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Tento příběh sepsala naše klientka, paní Jitka Svobodová, na základě mé
prosby o příspěvek do časopisu Náš domov během tří týdnů v srpnu 2020.
V době, kdy se horšil její zdravotní stav, absolvovala dialýzy a nebylo jí příliš
dobře. Říkala, že se jí vrací stále stejný sen, velmi živý a opravdový.
V neděli 6. září 2020 nás bohužel opustila.
Bylo mi ctí spolupracovat se ženou silného ducha a vnitřním bohatým
světem, který umně promítala do veršů svých básní. Svůj život se snažila naplnit
po všech stránkách. Měla ráda lidi, které vítala svým jemným milým úsměvem,
a kontakt se zvířaty jí přinášel také velkou radost, i v posledních dnech jejího
života.
Máme tu čest na stránkách našeho časopisu uveřejnit její poslední příběh.
Mgr. Lenka Kellerová
sociální pracovnice

Statečná Maruška
Uprostřed lesa v Orlických horách, kde pramení studánka, z níž se stává
potůček, byla kdysi škola. Voda ze studánky byla lahodná a postačila k napití
dětí i zvířátek. Byla zde osmitřídka pro několik dětí z okolních chaloupek. Měla
nespočet okének ve tvaru uzavřených psaníček. Šikovní žáci si je přizdobovali
vyřezáváním různých tvarů kolem okének. Byla to čarovná krása zakletá
do dřeva.
Místnost poměrně velikou vyhřívala kachlová kamna, z kterých se linula vůně
smolného dřeva. U kamen bylo několik dřevěných paland, aby si děti mohly
odpočinout a zahřát se. Nejvíce toho využívala Maruška, pobledlá blondýnka
s copánkama. Její oči plné smutku vypovídaly o bídě u nich doma. Šimon,
srdcem i duší myslivec a lesák, byl nejlepším žákem třídy. Byl ochráncem
i dárcem jídla pro věčně hladovou Marušku, která pocházela z osmi dětí.
Škola, která byla pro děti napůl domovem, se uzavřela, protože začala druhá
světová válka. Děti byly rozmístěny do různých okolních škol, aby neměly
možnost přístupu do lesa. Vlády se chopili Němci a mysleli si, že jim bude patřit
svět. Bohužel na tuto jejich teorii doplatilo mnoho lidských životů. Usoudili,
že nejlepším řešením pro věci civilní budou koncentrační tábory.
Ty se staly osudnými i Marušce. Její tatínek se zapojil do odbojové skupiny
a tím zpečetil osud celé rodině. Vyzvání k nástupu do koncentračního tábora
přišlo hodně brzy. Při rozmisťování do dobytčích vagónů vlekli své bezcenné
kufry rodiče, za nimi vedla své sourozence Maruška. Úplně vzadu z posledních
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sil klopýtala babička. Úder na dlažbu a babička se nezvedá. Neunesly dál to
křehké její tělo nohy už tak zesláblé… Maruška se otočí a vykřikne hrůzou
a zděšením. Vrací se k babičce, aby ji naposled objala. Nečekaně třeskne výstřel
a v krvi se zmítá i Maruška. Mladý SS man chce předvést své řeznické umění.
Když se to dovědí jejich sousedé z hor, zavládne všude smutek.
Šimon, dnes už dospělý muž, povoláním lesník, je muž činu. Sezve své nejlepší
přátele, vysvětlí proč a prohlásí: „Němci už nesmí dál vraždit naše děti. Musíme
je schovat a pohlídat. Vrátíme se do naší milované školičky a upravíme ji.
Pod podlahou musí být vykopán tunel, který povede až k mé chatce do sklepa.
Když by někdo nepovolaný tam pronikl, tak já už si poradím. Kamna opravíme,
ale tak, aby vypadala, že je nikdo nepoužíval, snad jen někdy zatoulaný tulák.
Kdo mi přislíbí pomoc, musí si uvědomit, že jde všem o život.“ Všichni mu
přislíbili pomoc s hlídáním i sháněním jídla a ošacení.
Netrvalo dlouho a už se našli dva bráškové, které museli ukrýt. Zatím je bude
hlídat Šimon a babička Slezáková – vdova, která slíbila, že jim bude donášet
obědy. Dětem jídlo od babičky náramně chutnalo. Nezvyklá byla pro ně polévka
z vepřových kostí s širokými nudlemi. A bramborové placičky, to byla
pochoutka!
Ze začátku také babička s nimi chodí spát a vypráví jim pohádky. Na spaní byla
k dispozici dřevěná palanda a staré šuple od skříně. Přikrývání se muselo obejít
bez peřin. Byly to jen seprané deky a nějaké hadříky. Františkovi je teprve pět
let a Pepíkovi sedm. Plakali často, rodina jim chyběla.
Netrvalo dlouho a tentokrát přišli sourozenci tři. Aničce bylo šest let
a dvojčatům Toníkovi a Jarouškovi osm let. Byli rádi, že už je jich více a mohou
si hrát. Ovšem jen v zadní místnosti, kde blikaly petrolejové lampičky. Karty,
šachy a „Člověče, nezlob se“ stalo se jim zábavou. Věčné přání vyhřívat se
na sluníčku se jim mohlo splnit jen občas.
Při hledání dalších ohrožených dětí objevili Honzíka a Jiříka. Ale chlapci neměli
zájem kamarádit se s ostatními. Děti si to neuměly vysvětlit, vždyť jim
neubližovaly. Jejich hra na schovávanou byla až příliš pravdivá a oni hledali
cestu k útěku. Přes všechnu péči o ně se jednoho dne ztratili. Jen na konci lesa
na keříku se našel útržek z Honzíkova svetříku.
Do školičky přišly Lidka, Marta a Jiřina. Děvčata měla hlas jako skřivánek
a obohatila tento útulek o zpěv. Po skončení války zpívaly s hudbou
a vystupovaly na veřejnosti.
Vašek, Čestmír, Alena a Vlasta byli kamarádi z jedné vesnice poblíž Ležáků.
Všichni byli sportovci, a tak si rozuměli.
Šimon byl všemi milován a dětem dovolil, aby mu říkali „táto“. Večer je
vyučoval a hlavně varoval před nebezpečím. Byl to člověk, jehož dobrota
neznala hranic. Obětoval své nejlepší roky dětem, kterým se stal tátou, učitelem
i přítelem. Jednu věc nikdy neodpouštěl a to byla lež. Věděl, co lež nadělá škody
a že dovede i zabíjet.
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Náruč plnou lásky jim poskytovala babička Slezáková. S každým se pomazlila,
neboť věděla, že v noci pláčou a nemohou se vyrovnat s tím, že již nemají rodiče.
Naštěstí pro všechny den hrůzy zažili pouze jednou. Tehdy Němci stále slídili
v kruhu kolem, jako by cítili kořist, která se tam ukrývá. Partyzáni ale byli
připravení a odlákali Němce hodně daleko. Děti si zatím mohly v poklidu užívat
běžných radostí a her.
Hra je hra, a život je o něčem jiném. I sem se vloudila nemoc. František a Pepík
dostali teploty. Samozřejmě Šimonovi přátelé zajistili pomoc. Do nedaleké
zdravotní školy chodila studovat Iva. Na návrh pomáhat nemocným dětem
s radostí přikývla, ale musela se poradit s rodiči a požádat o svolení. Byla to
dívenka menší drobnější postavy, zářivě hebké a jemné pleti s pokrčeným malým
nosíkem. Co na ní zvlášť vynikalo, byly oči. Hleděly zpříma a zračila se v nich
moudrost a dobrota. Je stále zasněna, jako ty hory v mlžném jarním oparu.
Snad přemýšlí, jak bude šťastná v povolání, které si vybrala.
Když ji Šimon poprvé uviděl, úplně ustrnul. „Bože můj, kde já jsem ty oči
už viděl? Bezelstné a plné porozumění. Ano, Maruška! To byl živý obraz
tvé podoby. Ale nemohu se ucházet o dívku, která už chlapce má. Takové
špatnosti bych se nikdy nedopustil.“
Ivu často doprovázela její kamarádka Lenka, také zdravotnice. Je to šotek
k pohledání. Dovádí s dětmi, až zdřímnou u šálku čaje. Snad měla své předky
ve Španělsku – její smysl pro rytmus, to byl oheň a žár. Pěkně zpívala a tančila.
Struny kytary pod jejími prsty ožívaly. Děti se ke zpěvu i tanci přidaly
a zapomněly na některé bolístky a smutky. Lenka chodila spát dlouho večer.
Pohovory s dětmi byly vyčerpávající. I když bylo o ně dobře postaráno, byly
bojácné a nedůvěřivé.
Němci zvýšili své krutosti, protože začali prohrávat na všech frontách. Na konci
války už bylo dětí 32 a to dalo všem, kteří se o ně starali, dosti zabrat. Byli to
lidé poctiví a nezáludní, kteří chtěli pomoci druhým, a přitom celý národ byl
prošpikován zrádci a udavači.
Po válce bylo ze školy vytvořené muzeum se skutečnými předměty, které se tu
nacházely za války, aby připomínaly tu dobu. Ostatní prostory tvořil velký salón,
byl pěkně vybavený k radosti všech. Vstup sem měli pouze ti, kteří se mohli
prokázat vlaječkou s nápisem: „Čest lidem, kteří si zachovali mravní čistotu
a nikdy neposkvrnili své jméno.“.
A co se stalo s hlavními hrdiny našeho příběhu?
Ivanka našla své místo v životě, zdokonalila své vědomosti i praxi.
Ještě za války, dokonce s úspěchem, ošetřovala partyzány, a to už byla zranění
těžká. Po osvobození se stala oblíbenou zdravotní sestrou a později dokonce
vedoucí. Roky z jejího půvabu nic neukrojily – mladá líbezná tvář a oči,
které hladily pohledem. V lásce byla šťastná, její muž byl pro ni oporou.
Spolu s přítelkyní Lenkou, stále rozesmátou psycholožkou, tvořily nerozlučnou

