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BLAHOPŘÁNÍ NA BŘEZEN
Františka Žejšková
Marie Brabcová
Stanislav Dvořák
Božena Pálenská
Josef Žák
Jiřina Malášková
Stanislava Smejkalová
Marie Ludesová

Všem oslavencům přejeme k jejich
narozeninám hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti do dalších let.
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VÝROČÍ A REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI BŘEZNA
90. výročí narození
FRANTA – malíř, sochař
Narození: 16. 3. 1930 Třebíč
Vlastním jménem František Mertl byl výtvarník, sochař a malíř, knižní
ilustrátor, žije ve Francii. Měl několik výstav v Paříži, Londýně, Nice,
Berlíně. V současnosti má galerii v Národním domě v Třebíči.

140. výročí narození
GOČÁR Josef – architekt, pedagog
Narození: 13. 3. 1880 Semín (Přelouč)
Úmrtí: 10. 9. 1945 Jičín
Působil jako profesor Akademie výtvarných umění v Praze a byl
členem Skupiny výtvarných umělců a členem Skupiny výtvarných
umělců Mánes. V roce založil Pražské umělecké dílny.

250. výročí úmrtí
HABERMANN Karel – malíř, jezuita
Narození: 20. 2. 1696 Třebíč
Úmrtí: 7. 3. 1770 Praha
V roce 1783 pozlatil tabernakulum a kazatelnu v Odolené Vodě.
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140. výročí narození
STAEGER Ferdinand – malíř, grafik, ilustrátor
Narození: 3. 3. 1880 Třebíč
Úmrtí: 11. 9. 1976 Waldkraiburg (Rakousko)
Inspiroval se motivy z hudebního světa a výtvarného umění. Věnoval
se grafice, převážně leptům. Byl představitelem novoromantismu.
Ilustroval Malostranské povídky Jana Nerudy a některé básně
Jaroslava Vrchlického. Vystavoval ve Vídni, Mnichově, Paříži.

110. výročí narození
VODIČKA Stanislav – básník, spisovatel, vypravěč, knihař
Narození: 15. 3. 1910 Rožďalovice (Nymburk)
Úmrtí: 26. 11. 1982 Velké Meziříčí
Umělecký knihař, prozaik, básník. Knihařem se vyučil u J. Rajmana,
pracoval v Praze u V. Bradáče. Od roku 1934 působil jako knihař v
Tasově, jako knihař působil také ve Velkém Meziříčí. Psal verše, které
publikoval v lidových novinách, působil v souboru Vysočina v letech
1952-1962 jako lidový vypravěč "stréček Vodička", byl vedoucím
souboru.
Zdroj: http://www.knihovnatr.cz/cze/sluzby/vyroci-a-regionalni-osobnosti-brezen-2020/
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ZE ŽIVOTA DOMOVA
V únoru přišli noví obyvatelé:
Marie Drápelová z Martinic

V únoru odešli obyvatelé
Marie Drápelová

+ 22. 2. 2020

Irena Palasová

+ 24. 2. 2020

Anna Šimková

+ 25. 2. 2020

STÁLÁ NABÍDKA MĚSÍCE
Po celý březen, bude k dispozici k zapůjčení na recepci domova speciální
vydání Déčka, které je věnováno Míši Černé. Obsahuje pestrou
fotogalerii a informace, kde bude Míša celé čtvrtletí pobývat.

 PŮJČOVÁNÍ KNIH
Pokud máte o nějakou knihu zájem, kontaktujte přímo recepci nebo svého
klíčového pracovníka, který informaci předá.

 PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Každý všední den
Pondělí

ranní hlášení s denními událostmi
9:15

ranní cvičení

13:00

canisterapie s paní Dyntarovou
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Úterý

Čtvrtek

Pátek

9:00

canisterapie s paní Kamenskou

14:30

canisterapie s panem Trojanem

9:15

ranní cvičení

10:00

Výuka na U3V (každých 14 dní)

13:00

Výuka na U3V (každých 14 dní)

15:00

Výuka na U3V (každých 14 dní)

10:00

společná modlitba

10:30

bohoslužba v kapli domova

 SCHRÁNKA DŮVĚRY
V domově jsou umístěny v každém poschodí schránky důvěry, do
kterých je možné umístit vzkaz, stížnost, připomínku či podnět
k poskytování sociálních služeb v domově. S napsáním vzkazu Vám
může pomoci pečovatelka, rodina, dobrovolník.
Schránky důvěry v domově naleznete:
- V 1. poschodí – u vstupu do terapeutické zahrádky
- Ve 2. poschodí – u schodiště při vcházení na chodbu 2B
- Ve 3. poschodí – u schodiště na brance s fototapetou plotu
Vzkaz, stížnost, připomínku je možné umístit také do přenosné
schránky důvěry, která je pravidelně přenášena po jednotlivých
pokojích.
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 PROSTORY K VOLNOČASOVÉMU VYUŽITÍ
 Zahrádka za domovem s pískovištěm
 Atrium v přízemí
 Venkovní terasy ve 3. poschodí
 Společenské místnosti v každém podlaží
 Kaple ve 3. poschodí
 Dětský koutek ve vstupu do zahrady a na 2. B
 Park – otevřený od dubna do října

CO SE DĚLO U NÁS V DOMOVĚ V MĚSÍCI ÚNORU
Vůbec první únorová akce roku 2020 byla uspořádána díky
programu Ježíškova vnoučata, na který jsme se přihlásili s žádostí o
nějaké zajímavé vystoupení, co dokáže pobavit. Po krátkém čase se
nám ozvalo trio umělců z Olomouce a nabídlo domovu, že vystoupí.
Představení se konalo ve čtvrtek 6. února v odpoledních hodinách.
V celé historii domova se nenašla ani zmínka o jakékoli travestyshow,
a proto byl celý dům jako na trní.
Kdo se zúčastnil pečení rolád 11. února, ví, že udělat nadýchané
těsto není legrace. Přesvědčily nás o tom děvčata z Výchovného
ústavu Velké Meziříčí. Zkušené cukrářky upekly za jedno dopoledne
pět druhů rolád, kdy každý kus byl zcela jiný. Rozdílné piškotové
korpusy plněné originálním krémem a ovocným kompotem si na
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první pohled zamiloval každý, proto jsme je uchovali na následující
akci v lednici.
Další den 12. února se v prostorách univerzity třetího věku
konala narozeninová oslava s panem Zdeňkem Rozmarinem a jeho
dcerou. Po rozdání zákusků a kafíček se už všichni plně věnovali
pouze zvukům linoucích se z akordeónů a kláves. V místnosti nebyl
člověk, který nezpíval. Lidové písně zcela ovládly atmosféru. Oslava
sice skončila ještě před obědem, ale příjemná nálada panovala celým
ústavem.
Čtvrtek 13. února, výukou na Univerzitě třetího věku, doplnil
týden nabytý akcemi. Vyučování bylo opět děleno do tří skupin
v 10:00, 13:00 a 15:00. Tématem přednášek bylo Rakousko, od
Ostarrichi k císařství, byla opravdu velká účast a rektor zasloužil
pochvalu za skvěle odvedenou práci.
Středeční odpoledne 19. února, bylo věnováno setkání vedení
domova s obyvateli, kde jako obvykle se mohly vznášet dotazy a
připomínky.
Čtvrtek 20. února se kdokoli mohl zúčastnit neformálního
rozlučkového posezení s Míšou Černou, kde so podávalo kafíčko a dia
zákusky tří druhů. Pro rozptýlení jsme se mohly zaposlouchat do
tónů, ve kterých jsme rozeznávali známé melodie českých lidových
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písní. Rozlučková párty skončila prezentací, kde se většina
přítomných mohla vidět.
Další akcí našeho domova byl zahradnický kroužek pořádaný 25.
února od 14:00 hodin ve společenské místnosti 2B. Tam jsme
společně hovořili o názvech březnových neděl a jejich významech.
Jako každý rok i letos 26. února jsme mohli vidět v našem
domově průvod masek. S masopustem nám přijely pomoct děvčata
z Výchovného ústavu a také dobrovolnice. Na chodbách tento den
jsme mohli vidět opravdu všechno. Od japonské gejši přes policistu
s vězněm po obyčejného stavebního dělníka. K muzice nám přijel
zahrát pan Václav Švihálek na svoji harmoniku. Ty nejznámější lidovky
byly doplněny masopustními koláčky a taky čajem barvy rumu, který
se podával ve „frťanech“.
Poslední únorová událost bylo vyučování na Univerzitě třetího
věku ve čtvrtek 27., kde se tentokrát přednášelo o Vídni a Sarajevu.
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PRŮBĚH SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S OBYVATELI 19. 2.
Přivítání zúčastněných panem ředitelem
Představení nových zaměstnanců obyvatelům - Kateřina Cejnková,
Marie Cejnková, Michaela Kubišová, Veronika Krátká
Připomenutí stálých zaměstnanců - Jiřina Vávrová, Dana Bartošová,
Jana Michnová, Michaela Černá, Martina Sklenářová, Iva Čechová,
Lucie Jiřičková, Jan Hutař
Byly vzneseny stížnosti: na nenahlášenou změnu jídelníčku
na kvalitu pečiva
na pečovatelku
Byly vzneseny připomínky: na nekomunikaci personálu
na problém odtoku odpadu
Byly vzneseny dotazy: na pořízení auta s rampou
na pořízení invalidního vozíku
Byly vysloveny pochvaly i spokojenost obyvatelů s celkovým chodem
domova a poděkování za všechny služby zřizované zaměstnanci

