JITŘENKA
Červenec 2021

NAROZENIN Y A SVÁTKY
NAROZENINY V MĚSÍCI ČERVENCI MAJÍ:
❖ 2. 7. – SÝKOROVÁ Jarmila
❖ 4. 7. – HAVLÍČKOVÁ Božena
- LEINVEBER Ladislav (DZR)
❖ 9. 7. – GLOSEROVÁ Libuše
❖ 10. 7. – SAVOČKOVÁ Katarina (DZR)
❖ 16. 7. – KLADIVOVÁ Irena
❖ 17. 7. – MARKUSOVÁ Marta (DZR)
❖ 19. 7. – FEJLOVÁ Marie
- KLUSÁK Jaroslav
❖ 20. 7. – KADERKA Jiří
- PÁLENSKÝ Zdeněk
- NEUBAUEROVÁ Rosvita
❖ 21. 7. – LIPOLDOVÁ Mária
❖ 24. 7. – KLUGOVÁ Anna
❖ 26. 7. – OCHRANOVÁ Anežka
❖ 27. 7. – URBÁŠKOVÁ Emíie

SVÁTEK V MĚSÍCI ČERVENCI MAJÍ:
❖
❖
❖
❖
❖

1. 7. JAROSLAVA – Kadlecová
10. 7. LIBUŠE – Gloserová, Čermáková, Klodnerová, Kodýtková
11. 7. OLGA – Kynclová
26. 7. ANNA – Křivánková, Nováková, Rajblová, Pohanková, Klugová, Limberská
29. 7. MARTA – Laštůvková, Markusová

V MĚSÍCI ČERVNU ZEMŘELI
❖ NIVNICKÁ Mária

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

Kroupová Marie
Křivánek František
Stodolová Vlasta
Sovová Bohumila
Pařík Rostislav
Rolencová Květoslava
Budínský Jiří
Havlíčková Zdeňka (DZR)
Savočková Katarina (DZR)

z
ze
z
ze
z
z
ze
z
z

Moravské Třebové
Staré Rovně
Hradce nad Svitavou
Starého Města
Březové nad Svitavou
Moravské Třebové
Starého Města
Jaroměřic
Dps Moravská Třebová

Z DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
VYSTOUPILI
❖ Savočková Katarina
❖ Pluháčková Marta
❖ Kubešová Zdeňka

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBVATEL KE STRAVĚ 29. 6. 2021
❖ Dne: 29. 6. 2021
❖ Přítomní klienti: 29 klientů
❖ Přítomný personál: Bc. Romana Holasová (zástupce ředitele, vedoucí
úseku přímé péče), p. Pavel Vegner (kuchyně), p. Ilona Bednárová (vedoucí
stravovacího úseku, nutriční terapeut), p. Dagmar Pospíšilová (PVA)

❖ Zápis:
-

-

-

Na úvod p Bednárová a p. Holasová všechny přítomné přivítaly a
vyzvaly klienty, aby se vyjádřili k více ochuceným polévkám a ke
studeným večeřím. Klienti se povětšinou k dotazovanému
vyjadřovali souhlasně.
P. Bednárová přečetla zápisy ze sešitů:
A1, A3, D2 – Bez zápisu
A2 – Maková buchta moc suchá
D1 – Snídaně – šunkový salám výborný, maso s mrkví výborné,
vepřové po pražsku výborné, mrkvová pomazánka – nikdo ji nejedl.
D3 – Knedlík, špěnát a maso výborné
P. Bednárová přečetla jídelníček na měsíc červenec a vyzvala
klienty, aby se vyjádřili k tomu, co by si přejí uvařit, na co by měli
chuť.
Připomínky klientů – hlávkový salát jako příloha byl tvrdý, moc
často jsou domácí pomazánky
Přání klientů – smažený květák, plněný paprikový lusk, odlehčený
bramborový salát, karbanátky, plněný kapustový závitek
Na závěr paní Bednárová s paní Holasovou poděkovali klientům za
účast, popřáli pohodové léto s pěkným počasím a rozloučily se
s klienty.

