
 

   JITŘENKA 

      Únor 2019 

 

 

 

Únor bílý - pole sílí. 

 

Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě. 

 

Únorová voda - pro pole škoda. 

 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 

 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

 

 

 

 



Zápis ze společného setkání obyvatel 

Setkání konané dne: 17.1.2019 

Místo setkání:  společenská místnost A3 

Přítomní pracovníci:  Mgr. Milan Janoušek – ředitel 

 Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí úseku 

přímé péče a    sociální pracovnice 

 Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku 

 (P. Koutná, P. Skoupá, E. Jarůšková) 

Přítomní obyvatelé:   33 klientů  

 

Pan ředitel přivítal klienty 

Od 1.2.2019 se budou navyšovat úhrady. Navyšování bylo avizované od října 

loňského roku. Maximální navýšení dosáhlo 8,8%. K navýšení úhrad dochází 

v návaznosti na zdražování energií a potravin. Úhrady za ubytování se pro obě 

budovy vyrovnají, a to zejména proto, že kvalita bydlení na budově D se po 

rekonstrukci zvýšila a v současné době bude stejná jako na budově A. Proto 

budou ceny za pokoje na obou budovách shodné. Stále platí, že každému musí 

zůstat 15% z jeho příjmu pro osobní spotřebu. 

V brzké době budeme řešit rozmístění klientů do nových prostor. Budeme se 

snažit vyhovět Vašim požadavkům. Je ovšem nutné si uvědomit, že kapacita lůžek 

na budově D se snížila z původních 101 na 54 lůžek.  

Předpokládané zprovoznění v plné míře budovy D je 1.4.2019, budovy C je 

1.5.2019.  



Paní Cinková informovala klienty, že MUDr. Marossy chodí do domova vždy ve 

středu. Může se ovšem stát, že z vážného důvodu přijde jiný den. Vždy se snaží 

nejbližší možný termín. Prosíme Vás proto o pochopení a toleranci. Pokud má 

někdo akutní problém, řešíme ho samozřejmě okamžitě, s běžnými požadavky je 

možné vyčkat na příchod lékaře.  

Od nového roku platí nový způsob předepisování léků, a to tzv. eRecept. 

eRecept 

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem 

vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů 

(CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak 

lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá 

předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se 

zapíše do CÚER. 

Lékař bude moci eRecept (resp. jeho identifikátor) pacientovi předat v několika 

různých podobách - na papírové průvodce, v e-mailu, v SMS či prostřednictvím 

speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta. 

Předpokládá se, že nejčastěji lékař předá identifikátor eReceptu na papírové 

průvodce. Formát, v jakém bude identifikátor eReceptu pacientovi ze strany 

lékaře předán, však bude vždy záviset na domluvě mezi lékařem a pacientem. 

 Co je to „identifikátor eReceptu“? 

Identifikátor eReceptu je 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to 

alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem. Nepovinně je 

možné na průvodce eReceptu uvádět i tzv. QR kód. 

Vzhledem k výše popsanému novému způsobu předepisování léků pro nás lehce 

komplikuje vydávání receptů. Doba od předepsání léku lékařem po vydání 

lékárnou může být max. 2 dny.  

Paní  Holasová: seznámila klienty s přesným rozmístěním pokojů na budově D: 

D1 -    12 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje 

D2 -    12 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje 

D3 -    8 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje 

Původní přestavba budovy D proběhla v roce 1980 a v současné době již měla 

nevyhovující podmínky (elektroinstalace, vodoinstalace a další příslušenství). 



I při současném navýšení úhrad jsme stále, v porovnání s ostatními domovy, 

levnější.  

