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Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech
Odpolední KAVÁRNA –posezení u kávy…
Vernisáž fotografií- p. Šustr – 2.11.
U3V –

14. 11.

Atmosféra a její cirkulace, 28. 11. Vývoj, složení atmosféry

Canisterapie

5. 11.

Dobrovolníci

8.11., v 15.15 hod.

Promítání s pí. Mrvkovou –

9.11., 13.11.,27.11.

Důchody 15. 11.
Výbor obyvatel – 22.11.
KAVÁRNIČKA 18. 10. od 14.30 hod. v atriu – oslava všech obyvatel našeho domova, kteří se
narodili v měsíci říjnu /hudba: Kmochovi sirotci /

Připravujeme v měsíci prosinci…
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Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech…










Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Palackého- 7. 12. v 10.00 hod. v atriu

Zdobení velkého vánočního stromu – 3. 12. v 10.00 hod. v atriu domova
Možná přijde Mikuláš 4. 12. dopoledne
Vánoční jarmark v Třebíči – prodej výrobků zhotovených v naší hobby 5. 12.
Barevné Vánoce v Jihlavě prodej výrobků zhotovených v naší hobby 6. 12.
Adventní koncert – Jakub Pustina - tenor, Marta Vašková - piano
Bazilika sv. Prokopa, 6.12. od 17.00 hod.
Zdobení vánočních stromečků ve II. a III. patře - 10. 12. od 10.00 hod.
Vystoupení žáků ZŠ Rudíkov - 11. 12. od 10.00 hod.
Promítání s pí. Mrvkovou –
U3V –

11.12. – Sicílie ve 14.00 hod. ve škol. místnosti

12. 12. Klima Země v 10.00 a ve 13.00 hod.

ve školící místnosti ve II. patře

Canisterapie na pokojích a OZR- termín upřesníme na týdenních plakátcích
Dobrovolníci

13.12., v 15.15 hod.

KAVÁRNIČKA 13. 12. od 14.30 hod. v atriu – oslava všech obyvatel našeho domova, kteří
se narodili v měsíci prosinci /hudba: p. Fialová, p. Švarc /



Hudební vystoupení ZUŠ – 14. 12. ve 14 hod.
zpěv Marie Magdalena Davidová, elektrický klavír p. Jarmila Kubová





Důchody 17. 12. v kanceláři soc. pracovnic od 10.00 hod.
Navštíví nás zastupitelé města Třebíč - 19. 12.
Vánoční koncert – Československé komorní duo 20. 12. v 10.00 hod. v atriu
domova: Pavel Burdych – housle, Zuzana Berešová – digitální klavír
Mše Církve římsko – katolické
v sobotu 8. 12., 22. 12. ve 14.30 hod.
v pondělí 24. 12. ve 14.00 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře
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Ohlédnutí za listopadem…
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Petanque
Canisterapie - vždy v pondělí
Tvořivé dílny
Kavárnička s Kmochovými sirotky – 7.12.
Kadeřnice –23.10.,
Pedikura dle potřeb
Důchody - 15.11.
Filmové hodinky - vždy ve středu
Sportovní hry,
Procvičování paměti
Procházky
Bohoslužby
Zdobení stromků s poslechem koled

Připravujeme v měsíci prosinci…
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 Mikulášská kavárnička – 3.12. v 14.00 hodin
 Jarmark v Třebíči s prezentací výrobků našich klientů – 5.12.
od 10.00 do 16.00 hodin
 Barevné vánoce v Jihlavě – 6.12.
 Vánoční pečení,
 Zdobení perníčků
 Výroba vánočních dekorací
 Vystoupení dětí ZŠ Světlo – 12.12. v 14.00 hodin
 Důchody - 14.12.
 Výroba vánočních dekorací
 Filmové hodinky - vždy ve středu
 Individuální činnosti imobilních klientů
 Vánoční vystoupení MŠ Demlova- 18.12. v 9.30 hod.
 Vánoční tvoření s dětmi Masarykovy školy – 19.12. v 9.30 hodin
 Vánoční zpívání hudební skupiny Rosa –20.12.v 14.00 hod.
 Vánoční posezení klientů s poslechem koled, povídání a
pohoštěním – 21.12. v 9.30 hodin

