JITŘENKA
Červen 2021

NAROZENINY A SVÁTKY

NAROZENINY:
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

5. 6. – NOVÁKOVÁ Anna
7. 6. – STOUPENCOVÁ Vlasta
10. 6. – ZATLOUKALOVÁ Marie
13. 6. – WILDER Jan
14. 6. – VYROUBALOVÁ Růžena
- BERÁNKOVÁ Aloisia
- KUBATÍKOVÁ Marie
15. 6. – HORSKÁ Emílie
20. 6. – KŘETÍNSKÁ Helena (DZR)
28. 6. – ROLENCOVÁ Jitka
30. 6. – ŠOUBA Aleš

SVÁTKY:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

12. 6. – ANTONIE - Chromcová
13. 6. ANTONÍN – Vojta, Stašovský, Kantor
23. 6. -ZDEŇKA – Lakomá, Kubešová (DZR), Šprochová, Horníková (DZR), Šedá
24. 6. – JAN – Václavek, Linhart, Wilder
27. 6. – LADISLAV – Stránský, Leinveber (DZR)
29. 6 – PETR – Krúpa, Chodil

V MĚSÍCI KVĚTNU ZEMŘELI
❖ BARTUŇKOVÁ Marie
❖ SOUKUPOVÁ Jaroslava

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
NASTOUPILI
❖ PELIKÁNOVÁ Marie

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI
❖ KADLECOVÁ Jaroslava
❖ ŘIČÁNKOVÁ Marie
❖ CHROMCOVÁ Marie

z
z
z

Moravské Třebové
Prostějova
Rychnova na Moravě

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL KE STRAVĚ
26. 5. 2021
Dne: 26. 5. 2021
Přítomní klienti: 38 klientů
Přítomný personál: Mgr. Milan Janoušek (ředitel), Bc. Romana Holasová
(zástupce ředitele, vedoucí úseku přímé péče), p. Pavel Vegner (kuchyně), pí.
Ilona Bednárová (vedoucí stravovacího úseku, nutriční terapeut), pí. Dagmar
Pospíšilová (PVA)

Zápis:
Na úvod pan ředitel všechny zúčastněné schůze přivítal, popřál pěkné odpoledne
a předal slovo paní Bednárové, ta také všechny přivítala a poděkovala za velmi
hojnou účast, dále také přečetla zápisy ze sešitů.
A1 – Bez zápisu
A2 – Škvarková placka byla tvrdá, výborná koprová omáčka, výborný boršč
A3 – Koprová omáčka výborná
D1 – Vločková polévka, francouzské brambory, okurkový salát - výborné,
buchty s tvarohem - výborné, rajská polévka - výborná, kuřecí závitek výborný, šunka krájená – přesolená, hovězí kostky – suché, tvrdé, vracelo se,
pomazánka z hovězího masa – výborná.
D2 – Bez zápisu
D3 – Míchaná vejce – tvrdá, nechutná, kyselo – výborné. Vepřová krkovice –
suchý, vepřový plátek
Paní Bednárová dále předala slovo klientům, zda mají nějaké připomínky ke
stravě:
Připomínky klientů:
−
−
−
−

Moc hrášku v jídle
Zapečená brambory – nechutnalo s čajem
Sekaná byla tvrdá
Pohanková kaše není dobrá

Poté paní Bednárová přečetla klientům jídelníček na měsíc červen a zeptala se,
co by si klienti přáli uvařit:
Přání klientů:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Smažený květák
Borč
Dušená mrkev
Mrkvový salát
Kynuté knedlíky
Šišky s mákem
Špenát
Ražničí
Rybu
Játra

Na závěr paní Bednárová, paní Holasová a pan ředitel popřáli všem hezké
odpoledne a rozloučili se.

Zapsala: Dagmar Pospíšilová (PVA)