Teď nás čeká velmi rušné období, kdy se budou někteří s vás stěhovat do nově 

zrekonstruované budovy D. Změny se budou dít ale také na budově A, kde se nám 

vrátí původní prostory jako knihovna, společenská místnost nebo tělocvična. Zpět 

se vrátí i kanceláře. Vzhledem k rozšíření míst poskytování služeb dojde také 

k navýšení počtu zaměstnanců. Promíchají se pracovní kolektivy a budeme 

potkávat nové tváře. Věříme, že všechny tyto změny povedou ke zlepšení nejen 

ubytování pro vás, ale také poskytované péče a prostředí vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Erika Jarůšková 
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Společné setkání obyvatel ohledně stravy 

Dne: 9.1.2019 

Přítomni: 

- Klienti:   20 

- Zaměstnanci: Mgr. Milan Janoušek, Bc. Romana Holasová, Ilona 

    Bednárová, Marie Topinková       

 

Zápis: 

Přivítání klientů 

Ředitel Domova informoval klienty, že od 1.2.2019 dojde k navýšení úhrad. 

Úhrada za stravu se zvýší o 5,-Kč/den. Úhrady za ubytování se navýší dle typu 

pokoje. 

Nutriční terapeutka informovala klienty, že dodavatel pečiva navýšil cenu za své 

výrobky. Cena masa a masných výrobků by se podle našich informací navyšovat 

zatím neměla. Pro letošní rok bychom rádi zachovali na snídani i na večeři 

klasické máslo místo rostlinného másla. 

Podařilo se nám sehnat nového dodavatele Mr. Grico, který nám bude dodávat 

např. balené saláty, obložené vejce, aspikové misky. 

Poznámky ze sešitů: 

Mezi svátky jsme měli halušky se sýrovou omáčkou, máme raději halušky se 

zelím a slaninou. Měli jsme z toho průjmy. 

- Tuto variantu jsem zvolila proto, že po vánočním nadbytku jídla jsem chtěla 

zařadit lehčeji stravitelné jídlo. Průjmy nebyly způsobeny haluškami, ale 

měly virový původ. Strava se řešila individuálně, a kdo měl průjem, dostal 

náhradní stravu. 

Proč bylo v čaji málo rumu? 



- Do čaje jsme dali klasický rum Božkov a množství bylo dané tak, aby 

neublížilo vzhledem k vašim lékům. 

Přání: 

- Bramboráky 

- Rybí salát s jogurtem    

- Plněné sladké knedlíky 

- Smažené žampiony 

- Segedínský guláš 

- Dušená mrkev 

- Čočka na kyselo 

- Jitrnice ve střevě 

 

 

 

 

 

 

 

Klienti byli seznámeni s jídelníčkem na únor, byl přijat bez připomínek. 
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V měsíci lednu nastoupili do domova pro seniory: 

Mynářová Marie ze  Starého Města 

 

 

  

 

 

 

 

 

V měsíci lednu zemřeli:  

 

Hadvigová Anděla 

Janků Karel 

Procházka Vladislav 

 

 

 

 

 



Svátky – Únor 

4.2. Jarmila – Grossová, Halbrštátová, Kupková,Pappová, Sýkorová 

8.2. Milada – Brachová, Rychlá 

11.2. Božena –  Seidlová, Wernerová 

15.2. Jiřina – Pálková 

20.2. Oldřich – Němec 

22.2. Petr - Krúpa 

Narozeniny - Únor 

2.2. Marie Navrátilová 

7.2. Irma Kladivová 

10.2. Hana Potyšová 

13.2. Josef Nečesánek 

14.2. Jan Václavek 

15.2. Marie Musílková, Otílie Horáková 

16.2. Stanislav Barák, Blanka Švecová 

21.2. Jana Pavlišová, Josef Ošťádal 

24.2. František Dorazil, Ludmila Dvořáčková 

26.2.  Alena Simonová  

28.2. Anna Illová 

 

 



Informace 

 

Neoznačené prádlo 

 Stále opakujícím se problémem je neoznačené prádlo, které Vám chybí. 

Spoustu neoznačeného prádla jsme dovezly z naší prádelny, které bylo 

k vyzvednutí na společenské místnosti. Tímto prosíme všechny, aby dbali na 

označení svého osobního prádla. Pokud Vám rodina donese nové prádlo je 

zapotřebí řádně označit  každou věc přiděleným osobním číslem. Prádlo Vám 

může označit rodina a to fixem na textil nebo vyšít, nebo ho předejte na 

pracovnu pečovatelek na označení. Kdyby každé prádlo bylo řádně označeno, 

nemusel by se tento problém opakovat. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Volnočasové aktivity 

3.1.2019 Vítáme Nový rok 

Nový rok 2019 jsme přivítali všichni ve společenské místnosti. Podávali jsem 

teplý punč a opečenou klobásu. 