Mše svatá v měsíci prosinci
v úterý 4.12. a 18.12. ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve druhém patře
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž
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Vážení obyvatelé, příjemné prožití
vánočních svátků, v novém roce 2019
pevné zdraví, mnoho štěstí,
spokojenosti a lásky Vám všem i Vašim
blízkým přeje vedení domova a celý
kolektiv zaměstnanců.
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Příspěvky
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Historky ze školních lavic
/pokračování/

VI.
Ani další zážitek se nedá zapomenout.
Když v neděli 14. září 1930 byla slavnostně otevřena nová,
krásná školní budova, v jejím průčelí byla do břízolitové omítky vyryta
půlmetrová písmena MASARYKOVA JUBILEJNÍ OBECNÁ ŠKOLA.
Jubilejní proto, že to bylo přesně 10 roků od rozhodnutí obecního
zastupitelstva o výstavbě školy. Občasné byli na tento nápis hrdi.
Přišla II. světová válka a nápis musel být zatřen, a sice sádrovou
omítkou, která se dala v květnu 1945 lehce odstranit.
Následná léta byla vítězným bojem. V zápisech školní inspekce
se stále opakovalo: závada v průčelí školy trvá, dosud nebyl nápis
odstraněn, nenašlo se vhodné architektonické řešení, projektová
dokumentace se připravuje atd. Vše se neustále a záměrně vleklo až
do doby roku 1989 SAMETOVÉ REVOLUCE a nápis zůstal dodnes
zachován.
Nebyla to jen moje zásluha, ale ostatní složky v obci, včetně
stranické mlčely a vědomě do této záležitosti nezasahovaly.
Až jednou se stalo něco neočekávaného. Přípravný výbor školy se
rozhodl uspořádat 14. září 1977 v den 40. výročí od otevření nové
školy dvoudenní oslavu. Všechno bylo připraveno včetně vystoupení
členů Horáckého divadla a setkání dosud žijících bývalých učitelů.
Rozeslány byly i pozvánky. Týden před touto oslavou se konalo
v Třebíči velké shromáždění, na kterém vystoupil vlivný stranický
funkcionář s tímto prohlášením: „Představte si, soudruzi, my máme na
našem okrese ještě takového ředitele, který naplánoval dvoudenní
oslavy 40. výročí od výstavby nové školy, která dosud nese nápis
MASARYKOVA JUBILEJNÍ OBECNÁ ŠKOLA, v den čtyřiceti let od
úmrtí T. G. Masaryka.“
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Příspěvky
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Mnoho nocí jsem probděl a čekal. Nestalo se k mému
překvapení a potěšení nic vážného, jen oslavy se konaly o měsíc
později. Věřte – nevěřte, nikoho z přípravného výboru vůbec
nenapadlo, že to bylo v den výročí úmrtí prvního prezidenta.
Když v lednu 1990 přijel do naší školy inspektor z Prahy, nevěřil
tomu, že nápis přečkal až do současnosti. Jsem přesvědčen, že to byl
jediný zachovalý nápis v naší vlasti.
7. března 1990 udělilo Ministerstvo školství ČSR přibyslavické
škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka.
Mimo činnost pedagogickou jsem se zapojil i do společenské,
kulturní, osvětové i veřejné práce. Potěšení jsem našel v ochotnickém
divadle, vedl jsem školní i obecní kroniku (47 let), v tanečním
orchestru jsem hrál na saxofon a 25 roků jsem hrál závodně
odbíjenou (5 roků i II. ligu). Měl jsem velké štěstí, když jsem se při
plnění základní vojenské služby ve Znojmě seznámil a po dobu 20
měsíců žil s Bohušem Goliánem, pozdějším kapitánem mistrů světa
ČSR v odbíjené v Itálii.
A tak při oslavě mých šedesátin, mně kolegové a přátelé předali
báseň, která zachycuje můj životopis.
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Příspěvky
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60
Roky pádí jak bystřina,
zůstanou jen vzpomínky,
života běh naskládá ti,
do mozaiky kamínky.

Když spustili MELODY BOYS
saxofony zazněly,
tanečníci na parketu
byli vždycky veselí.

Náš řídící ten byl vždycky,
sloupem zdejší kultury,
škola byla Masaryka,
zůstala všem navzdory.

