečí 
klienta zjm. po „stránce zdravotní“.  Kontroly probíhají 2x/noc – 
kolem 24:00 a 3:00, nebo dle přání a potřeby klienta. 

 Stále je v řešení budova „D“ – konkrétně – hlučná místnost vedle 
výtahu na D3 …. bude doplněna o klimatizaci, aby nedocházelo 
k přehřívání „záložního zdroje“. 

 Doplňování sítí do oken …. Nutno okna otevírat okna vždy na 
straně okna, kde není síť umístěna, nebo používat „ventilačku“. 

       ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL 



Pokud si někdo nebude jistý při manipulaci s oknem …. požádá 
personál o pomoc. 

 Společenské prostory na budově „D“ + zimní zahrada budou 
postupně dovybaveny. 

Paní Bc. Romana Holasová: 

 Stále se upravují prostory zahrady paní zahradnicí.  
 Dne 28. 7. 2019 se bude konat „Sportovní den“, tako akce bude 

spojená s opékáním buřtů … . 
 Dne 29. 7. 2019 jsme pozváni na „Mezi-ústavní hry“, mohou se 

zapojit čtyři klienti + dva doprovody ….. všichni tedy mohou zvážit 
svou účast.  

 V podzimním období se navýší počet přednášek a besed, dle přání 
klientů. 

 DOTAZY A PODNĚTY: 

Mohly by být dodány spony na ubrusy na jídelně A2? ANO … 
vyřeší paní R. Holasová. 

Mohlo by se něco udělat se světly na chodbách budovy „D“ - 
v průběhu noci? …. Osvětlení je velmi nepříjemné pro klienty 
v průběhu noci …. ANO … toto je v řešení, pravděpodobně se bude 
osvětlení na budově „D“ reklamovat.  

Pan Vladimír Dostál nabízí k dispozici svou „sbírku“ CD a DVD  
– dle domluvy si je možno cokoliv ze „sbírky“ zapůjčit. 
 

                   Zápis provedla: Vladimíra Havlíčková     

O TERMÍNU PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ OBYVATEL VÁS BUDEME VČAS 

INFORMOVAT VYVĚŠENÍM TÉTO INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH 

 

 



 

Dne: 17. 7. 2019                                                          

Přítomni - počet klientů: 16  

- zaměstnanci domova: p. Bednárová, p. Sabina Vensarová,  

  p. Mgr. M. Janoušek,  Bc. R. Holasová, p. Z. Kolářová, DiS.,  

Zápis:  
Přivítání klientů. 
 

Záznamy ze sešitů:  

      A1 

 26. 6. – hamburská kýta – výborná 
   9. 7.  – polévka výborná – houbový krém 

                 
 A2 

 12. 7. – zapečené těstoviny s tvarohem – málo sladké …. Každý 
má jiné chutě, vše bylo připraveno dle dané normy 

                 

 A3 
 9. 7. – pomazánky bez chuti, guláše jsou ostré – bolení břicha a 

časté zvracení …. Pokud se necítíte „dobře“, tak to prosím 
nahlaste a upraví se vám stravování – dieta 

 
 16. 7. – už zase jíme starý chléb …. chléb dostáváte každý den 

čerstvý – střídá se zde 6 druhů chleba 
 
 4. 6. – květák a houska …. Máme stravovací jednotku, kterou 

musíme dodržet – někdy je oběd tzv. „dražší a někdy naopak 
levnější“ 

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ    
                                                                 STRAVY 



 18. 6. – Ví v kuchyni, jak má chutnat křenová omáčka? Nedalo se 
to jíst, byl to pouze bešamel! …… křenová omáčka se zde vaří 
celá léta podle stejného receptu 

D1 

 23. 6. - Kompot – velké kousky ovoce, nedalo se to pokousat 
 Bramborový guláš a housky, housky byly tvrdé a nedaly se 

pokousat. ….. Chci, aby pečivo bylo různorodé a chleba na odd. je 
vždy, stačí si říct personálu a nechat si ho vyměnit za chleba. 

 17. 7. – kuřecí po orientálsku – překořeněné a náhrada za rýži byla 
těstovinová rýže ………… Dieta. č. 2 nebyla vůbec kořeněná. 