Klienty přišel pozdravit a popřát hodně zdraví do nového roku pan ředitel i 

sociální pracovnice. 

 

 

 

 

 

 



4.1.2019 Tři králové 

Každým rokem zavítají k nám Tři králové ani letos tomu nebylo jinak. 

Děti ze ZŠ Palackého pod vedením pana učitele Jarůška. 

Pásmo pěkných básniček a vánočních písniček předvedly děti pro potěšení 

našim klientů a kdo mohl, přispěl na sbírku Tří králů. 

 

 

 

 

 

 



15.1.2019 Vaříme kompot 

Loňská jablka z naší zahrady postupně zpracováváme. Dnes jsme oloupaly a 

uvařily pro celý domov jablkový kompot. Jako odpolední svačinka přišla všem 

k duhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Únor 

 

 

Venku se chumelí, venku to zebe, 

ponurým hávem zdobí nebe, 

vichr se prohání širokou plání, 

mráz všeho živé v úkryty vhání. 

 

Slunce se stydlivě do mraků halí, 

sem tam jen vykoukne na malou chvíli, 

zářivá běl je do očí píchá, 

proto se odvrací do svého ticha. 

 

Schoulený ve křoví vrabeček pípe, 

jestlipak někdo mu zobání sype? 

Vzpomeňte, lidičky, na živé tvory, 

ubozí prosí o vaše podpory! 

 

 



V den Svatého Matěje  

slunko se už usměje, 

celý svět okřeje. 

Už je po nouzi 

a nový život  

se zvolna probouzí…. 

 

     M.Krčilová 

 

 

 



Nebezpečná pohádka o „starostlivém státu“: Muž „zabitý šarlatánem“ 

versus člověk, který odmítl „chemickou péči“ a z rakoviny se vyléčil sám. 

Kde je pravda? 

2. 6. 2014 

Erika Magdalena Peprná se zamýšlí nad principy léčby nejen „fatálních“ 

nemocí, při nichž jsme manipulováni do role pasívních „obětí“ různých 

průmyslových zájmů 

Minulý týden proběhla médii zpráva o muži, který zemřel na leukémii a zabil ho 

„šarlatán“, tím, jak jej (ne)léčil. Vzhledem k mediálním (dez)informacím je 

pravděpodobné – ale nikoli nutné – že dotyčný léčitel skutečně  šarlatánem je. 

Avšak použít případ onoho nebohého zemřelého k paušální diskreditaci léčitelů 

v České republice, jako to učinil Český rozhlas, je příkladem klasické 

manipulace. 

Kdo zabíjí víc? 

Kdo řekl A, musí totiž říci také B: Tedy především připustit, že kromě 

„šarlatánů“ existují i úspěšní léčitelé s ohromujícími výsledky. A kromě 

poctivých „klasických“ lékařů stovky a tisíce „šarlatánů“ v pláštích „bílé 

armády“. Nepochybně jsou o správnosti svých léčebných postupů přesvědčeni 

stejně jako dotyčný léčitel, který se (údajně) pokoušel vyléčit rakovinu 

„tleskáním“ – a jejich léčba je statisticky zhruba stejně úspěšná či neúspěšná. 

O statisících zemřelých na rakovinu při plném využití současných „vědeckých 

metod“ informováni nejsme. Bere se to jako samozřejmost: U některých lidí se 

rakovinu vyléčit podaří, u jiných ne. Pokud by existovala nějaká srovnávací 

studie (počet pacientů na počet zemřelých při klasické a alternativní léčbě), dost 

možná bychom zjistili, že drastické metody (ozařování, chemoterapie atd.) 

„vědecké medicíny“ zabíjejí pacienty mnohem „úspěšněji“, než šarlatáni – ať 

domnělí, či skuteční. 