4

dvojici hlavně na pracovišti. Jako dvě bohyně stojící na miskách vah pomáhají
narovnávat už tak pokřivené zákony.
A Šimon? Ten mohl po válce uspořádat svůj vlastní život. Dálkově dostudoval
vysokou lesnickou školu a věnoval se ochraně lesů. Iva, Lenka a Šimon byli
nerozluční přátelé. Lenka se Šimonem často vycházeli do lesa na procházku.
Společná láska k přírodě zpevňovala jejich přátelství, až vznikla láska vzájemná.
Po narození dcerušky se jejich štěstí naplnilo. Po tatínkovi podobou
a po mamince plná života.
Jedna etapa života končí a nová začíná. Ti, kteří se provinili, už nikdy nenajdou
klid a omluvu pro své jednání. Dalším generacím budou vzorem ti,
o kterých vypráví náš příběh.
paní Jitka Svobodová
autorka knihy veršů Rozcestí lásky
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Pozdrav od pravidelné přispěvatelky
Bydlím tady od 2. listopadu roku 2002, pracoval tady pan ředitel Müller
a úsekovou sestrou byla Alenka Vitvarová. Na našem oddělení bydlela
také paní, která byla původně zdravotní sestrou v léčebně v Luži.
Vždycky spěchala ráno na snídani; tenkrát kadeřnice jezdila brzy a my chodily
na vodovou a na trvalé ondulace. Chodily jsme se spolu procházet po zahradě
a ona mi vyprávěla o lékařích v Luži, jak pomáhají dětem i dospělým. Sestra
Vitvarová si jistě vzpomene, jak se klientka jmenovala. Bydlela
na dvoulůžkovém pokoji na oddělení D3. Říkala, že se nesprchuje, ale že si
každý večer myje nohy v umyvadle, jednu i druhou, což jsem obdivovala.
Ráda bych zase běhala tak, jak jsem běhala dříve, ale upadla jsem
a zlomila jsem si nohu v krčku. Brali mně test na covid, než mě propustili
z nemocnice, tak doufám, že to mám v pořádku. Když mě sestry dovezou
společně se sestrou Vobejdovou do koupelny, tak se snažím udržet alespoň
na zdravé noze. Na cvičení jsem chodila velice ráda, do knihovny také, ale teď
jsem uvázána na lůžko a rehabilitace jde velice pomalu. Já se snažím, ale bolest
nedokážu překonat. Už jsem dostala oběžník z Luže, kam půjdu na rehabilitaci,
který jsem paní doktorce podepsala. Jsou tam čtyřlůžkové pokoje a budou se
tam platit různé poplatky.
Ráda bych se opět vrátila do normálního stavu, abych se necítila
tak vyřazená z provozu. Ráda jsem psala do časopisu Náš domov. Doufám,
že zase brzy udržím tužku.
paní Jaroslava Rousková
klientka oddělení D3

Co je u nás nového?


V zahradě domova se odehrál v sobotu 5. září 2020 svatební obřad.
Více o této události si můžete přečíst v samostatném článku na straně 12.



Od poloviny srpna 2020 se stala novou vedoucí prádelny paní Dana Veselá.



Proběhla výměna radiátorů na oddělení L0, L1, L2, oprava střechy
nad oddělením D3, výměna žlabů u prádelny.
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Podzim bez setkání rodin
Vzhledem k okolnostem, které se v letošním roce dějí kolem koronavirové
epidemie, bylo vedením domova rozhodnuto, že se v letošním roce neuskuteční
tradiční setkání s rodinami a přáteli našich klientů v podzimním období.
Pokud byste měli nějaké dotazy nebo připomínky k pobytu a péči o Vaše
blízké, můžete k tomu využít dotazník, který je k dispozici na vrátnici domova.
Další možností je napsat podněty či připomínky do Knih poděkování
a stížností nebo do Schránek důvěry, které jsou k dispozici na všech
odděleních domova. Samozřejmě úplně nejlepší je osobní kontakt
s odpovědným pracovníkem.
Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodinných příslušníků
a přátel budou zveřejněny v zimním čísle časopisu Náš domov.
S přáním klidného a covidem nerušeného podzimu
Mgr. Petra Linhartová
vedoucí sociálního oddělení