PŘÍSPĚVEK OD PANA KUČERY – ODD. A
CESTA DO JUGOSLÁVIE
Cestování z hranice bylo vždy spojeno s komplikacemi i humornými vtipy. Cestování
pro naše občany v 50. letech bylo často až nemožné, přitom kvalita celních úřadů spočívala
v tom, že mnozí neuměli ani psát. Tím vznikaly problémy, kdy docházelo k záměně našich
občanů. Mohlo by to znít humorně, že docházelo k záměně dětí a rodičů. Záměna pak
způsobovala problémy s cestováním přes hranice. Když jsme se my, Češi a Slováci poprvé
dostali legálně přes hranice, působili jsme neobvyklým dojmem. Návštěva takové země jako
Dánsko skončila například tím, že s celým naším autobusem jsme nepostřehli ani značení
těchto států, takže jsme projeli do jeho královského zámku a otečením autobusu v tom zámku
jsme ztratili půlku dne. V té době se běžně v Dánsku kouřili doutníky a ty matiky ani
nepovažovali za velký problém, že jejich potomci kouřili doutníky, to mě zarazilo.
Bylo pro nás velmi zajímavé, že farmářka nasmažila pro celý zájezd koblihy, což
tenkrát nebylo běžné, protože bylo málo surovin.
Další taková cesta byla do Bosny a Hercegoviny, kde jsem navštívil zemědělské
farmáře a s těmi jsem se také spřátelil. Byl jsem tam 14 dní a s těmi lidmi, které jsem zde
poznal, jsem si dopisoval dalších 10 let. Nikdy jsem nepocítil značný rozdíl mezi těmi národy.
Z povídání pana Kučery zapsala slečna praktikantka z Integrované střední školy

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – odd. D.
V BULHARSKU „NA SVATBĚ“
Na Zlatých pískách jsme bydleli v bungalovech po 2 blízko pláže, jedli v hotelech společně.
Vše bylo tenkrát výborné, měli jsme jako „delegáta“ staršího, impozantního pána, který se moc
pěkně o naše potřeb staral. Jídlo bylo výborné, evropské, po večeři jsme dostávali zákusek.
Už cesta vlakem tam byla dramatická. Rekreační vlak z Prahy nás nabral v Brně, celou cestu
(2 noci a den) jsme byli neprodyšně uzavřeni – nikdo nesměl vystoupit ani nastoupit. Okna
šla jen pootevřít. V Maďarsku jsme obdivovali statné, několikavětvé slunečnice, lány tabáku
a vahadlové studny. V Rumunsku v každé stanici náš jedoucí vlak pečlivě sledovali ozbrojení
vojáci (ale nenastupovali). V kupé bylo vedro, 3 patrové palandy, u stropu museli spát nazí –
nebyli vidět. Pěkně se vyhřáli. Jídlo jsme nějaké vlastní měli, ale ta žízeň! (Voda byla jen na
WC).
Před cestou jsme byli vyzváni, že si máme na cestu vzít nějaké drobné sladkosti, čokolády,
bonbóny, kostkový cukr. V Rumunsku, velmi chudé zemi, okolo projíždějícího vlaku okouněly
spoustu ubohých dětí, okny jsme jim házeli pozornosti, byly rády a nacpaly se.
Na poslední stanici jsme dlouho stáli. Před námi tam byla průtrž mračen, koleje byly zaneseny
blátivou vrstvou, kterou tam muži odstraňovali, aby mohl jet dál. A v tom blátě se mezi
kolejemi válely spousty krásných velkých melounů z blízkých polí. A my hynuli žízní a
nemohli ven.
Na místě ve Zlatých pískách v bungalovech jsme bydleli po dvou. Dny jsme trávili ve vlnách
čistého moře, já neplavec se cákala u břehu a sbírala škebličky a barevné kamínky. Krásné
počasí jsme měli celou dovolenou.
V rámci pobytu jsme společně šli na akci „bulharská svatba“: V areálu zahrady restaurace byly
prostřené stoly s lahví vína u každého stolu. U branky nás čekal hostitel a každému nabídl
„stopku“, asi araku. Nebyl špatný. Paní začaly nosit na stoly. Nejdříve byly roznášeny na
krásné talíře (originální, barevné), chleby, jak je neznáme. Bochníčky jako naše mazance,
pečené nedaleko venku na cihlové peci na silném plechu, mírně omaštěné olejem. Krásně do
dálky vonící. Hned jsme se do nich všichni zdárně pustili. Když pak ženy nosily „to hlavní“,
půlky pečených kuřat, velice se divily, že už k nim nic nemáme. Tak jsme to jedli, jak ta chasa
ve filmu Noc na Karlštejně – rukama. A taky jsme si pochutnali. Víno jsme si vzali domů.
Jedna naše společnice si strčila na památku ten okrasný talířek do tašky. Ale pan hostinský
vše pečlivě pozoroval „ten talířek není v ceně započten“: Ostuda byla hned. Samozřejmě musel
z tašky ven.
Chléb – pojem vzácný na celém světě, různého tvaru a konzistence, ale vždy chléb. Základ
stravy. Ano, ve Smetanově Prodané nevěstě zpívají mlatci „Kéž všichni máme a všem je ho
dost, Boží ten dárek a spokojenost“