"Jednoduché" uzdravení s pomocí... 

Dobrým příkladem budiž zpráva, kterou rovněž v nedávné minulosti přinesl 

server naturalnews.com: Informuje o případu Chrise Warka, muže, který přežil 

rakovinu tlustého střeva ve třetím stádiu (to jest již s postižením lokálních 

lymfatických uzlin) bez chemoterapie – operací a změnou životního stylu. A 

klade základní fatální otázku: Pokud je American Cancer Society (Americká 

společnost pro rakovinu) skutečně tak oddaná léčbě rakoviny, jak tvrdí, proč 

nepublikuje také jednoduché návody, jako je ten Chrisův? 

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/autor/erika-magdalena-peprna.htm
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Dotyčný Chris Wark na svém webu píše: „V roce 2003 mi lékaři 

diagnostikovali rakovinu tlustého střeva ve třetím stádiu. Operaci jsem 

podstoupil, odmítl jsem ale chemoterapii. Místo toho jsem se uzdravil zdravou 

výživou a přírodní léčbou. S pomocí Boží jsem nejen stále vesele naživu, ale 

rakovina se nevrátila.“ 

Chrisovi, tehdy šestadvacetiletému, řekli, že bude potřebovat zhruba devět 

měsíců trvající chemoterapeutickou léčbu s následnou operací. Že je to jediná 

cesta k záchraně jeho života. Už to samo o sobě je brutální nátlak, kterému 

většina lidí samozřejmě podlehne. Jenže Wark se nevzdal a vzal své zdraví do 

vlastních rukou. Jak sám říká: „Představa, že otrávím svoje tělo, abych mu 

umožnil cestu ke zdraví, mi zkrátka nedávala smysl.“ Spolu se ženou se modlil 

a prosil o Boží pomoc. A ona přišla – ve formě knihy Boží cesta k naprostému 

zdraví (God’s Way to Ultimate Health), na kterou mu poslal v e-mailu odkaz 

jemu zcela neznámý člověk odkudsi z Aljašky. 

Životní změna 

Chris začal okamžitě měnit své návyky, především ty stravovací. Tak například 

začal každý den jíst obrovský salát, který „naložil“ zeleninou a kořením 

známým svými protirakovinnými účinky, jako je brokolice, květák, špenát, 

kadeřávek, červené zelí, cibule, česnek, kurkuma, oregano, cayenský pepř, a 

jablečný ocet. Kromě toho – pokud uměl, zcela se zbavil chemikálií, které jinak 

prostupují běžný život většiny západní populace. 

„V našem životním prostředí je dnes více než 80 000 uměle vyrobených 

chemikálií,“ vysvětloval Chris Wark nedávno na konferenci o zdraví. „Proto je 

důležité tělo zásobovat výživou ze zdravé stravy a podporovat imunitní systém, 

aby se mohl čistit.“ Mezi škodlivými látkami zmiňuje například hliník, olovo a 

další těžké kovy. „Co jíte je důležité a důležité je také zbavit se toxických 

chemikálií v domě – takže jsme odstranili všechnu toxickou kosmetiku, šampony 

i domácí čističe.“ 

Chris doplnil změnu stravovacích návyků pravidelným pohybem – několik 

měsíců po operaci třeba začal „cvičit“ na trampolíně. Samozřejmě, že tehdy o 

žádné skákání nešlo – musel sedět a sotva se pohupovat, víc mu slabost a bolest 

nedovolily. Protože se ale dočetl, že podobný pohyb rozhýbává lymfatický 

systém a posiluje kosti i vnitřní orgány, vytrval. Jak vypadá dnes, si můžete 

prohlédnout zde. 