Poděkování
Chtěla bych poděkovat vedení celého domova, všem sestrám a ostatním
zaměstnancům domova za trpělivost a péči v době pandemie. S trpělivostí
a ochotou nám sestřičky pomáhaly s nákupy, abychom se neshromažďovali.
Chodily s námi na zahradu, když nemohly chodit rodiny. Všichni musí nosit
roušky, což je hlavně pro sestřičky v přímé péči velice náročné, za to je
obdivuji. I my jsme je nosili ven.
Hlavně chci poděkovat pracovnicím z oddělení L1, které se mě ujaly,
když se ze dne na den zhoršil můj zdravotní stav, a mají se mnou více práce.
Jsem si také vědoma, jak jsou drahé potraviny, proto bych navrhovala zvýšení
poplatků za stravu v našem domově.
S vděčností
Květa Sladká,
klientka oddělení L1
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Volby do zastupitelstev krajů
V pátek 2. a v sobotu 3. října 2020 se v České republice
konají volby do zastupitelstev krajů.
Klienty, kteří nemají trvalé bydliště na adrese našeho zařízení, jsme dne
16. září 2020 oslovily s dotazem, zda budou chtít volit. Těm, kteří vyjádřili přání
volit, poskytneme ve spolupráci s Městským úřadem Heřmanův Městec podporu
ve vyřízení žádosti o voličský průkaz. S tímto průkazem budou moci volit zde
v domově.
Klienti, kteří mají trvalé bydliště mimo Pardubický kraj, mají možnost
volit pouze v místě svého trvalého bydliště.
S ohledem na koronavirovou situaci nebude v domově pro seniory
během voleb zřízena volební místnost, jak bylo doposud zvykem. Volební
okrsek pro náš obvod bude v hasičské zbrojnici.
Aby naši klienti měli možnost účastnit se voleb, bylo s volební komisí
dohodnuto, že za klienty přijdou zástupci volební komise s volební urnou
v pátek 2. října 2020 po 14. hodině. Prosím tedy klienty, kteří chtějí volit
v domově, aby zde byli v tuto dobu přítomni.
Klientům, kteří nebudou ve stanoveném čase přítomni v domově
nebo budou mít zájem volit až později, musí pomoci rodina. Pracovníci domova
za účast klientů na volbách nezodpovídají.
Mgr. Petra Linhartová
vedoucí sociálního oddělení

Dopoledne splněných přání
Děkujeme Olze Němcové a Radce Pátkové ze Zvěřince na statku, z.s.,
že v pátek 4. září 2020 proměnily jinak běžné dopoledne na „Dopoledne
splněných přání“. Už jsme na pokojích u klientů měli pejsky, kočičky,
dokonce kůzle nebo hady. Ale v daný den, historicky poprvé, doputoval
do pokojů poník. Navštívil pět klientek, o kterých víme, že jsou velké milovnice
zvířat. A musíme říct, že to byl pro ně i pro nás nezapomenutelný zážitek.
Dokonce došlo i na polibek s poníkem. Opakovaně se přesvědčujeme, že kouzlo
přímého kontaktu se zvířetem má u některých lidí terapeutický efekt – vyvolá
úsměv na rtech i těm, kteří trpí třeba bolestmi anebo již nemají moc sil či životní
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radosti. Paní Němcové a paní Pátkové děkujeme za osobní nasazení a energii,
kterou do návštěv našich klientů vkládají.
Další milou návštěvu zaznamenala paní Libuše, která obdržela Diplom
pro nejlepší studentku angličtiny a květinu od své lektorky anglického jazyka,
Martiny Kohoutové. Naučit se anglicky bylo velkým přáním paní Libuše,
které jí splnil Basketbalový klub Pardubice. Svou lektorku pozdravila
pozdravem: „How do you do?“.
Mgr. Lenka Kellerová
sociální pracovnice

10

11

Svatební obřad v zahradě domova
Dne 5. září 2020 zažila zahrada našeho domova mimořádnou událost,
kterou historie domova nepamatuje – v zahradním altánu se konal svatební
obřad.
Jak k tomu došlo? Koncem června 2020 mě v kanceláři navštívila slečna
Kubů s maminkou. Požádaly mě, zda by se na zahradě našeho domova nemohl
uskutečnit svatební obřad dcery. Ten se měl původně konat v zámeckém parku
pražského domova pro seniory, ale záplavy 14. června park poničily natolik,
že musel být pro veřejnost z bezpečnostních důvodů uzavřen. Procházely spolu
proto po Heřmanově Městci a přemýšlely o náhradním prostoru. Při cestě
do parku Bažantnice, kde doufaly, že takové místo naleznou, je na první pohled
zaujala zahrada našeho domova. Přestože jsem v tom neviděl žádný problém,
raději jsem o této žádosti informoval pana starostu Josefa Kozla a po jeho
souhlasu sdělil paní Kubů, že nic nebrání tomu, aby se svatební obřad v naší
zahradě uskutečnil. Za velkého přispění pracovníka údržby pana Jiřího Blažka,
který v týdnu od 1. do 4. září provedl přípravu celého prostoru (tedy čištění
cestiček, sekání trávy, mytí laviček a celkovou úpravu terénu), se mohl
5. září 2020 svatební obřad uskutečnit. Všem se v naší zahradě líbilo,
včetně oddávajícího, kterým byl místostarosta města pan JUDr. Tomáš Plavec,
jenž byl sám překvapen, jaký krásný prostor se v našem domově nachází.
Novomanželům jsem popřál hodně štěstí do společného života a vyslovil přání,
aby k tomu přispělo i to, že jako první měli obřad v zahradě našeho domova.
Ing. Petr Mazura
ředitel domova
9,8
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Sportovní den
Ve čtvrtek 10. září 2020 se v našem domově konal již 13. ročník letníc h
sportovních her. Čtvrteční den byl bohužel z celého týdne nejchladnější,
proto se hry konaly v kulturní místnosti. Jako tradičně se soutěžilo ve čtyřech
disciplínách, a to v hodu kroužky, v kuželkách, v hodu míčem na medvěda
a v hodu šipkami na terč. V každé disciplíně obdrželi výhru tři nejlepší
sportovci, ostatní zúčastnění byli odměněni sladkým pohoštěním. Do soutěžního
klání se zapojili i zaměstnanci, kteří také získali sladké medaile. Pan ředitel se
rovněž zúčastnil a vyhrál rovnou tři medaile . Děkujeme sponzorovi –
MK Market – za poskytnutí dárkových balíčků pro naše vítěze.
Bc. Kateřina Murinová
sociální pracovnice

HOD KROUŽKY
1. místo – paní Bohumila Moškaničová
2. místo – paní Františka Fořtová
3. místo – paní Edeltrauda Baránková

KUŽELKY
1. místo – JUDr. Bohumír Přibyl
2. místo – paní Bohumila Moškaničová
3. místo – pan Milan Polínek

HOD NA MEDVĚDA
1. místo – paní Zdenka Janatová
2. místo – paní Edeltrauda Baránková
3. místo – paní Bohumila Moškaničová