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „AČKU“
15. 6. 2021:
Jsme se společně sešli v zahradním altánu na akci Děti čtou seniorům. Přišla paní učitelka s
žákyněmi ze ZŠ Palackého. Děvčata pro nás měly připravené čtení a recitovaní oblíbených
básniček.
Bylo to pohodové odpoledne i počasí nám přálo 🌞
PVA Pavla Skoupá

17. 6. 2021
Rozhodly jsme si vyzdobit vitrínu na oddělení A1. Proto jsme vyrobily aranžmá ze suchých
rostlin. Děkujeme naší paní zahradnici za nasušemé rostliny a za rady při tvoření dekorací.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA „DÉČKU“
❖ Díky pěknému počasí jsme opět cvičili venku, na čerstvém vzduchu. Pro radost jsme
si vyrobili motýlky na ozdobu oddělení. Vyráběli jsme také dekorační panenku na
jídelnu na D2 a krásně jsme relaxovali při třídění a pletení věnečků z levandule.
Těšíme se na další krásné, slunečné, letní dny, kdy se budeme moci kochat krásnými
květinami v překrásném parku DPS.
PVA Dagmar Pospíšilová

Z DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
❖ Jako každý měsíc, tak i v červnu obyvatelé domova se zvláštním režimem zpívali,
cvičili, dle svých možností a chuti i pracovali, vzpomínali a povídali. Červen byl
bohatý ale také na společné velké akce, kdy mohli být klienti účastni projektu Emil
pomáhá – hipoterapie

❖ K nezapomenutelným zážitkům jistě patřilo i hudební vystoupení divadla
Slunečnice, kdy jsme si mohli všichni společně poslechnou nádherné písničky Karla
Svobody, tentokrát v podání Kristiána Alexandra Šebka

❖ A protože nás celý měsíc provázelo krásné počasí, trávili klienti také spoustu času
venku. Nezapomínáme na pitný režim a také nutné ochlazování

❖ K velmi oblíbeným činnostem patří pečení. Zařazujeme naše pečící dopoledne do
balíčku ergoterapie.

Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon („práce“)
a therapia („léčení“). Ergoterapie se tedy dříve nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu,
že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání,
která pro něj mohou být významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá
současně jako prostředek i cíl léčby. Jestliže tato aktivita pak podporuje tělesné i psychické
funkce, napomáhá současně návratu funkčních schopností.
Ergoterapie podporuje maximálně možné zapojení člověka v běžném životě, přičemž
respektuje plně jeho osobnost a možnosti.
Primárním cílem ergoterapie je umožnit člověku účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho
život smysluplné a nepostradatelné.