Volejbal výborně válel,
Na saku byl vždycky pán,
Když mu Fanouš nahrál
Smečoval jak Golián.

Historické události,
společenské tradice,
jeho písmem zapsány jsou
v přibyslavské kronice.

Spousta vděčných gratulantů
Měla by zde dneska stát,
Neboť nejen přibyslavické
Naučil on číst a psát.

Když zahráli ochotníci
„Na tý louce zelený“,
diváci se pobavili,
oči měli zamžený.

Ať mysl tvá veselá je,
Duše ať nechuraví,
Pevné zdraví vinšujeme,
Tož připijme na zdraví.

Pokračování v dalším čísle …….
E. Škorpík
II.patro
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Příspěvky
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Verše chudých důchodců
Kdo víno má a nepije,
Kdo hrozny má a nejí je,
Kdo ženy má a nelíbá,
Kdo zábavě se vyhýbá,
Na toho vemte bič a hůl,
To není člověk, to je vůl!
Jan Werich
Má dívenka má něco, to něco není špás,
to něco malé, mě blaží v každý čas,
ne že bych chtěl říci, že to má někdo rád,
mají to dívenky všechny a každý to má rád.
Jedna to má pro sebe, druhá pro každého,
má milá jen pro mě samotného,
to něco jsou ústa děvčete.
Obavy z budoucnosti lidé tuší,
je třeba více klidu v naší duši,
není nutné dávat život v sázku,
Lépe je mít zdraví, klid a lásku.
Osude dobrý, vyslyš nás,
zabrzdi ten rychle pádící čas.
Na nebi svítí hvězdička,
a lidé na zemi otvírají srdíčka,
pro pokoj pro lásku, pohlazení,
ať štěstí Vánoc tenhle svět změní!
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Josef Kříž, III. patro

Příspěvky
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Proměna
Blíží se konec dalšího roku. Nevím, jak
vám, ale mě těch 365 dní utíká stále
rychleji. Ani se člověk nestačí nadechnout a
číslo v letopočtu se přetočí.
Myslím, že si většina z vás všimla, jak se
svět okolo nás zrychlil.
Kolik vylézá na povrch falše, křivd, bolesti,
nemoci, vztahových problémů, vulgarity a
brutality. Jako bychom všichni procházeli nějakou zkouškou, hodně
těžkou.
Testuje nás, zda zůstaneme slušní nebo se přikloníme na stranu těch,
co jsou kvůli majetku a penězům schopni jakéhokoli podvodu a neštítí
se ničeho, jen aby měli víc než ostatní.
Jestli jsme natolik zralí, abychom se vypořádali se vztahovými
problémy tak, abychom při řešení nezabředli do falše, různých
podtrhů a nečestných her a zůstali čistí.
Abychom zvládli nemoci své i našich blízkých a v případě nutnosti byli
ochotni nasadit všechny své síly a pomoci.
Abychom na své okolí nedštili agresi, zlobu a vztek, ale naopak
působili svým klidem a rozvahou a pozitivním myšlením.
Že je to těžké? Ano je. Ale tím, že začneme u sebe, budeme
přemýšlet a pracovat na každé myšlence, prozkoumáme předem ze
všech stran naše činy a konání, pozvolna změníme postoje k různým
situacím, přijde pochopení. A nám bude cizí negativní myšlení, nářky
nebo egoistické projevy.
Bude z nás vyzařovat LÁSKA. Ke všemu a ke všem.
Svatava Zettelmannová
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Kdo vymyslel …
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Koledy a vánoční písně, průvodci Štědrého večera

Slovo koleda pochází z latinského Calendae. Tak se říkalo dnům, v nichž
se slavil zimní slunovrat, a to dávno před křesťanstvím. Písně s vánoční
tematikou se už věky těší přízni posluchačů i tvůrců. A vznikají i nové hity.
Během slunovratu obcházeli pohanští kněží domy a zpívali rituální zpěvy,
které měly přinést štěstí a blahobyt. Odměňováni byli různými obětinami.
Stejný zvyk si posléze osvojili křesťanští kněží, oslavující narození Krista.
Koledy v pravém smyslu, tedy jako vánoční písně zpívané dětmi a
chudými, prosícími o výslužku, jsou až dílem středověku. Jejich původ
najdeme v jednoduchých gregoriánských zpěvech, které zapůsobily na
věřící při bohoslužbě natolik, že začali tvořit podobné písně. Podle
legendy je autorem první koledy svatý František z Assisi.