ŠIPKY
1. místo – paní Jana Hodanová
2. místo – pan Josef Stýblo
3. místo – paní Ludmila Švadlenková
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Čím je člověk starší, tím menší má žízeň
„Pijte. Pijte více. Pijte vodu, čaj.“ To slýchávají lidé
vysokého věku ze všech stran. A oponují: „Nemáme žízeň.“
Dříve bylo zvykem pít, když měl člověk pocit žízně.
Nebudeme teď podléhat módnímu trendu, kdy do sebe mladí
lidé nalévají litry vody.
Pětasedmdesátiletá Marta nedávno omdlela. Naštěstí byl doma její muž.
Zavolal sousedku, bývalou zdravotní sestru. Ta změřila Martě tlak. Byl tak
nízký, že téměř změřit nešel. Volali praktické lékařce, ta už nebyla v ordinaci,
její sestra ji právě zavírala. „Ať se hodně napije. Musí vypít několik sklenic vody.
Pak jí tlak změřte znovu. Když nebude dobrý, volejte záchranku,“ tak zněla rada.
Marta tvrdila, že nemá žízeň. Pak se nechala přemluvit a s odporem vypila dvě
velké sklenice vody. Nové měření tlaku a výsledek výrazně lepší. Přestala se jí
točit hlava, cítila se lépe. Večer byla naprosto fit. K lékařce se vypravila
následující den. Závěr? Typická dehydratace. Marta přiznala, že ten den vypila
jen ráno hrnek kávy. Do tří odpoledne nic víc. „Nemám žízeň,“ říká.
Lékař Ondřej Sobotka z gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice
v Hradci Králové dělal studii, která se zabývala stavem hydratace a metodami
dodávání tekutin seniorům, kteří se ocitají v nemocnicích. Došel k závěru,
že čtyřicet procent lidí vyššího věku, kteří jsou přijímáni do nemocnic, je
dehydratováno. Jde většinou o lidi, kteří jsou přiváženi ze svých bytů, domů.
Takže je jen jejich rozhodnutím, zda pijí hodně či málo. V sociálních zařízeních
dehydratací trpí dvacet procent jejich seniorských obyvatel, přitom tam
na správný pitný režim velmi často dozírá personál. „Neuvěřitelně mě štve,
jak mě tady pořád všichni kontrolují, kolik jsem za den vypil čaje nebo vody.
Jsem svéprávný, tak mě přece nebude někdo peskovat, že málo piju. To je
vlastně jediná věc, která mě tady štve, jinak jsem zde spokojený,“ vypráví
dvaaosmdesátiletý Ivan, obyvatel jednoho z ostravských domovů pro seniory.
Jenže problém je v tom, že není zvyklý pít téměř vůbec. Ráno hrnek čaje
nebo kávy a pak nic. Takže mu po dohodě s dcerou pečovatelky každý den
přinesou konvici čaje nebo láhev vody nebo džus. Odpoledne zkontrolují,
kolik toho vypil. Zpravidla nic. „Já ale opravdu nemám žízeň,“ vysvětluje.
Klasická situace. Ivanovi nebylo dobře, do jeho pokoje byl povolán lékař.
„Málo pijete, pane. Máte úplně suchou kůži. Jestliže denně vypijete hrnek či dva
čaje, rozhodně to nestačí.“
„Nemám žízeň,“ opakuje Ivan každý den několikrát.
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„Konzumace tekutin s obsahem minerálních látek v kombinaci
se sacharidy, například minerálních vod se šťávou z ovoce, má téměř okamžitý
pozitivní efekt na dehydrované pacienty,“ uvedl lékař Ondřej Sobotka.
Jde o téma, které se týká nejen starých lidí, ale i těch, kteří o ně pečují.
Mnohdy se dostávají do konfliktů nejen kvůli tomu, kolik pít, ale také co pít.
„Maminka chce sladké šťávy, já jí je odmítám nosit. Do čaje si dává tři
kostky cukru. Je zvyklá, že co je sladké, je dobré, tak to bere tak, že si na stará
kolena dopřává. Odmítá se dozvědět jakýkoli nový poznatek. Má pocit, že když jí
nesu čistou vodu, že ji odbývám a nechci jí koupit něco lepšího,“ vypráví
jednašedesátiletá Monika, která se stará o svou mámu.
„Čistá voda v kombinaci s minerálkami a ovocnými nebo bylinnými čaji
doplněná přírodními ovocnými šťávami a ředěnými stoprocentními džusy je
nejvhodnější nejen pro seniory, ale pro všechny,“ tvrdí Tamara Starnovská,
odborná konzultantka systému nutriční péče. „Důležité je pravidelné
popíjení nápojů v průběhu celého dne. Optimální je zapít léky vždy nejméně
dvěma deci vody nebo minerálky, před jídlem vypít dvě deci a v průběhu
každého jídla nejméně tři deci. Denní příjem tekutiny by se měl pohybovat
okolo dvou litrů,“ vysvětluje.
„To je moc, to nezvládneme, na to vůbec nemáme chuť.“ To jsou věty
mnoha lidí vyššího věku, kteří v případě seznámení se s těmito doporučeními
následují.
Odbornice na výživu seniorů Tamara Starnovská upozorňuje,
že dehydratace ve vysokém věku zvyšuje riziko vzniku infekce močových cest,
zánětu slepého střeva, některých druhů rakoviny, kardiovaskulárních chorob.
Stojí však také za nejistotou, nestabilitou až stavy zmatenosti. Nejčastěji se
u seniorů dehydratace projevuje bolestí hlavy, suchou kůží, suchem v ústech,
zapadlýma očima, pocením, zvýšenou teplotou, zrychlený tepem, únavou,
slabostí.
Jenže to všechno jsou zpravidla jevy, při kterých mnozí starší lidé řeknou:
„Ale vždyť to nic není. Málo piju? Dejte pokoj, vždyť nemám žízeň.“ Mnohdy
ji opravdu nemají, protože s přibývajícími roky se pocit žízně zmenšuje.
Ale hlavně mnozí z nich nejsou zvyklí o sebe úzkostlivě pečovat, zkoumat
a měřit, co a kolik čeho vypijí či snědí. A také, celkem oprávněně, mají pocit,
že už jim do života v jejich věku nemá kdo mluvit.
Čerpáno z portálu 60.cz.
Gabriela Ilková
staniční sestra oddělení L1
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Proč v podzimu listí ze stromů opadává?
Na jaře vyhání jabloň své listy a květy, tisíce květů a statisíce listů.
A každý z těchto zelených lístků jest továrnou, v níž kyselina uhličitá a voda
vzájemně se slučují, a každý z kvítků jest krásným vnadidlem, majícím svésti
kolem potulující hmyz a motýla, aby si do vnitřku květu vejíti obtěžoval a všech
sladkostí, jichž hojnost jest tu již připravena, do sytosti požíval.
Když pak svedení mlsouni, jsouce již medem nasyceni a zlatožlutým
pelem obtěžkáni, zase na další cestu se vydávají, aby nevědomky zadost učinili
velké přisouzené jim úloze v podivuhodném, mysteriosním oplozování
a rozmnožování, pak krásný květ svoji úlohu a určení dokonal, svoji úlohu
dohrál a může umříti. Právě v létě, v době přece, kdy život všude nejintensivněji
bije, kdy radost ze života všude zříti, největší část květů uvadá, nevyrovnatelná
ozdoba a pýcha stromu zaniká.
Jest ku podivu, jak pochybené a krátkozraké jest tu nazírání všeho lidstva.
Proč nenapadne nikomu v létě o velkém zmírání v přírodě mluviti?
Proč vzpomínáme si na uhasínající přírodu teprve až v podzimu, až malé luční
květiny oku mizí a až listí padá? Vždyť přece jest jisto, že také ani tak často
elegicky opěvované padání stromového listí nemá se smrtí ničeho společného!
A když doba slunečních paprsků stává se kratší a kratší a síla jejich více
nedostačuje, aby tajuplný mechanismus v listnatých továrničkách v chodu
udržovala, pak prostě rostlina zastavuje také svoji výrobu. Teprve, když vše,
co ještě nějak mohlo býti zužitkováno, z listu jest vytaženo, pak teprve rostlina
se ho zbavuje. Dříve ještě, než první noční mrazík se dostaví, počíná příprava
k odložení listu. Všecky cenné látky v listu obsažené, bílek a škroboviny, jsou
stahovány stonkem nahoru, pak tyto výživné látky ukládají se v očkách
pro příští rok.
Ale tím ještě není všechna práce ukončena, aby list mohl se lehce odděliti.
Neboť list, jehož stonek na jaře a v létě tak pevně na větvi seděl, že jej ani silná
bouře nemohla urvati, tentýž list nedrží najednou tak slabě a lehkomyslně,
aby se stal kořistí větru, který by jen trochu o něj zavadil. Rostlina musí
vytvořiti odlučovací tkáň, slabé, křehké pletivo, které se lehce trhá. To vsune
mezi stonek a větev, by list mohl býti odstraněn. A nyní může přijiti vítr.
Ve stech pak trhá uvadlé listy od kmene a pohání je ve veselé hře daleko
před sebou.
Ale když mráz pronikne do země a ony malé, jemné a velice citlivé
kořínky svoji činnost zastaviti musí, co pak? Neúnavně ještě i pak musily by
vypařovati listy vodu, která v nich a nejbližším okolí jest, a když již kořeny
žádné nepřivádějí, pak odnímaly by ji z kmene tak dlouho, pokud v něm ještě by
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co bylo, až by jej úplně vysály. Proto musí listí padati, když kořeny svoji činnost
zastavily.
Skoro zdá se, jako by strom byl obdařen zvláštní schopností předtuchy,
která mu blížící se chladna včas prozradí, takže se může zaříditi, což znamená,
že může včas odlučovací tkanivo připraviti.

