JITŘENKA
Září 2021

NAROZENINY A SVÁTKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ
NAROZENINY MAJÍ:
❖ 1. 9. – ŠEDÁ Zdeňka
❖ 3. 9. – FRANKOVÁ Marie
-

JANEČKOVÁ Dagmar

❖ 9. 9 – TANEVA Nikolovova Stoyana
❖ 12. 9. – KRATOCHVÍL Bohumil
❖ 15. 9. – SCHUPPLEROVÁ Ludmila
❖ 19. 9. – ČERNUŠÁKOVÁ Věra
-

ŠTĚPÁNKOVÁ Aranka

❖ 25. 9. – KŘETÍNSKÝ Jiří
❖ 26. 9. – SVOBODOVÁ Agnesa
-

BÍLKOVÁ Marie

SVÁTEK MAJÍ
❖ 12. 9. MARIE – Krčilová, Fejlová, Franková, Kopecká, Navrátilová, Hruštičková,
Svojanovská, Bílková, Bušinová, Staříková, Čepilová, Mynářová, Sedláková (DZR),
Soudková, Schillerová, Kubatíková, Mikulášková, Helísková, Vašková, Mackerlová,
Tichá, Porketová, Řičanková, Kroupová, Hanáková
❖ 16. 9. LUDMILA – Schupplerová
❖ 24. 9. JAROMÍR – Skočovský
❖ 24. 9. JAROMÍRA – Kratochvílová

DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM NASTOUPILI
NÁSTUP DPS:
❖ Hanáková Marie
❖ Konečný František
❖ Ing. Vít Sláma

z
z
z

Rychnova na Moravě
Kunčiny
Brna

NÁSTUP DZR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V MĚSÍCI SRPNU ZEMŘELI
DPS:
❖ Kosina Antonín
❖ Lakomá Zdeňka

PŘÍSPĚVEK OD PANÍ KRČILOVÉ – ODD. „D“
JAK MOJE UŠI ZABRÁNILY ŠKODÁM
Ve Svitavách jsme obývali firemní byt s několika rodinami sousedů. Na velikém
dvoře bylo několik skladišť. Jednou večer naše rodina seděla u televize. Otec,
máti, sestra, bráška a já. Znenadání jsem uslyšela přes zavřené okno na dvoře
praskání. Táta po mém upozornění vyšel na balkón a vykřikl: "HOŘÍ!". V rohu
dvora bylo smetiště, které bylo určeno pro celý dům ohraničeno dřevěným
půtkem. Někdo z nájemníků tam nesypal žhavý popel a plůtek chytl a hořel
plamenem. Táta zburcoval všechny dospělé sousedy, ti utvořili řetěz s vědry
vody z prádelny a brzy bylo po ohni. Táta si oddechl, protože nedaleko smetiště
stojí kůlkńa se zásobou palachu k prodeji, to by byl teprve oheň!.
V mládí jsem šla za prací do Boskovic. Jednou jsem byla na vyšetření uší v
Blansku, kde mne paní doktorka pěkně "proslechla". Říkala mi: "vy máte ale
neobyčejný sluch! Ne, jako jedna z tísíce, ale z desetitisíc!" Mnoho jsem jsem
pracovala v dílně na strojích v kovovýrobě. Jednoho podzimního večera, kdy už
byla brzy tma, asi kolem 20:00 se začal motor mého soustruhu divně ozývat.
Hned jsem zpozorněla a šla upozornit mistra: "Láďo, nelíbí se mi motor,
vypínám stroj!"Sousedka (spolupracovnice) si také všimla, že její féza není
nejspíš v pořádku a skončila operaci. To samé po chvilce udělali i všichni ostatní
kolegové a náhle se ve dveřích objevil hlavní elektrotechnik a zvolal: "okamžitě
vypnout všechny mašiny, jedeme na dvě fáze!" Až doma oknem viděl do dálky,
jak ze sloupu elektrického vedení na dvoře fabriky šlehá k nebi oheň!
Elektrárna naštěstí brzy závadu odstranila.
A ještě do třetice: První část důchodu jsem bydlela v pečovatelském domě v
Boskovicích v 5. podlaží, v podkroví. Naproti dveřím našich pokojů byla veliká
půda. Jednou pozdě večer moje uši slyšely z té půdy zvláštní bouchání, bylo po
22 hodině. Šla jsem to ohlásit paní domovní důvěrnici, ta ihned zavolala policii,
ti ihned přijeli i s autem hasičů. A teď "všichni ven!" A tak po 23:00 na naší
ulici na druhé straně silnice podupávalo velké množství mužů a žen v pyžamech
a nočních košilích s bundami a kabáty. Hasiči v kombinézách "astronautů"
pracovali v kotelně, kde bylo možné okýnkem vidět bílou páru. Po chvíli hasiči
vyšli ven:"meli jste velké štěstí, vyskytla se porucha přívodu vody do kotle,
ještě 5 minut a mohli jste vyletět!" .......a moje uši to zachránily!
Dobrý sluch je ale jako vše dobré nutno chránit, neničit ho hlasitým zvukem,
televizí, či rozhlasem. Jinak se sluch víc a víc zhorší až k úplné hluchotě!
Pamatujte na to ve vlastním zájmu i prospěchu okolí ........
M. Krčilová, odd. D