Vznik tradice
V Čechách je starodávný obyčej koled doložen ještě z předhusitské doby
ve spisu Štědrý večer mnicha Jana z Holešova.
Koledy se zpravidla ústním podáním předávaly z pokolení na pokolení,
bývaly upravovány a všelijak komoleny. Časem splynuly se světskými
písněmi a nechyběl v nich humor ani satira.
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Kdo vymyslel …
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Koledy byly vlastně prvními písněmi v českém jazyce. Měly přitažlivou a
nenáročnou melodii a prostý text.
Základním motivem byla radostná novina narození Spasitele, buzení
pastýřů, pouť Tří králů do Betléma, prosba o dárek i přání dobré úrody
hospodáři.
Na koledu se chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv. Štěpána, na Nový
rok, o dni Tří králů i na Hromnice.
Řada vánočních písní (mimo jiné Chtíc aby spal) se zachovala
díky Adamu Václavu Michnovi z Otradovic, který složil a vydal roku
1647 sbírku Česká mariánská hudba.
Ani dnes, kdy už koledování v podstatě zaniklo, asi nenajdeme člověka,
který by nezanotoval žádnou koledu. Třeba


Neseme vám noviny,



Narodil se Kristus Pán,



Půjdeme spolu do Betléma,



Veselé vánoční hody,



Jak jsi krásné neviňátko,



Štědrej večer nastal,



Slyšte, slyšte pastuškové,



Pásli ovce valaši,



Dej Bůh štěstí…

Veselé historky z koledování
Mnoho českých a moravských koled místo o Ježíškovi zpívá o
muzikantech a o tom, co se stalo samotným koledníkům. Ne vždy totiž
koleda dopadla k jejich spokojenosti.
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Kdo vymyslel …
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Například v Jaroměři si v 18. století zapsali, že „mládež při koledě dva i
více dní práci zameškává a že i ourazové, zhryzení od psů a jiné zlé

příhody se pacholatům stávají. Nejednou se sedlák zavře, že ho doma
není, a psa poštve.“
V Prachaticích zase musel „purkmistr rozsouditi spor mezi farářem a
kaplanem, kteří se o koledu mezi sebou div nepobili“. I koledníci si všimli
nenasytnosti některých kolegů a zrodila se humorná slova:
Já jdu na koledu, nesu si pytel,
Kdo mi ho dá plný, bude můj přítel,
Kdo mi ho dá půl, vezmu na něj hůl,
Kdo mi ho dá čtvrt, pošlu na něj smrt,
Kdo mi nedá nic, pošlu ještě víc.
Z Krkonoš je pro změnu koleda, která vypráví o tom, jak soused chtěl
ušetřit na koláčích a do zkažené mouky přidával brambory, přičemž jeho
čeledín příliš ochutnával povidla z hrušek. Jmenuje se Nastal nám den
veselý.
Takových netypických koled je však málo. Zastavme se raději u několika
nejznámějších vánočních písní (slovo koleda se stalo postupně
označením veškeré hudby s vánoční tematikou) od historie po
současnost. (Na samostatnou kapitolu by vydalo vyprávění o Vánoční mši
Jana Jakuba Ryby.)
Tichá noc, varhany a myši
Asi nejslavnější koleda – Tichá noc – vznikla náhodou. Dne 23. prosince
roku 1818 učitel Franz Xaver Gruber z tyrolské obce Arnsdorfu zjistil, že
mu myši rozkousaly měchy u varhan. Aby zdůvodnil při slavnostní mši,
proč na ně nehraje, napadlo ho s přítelem Josefem Mohrem, že napíší
zcela novou píseň, která se všem vepíše do srdce.
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Kdo vymyslel …
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwvvvwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Už následující ráno byla hotová nesmrtelná Stille nacht, Heilige Nacht,
rozepsaná pro dva sólové hlasy a sbor za doprovodu kytary. Zpívali oba
kamarádi a dětský sbor vždy opakoval poslední verš.
Ovšem ne každý návštěvník kostela byl spokojený. Příliš pobožní
venkované viděli v nové písni narušení zavedených pořádků.
Přesto se Tichá noc v krátké době rozšířila nejen v Rakousku, ale i v
Německu, kde ji roku 1840 dokonce vytiskli. Autoři však nikdy nedostali
honorář a zemřeli chudí. Tichá noc dorazila až do Ameriky a Indie a na
místě její premiéry dnes stojí kaplička.
Záhada anglické koledy o českém knížeti
Další slavná vánoční skladba pochází z Anglie. O kom se zpívá v
písni Good King Wenceslas? Mohl to být nešťastný mladý český kníže
Václav, který zahynul na hradišti v Boleslavi a stal se mučedníkem a
patronem českých zemí?
Melodie je prastará, z 16. století, tedy z doby dramatika Shakespeara.
Jenže v původním latinském textu nebylo o „dobrém králi“ ani slovo. V
Anglii nepochybně legendu o Václavovi znali, jak se však dostala do jejich
koledy? Také asi náhodou.
Ať tak, či jinak, roku 1853 si získala tato nová verze srdce všech
posluchačů a vypravila se kolem celého světa. Ten se dozvěděl o
panovníkovi, který byl dobrotivý a konal ušlechtilé skutky…
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Antioxidanty a volné radikály
Co jsou antioxidanty? Antioxidanty jsou přírodní látky. Zpomalují oxidaci,
zpomalují stárnutí. Antioxidanty působí tak, že přerušují řetězce reakcí volných
radikálů.
Antioxidanty jsou látky, které mají schopnost zničit - vyblokovat - volné
radikály. Nebýt antioxidantů, tělo by bylo náchylnější nejrůznějším infekcím a
možná i rakovině, předčasně by „zestárlo“. Tělo sice produkuje vlastní účinné
antioxidanty, ale většinu je nutné přijmout v potravě.