Původně vyšlo: Česká hospodyně, 1913, autor neuveden.
Převzato z www.bejvavalo.cz.
Bc. Kateřina Murinová
sociální pracovnice

Autor fotografie: Pavel Hubáč
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Kdo je kdo v našem domově?
Smích našeho pana údržbáře Jiřího
Blažka (44 let, Morašice) poznáte
na dálku, je to veselý člověk. Možná
byste do něho ale neřekli, že umí
zachovat chladnou hlavu v situacích
ohrožení a jako hasič dlouhá léta
pomáhá tam, kde je potřeba.
I
o
nedávných
povodních
na Chrudimsku
si
přečtete
v následujícím rozhovoru.

Jak dlouho a v jaké funkci v DPS pracuješ?
„Nastoupil jsem v květnu 2007 jako zahradník, po roce jsem nastoupil
na údržbu. Teď jsem zahradník a údržbář v jedné osobě.“
Jaké byly Tvoje předchozí pracovní zkušenosti?
„Vyučil jsem se jako obráběč kovů, po vyučení jsem dělal ve stavebních firmách.
Díky tomu jsem si sám postavil rodinný dům. V osmnácti letech jsem měl úraz,
což se pak při těžké práci ve stavebnictví začalo projevovat. Dozvěděl jsem se,
že hledají někoho do domova pro seniory, tak jsem si dal žádost.“
Co se Ti líbí na práci v domově pro seniory?
„Práce je různorodá a vyhovuje mi jasně daná pracovní doba (na rozdíl třeba
od stavebnictví). Díky práci zde jsem nucen se pořád zdokonalovat, učit se něco
nového nebo prohlubovat dovednosti. Když dělám něco nového, trvá mi to třeba
déle, ale mám pak radost, že se mi to povedlo. Ve stavebnictví jsem například
pouze připravoval práci obkladačům, a tady jsem obkládal záchody sám.“
„Jsem společenský člověk, takže tady jsem rád, že jsem mezi lidmi, popovídám si
s klienty.“
Je něco, z čeho máš radost, co se Ti za dobu Tvého působení tady podařilo?
„Snažím se svoji práci odvádět dobře. Svými nápady a prací se snažím rozvíjet
místní prostředí (například zkrášlovat zahradu; kreslil jsem návrhy nově
stavěných pergol apod.).“
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Máš nějaké plány či cíle pro další práci?
„Teď dělám terénní úpravy na zahradě, aby se tam dala dobře sekat tráva.
Chtěl bych to tam upravit, aby to tam hezky vypadalo – nějaké záhonky
s květinami, kameny, více kvetoucích keřů, více zeleně kolem posezení v zahradě,
rozšířit živé ploty kvůli odhlučnění apod. Ve výsadbě jsme limitovaní, musíme to
konzultovat s arboristou z městského úřadu panem Kindlem.“
„Na podzim plánuji také opravovat a natírat střechu nad garážemi pro služební
auta.“
Je něco, co si myslíš, že by se tady mělo změnit?
„Zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci – říkat si věci upřímně a na rovinu to,
co si myslím, ne za zády. U hasičů jsme zvyklí, že se musíme spolehnout jeden
na druhého, musíme si navzájem věřit. To tady bohužel ne vždy je a někdy mě to
užírá. Vše je o komunikaci lidí mezi sebou, od toho se odvíjí i vztahy
na pracovišti.“
„Stejně tak s klienty – zlepšit komunikaci s klienty, vyslechnout je, více s nimi
vyjet do zahrady nebo na procházku.“
Co Tě baví ve volném čase? Čím si takzvaně dobíjíš baterky?
„Velkým mým koníčkem je rybaření, jezdím rybařit po okolí – na Seč, na Labe.
Největší úlovek mám metrového kapra z Mělic, který měl osmnáct kilo – toho
jsem si vyfotil, pomazlil jsem se s ním a pustil ho. Rád chytám úhoře, ty jsou
všude, v každé vodě. Uzený úhoř je výborný, je to nejlepší maso, nic lepšího jsem
ještě neměl. Letos jsem jich chytil asi osm.“
„Další mojí zálibou je jízda na kole. Když jedeme na dovolenou, bereme kola.
Máme oblíbenou a proježděnou jižní Moravu (Mikulov, Pavlov). Tam je
nádherně, jsou tam i pěkné kopečky. Letos v létě jsme byli na Lipně, za týden
jsme najezdili 200 km, ale všechno v klidu, v pohodě.“
„Doma mám zahrádku a na ní jezírko s rybami – plavou tam karasi, koi-kapři.
Když přijedu z práce unavený, vezmu si krmení, sednu si k jezírku, dám
si kafíčko, krmím ryby a relaxuji. Jinak pěstuji zeleninu, brambory a další
plodiny pro potřeby naší rodiny. Na zahrádce si odpočinu.“
„Celoživotně mě provází hasiči. Dostal jsem se k nim v deseti letech, když jsem
ještě bydlel v Heřmanově Městci. V osmnácti letech jsem postoupil k místní
výjezdové jednotce, kde jsem podstoupil školení a kurzy na dýchací přístroje,
jak se chovat při požáru – aby člověk zachoval klid, uměl zvážit situaci
a neohrozil zbytečně i sám sebe či další lidi. Hodně zkušeností jsem načerpal
při povodních v roce 1998, kdy jsme byli nasazeni v Ústí nad Labem. Naučil
jsem se například, jak s lidmi psychologicky komunikovat, jak se s nimi domluvit
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v těžkých chvílích a podržet je. Byli jsme tam tři týdny, bylo nás tam třicet sborů.
Od rána od osmi hodin do osmi do večera jsme byli v postižených vesnicích,
dostali jsme jednu bagetu a jednu vodu. Člověk ani nemá chuť k jídlu – je
zpocenej, špinavej od bahna a večer na ubytování ani netekla teplá voda – to
jsme prý měli schválně, abychom soucítili s lidmi, kteří taky neměli teplou vodu.
Umyli jsme se v ledové vodě, šli jsme spát a ráno bylo vše nanovo.“
„Výjezdy s jednotkou v Heřmanově Městci byly na denním pořádku –
k požárům, autonehodám. Autonehody nejsou žádná příjemná záležitost. Moje
první nehoda byla taková, že paní řídila modrou Škodu 120, vidím ji doteď.
Strhla řízení před zajícem a narazila čelně do stromu. Vzadu sedělo uprostřed
dítě, které prolétlo dopředu a zranilo se v obličeji o řadicí páku a křičelo. Je
těžké klidně reagovat v takové situaci.“
„Přínos ,hasičinyʻ je v tom, že člověk má dobrý pocit z pomáhání lidem
v různých těžkých situacích (povodně, havárie nebo třeba i odstranění hnízda
sršňů). Nabíjí mě to energií a dává mi to smysl. Teď už jsem u jednotky
v Morašicích, tam to placené nemáme, protože jsme jednotka JPO5. Děláme to
ve svém volném čase a ze zájmu. Je to koníček náročný na čas – dříve jsem se
účastnil i hasičských soutěží. V týdnu byly tréninky a o víkendu soutěže.
Teď už na soutěže nejezdím, jezdí mladší kolegové. Ve sboru máme mého
synovce, který je mistrem republiky a mistrem Evropy v hasičském sportu,
což vyhrál spolu s hasiči ze Zbožnova. Udělali nový český rekord v hasičském
útoku – 13,74 s.“
„Ve sboru chci být užitečný tím, že mám už nějaké zkušenosti a snažím se to
předávat těm mladším – těm, kteří teď vstoupili do výjezdové jednotky –
aby věděli, co mají dělat, jak se mají zachovat. Když se přijede první k požáru,
co se má dělat jako první, nehnat se například hned k požáru, ale udělat dálkové
vedení vody než přijedou profesionální hasiči, aby tam ti nezkušení nezačali
zmatkovat apod.“
„Při nedávných povodních jsme v sobotu po vichru pět hodin odstraňovali
popadané větve a stromy po okolí Morašic. Přijeli jsme zpátky do zbrojnice
a druhý den povodně ve Vápenném Podole. Bylo nám řečeno, že v zatopeném
baráku jsou dva starší lidi, takže jsme je vytahovali. Tam jsme byli asi čtyři
hodiny a odtud nás převeleli do Morašic – bylo hlášeno, že do Morašic se blíží
povodňová vlna. Ve chvíli, kdy jsme dorazili zpět, byly už Morašice pod vodou.
Když opadla voda, odčerpávaly se studně, pomáhali jsme lidem vynášet zničené
věci, se kterými se kolikrát nechtěli rozloučit, i když byly úplně zničené. Důležité
je v tu chvíli to lidem nevymlouvat, chápat jejich pocity. Umývat stěny, vytírat
bláto. Sáhli jsme si na dno – chodit dvě hodiny po pás ve vodě, do toho prší,
voda v botách. Je to psychicky náročné – člověk se musí umět ovládat. A je to
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i fyzicky náročné. Ale mě to naplňuje a povzbuzuje, protože vím, že můžu pomoct
druhému. Nevím, kdy to třeba budu potřebovat já.“
Jaké jsou důležité vlastnosti hasiče?
„Musí mít fyzičku, musí věřit druhému a umět spolupracovat, mít v sobě chuť
a poslání pomáhat druhému. Umět vyhodnotit situaci, zachovat rozvahu a klid.“
Co bys přál (vzkázal) našim klientům?
„Aby se jim tady líbilo a aby se snažili udržovat nebo i zlepšovat svůj zdravotní
stav, pokud je to možné.“
Co bys přál (vzkázal) našim zaměstnancům?
„Pevné nervy, hodně zdraví, spokojenost v práci i v rodinném životě, aby se jim
tady líbilo a aby si tady dělali dobrý kolektiv. Když se vyskytnou problémy,
aby se je snažili řešit hned, a aby tady vydrželi až do důchodu.“
Máš nějaké přání?
„Abychom byli jako rodina zdraví, šťastní a přečkali ve zdraví koronavir .“
„Rád bych si jel zarybařit někam mimo civilizaci k jezerům do Rakouska.“
Děkujeme za rozhovor.
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Paní Olga Fríblová (86 let, pochází
z Ronova nad Doubravou) byla zvyklá
jezdit se skauty do přírody a družit se.
V našem domově zatím podobnou
povahu nepotkala a chybí jí to. O tom,
jak se odvíjel její život, si můžete
přečíst na následujících řádcích.
Nebo za ní zajděte na návštěvu si
popovídat – bude jistě ráda.