24 ZAJÍMAVOSTÍ O ZÁŘÍ V BARVÁCH
1.

Jinak u nás, jinak u protinožců. Stejně jako v jiných obdobích roku,
dochází-li k podzimu na severní polokouli, je jaro na jižní - a naopak. My
si užíváme podzim od 22. nebo 22. září (podzimní rovnodennost) do 21.
nebo 22. prosince (zimní slunovrat), na jižní polokouli trvá podzim od
března do června.

2.

Veverky jsou mazaněj…chytřejší. Na podzim většina druhů veverek
tvoří zásoby na zimu. Je neuvěřitelné, že ve srovnání se zbytkem roku
její paměťové a emoční centrum v mozku (tzv. hippocampus) vzroste
až o 15%!

3.

Děti narozené na podzim jsou lepší studenti.

4.

Podzimové“ děti se dožívají vyššího věku. Výhody „podzimáčků“ nekončí.
Děti narozené na podzim mají větší pravděpodobnost dožít se stovky!
Jedna z teorií naznačuje, že vyhnutí se letním infekcím může mít
dlouhodobý účinek na zdraví miminka.

5.

Barevné listy jsou celoroční záležitost. Úchvatná červená, oranžová i
žlutá barva listů se objevuje po celý rok, ale zůstává pěkně schovaná.
Rostlinné buňky obsahují chlorofyl, který jim dodává jasnou zelenou barvu
při přeměně světla na energii. Na podzim se sluneční svit snižuje,
chlorofyl se rozpadá a zůstávají námi milované podzimní odstíny.

6.

Globální oteplování ovlivňuje i podzim. Co se týče barevných listů,
užívejte si jich. Dokud můžete. Vědci naznačují, že jasně červené,
oranžové i žluté listy mohou být jednou ze ztrát, které přinese globální
oteplování. Jak jsme si řekli výše, listy mění barvu v závislosti na
teplotách. Pokud se teploty zvyšují, mohly by oblíbené podzimní odstíny
zcela vymizet! Jedna studie z roku 2013 zjistila, že v současnosti k
nám podzimní barvy „dorazí“ o pět dní později než před 23 lety.

7.

V září je největší „výskyt“ narozenin. Stává se vám, že na samém
začátku podzimu ztrácíte nápady, jak kreativně popřát kamarádům
„Všechno nejlepší?“ Není divu. Reálná demografická data naznačují, že v

posledních dvaceti letech je září nejoblíbenější měsíc na povití miminka.
9. září je nejoblíbenější den narozenin vůbec. Tušíte proč? Několik teorií
naznačuje, že roli hrají Vánoce, biologická touha „mazlit se“ v zimě i fakt,
že narozeniny jsou prostě oblíbené vždycky.
8.

Pro motýly je podzim období dovolených. Monarcha stěhovavý je známý
tím, že každoročně pořádá dlouhé cesty do Kalifornie a jižní Ameriky, kde
si užívá celozimní dovolenou. Monarchové cestují rychleji než Usain Bolt
a jsou jediným hmyzem, který vykonává tak dalekou migraci kvůli
sluníčku.

9.

Podzim? Dříve „sklizeň.“ Před 1500 lety byla úspěšná sklizeň zárukou
přežití. Ohraničoval ji úplněk nejbližší podzimní rovnodennosti. Jasná
úplňková noc byla poslední možnost pro farmáře, jak sklidit pozdní
dobroty a zabezpečit se na zimu.

10. Podzim

ještě trochu jinak. Nutnost úrody přestala být životně důležitá
a výraz "sklizeň" nahradilo něco jiného. Američané pro podzim dnes
používají slovo „fall,“ Britové „autumn“. Kdybychom ale šli ještě dál do
minulosti, celkem běžně bychom slýchali, že léto střídá "hektická krása
smrti.“ Poetické, že?

11. Jak

můžou zůstat vánoční stromky zelené? Poděkujte jejich jehličkám.
Jehličnaté stromy jsou totiž díky nim kompaktní, voděodolné a obecně
hůře zničitelné pro počasí i hmyz. Jehličnany umí produkovat
fotosyntézu po celý rok a udržují tedy chlorofyl v plné polní i během
studených zimních večerů.