D2 

 29. 6. – snídaně perfektní – oběd bezvadný 
 30. 6. bábovka dobrá, oběd dobrý (vepřo-knedlo-zelo) 
 8. 7. oběd byl výborný – čočka na kyselo, vařené vajíčko 

 

Přečten jídelníček na srpen 

Přání: 

 jahodové knedlíky nebo jahodová bublanina, místo čerstvých 
jahod 

 
 bramborové knedlíky s uzeným a se zelím 

  

 ražniči, žampiony, vaječné topinky 

Zápis provedla:  Zuzana Kolářová 



O TERMÍNU PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ STRAVY 

VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT VYVĚŠENÍM TÉTO INFORMACE 

NA NÁSTĚNKÁCH 

       SVÁTKY - SRPEN 
 

 

       NAROZENINY - SRPEN 
Jahodové knedlíky 

13. 8.  Alena Kubátová 

Alena Martinů 

Alena Simonová 

 

 

 
15. 8.  

 

 

18. 8. 

Hana Malá 

Hana Potyšová 

Hana Veselá 

Helena jedličková 

Helena Křetínská 

22. 8.  Bohuslav Vágner 

 

  

26. 8.   

  6. 8. 

26. 8.  

29. 8. 

  3. 8.                

Částková Věra 

Malá Hana 

Pappová Jarmila 

Rosenbergová Marie 

Rozehnalová Růžena 

 

 

 

Vše nejlepší 

Vše nejlepší 



 

    V  MĚSÍCI  ČERVENCI  NASTOUPILI  DO  DOMOVA  PRO    
                          SENIORY   a   DO  DOMOVA  SE  ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM: 

 

 

  

  

 

   

 

6. 7. Navrátilová Ludmila 

11. 7. Buďa Josef 

13. 7. Kothaj Ladislav 

15. 7. Srncová Marie 

25. 7. Kamba Miloslav 

15. 8.  Strnadová Ida 

10. 8.   Svojanovská Marie 

23. 8.  Šmucerová Hermína 

17. 8.  Švábová Hermína 

30. 8.  Tomášková Irena 

    3. 7.     Pohorská Věra 
  10. 7.     Macků Jaroslav 

  18. 7.     Šprochová Zdeňka 
  22. 7.     Schillerová Marie 
  25. 7.     Pařilová Vlasta 
 
 

 

       V MĚSÍCI ČERVENCI ZEMŘELI: 

Vzpomínáme 



M. Krčilová 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRPEN 

Druhý měsíc dovolené. 
Čas se kolem rychle žene 
a doma se všichni ptají, 

jak se ty dny strávit mají. 
 

Od moře jsme spokojení, 
opálení, unavení, 

rádi, že už tady jsme, 
v naší vlasti milené. 

 
Jak však ještě užíti 

ty nějaké dny příští? 
Do nabídek nahlédneme 
a potom se rozhodneme: 

 
Praha, Znojmo, Koloděje, 
všude se tam něco děje, 

co za povídání stojí, 
všichni z toho radost mají. 

 
Kilometry se shlukují, 

korunky se kutálejí, 
Plzeň, Bítov, Lednice, 

každý leccos vidět chce. 
 

Ale doba kvapem běží, 
všecko stejně stihnem stěží. 

Příští rok se na moře 
„vykašlem“ 

a tu naši krásnou zem 
KŘÍŽEM – KRÁŽEM 

PROJEDEM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STÁLY BÁBY U SILNICE 

 

divili se převelice 

Hej hola holalarijaja 

skaut má holá kolena …………. 

Tak takhle to nějak začínalo v Domě mládeže v tom roce 1945. Bylo nás pár 
českých kluků a holek a chtěli jsme do přírody. To v Sokole nás to nebavilo stát 
v pozoru u nářadí a předcházet jak figurky na šachovnici, toho jsme měli dost ve 
škole. My jsme chtěli do přírody, na hrad Cimburk nebo aspoň na „ Braunerrovu 
chatu“. Jestli nevíte, kde to je: před vchodem do „Pekla vpravo: pak přišlo období, 
kdy Skaut i Sokol byli zakázáni a tělovýchova byla „sjednocena“. Ale to už jsem 
tu nebyl, až na Silvestra r. 1968 jsem byl pozván na domácí oslavu a tam vlastně 
s obnovou Skauta v MT začala „éra“ tábora Kvíčalov. 