Kde jste se narodila, kde jste žila?
„Narodila jsem se ve Vinařích (okr. Kutná Hora), tam jsem chodila do obecné
školy, do měšťanky jsem chodila do Žlebů. Byli jsme čtyři sourozenci, a teď
už jsem jenom sama. Lidi bývali dřív hodně při sobě, scházeli jsme se jako chasa
na návsi a po večerech se vypravovalo, zpívalo se při kytaře, byla legrace. Bylo
to takový družnější nežli teď. Scházeli jsme se u křížku, abychom to měli takový
požehnaný. V pátek a v sobotu se chodilo tancovat.“
„S manželem jsem se seznámila ve vlaku. Vždycky, když mě dědek rozzlobil,
tak jsem říkala: ,Hrom mně to byl dlužen, že jsem tím vlakem jela!ʻ Pocházel
z Ronova, takže pak jsme bydleli tam. Mám tři děti.“
Co jste ve svém životě dělala, kde jste pracovala?
„Šla jsem se učit v Pardubicích u Vadasu elektromechaničkou, profese
od elektriky mi zůstala až do důchodu. Moc škol tenkrát na výběr nebylo.
Ve třídě nás bylo jen pět děvčat, s hochama byla dobrá parta. Dělala jsem
pak v Kolíně na dráze, později v Čáslavi v ČSAO – opravovali jsme elektriku
u autobusů, rozváděly se kabely, práce mě bavila. Měli jsme tam dobrý pracovní
kolektiv, na tom vždy záleží. V mužském kolektivu se mi dobře pracovalo –
s chlapama je to lepší než v kolektivu se ženskými, které jsou třeba hádavé
či uštěkané.“
Co jste ráda dělala ve volném čase?
„Chodili jsme do skauta do Žlebů, to mi bylo asi osm roků. Bylo to tam dobrý.
Když jsme chtěli jet na tábor, chodili jsme na brigády (sbírali jsme žaludy
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a chodili sázet stromky do lesa), museli jsme si na to vydělat, rodiče na to
neměli.“
„Skauting byl dříve víc takový kamarádský, pak do toho začali míchat politiku
a už to nebylo ono. Dělala jsem vedoucí oddílu, vedoucí i na skautských
táborech. Jezdili jsme kvůli tomu tři měsíce na školení a dělali jsme z toho
zkoušky. Chodilo se do přírody, hrály se všelijaké hry a soutěže s dětmi. Učili
jsme je, aby jeden druhému pomáhal, aby měli úctu ke starším lidem. Jezdili
jsme na tábory třeba do Šiškovic. Chodila jsem jim vypomáhat, i když už jsem
pak měla svoje děti. Ty k tomu ale nějak víc nepřičichly, že by tam pak samy
chodily. Se skauty z Ronova jsme jezdili na velikou louku s budovou
za Heřmaňák. Pak jeden pán z Chrudimi, bývalý voják, nás skauty odsud vyštval
a přešli jsme do Kutné Hory. Bylo to tam takové lidovější. Myslím si, že z těch
starších skautů už jsem zůstala sama, asi mám tuhej kořen. Začínal se mnou
Láďa Kovačků, to ještě nebyl právník, pan farář z Podola, říkali jsme mu
přezdívkou ,Vosaʻ. Byla tady dobrá parta.“
„Doma jsme měli zahrádku, pěstovala jsem různorodé kytičky. Jeden pán měl
známou, která pracovala v Sempře a nosila mu různá semínka, takže mi je nosil.
Chovali jsme králíky. Manžel pěstoval zeleninu.“
„Daly jsme dohromady Svaz žen, organizovaly se různé akce – MDŽ,
dětský den.“
Na co jste ve Vašem životě hrdá, co se Vám podařilo?
„Nic mě nenapadá. Mám radost z vnoučat a pravnoučat, pravnoučat mám osm.
Kluci z Mimoně mě mají moc rádi – ten mladší je přítulnej, přijde a obejme mě.
Mám strašně šikovnou vnučku, která pracovala čtrnáct roků v Bruselu
pro Evropskou unii. Umí čtrnáct cizích jazyků. Druhá vnučka zas trénuje
mažoretky v Hronově. Za tu dobu, co je vede, byly sedmkrát mistryně Evropy,
jsou to šikovné holky.“
Je něco, co byste ve svém životě změnila?
„Já myslím, že ne, že jsem byla takhle spokojená. Nescházelo mi nic. Peníze mě
nikdy nezajímaly – to říkají i teď dcery: ,Ty jsi snad jediný člověk v republice,
kterému je jedno, jestli má peníze nebo nemá.ʻ Vždycky jsem říkala, že zdraví je
důležitější, to se za peníze nekoupí. Ale to si můžeme jenom přát, nevychází to,
jak by člověk chtěl.“
Jaký máte recept na dobrou náladu a vitalitu?
„Snažím se chodit, abych nezchromla. Dostala jsem chodítko, mám taky hůl,
tak to střídám – jednou jdu s tím, podruhé s tím. Lépe se mi chodí s chodítkem,
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jsem ráda, že jste mi ho dali. V mládí jsme museli pomáhat rodičům, byli jsme
pořád v zápřahu. Při skautování jsme měli také pořád nějaký pohyb.“
„Snažím se brát život s humorem.“
„Kamarádství. Ráda si s lidmi povídám, jsem taková ukecaná. Dříve jsem
udržovala vztahy s kamarádkami ze Svazu žen. Ale tady nemám moc s kým –
tady jsou všichni zalezlí, nikoho jsem k sobě zatím nenašla. Mám pocit, že tady
je každý takový vlk samotář. Ještěže mám na chodbě kocoura, sedáme spolu
vedle ledničky, já ho drbu a on usne. Takového mám společníka. Dneska se mi
někde toulá, ještě jsem ho neviděla. Doma jsme měli pejska – byla to taková
pouliční zkřížená rasa – našli jsme štěňátko. Byl to moc hodný a šikovný pes.“
Jak jste spokojená v našem domově pro seniory, co se Vám zde líbí?
„Není tady žádnej kolektiv, v Ronově v pečovatelském domě jsme se scházeli
každý den.“
Co byste přála (vzkázala) našim klientům?
„Aby byli zdraví a víc komunikativní.“
Co byste přála (vzkázala) našim zaměstnancům?
„Nemůžu si na ně stěžovat, jste tady všichni opravdu hodní, jsem tady
spokojená.“
Máte nějaké přání?
„Aby se mi udržel co nejdéle ten stav, jaký mám.“
„Doufám, že tady snad časem někoho k sobě najdu.“