12. Polární

záře na podzim? Ano! Barevné kouzlení na severním pólu se
vyskytuje, když nabité sluneční částice stlačují obranu atmosféry a sráží
se s plynnými částicemi na obloze. Díky delším a jasnějším nocím se tato
úchvatná (a bezplatná) show objevuje dvakrát častěji právě na podzim.
Podle NASA se podzim proto nazývá „obdobím polární záře.“

13. Zimní

čas je lepší než letní. Také se těšíte, až 28. října skočíte do peřin
a budete druhý den vstávat o hodinu déle? V období podzimních plískanic
se z postele totiž nikomu nechce. Podle výzkumů jsou za to ale vděčná i

naše těla. Jakmile na trůn usedne zimní čas, klesne míra infarktů i
dopravních nehod, která zase vzroste, jakmile v březnu zavelí čas letní.
14. Některá místa nikdy podzim nezažijí.

Podzim je pro nás stejně tak běžný
jako pro jiného celoroční léto. Tropické klima u rovníku štědře poskytuje
"prázdninové" počasí po celý rok. Například teploty v Puerto Rico, kde
vznikla oblíbená letní písnička Despacito, se každoročně pohybují jen v
rozmezí 24 – 30 stupňů Celsia

15. Božské

intriky. V řeckém bájesloví podzim začínal, když byla bohyně
Pershephone unesena Hádem, aby se stala královnou podsvětí. Její
matka Demeter, bohyně sklizně, způsobila smrt všem plodům Země,
dokud se její dcera nebude moci vrátit. S příchodem Persephone k nám
opět zavítá jaro.

SPORTOVNÍ DEN 25. 8. 2021
Rok se s rokem sešel a poslední prázdninovou středu, tedy 25. 8. 2021 se na
zahradě DPS uskutečnil již tradičký sportovní den. Počasí, ač bylo chladnější, než
na co jsme byli doposud zvyklí nebylo nejhoší, svítilo sluničko a foukal mírný,
chladný větřík.
Na úvod celého sportovního dne zahráli klientům dvě velice nadané holčičky na
harmoniku a sportovní den mohl vypuknout. Pro klienty domova pro seniory a
domova se zvláštním režimem bylo připraveno určité množství aktivit a soutěží,
jako například "rybolov", poznávání vůní (bylinek), trefování se do plechovek a
stíny. Účast na sportovním dni byla veliká a všichni si užili spoustu zábavy a
vyžití.
Od 13:30 bylo pro klientky připraveno posezení na prostranství vedle údržby
domova pro seniory, kterén bylo doplněno tanečním vystoupením personálu,
zpříjemněno hudbou, pivem, malinovkou a lahodným špekáčkem.
Velké díky patří Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci sportovního dne.

POVÍDÁNÍ O SVATÉM VÁCLAVOVI
VĚHLAS NAŠEHO SVĚTCE VÁCLAVA
Blíží se svátek knížete Václava, jehož jméno nosily celé minulé generace.
Dovoluji si Vám nabídnout zase pohled do milé knížky spisovatele Ernesta
Clayse.
V malém městečku měli velký, krásný kostel. Pan farář rád navštěvoval
antikvariáty a když tam měli nějakou sochu světce, zakoupil jí do kostela.
Když v městečku měli tradiční pouť, tak podle tradice vynášeli místní do
průvodu na nosítkách všechny sochy světců očištěné a ozdobené. Velké
procesí kráčelo ulicemi, hudby hrály, na chodníku byly zástupy přihlížejících.
Sláva veliká. S davem nosičů žehnali zástupům první Pana Marie s
Ježíškem, za nimi sv. Josef, sv. Antoníček, sv. Alois a další. Nedávno koupil
pan farář sochu, ani nevěděl, kdo to je, až doma z knihy zjistil, že jde o sochu
sv. Václava na koni s korouhví, v brnění. Byl tedy též zařazen do průvodu,
který vykračoval důstojným krokem. Najednou z boční ulice se chystal vyjet
cikánský vůz s plachtou a hubenými koňmi. Na kozlíku seděl otec rodiny a
vedle sebe měl postavenou sošku pražského Jezulátka. Pod plachtou kočáru
bylo slyšet několik dětí a napomínající matku. Když se průvod blížil k vozu, byli
všichni ohromeni Matička Boží s Jezulátkem se líbezně usmívala na Jezuláko
na voze, které mile kynulo na pozdrav. I ostatní svatí se ukláněli směrem k
Jezulátku na kozlíku. Zvlášť všechny ohromil sv. Václav. V sedle se pevně
narovnal, jaho paže uchopila meč na boku a míhala jím nad hlavou v
rytířském pozdravu, jeho kůň šel hrdým, pevným krokem. A tak lidé poznali,
že to musí být velký svatý, Jezulátko mu mávalo vřele. Při kázání v kostele
pak pan farář lidem toho nového svatého přiblížil, že to byl řečený a zbožný
kníže z daleké země, bohaté a krásné, kolik dní cesty,ale známý po celém
světe.
Dokud země česká nezahyne .......
M. Krčilová, odd. D.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA DZR
Venku je nejlíp
Za pěkných slunných dnů sedáváme společně venku. V kroužku si povídáme, zpíváme,
procvičujeme paměť a čteme.

