JITŘENKA
Srpen 2021

NAROZENINY A SVÁTKY V MĚSÍCI SRPNU
NAROZENINY MAJÍ:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

4. 8. – VOJTA Antonín
6. 8. – MALÁ Hana
8. 8. – POHANKOVÁ Anna
10. 8. – SVOJANOVSKÁ Marie
14. 8, - HELÍSKOVÁ Marie
15. 8. – STRNADOVÁ Ida
23. 8. – FUKÁREK Miroslav
- ŠMUCEROVÁ Hermína
❖ 24. 8. – SCHILLEROVÁ Marie
❖ 26. 8. – PAPPOVÁ Jarmila

SVÁTEK MAJÍ:
❖
❖
❖
❖

13. 8. ALENA – Simonová
15. 8. HANA – Malá
18. 8. HELENA – Křetínská (DZR), Plevová, Jedličková
22. 8. BOHUSLAV – Vágner

V MĚSÍCI ČERVENCI ZEMŘELI
❖ STUDENÁ Růžena
❖ HRABAL František
❖ NEUBAUEROVÁ Rosvita

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
V MĚSÍCI ČRVENCI NASTOUPILI

NÁSTUP DPS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Faktor Antonín
Fafílek Miroslav
Lopaurová Marie
Janečková Dagmar
Kosina Antonín
Pelikánová Emilie
Kříček Karel

NÁSTUP DZR

z
z
ze
z
z
z
z

Moravské Třebové
Kunčiny
Svitav
Hradce Králové
Jevíčka
Moravské Třebové
Radiměře

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA ODD. „A“

❖ Během teplých letních dnů se snažíme co nejvíce času trávit v zahradě dps, zejména
v altánu a také u kaple, kde je příjemný chládek a máme tak možnost si odpočinout
venku, při poslechu nějakého zajímavého příběhu či knihy. V zahradě se však
můžeme také pokochat krásnými malovanými kamínky. Dlouhé chvíle si také
krátíme prací, především trháním a skládáním ubrousků, ale také obíráním rybízu,
který poté využijeme k pečení a přípravě různých dobrot.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ODD. „D“
❖ V období teplých letních dnů se snažíme cvičit venku na čerstvém vzduchu,
v prostředí terasy u zimní zahrady na odd. D. Zúčastnili jsme se besedy na téma
zámky jižních Čech. Dále jsme si dlouhé chvíle krátili zpracováváním rybízu, ze
kterého budeme péct výbornou buchtu.
❖ Pro klienty bylo také uspořádáno hudební vystoupení, na kterém nám zazpívala
velmi talentovaná mladá slečna Anne – Marie Terezie Zemanová.

PŘÍSPĚVEK OD p. KRČILOVÉ – odd. D
PROTI LETNÍ ÚNAVĚ
Vážení čtenáři, vysoké letní teploty přináší mladým potěšení, ale my starší už to snášíme
hůř, a tak nabízím pro povzbuzení psychiky pár „dospěláckých vtipů“ …

1. „V lepších rodinách“ se u jídla nekomunikuje, jídlo se náležitě vychutnává. Ticho
najednou přeruší hlásek malého vnoučka. „Dědečku, dědečku!“ Tatínek okamžitě
pronese „TICHO!“ Dědeček přece jen byl zvědavý. :“tak cos mi to chtěl říct?“ a
vnouček odpoví :“ Chtěl jsem Vám říct, že máte na salátu housenku, ale mezitím jste
ji stihli už sníst“.

2. Ve městě žili vedle sebe s řádnými firemními tabulemi 2 lékaři – obvodní a veterinář.
Mladá, sexy žena si spletla nápis a vešla do ordinace: „Pane doktore, prosím Vás,
můžete se na mě podívat?“…„To víte, že ano. Přijďte na večer a já se na Vás rád
podívám, i když jsem veterinář:“

3. Na dveře ordinace zaklepe postarší otylá žena. Vstoupí a vidí lékaře psát na počítači.
Lékař jen zabučel „odložte si“. Skončí psaní a všimne si ženy stojící v rohu místnosti
v roušce Evině. „Ale to jste nemusela! Jen kabát a klobouk!“
4. Hlavně v cizině je ve vyšších kruzích zvykem spát odděleně, ve vlastních
místnostech. A tak jednou postarší lord zaklepal ráno na dveře ložnice manželky.
„Má paní, přišel jsem splnit manželské povinnosti“. Žena potěšeně odpoví, „to jsem
ráda, pojďte dál“. Za dvě hodiny lord opět klepe na dveře manželky, „drahá, přišel
jsem plnit manželské povinnosti“. Žena na to, „ooo to je krásné, pojďte dál“. Za další
dvě hodiny stojí za dveřmi salónu „miláčku, přišel jsem plnit manželské povinnosti“.
Ona vyjekne, „no to je báječné, jak jste dnes ve formě…už potřetí“ a manžel odpoví,
„coooo? Já už jsem tady byl? Tak promiňte a rukulíbám!“
5. V Brně na hlavním nádraží na peróně se shlukují cestující, čekající na příjezd vlaku.
Mladá paní drží z ruku asi pětiletou holčičku. Nedaleko stojí pán středního věku až
mladšího stáří, ale s velikým pivním břichem. Holčička zatahá maminku za sukni.
„Maminko, můžou mít taky páni miminka?“ Pán to zaslechl, zasmál se a říká.
„Nemůžou děvenko, to já tolik papám!“ ……(To je skutečnost)
Všechny zdraví
M. Krčilová, odd. D

PRANOSTIKY NA MĚSÍC SRPEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.

Srdečně zveme všechny klienty DPS i DZR k tradičnímu
sportovnímu odpoledni spojené s posezením u buřtu, piva a
lima.
KDY: 25. 8. 2021
KDE: Zahrada domova pro seniory