Děkujeme za rozhovor.
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Ze světa dýní

Každá dýně, což je lidový název, patří pod jediné označení –
tykev obecná (Cucurbita pepo) – od toho jsou pak odvozeny její jednotlivé
druhy. Patří sem třeba i patizony nebo cukety.

Všechny tykve jsou jedlé, i ty s popiskem „okrasné“. Jejich
problémem ale bývá příliš tvrdá kůra nebo malé množství dužiny – často však
obojí.

Dužina je mimořádně bohatá na vodu a vlákninu, a tím působí
blahodárně na trávení. Množstvím vitamínů, minerálů a téměř bez tuků
stojí dýně na samém vrcholu výživové pyramidy. Je bohatá na hořčík,
fosfor, draslík, vápník, betakaroten a vitamíny A, B, C.

Podporuje léčbu slinivky, sleziny, žaludečních a srdečních potíží.
Má močopudné účinky a pomáhá při chorobách ledvin a prostaty.
Usnadňuje vylučování hlenu z plic, průdušek a hrtanu. Snižuje hladinu tuků
v krvi. Úspěšně ničí hlísty, roupy a škrkavky.

Má silné detoxikační účinky, posiluje imunitní systém a vazivová
pouzdra nervů. Je vhodná pro diabetiky a při redukční dietě. Šťáva z dýně zbaví
zácpy. Semínka dýní obsahují až 45 % nenasycených mastných kyselin
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a nukleové kyseliny, které pomáhají snižovat vysoký krevní tlak, regenerují
tělesné buňky a napomáhají při metabolismu vápníku.
Druhy dýní

Uvádí se, že existuje několik desítek druhů dýní. Jako nejčastěji
využívané můžeme uvést:
Dýně obecná – může mít až několik desítek kilo.
Hokaido – nejoblíbenější druh dýně s nasládlou chutí a sytě oranžovou barvou.
Konzumuje se i se slupkou.
Muškátová dýně – může vyrůst až do hmotnosti 20 kilo. Má tmavě zelenou
barvu a sytě oranžovou dužinu. Slupka se loupe.
Máslová dýně – má šedou až nažloutlou slupku, oranžovou dužinu a tvar
hrušky. Chutí připomíná lískové oříšky.
Špagetová dýně – má oproti ostatním druhům dýní protáhlý, oválný tvar.
Slupka je žlutá a loupat se nemusí. Dužina zralé špagetové dýně vytváří dlouhá
vlákna, která mohou být plnohodnotnou náhradou těstovin.
Dýně Sweet dumpling – v překladu „sladký knedlík“, je dýně vhodná na sladké
pečení, omáčky i dýňové zavařeniny. Má menší velikost a poznáte ji podle toho,
že je pruhovaná.
Patizony – někdy jsou řazené k cuketám, ale botanicky patří patizony
mezi druhy dýní. Mají diskovitý tvar a různé barvy. Nejznámější je bílý, koupíte
ale i žluté nebo zelené patizony.
Zajímavosti ze světa dýní
V USA se každoročně vypěstuje 680 000 tun dýní. Velká část z nich se
prodá okolo Halloweenu.
Největší dýni na světě vypěstoval v roce 2016 Belgičan Mathias
Willemijn. Vážila úctyhodných 1 190 kilogramů.
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Ve Velké Británii a USA je každoročně prodáno tolik dýní, že poskládané
za sebou by vytvořily řetěz o délce 2 500 km, což odpovídá například cestě
autem z Londýna do Bukurešti. Mohli byste z nich také upéct 41 milionů
dýňových koláčů.
Za použití zdroje: https://zena-in.cz/, https://vitalplus.org/
Bc. Kateřina Murinová, sociální pracovnice

Koutek trénování paměti

Dnes Vám přinášíme tyto úkoly, které Vám posílí nervová spojení v mozku tím,
že je budete namáhat, tudíž se Vám bude bystřit mysl.
1. Vzpomeňte si na co nejvíce slov začínajících na písmena IN
(např. inspirace, informace,…)
2. Stroopův test
Stroopův test je zábavná verbální metoda, která ověří, jak Vaše vnímání
spolupracuje s verbální inteligencí. Ukáže, jak může podvědomé zpracování
informací narušit Váš vědomý úmysl nebo nad ním dokonce zvítězit.
Na obrázku vidíte krabici s barvami, ale jejich názvy jsou psané jinou
barvou. Zkuste co nejrychleji nahlas vyjmenovat barvy slov, nikoliv jejich
význam.
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Část Vašeho mozku, která se snaží zpracovat význam slov, funguje i bez
Vašeho vědomého úmyslu, dokonce i když se snažíte myslet a říkat něco jiného
– v našem případě barvu, kterou jsou slova napsaná.