Společné cvičení
Jednou týdně se dopoledne setkáváme při společném cvičení. Nejprve si zacvičíme a potom si
rádi zazpíváme.
Kouzlo melodie: každá melodie, rychlost a tón totiž podporuje nejen děti, ale hlavně i dospělé.
Práce s melodií a zpěvem je označována jako muzikoterapie. U této terapie používáme klávesy
a ručně vyrobené hudební nástroje. Tato terapie je velkou doménou pro klienty DZR. Vždy se
setkáváme ve velkém počtu. Víme, jak důležitá je rovnováha těla a mysli, proto žijeme prostě
harmonicky.

Hrajeme společenské hry
Při pravidelné odpolední kávě hrajeme společenské hry. Skládáme puzzle, stavíme různé tvary
z dřevěné

stavebnice,

hrajeme

pexeso

nebo

domino

a luštíme křížovky. Při každé hře podporujeme samostatnost a oceňujeme (slovem ale i třeba
diplomem či medailí) každého, kdo se do hry zapojí.

Skládání ubrousků
Naším tradičním rituálem se stalo skládání ubrousků, u čehož procvičujeme jemnou motoriku.

Společné setkání u oběda
Rádi se společně setkáváme při obědě, k čemuž v současné době využíváme volný pokoj, který
nám slouží jako jídelna na patře C2. Po obědě si společně vychutnáme kávu a často i něco
dobrého k ní.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA ODD. „D“
❖ 3. 8. jsme společnými silami vytvářeli věnec, s nadcházejícím příchodem

podzimu jsme zvolili suchou vazbu a věnec využijme jako dekoraci na
chodbě oddělení.

❖ 9. 8. jsme si vyrobili okrasné ptáčky z bavlny a „motýlí“ zápichy.

❖ 25. 8. se na zahradě DPS uskutečnil již tradiční sportovní den, který jsme
si i přes mírně chladnější počasí moc užili.

❖ 30. 8. jsme pokračovali ve výrobě ptáčků z bavlny
a také jsme zkoušely techniku malby na kámen.
❖ Dále nám s přicházejícím podzimem začaly na
oddělení růst houby

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA ODD. „A“
Protože v naší zahradě kvetlo a rostlo spoustu krásných rostlin, založili jsme na Ačku
herbář. 😊
JAKÉ ROSTLINY DO HERBÁŘE SBÍRAT?!
Na sběr rostlin vyrážejte připraveni, tzn. s cílem přinést konkrétní rostliny, o nichž víte, že
na daném místě rostou. Nechoďte do přírody sbírat náhodné rostliny, které pak budete doma
pomocí klíče nebo atlasu složitě určovat. Vyhnout byste se měli také rostlinám, které se vám
budou špatně zpracovávat. Zvažte tedy lisování cibulovin, hodně dužnatých rostlin,
druhů se ztlustlými kořeny, s příliš velkými květy apod.
Rostliny do herbáře se sbírají celé, tzn. s listy, květy i kořeny. Vybírejte proto takové
exempláře, které se vám vejdou na zamýšlený formát papíru. Vybrané rostliny by rovněž
neměly být špinavé, mokré, nemocné nebo poškozené škůdci – mělo by jít vždy o ideálního
zástupce daného druhu.
JAK ROSTLINY DO HERBÁŘE LISOVAT?!
K lisování je vhodný savý papír. Každou rostlinu se snažte na papír rozložit tak, aby se
její části nepřekrývaly, příliš velké nelisujte několik rostlin přímo nad sebou.
K lisování zvolte suché a teplé místo. Délka lisování se odvíjí od
konkrétního rostlinného druhu. Obvykle postačí 10 až 14 dnů, ale už po třech dnech je
nutné rostliny zkontrolovat, příp. narovnat a vyměnit papíry.
LEPIT A POPISOVAT ROSTLINY BUDEME V PRŮBĚHU ZÁŘÍ 😊
Zapsala: Pavla Skoupá, PVA