Co jsou volné radikály?
Tak jako vlivem času, slunce a deště železo rezaví (vzniká vrstva železitého),
sklo po letech křehne, dřevo vlhkem a s přispěním mikroorganizmů či
živočichů trouchniví, tak i v lidském těle neustále probíhá opotřebovávání. V
organismu nepřetržitě probíhá okysličování a látková výměna a některé látky,
které v důsledku těchto chemických reakcí vznikají, nejsou tělu vlastní, ba
naopak jsou pro tělo velmi škodlivé, a tyto látky označujeme jako Volné
radikály. Volné radikály jsou tedy látky, které působí škodlivě na lidský
organismus. Volné radikály jsou nestabilní molekuly, přirozeně se tvořící v
těle. Mohou napáchat spoustu problémů. Proto je pro zdraví organismu
nutné, aby tyto částice byly ihned po svém vzniku zachyceny a zničeny. Látky,
které mají schopnost volné radikály zničit, resp. blokovat, se nazývají
antioxidanty. Přesto v těle radikály vždy jsou, nelze se jim úplně vyhnout a za
určitých okolností (nemoc, stres, stáří) jejich tvorba dokonce stoupá.
Stárnutím i opakovaným stresem se zvyšuje tvorba volných radikálů a
zmenšuje se schopnost jejich eliminace. To vede ke změnám pružnosti vaziva
(kůže, šlachy, klouby) i jiným změnám ve vnitřních orgánech a cévách. Volné
radikály způsobují rychlé opotřebovávání tělních buněk hlavně, když se jejich
množství v těle zvyšuje špatnou výživou a pobytem ve znečištěném prostředí.

Zdroje volných radikálů
Některé oxidanty mají původ v potravě a životním prostředí. Potrava často
obsahuje řadu látek, které jsou zdrojem volných radikálů nebo jejich vznik
podporují. Jsou to například, dusitany, chlór, kyslík, ozón, peroxidy, oxidy a
jejich reaktivní sloučeniny (s volným vazebným elektronem na skupině
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obsahující kyslík), uhlovodíky (benzpyren) těžké kovy (železo a měď, zejména
v určitých sloučeninách a kombinacích), pesticidy, herbicidy. Jako volné
radikály mohou působit i jinak cenné polynenasycené tuky, tuky přepálené pod
vlivem tepla, světla a času za přístupu vzduchu zoxidované (žluklé). Výběr a
kvalita potravy je zásadní pro udržení zdraví. Významným zdrojem
antioxidantů je ovoce a zelenina.
Příklady antioxidantů:
Vitamín E
Vitamín E se v organismu „obětuje“ k odstranění volných
radikálů, obsadí a vyblokuje jejich agresivní volnou vazbu.
Zabrání tím hlavně oxidačním škodám na tukových
molekulách (polynenasycené mastné kyseliny).
Beta karoten
Organismus si z něj tvoří vitamín A. Betakaroteny mají
antioxidační účinky. Působí proti poškození buněk
volnými radikály a podporují imunitní systém.