PRANOSTIKY
Na svatého Řehoře plave led do moře, čáp letí od moře, vlaštovka
přes moře a žába hubu otevře.
Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí.
I když pluh v březnu zemi ryje, přeci zima ještě žije.
Zdroj: https://www.pranostik.cz, HTTPS://WWW.JAWAPOS.COM
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POZVÁNKA NA AKCE V BŘEZNU
Pondělí 2. března
- Od 9:30 - Přednáška o Arménii a Gruzii

Úterý 10. března
- Od 10:00 - Oslava Mezinárodního dne žen
- Od 14:00 - Zahradnický kroužek

Čtvrtek 12. března
- Výuka na U3V

Pátek 19. března
- Od 9:30 - Setkání s Kameliemi z Křižanova

Pondělí 23. Března
- Od 10:00 - Velikonoční pečení s VÚVM

Úterý 24. března
- Od 14:00 - Zahradnický kroužek

Čtvrtek 26. března
- Výuka na U3V
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PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE
MODRÝ KÁMEN
Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici výkladní
skříní malého obchůdku, který mu patřil. Před výlohou jeho krámku
se najednou zastavila holčička a přitiskla nos na sklo.
Oči modré jako nebe se jí rozzářily přesně v tu chvíli, když
uviděly jeden z jeho vystavených šperků. Rozhodla se vstoupit,
pomalu otevřela dveře a s velikým nadšením ukázala prstem na
nádherný blankytně modrý náhrdelník.
„Chtěla bych ho pro sestru jako dárek. Můžete mi ho prosím krásně
zabalit?“ Klenotník se na svou zákaznici
nevěřícně zadíval: „Kolik máš peněz?“
Děvčátko si bez váhání stouplo na
špičky a vysypalo na pult plechovou
pokladničku. Vypadlo z ní hrst minci,
několik mušliček a kovových figurek.
„Bude to stačit?“ zeptala se hrdě.
„Chtěla jsem koupit dárek pro moji
starší sestřičku. Od té doby, co jsme zůstaly samy jen my dvě a nikdo
jiný, nebyla hodina, nebyl den, nebyl rok, co by mi nevěnovala. Chci ji
ukázat, jak moc jsem jí vděčná, a z tohohle dárku bude mít velkou
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radost. Navíc má dneska narozeniny a ten kámen na řetízku má
stejnou barvu jako její oči.
Obchodník se otočil a šel do zadní části obchodu. Za chvíli se
vrátil a přinesl ten nejkrásnější balicí papír, co si děvče dokázalo
představit. Náhrdelník pečlivě uložil do krabičky a předal ji čekající
slečně. Děvčátko hrdě vykročilo, jako by neslo samotný poklad.
Hodinu na to vešla do klenotnictví krásná dívka. Měla překrásné
hedvábné oči a vlasy barvy medu. Položila na pult balíček a chtěla
darovaný šperk prodat zpět klenotníkovi. „Jak moje sestra zaplatila za
takový náhrdelník? Tolik peněz určitě nemohla mít.“ divila se. „Cena
je věc dohody mezi zákazníkem a mnou,“ odpověděl. Prodavač opět
zvedl krabičku, zavřel ji a opět zabalil. Poté podal dívce a s klidným
hlasem dodal: Vaše sestra ho zaplatila, dala za něj víc, než by dal
kdokoli jiný – dala úplně vše, co měla!“
*Zdroj textu: Bruno Ferrero, Osvěžení pro duši
Zdroj obrázku: https://www.dandylion.cz/nebesky-s-kvitky-sateru