Zdroj: Levy J.: Zdokonalte si mozek, 2014
Cvičení pro lámání hlavy pro Vás připravila
Bc. Kateřina Murinová
sociální pracovnice
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Osmisměrka

U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho
jeho kolegy: „Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru.“ „Chvíli vydržte,
hned jsem u vás,“ odpoví lékař. Když si obléká kabát, manželka se ho ptá: „Je to
vážný případ?“ „Určitě to bude něco hodně vážného,“ odvětí lékař. „Už jsou…
TAJENKA MÁ 15 PÍSMEN.“
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Převzato z internetové stránky http://www.krizovkarsky-raj.cz/

Správné řešení naleznete na straně 34.
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Ukončení sběru víček a hliníkových obalů v domově
Od září 2020 ukončujeme sbírání plastových víček, kovových víček
a hliníkového odpadu (hliníkové plechovky a víčka od jogurtů). Tyto sběry jsme
realizovali pro Elišku z Pardubic, které výtěžek ze sběrů přispíval k hrazení
finančně
nákladných
rehabilitačních
pobytů.
Starosti
a
práce
se shromažďováním víček však v mnohém převažovaly nad výsledným
finančním výnosem, proto rodina Elišky tuto činnost ukončila. Vám všem
sběratelům děkujeme za spolupráci – někteří z Vás tuto činnost pojali velmi
zodpovědně a třídili ve velkém, což nás těšilo.

Prosíme, TŘIĎTE DÁLE!!!
Jsme rádi, že jste se naučili třídit odpad ve prospěch Elišky.
Kromě charitativního podtextu mělo třídění odpadu významný ekologický dopad,
proto Vás prosíme: „TŘIĎTE DÁLE!!!“ Přispějte svým dílem k ochraně
přírody!
Plastová víčka můžete nechávat
na plastových lahvích
a po sešlápnutí házet
do žlutého kontejneru na plast.

Kovová víčka od piva a hliníkové plechovky od nápojů spolu s dalším
kovovým odpadem (obaly od konzerv, víčka z alobalu, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky) lze házet do šedého kontejneru.
Tyto kontejnery se nacházejí v řadě měst a obcí
Pardubického kraje.
Od ledna 2020 je možné některý kovový odpad
vhazovat v Chrudimi do žlutého kontejneru na plasty,
od července 2020 stejně tak i v Pardubicích. Samolepky
na kontejnerech Vám napoví, jak odpad správně vytřídit.
Tyto kontejnery jsou sváženy do třídicí firmy,
která provede roztřídění na jednotlivé složky. Tento odpad je
následně k dispozici pro další využití.
Pokud si chcete přečíst více o třídění odpadů, navštivte stránky
jaktridit.cz či ekontejnery.cz.
Mgr. Lenka Kellerová, sociální pracovnice

32

Přehled akcí konaných v našem domově ve 3. čtvrtletí roku 2020
Červenec
9. 7. 2020
9. 7. 2020
15. 7. 2020
16. 7. 2020
17. 7. 2020
23. 7. 2020

Cirkus Paldus
canisterapie
trénování paměti
canisterapie
Choltičanka – hudební vystoupení
Divadlo Slunečnice – hudební vystoupení

Srpen
6. 8. 2020
12. 8. 2020
13. 8. 2020
13. 8. 2020
15. 8. 2020
17. 8. 2020
27. 8. 2020

canisterapie
návštěva poníků v zahradě domova
trénování paměti
canisterapie
návštěva pana Piskače s krajtou
kino – promítání filmu Mazlíček
canisterapie

Září
2. 9. 2020
3. 9. 2020
4. 9. 2020
10. 9. 2020

canisterapie
trénování paměti
Dopoledne splněných přání
sportovní hry

Od 14. 9. 2020 jsme bohužel museli zrušit plánované skupinové akce
kvůli opatřením spojeným s covid-19.
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Správné řešení osmisměrky a úkolu z Koutku trénování paměti
Správné řešení osmisměrky ze strany 31:

U TOHO TŘI DOKTOŘI

Správné řešení úkolu z Koutku trénování paměti ze strany 29.

inteligence, indulona, internát, internet, inflace, intubace,
inklinovat, inkoust, injekce, infiltrace, indián, incident,
index, infekce, inženýr, ingredience, inkaso, inkontinence,
instalatér, institut, interna, intimita, indián, inzulín, investor….
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Svoje narozeniny budou slavit

p. Vodehnal Miroslav

1. 10. 1927

pí Fafková Miroslava

1. 10. 1928

pí Pytlíková Věra

6. 10. 1933

pí Hošková Eva

7. 10. 1932

pí Málková Anna

9. 10. 1929

pí Hlaváčková Helena

16. 10. 1932

pí Horáková Stanislava

21. 10. 1947

pí Pospíšilová Sabina

27. 10. 1922

pí Chaloupková Miroslava

28. 10. 1943

pí Marini Vlasta

8. 11. 1934

pí Koberová Libuše

10. 11. 1932

pí Bláhová Marta

12. 11. 1949

p. Pitra Jaroslav

19. 11. 1936

p. Dostál Josef

19. 11. 1939

pí Vaigantová Marie

24. 11. 1931

pí Chlumská Marie

24. 11. 1948

pí Spálenská Jaroslava

25. 11. 1933

pí Hodanová Jana

29. 11. 1938

pí Vyhnálková Marie

3. 12. 1956

pí Synková Věra

6. 12. 1941

pí Hűbnerová Miloslava

6. 12. 1953

pí Válková Věra

11. 12. 1924

pí Adamírová Marie

13. 12. 1933
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p. Novák František

18. 12. 1947

pí Zemková Květa

20. 12. 1931

pí Vilímovská Marie

20. 12. 1933

pí Doležalová Ludmila

20. 12. 1934

pí Marvanová Alenka

27. 12. 1929

pí Novotná Marie

27. 12. 1932

p. Machač Ladislav

27. 12. 1946

pí Rambousková Miloslava

29. 12. 1931

pí Knapová Zdeňka

30. 12. 1932

pí Dospělová Irena

30. 12. 1944

Přejeme všechno nejlepší!
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Noví obyvatelé našeho domova

pí Nováková Jana

30. 6. 2020

pí Těšíková Tatiana

3. 7. 2020

pí Malá Anna

21. 7. 2020

p. Dostál Josef

21. 7. 2020

pí Vaigantová Marie

22. 7. 2020

pí Bílá Věra

3. 8. 2020

pí Pytlíková Věra

27. 8. 2020

pí Málková Anna

7. 9. 2020

pí Korečková Ludmila

15. 9. 2020

pí Hrušová Jana

23. 9. 2020

Přejeme příjemný pobyt!
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S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili

pí Horáková Emilie

26. 6. 2020

pí Zemková Jiřina

2. 7. 2020

pí Janošíková Zdeňka

8. 7. 2020

pí Netolická Vlasta

14. 7. 2020

pí Janečková Hedvika

13. 8. 2020

pí Patlejchová Růžena

21. 8. 2020

pí Dušková Anežka

2. 9. 2020

pí Svobodová Jitka

6. 9. 2020

p. Zemek Bohuslav

12. 9. 2020

p. Kučera Stanislav

15. 9. 2020

p. Valenta František

22. 9. 2020

Čest jejich památce!
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Náš domov
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