Lidi, kdo to nezažil, jako já a to jsem nemohl být u všeho (jezdil jsem jako 
pomocník mašinfíry v České Třebové). Ale zažil jsem první tábor v roce 1969 a 
jsem rád, že jsem se dožil i padesátého. Málokterý tábor vydržel totéž, snad jen 
pověstné tábory Jestřába: J. Foglara. Vím, že tu už dlouho nebudu, většina mých 
kamarádů už je „tam odkud se nikdo nevrací“, ale přeji Vám bráškové ještě hodně 
krásných táborů a vzpomínejte na nás, kteří jsme to tenkrát budovali a pokračujte 
v tomto přírodu-libém díle. 

                                                

 

Láďa Švanda Dostál 



 



 

Ing. Eduard Hlaváč 



 

10. 7. 2019 „Tvoření letních dekorací“ 

Klienti z budovy „D“ v rámci tvořivé dílny – vyráběli za pomoci 
volnočasové pracovnice, letní dekoraci do jídelny složenou z pšenice, 
ječmene a lučních květin, vytvořených z krepového papíru. 

  

29. 7. 2019 Obírání rybízu na přípravu „táče“ 

    

       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „D“ 



„Společné procvičování jemné motoriky – kreslili jsme“ 

 

Zapsala: Dagmar Pospíšilová 

 

       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „A“ 

 

Jak již každoročně jsme i letos dostali rybíz ze zahrady paní Holasové. 
A tak jsme rybíz jedno odpoledne zbavili stopek a druhý den ráno 
jsme z něj upekli rybízovou bublaninu pro všechny naše obyvatele. 

 



 

Jedno tvořivé odpoledne jsme vymalovávali „MANDALY“, kterými 
jsme vyzdobili naše oddělení. 

 

 

Zapsala: Pavla Skoupá 



Co je to „Mandala“? 

Mandala je chápána jako magický kruh. Původem se jedná o pojem, který 
pochází z východních oblastí. Mandala má však i nadnárodní význam, 
v tomto případě se jedná o symbol rovnováhy a jednoty. 

Mandaly jsou velmi staré, jejich kořeny sahají do období starověkého 
Egyptu a Babylonu. Říká se, že mandala spojuje tvar a barvu, což 
dohromady dává harmonický celek, který nese pro její provozovatele určitou 
pozitivní duševní energii. Z tohoto důvodu se podobná schémata využívají 
mimo jiné i v oblasti psychoterapie. 

 

 

       JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST …  

 

Závěrem …..  „něco pro zamyšlení“ ….. 

 

„DOKUD TI BUDE ZÁLEŽET NA TOM, CO SI O TOBĚ MYSLÍ DRUZÍ, BUDEŠ 
JEJICH VĚZNĚM.“ (Lao-c´) 

 

„ JSME ZODPOVĚDNI JEN ZA TO, CO ŘÍKÁME, NIKOLI ZA TO, JAK TO BYLO 
POCHOPENO.“ (C. G. Jung) 

 

-„KDO NEMÁ PENĚZ, JE CHUDÝ; KDO NEMÁ PŘÁTEL, JE CHUDŠÍ; ALE KDO 
NEMÁ SRDCE, JE NEJCHUDŠÍ NA SVĚTE.“  (H. de Balzac) 

 

 

 

 



 

 

 

  

PLUJI ŽIVOTEM 
JEDNODUŠE A BEZ 

NÁMAHY 
„Se svým šťastným přístupem 

k životu procházím všemi druhy 
zážitků. Existuje nekonečné 

množství způsobů, 
jak věci dělat. 

Když udělám spoustu práce, 
raduji se. Když udělám 

práce málo, raduji se. Když 
neudělám vůbec nic, stále  

se raduji. Cokoli dělám, je v daný 
okamžik dokonalé. Opravdu 

neexistuje nic, 
co „musím udělat“. Možná jsou 
věci, které je nejlepší udělat, ale 

vždy mám volbu. 
Život je dobrodružství a vesmír 

stojí vždy při mně!“ 
                                              