ZE SVĚTA ZAJÍMAVOSTÍ
Sedmička nejhloupějších zvířat živočišné říše
Někteří obyvatelé živočišní říše jsou vyzdvihováni pro svoji inteligenci,
kterou se téměř vyrovnají člověku. Na druhé straně i mezi zvířata jsou
omezenější jedinci, kteří hloupost vyzařují.
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1) PANDA VELKÁ
Pandy patří mezi medvědy, proto je jejich trakt podobný jako u
masožravců, ač se živí hlavně bambusem. Z něj ale získává málo živin
a energie, proto jsou liné a většinu dne odpočívají. Také mají menší
mozek, játra i ledviny (tyto orgány spotřebují nejvíce energie v celém
těle) v poměru k jinému druhu medvědu.

2) LENOCHODI
Lenochod neumí vylučovat v koruně stromů, sestupují na zem jednou
týdně až měsíčně aby vykonali potřebu. Při sestupu si často pletou
svoje končetiny s větví stromu, což často končí pádem, protože se
chytají sebe.

3) ROPUCHA OBROVSKÁ
Ropucha nedokáže poznat, že jiná ropucha, mlok, had, ještěrka nebo
myš už zemřela.

4) KRŮTA
Když prší, krůta místo úkrytu vzhlíží k obloze. Krocani jsou až tak
agresivní a omezení, že v době páření ani nepoznají, že samice třeba
nemá hlavu.
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5) PLAMEŇÁK
Je známo, že plameňák spí jen na jedné noze. Potravu získávají
filtrováním vody v poloze hlavou dolů, pomáhají mu k tomu topořivá
tělíska, které má v ústní dutině.

6) KOALA
Mezi všemi zvířaty mají nejmenší poměr mozku k tělu. Mozek se jim
scvrl kvůli přechodu na energeticky chudou stravu. Kvůli tomu občas
nedokážou rozpoznat jídlo, které může ležet před nimi, ikdyž jsou
hladoví.

7) VEVERKA
Aby jim nesnědl nědko jiný nasbírané zásoby, pečlivě je schovají, aby
zloděje zmátly. Později se ale může stát, že místo úkrytu zásob samy
nenajdou.

Zdroj obrázku:
https://edu-klimecka4.webnode.cz/
Zdroj textu: Časopis Svět na dlani
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ROZHOVOR
Rádi bychom Vám prostřednictvím Déčka a krátkého rozhovoru
představili pracovníky našeho domova, se kterými máte možnost se
denně setkávat. V následujícím rozhovoru se nám představí
pracovnice vztahů s veřejností:

VERONIKA KRÁTKÁ

Mohu Vás poprosit o krátké představení se našim čtenářům?
Jmenuji se Veronika Krátká. Je mi 20 let a bydlím s rodiči v jejich
rodinném domě v malé vesnici Ronov. Mám dva starší bratry a
spoustu domácích zvířátek. Jsem velký fanoušek komiksů a celkem
ráda vařím. V domově se můžeme potkávat na recepci nebo na
různých akcích, které budu společně s pracovnicemi terapií pořádat.
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Co se Vám na práci v domově líbí?
První věc, co mě napadne, je kolektiv zaměstnanců. Je to až
neskutečné, jak moc jsou vstřícní a ohleduplní, každý mi pomůže,
když potřebuji.
Na jaké místo byste se ráda podíval a proč?
Asi do Francie, protože všichni mluví o Eiffelově věži a tu já znám jen
z obrázků a vyprávění.
Co ráda děláte ve volném čase?
Protože jsem si minulý měsíc pořídila další štěně, tak všechen volný
čas věnuji právě jemu.
Jak by vypadal Váš ideální den?
Určitě by zahrnoval spánek, nějaký oběd a takovéto sladké
nicnedělání – jako procházka nebo televize.
Co byste si nejvíce přála?
Jistěže světový mír, ale příhodnější pro náš kraj by asi bylo zničení
kůrovce.
Nejoblíbenější jídlo – svíčková od maminky
Nejoblíbenější barva – jednoznačně všechny
Vaše nejhezčí dovolená – u babičky na venkově, pokud se to počítá
Vaše nejoblíbenější roční období – jaro
Nejoblíbenější film – Pyšná princezna
Nejoblíbenější místo v domově – jídelna
18

VTIPY
„Máš něco k pití?“
„Vodu.“
„A něco tvrdšího?“
„Led.“

Pečou se dva dortíky v troubě a jeden říká: „To je ale horko!“ A druhý
na to: „To se ale lekl, fuj mluvící dortík.“

Rozhodla jsem se cestovat po světě, dokud neutratím svoje úspory!
Podle mých výpočtů budu doma v devět večer!

Příjde chlápek do hospody:"3 Rumy!", barman na to: "Proč 3?" "Tak
víte, mám dva bratry a každý žije v jiném koutě světa a nemáme čas
chodit spolu do hospody, tak každý, když jde pít, pije za každého."
Takto chodí pravidelně, až jednoho dne příjde a říká:"2 Rumy!" "Co?
Jste se pohádali s bratrem?" "Nene, já jsem přestal pít!"

ZDROJ: https://www.alik.cz/v/cestovani
HTTPS :// NTX . CZ/VTIPY
HTTPS://WWW.STUDENTSKYCASOPIS.SK
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FOTOGALERIE
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Z KUCHYNĚ
ALTERNATIVNÍ STRAVOVÁNÍ
Člověk je od přírody všežravcem. Ne všichni s tím ale souhlasí a tak
ve výživě existují různé alternativní směry, které určité složky
potravy ze svého jídelníčku vylučují.
Pokud pomineme zdravotní důvody, o bezlepkové či bezmléčné
stravě někdy příště, zahrnujeme do této skupiny stravovací systémy
založené na etickém či filozofickém přesvědčení, tradici či
náboženství. Kromě nesouhlasu se zabíjením zvířat kvůli lidské obživě
přichází do popředí také ekologické hledisko, kdy se uvádí, že
produkce rostlinných potravin je ve srovnání s živočišnou výrobou
méně energeticky náročná a nezatěžuje tolik životní prostředí. U
mladých lidí zase hraje roli snaha „být in“ či se nějakým způsobem
vymezit proti zavedenému systému. A jaké že ty alternativní směry
tedy jsou?
Vegetariánství - dělí se na několik dalších podskupin, podle toho,
jaké složky živočišné potravy vegetariání vynechávají, správně
sestavená vegetariánská strava může za určitých okolností působit
pozitivně proti vysokému krevnímu tlaku, obezitě, či vysoké hladině
cholesterolu v krvi. Naopak je potřeba dávat pozor na nedostatečný
přísun bílkovin, vápníku, železa či vitaminu B12.
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Semivegetariánství – vylučuje tmavé druhy masa a výrobky
z nich, připouští konzumaci ryb, drůbeže, mléka či mléčných
výrobků. Zastánci přísnějších forem tento způsob stravování
za vegetariánství nepovažují.
Pulovegetariánství – zastánci tohoto směru konzumuji
kuřecí maso, vejce, mléko a mléčné výrobky
Pescovegetarianství – tento směr povoluje konzumaci
mléka a mléčných výrobků, vajec, ryb, mořských plodů,
korýšů a měkkýšů.
Laktoovovegetariánství