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – odd. D
JAK MAMINKA U NÁS UKONČILA VÁLKU
Bylo mi 10 let v květnu, roku 1945 a bydlela jsem s tátou, maminkou a malou sestrou ve
Svitavách v podkrovním jednopokojovém bytě, tatínek pracoval v obchodě, jako prodavač.
Vzpomínám si, že jsem byla doma, do školy jsme už dlouho nechodili, protože byl ve škole
zřízen lazaret pro zraněné vojáky z fronty. V ten den, 8. května 1945, táta přiběhl domů
z obchodu a volal „maminko, rychle bal, musíme odsud“. Maminka vzala velký kufr a do něj
dala nějaké potraviny, jako rýži, cukr, kávu, těstoviny a nějakou mouku. Do velké kabele
zabalila oblečení pro nás děti. Asi za hodinu přišel táta a jeli jsme do Litomyšle k babičce.
Na kolo velké, fortelné na nosič přivázal řemenem velký kufr a já seděla na sedátku u řídítek.
Maminka měla dvě veliké tašky na řídítkách a na sedátku roční Helenku. Jet se n kole pro
velký náklad a pro přeplněné silnice utíkajícími Němci nedalo, a tak nás rodiče vezli na krajích
polí pěšky, asi 10 kilometrů. Pak jsme odbočili ve vedlejší silnici. Poté jsme dojeli na celnici
v Janově, směrem už do Čech, do Sudet. Na celnici přecházeli sem tam celníci, němečtí vojáci,
bylo jich několik. Na práci neměli nic, kolony odbočovaly nedaleko na vedlejší silnici, mimo
celnici.
Přejížděli jsme k dřevěné boudě celnice, s lelkujícími chlapy a maminka před boudou pronesla
„co tady ještě děláte? Už je konec války! Hitler zničen! (Kaput)“ a oni „Cooo? Hitler není?
Huráááá!“ (takoví to byli vojáci). Strhali ze sebe výložky, odházely čepice a vyrazili prudce
ven, utíkali do blízkých lesů, bouda celnice zůstala otevřená naplno a prázdná.
Naši s koly došli po prázdné silnici až domů do Litomyšle, tam jsme byli dva měsíce, než se
situace ve Svitavách zklidnila. Otec jezdil často večer na kole „na skok“ za námi a vykládal
novinky, například, že je ve Svitavách velmi mnoho sebevražd Němců, které dávají do
hromadných hrobů nebo, že se v pivovaře Rusi, co osvobozovali Svitavy topí v pivu, že
otevřeli sudy a koupou se v pivu. Inu, byli rádi, že je konec střílení. Obyčejní Němci byli
ustrašení a vnějšně klidní, připravovali se na odsun (původně jsme měli být odsunuti my,
svitavští Češi všichni, a to dne 10. 6. 1946 jsme měli být odvezeni přes Terezín, do Osvětimi a
muži za městem měli být postříleni. Našel se na nás na výboru dokument).
Naši osvoboditelé byli ubytování v bývalé tabákové továrně. Na domě, na bytových dveřích
jsme měli nalepenou trikolóru, takže jsme byli ušetřeni rabování a když jsme se v červenci
vrátili domů, byli jsme v klidu.
Proč jsme jeli tak rychle ze Svitav? „Bezdrátová telegrafie“ informovala, že Rusi jsou divocí,
že znásilňují ženy na potkání, že zabíjejí děti – a tak rychle pryč! I přes to u nich byla ale
známá celková kázeň, která byla tvrdě ruskými oficíry vyžadována a držená. (Omylem tátovi
sebrali kolo, ale on ho našel a voják co jej vzal měl být na místě zastřelen, táta se vojáka však

zdárně zastal). Poté jsme nastoupili do české školy (doma jsme mluvili česky) bez přerušení a
život šel dál. Ale vzpomínky – a díky za naše osvobození – nikdy nevymizí.
P. S. Na Svitavy spadlo celkem asi 10 zápalných bomb. Prohluby jsou tam dodnes.

M. Krčilová, odd. D

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA odd. D
❖ S děvčaty jsme začaly vyrábět další panenku, jako dekoraci na jídelnu. Dále
jsme tvořili dekorační květiny z bambulek. Společnými silami jsme si
upekli výbornou buchtu ke kávě, k příležitosti kavárničky. Na kavárničce
jsme zavzpomínali na maminky a mládí, jak jsme maminky „zlobili“ a čím
vším jsme jim dělali radost.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA odd. A
❖ Po dlouhých měsících omezení jsme se v květnu společně sešli na
oddělení, abychom společně strávili zábavné odpoledne plné zpěvu,
kvízů, hádanek, vtipů a dobré nálady při dobré kávě a moučníku.

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Skupinové cvičení:
Každé úterý se scházíme ke společnému cvičení, čímž si udržujeme kondici

Muzikoterapie:
Tento měsíc se stalo součástí našeho programu vysílání muzikoterapie (hraní
písniček, zpívání, písničkové hádání) přes internet. Rádi společně zpíváme a
hrajeme na hudební nástroje, které jsme si sami vyrobili.

Pečení:
Naším zvykem se stalo, že si každý týden něco dobrého upečeme. Na upečeném
moučníku si potom odpoledne pochutnáme u kávičky…

Naplno využíváme hezkého počasí a trávíme většinu času procházkami po
zahradě domova, ale také si rádi vyjdeme do města. Velmi oblíbené je posezení
pod šeříkem, kde si rádi zpíváme nebo procvičujeme paměť a čteme.

KONÍK EMIL POMÁHÁ V DPS
❖ Dne 1. 6. 2021 se na prostranství před budovou D uskutečnila pro klienty akce s názvem Emil
pomáhá. Do dps nás přijel navštívit terapeutický koník Emil a Romanka se svojí „trenérkou“,
v rámci hipoterapie. Akce se zúčastnili klienti z oddělení A i D a také i z domova se zvláštním
režimem. Díky příjemné atmosféře a pěknému počasí jsme si užili velice hezké dopoledne.