Realistický přístup k léčbě 

Jak dodává server naturalnews: „Realistický přístup k léčení rakoviny znamená 

povzbudit imunitní systém k produkci energie na buněčné úrovni. To neznamená, 

http://www.chrisbeatcancer.com/
http://www.amazon.com/Gods-Way-Ultimate-Health-Eliminating/dp/0929619021
http://www.receptyonline.cz/kaderavek--1305.html
http://www.chrisbeatcancer.com/rebounding/
http://www.naturalnews.com/045385_Chris_Wark_beating_cancer_natural_cures.html


že máme něco jako „univerzální lék“ – uzdravení z rakoviny je cesta. Chris, 

stejně jako další přispěvatelé na jeho serveru vyprávějí o holistické cestě k 

uzdravení, která znamená minimalizovat stres, jemuž jsme vystaveni, a 

maximalizovat vlastní energii. Tento přístup vlastně vyzývá, abychom posílili 

svého ducha i tělo – už tím, že v  každodenním životě dodržujeme precizní 

léčebné zásady. Tedy například i vzdát se cukrů či potravin obsahujících sodík. 

Když někomu diagnostikují rakovinu, většinou začne panikařit a bát se, tím spíš, 

že ho obvykle lékaři tlačí do chemoterapeutického „řešení“. Mnoho pacientů 

prožije pár bezesných nocí, a pak se vzdá. Ale holistický životní styl, který 

odstraňuje prvotní příčiny rakoviny, kterými je často „pouze“ překyselení 

organismu, zamoření plísněmi a parazity, otrava těžkými kovy a buněčný edém, 

je ve skutečnosti cestou k aktivování zdravého, silného imunitnímu systému, jenž 

nakonec přivodí i vyléčení z rakoviny.“ 

 

  

Po deseti letech, kdy je stále zdráv, Chris popisuje rakovinu jako „dramatický 

pokus vašeho těla, které vám chce ve skutečnosti zachránit život.“ Jeho server s 

příznačným názvem „Chris porazil rakovinu“ je informačním střediskem a 

diskusním centrem, na němž se denně objevují nové podobné příběhy. 

Jenže, jak píší NaturalNews, to lékaře v Americké společnosti pro rakovinu 

nezajímá – v českých končinách je situace pochopitelně stejná. Ve skutečnosti je 

drtivá většina byť i poctivých onkologů ve vleku „byznysu smrti“, který zdravé 

pacienty samozřejmě nechce. 

Kdyby se totiž pacienti z rakoviny běžně vyléčili několika levnými postupy, 

náročnými především na osobní zodpovědnost a poctivost vůči vlastní životní 

cestě, přivedlo by to mnohé mocné farmaceutické firmy k bankrotu. 

Problém šarlatána 

A „problém šarlatánů“? Rozhodně nikoli přísnější postihy či „likvidace“ léčitelů 

– hlavní zájem farmaceutického byznysu. Protože právě ten „rakovinný“ přináší 

astronomické zisky a je jedním z důvodů, proč zdravotnictví v západních zemích 

prakticky nelze ufinancovat. 

Nekonečné mediální „trestní výpravy“ proti léčitelům, jako ta „o muži, kterého 

zabil šarlatán“, vypadají napohled přesvědčivě. Mnoho lidí také patřičně vyděsí 

a zaženou „do stáda“, což je vlastní smysl této propagandy. Ve skutečnosti však 

nic neřeší. Nejde v nich o zdraví a cestu k němu, ale o ještě pevnější „obruče“ 



jedné z důležitých větví manipulace veřejnosti. O zabetonování principu 

„Nestarej se, my se o tebe postaráme“. To platí nejen ve zdravotnictví. 

Vtip zdravého života přitom spočívá v něčem úplně opačném. Především v tom, 

aby se člověk – potenciální pacient – naučil samostatně rozhodovat o vlastním 

zdraví, o vlastním osudu. Mýtus, který jej ukolébává pohádkou o „starostlivém 

státu“, který „bezpečně otestuje“ lékaře či léčitele a zajistí mu, že jen ti 

„kvalitní“ jej budou léčit, jej velmi snadno může připravit o život. A také se to 

dnes a denně děje, jen se o tom z médií nic nedozvíme. 

Jen ve zcela ojedinělých případech se totiž objeví „příběh šarlatána v bílém“ na 

výplatní pásce velké farmaceutické firmy. A pokud, pak jen ve spojitosti 

s populárním „bojem proti korupci“. Jenže ono jde o život. 

 

 

        Zdroj: internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