–

nejrozšířenější

forma

vegetariánství v evropských zemích. Z živočišných produktů
připouští konzumaci mléka a mléčných výrobků, vajec a
medu.
Ovovegetariánství – zde jsou z živočišných produktů
povolená pouze vejce
Veganství – radikální forma vegetariánství, která povoluje
výhradně rostlinné produkty – ovoce, zeleninu, obiloviny,
ořechy, luštěniny, někteří vegani odmítají i med a droždí.
Tento směr odmítá také využití výrobků živočišného původu
(kůže, hedvábí), či některá léčiva. Právě veganství
následující

směry

jsou

nejvíce

rizikové

a

z hlediska
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nedostatečného

příjmu

esenciálních

aminokyselin

a

minerálních látek.
Fruktariánství – zastánci tohoto směru konzumují pouze
plody, tedy hlavně ovoce a ořechy
Vitariánství – jinak také RAW stravování povoluje pouze
konzumaci potravin bez tepelné úpravy, tedy zahřátí nad
teplotu 45°C. V praxi vitariání konzumují ovoce, zeleninu,
semínka, oříšky, luštěniny, naklíčené obilí a někteří
nepasterizované mléčné výrobky.
Makrobiotika – řídí se odlišnými zásadami než vegetariánství, je
založena na rovnováze potravin s charakteristikami protichůdných,
avšak navzájem se doplňujících přírodních sil jing a jang.
Makrobiotika má několik forem, nejmírnější připomíná racionální
stravu a postupně přechází v extrémní, kdy lidé konzumují jen
obiloviny. Makrobiotický jídelníček by se měl skládat z 20 až 30
procent lokální zeleniny, 5 až 10 procent luštěnin a potravin ze sóji
(tofu, tempeh) a 50 až 60 procent celozrnných obilovin. Mírnější
formy makrobiotiky připouští ve velmi omezené míře konzumaci ryb,
mořských plodů, lokálního ovoce a ořechů. Naopak zcela odmítána je
káva, alkohol, cukr, maso, mléko a nedoporučuje se ani konzumace
brambor a rajčat. Z makrobiotického jídelníčku bychom si mohli vzít
přiklad v důrazu na konzumaci sezónních, nezpracovaných a lokálních
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potravin. Z pohledu výživy je ale nutné upozornit na nízký příjem
bílkovin, jde tedy o nevhodný typ stravování pro těhotné ženy, děti,
dospívající ale nelze doporučit ani seniorům či nemocným.
A to by se dalo říci o všech alternativních směrech výživy, každý z nich
nás může v něčem inspirovat, ale nezapomínejme, člověk je od
přírody všežravcem.
Jan Hutař, nutriční terapeut

Zdroje: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Makrobiotika-neni-zazracny-lek,-muze-iskodit__s10010x9401.html; https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Alternativni-smery-vestravovani__s10010x9838.html; https://www.zdravestravovani.cz/blog/alternativni-zpusoby-stravovani/42/

CO SE DĚLO V DOMOVĚ PŘED 40 LETY
BŘEZEN 1980
Přítomni: všechny sestry kromě pí. Ambrožové, která má dovolenou
Zahájení: s. Špačková předala slovo s. Kašparové, která nám řekla
něco o chřipkách. Hlavně se zaměřila na jejich prevenci. Tento referát
měl velký ohlas, jelikož v této době v ústavu probíhala chřipková
epidemie. Průběh této chřipky byl velice nebezpečný. Mnoho starých
obyvatel přes veškerou naši péči na ni zemřelo. S. Komínková nám
zhodnotila proběhlé oslavy MDŽ, které jsme společně oslavili
v kinosále za přítomnosti soudruha ředitele, soudruhů primářů a
dalších hostů. S. Pelánková nám připomněla 28. březen – den učitelů
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a dále se rozvinula diskuze na téma: malování, stěhování obyvatel,
pokládání linolea a natírání trubek v našem ústavu. Další schůze byla
domluvena na 10. 4. 1980.

KŘÍŽOVKA
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