Cíle ergoterapie:
• podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplné aktivity
• pomáhat ve zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních
činností, pracovních činností a aktivit volného času
• umožnit osobě naplňovat její sociální role
• napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a komunity
• uplatňovat terapii zacílenou na klienta/ pacienta, který je aktivním účastníkem
terapie a podílí se na plánování a procesu terapie
• posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánovaní
a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak
sociálního, tak i fyzického prostředí)
• usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem osobám
bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění
zdroj: Česká asociace ergoterapeutů
Přispěla: Mgr. Erika Jarůšková – vedoucí DZR

PROČ NÁS BOLÍ ZÁDA? – JEJICH DUCHOVNÍ PŘÍČINA
❖ Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným
směrem či děláte něco, co se Vám příčí, co Vám vadí a co dělat musíte. I když
nechcete. Hlavní otázkou jakýchkoliv bolestí na zádech je ale většinou:
NENAKLÁDÁTE SI TOHO NA SEBE VÍCE NEŽ UNESETE? NEŽ JE
ZDRÁVO?
❖ Nepřipadáte si, že už TO vše nemůžete na svých bedrech utáhnout? Myšlenky typu
– jak to vše zvládnu, utáhnu, ale nějak MUSÍM.
❖ A kde jste Vy? Stále něco musíte a Vaše duše a tělo už nemůže, bolestí stávkuje a
vzkazuje Vám: „Zastavte se, já už nemůžu! Jedeš přes moji kapacitu, nedobíjíš mě
žádnou energií a jen chceš pracovati? A kde mám brát energii na tvoje úsilí? Já chci
už odpočívat a nic neřešit?“
Zkuste promyslet, co opravdu musíte, a co vlastně nemusíte. Co můžete předat druhým,
abyste netáhli za druhé. Tělo je nástroj, který umí razantně říci, že už nemůže, jen my ho
neumíme poslouchat. A často ani nechceme, neboť si jedeme svojí a zkoušíme kolik vydrží.
Sobecky se k němu chováme, jako by bylo nezničitelné, jenže není.

BOLESTI ŠÍJE:
Každá bolest je psychická. Bolest šíje, jinak také „svaly stresu“. Bolí to vždy člověka, který
se nervuje, stresuje, bere si na sebe až moc starostí, schoulí se do klubíčka, stahuje hrudní koš
a tím se hrbí, namáhá, zkracuje tyto svaly. Je to tzv. obranný postoj, kdy se člověk ukryje do
svého koše, jako do ochrany.
BOLEST MEZI LOPATKAMI
Bolest v mezižebří vnímejme jako odezvu oslabení orgánů v této oblasti, mluvte o druhých
lidech hezky, nepomlouvejte je. Neprosazujte „tvrdošíjně“ své názory a vize.
BOLEST HRUDNÍ PÁTEŘE
Zrcadlí pohodu ve vaší rodině, míru spokojenosti a citového zázemí. V hrudní oblasti je
uloženo srdce, srdeční čakra, vaše láska k okolí, lidem všeobecně a hlavně vztahy v rodině,
„srdeční záležitosti“, vaše citové centrum.
BOLEST RAMENE
Ramena jako taková vypovídají, kolik jste schopni v životě unést. Statná široká ramena jsou
stvořená k tomu, aby unesla i těžká břemena, naopak úzká ramena toho mnoho neunesou.
Ramena musí unést duševní „pytle“ traumat, nejistot a nepatřičných snah.

BOLEST V BEDERNÍ ČÁSTI
Máte – li zdravotní potíže v této části, tak jste si na sebe něčeho moc naložil. Mnoho chceš
a ve svých plánech vidíte hlavně sami sebe a hmotné potřeby. Nemyslíte jen sám na sebe?
Myslíte při svých plánech i na svoji rodinu a své nejbližší? Nemyslíte jen na to, jak vydělat
peníze, mít dobrou práci, a přitom se dokážete ještě stulit k partnerovi nebo partnerce.
Dokážete ještě druhému dávat lásku jako na začátku vztahu, nebo už je váš život honba za
perfektním, pracovním výsledkem? Potíže v bedrech a v oblasti kostrče vždy značí hmotné
oblasti člověka.
BOLEST V KŘÍŽI
Uberte si povinnosti a zbytečnosti. Odložte velké plány, které teď neunesete. Nedělejte ze
sebe otroka, když nemusíte. Nakládáte si na sebe více, než sami unesete! Nedělejte z komára
velblouda, udělejte si seznam toho, co opravdu musíte, a to, co nutně nemusíte, omezte. Vy
sami nosíte na zádech ten těžký „kříž“.

Do Jitřenky přispěla Jarmila Stejskalová – rehabilitační sestra.