Extrakt z rozmarýnu
Rozmarýnové
silice
jsou
silným
antioxidantem s prospěšným vlivem na
trávení. Rozmarýn je jedním z nejsilnějších
přírodních
antioxidantů
používaný
ke
stabilizaci různých přírodně konzervovaných
surovin.
Vitamín C
Významný a nepostradatelný vitamín,
důležitý i pro obnovu vitamínu E. Dodatečný
přísun je prospěšný v obdobích stresu,
nemoci a mimořádné zátěži.

Zdroj:https://www.nutram.cz/sites/default/files/obsah/stranky/novinky-trendy-vkrmivech/soubory/antioxidantyavolneradikaly.pdf
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Logománie – staronová posedlost

Ilustrační foto: Romo Fulnek

To není značkové. Jaká je to značka? Babi, tohle nosit nebudu, to je trapná
značka. Slýcháte tyto věty? Divíte se jim? Není třeba, jde o poměrně častý
jev. Je to logománie, posedlost značkami, ale netýká se jen mladé generace.

„Pamatuješ,
jak
si
Karáskovi
koupili
pračku
Romovku?“
„No jasně, to byla legrace. Karásková se tím chlubila po celém domě….“
„Do chvíle, než si Novákovi koupili pračku Philco. Přesně podle té hlášky z
jednoho
filmu:
Když
oni
Romovku,
tak
my
Philco.“
„Je pravda, že tehdy jsme byli úplně posedlí vším, co bylo takzvaně západní,
co byla cizí značka.“
Tak to je hovor dvou sedmdesátiletých dam, které vzpomínají na sedmdesátá
léta. Dobře dokumentuje, že posedlost značkami, která je nyní často
spojována s mladou generací, není nic nového. Největší vlnou posedlostí
obdivem k takzvaně značkovému zboží si česká společnosti prošla po roce
1989. Jednak k tomu přispěl fakt, že se otevřely hranice a začalo se dovážet
zboží, o kterém do té doby lidé jen snili. Ale zároveň byla taková móda.
16
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Devadesátá léta se nesla ve stylu velkých nápisů, výrazných vzorů, vše bylo
blýskavé, výrazné, z dnešního pohledu nevkusné. Typický úspěšný, moderní
člověk té doby vypadal nějak takto: barevná velká tepláková bunda s nápisem
výrobce sportovního oblečení a zlatý řetěz na krku. Z dnešního pohledu
naprostá hrůza.
„Pamatuji si, že když manžel byl na služební cestě v západním Německu,
donesl nám spoustu krásných barevných igelitových tašek s nápisy. Tam se
rozdávaly v obchodech ke zboží zadarmo, pro nás to byl módní doplněk.
Hlavně, že byl na tom německý nebo anglický nápis,“ vzpomíná
třiasedmdesátiletá Hana. „Dcera tehdy dokonce jednu obyčejnou západní
igelitku prodala kamarádce, ta po ní tak toužila, že jí za ní dala sto korun,“ říká
se smíchem.
Nyní se logománie projevuje poněkud jinak. Mladí lidé se rozdělují podle toho,
jakou značku mobilu používají, jakou značku počítačů. Většina z nich si potrpí
na určité značky oblečení. Už se pro ně vžil i poněkud legrační název
značkoholici.
„Moje vnučka šetří na jídle, jezdí tramvají na černo, v podstatě žije velmi
skromně a obrací každou korunu. Je jí líto dát peníze za lístek do divadla nebo
za dovolenou. Ale kupuje si zásadně drahé značkové kabelky a boty. Když mi
řekla, že kabelka, kterou nosí, stála třicet tisíc a to ji má ještě lehce obnošenou
koupenou od kamarádky, myslela jsem si, že si dělá legraci. Jenže ona se
omezuje, aby si mohla kupovat tašky a boty za desítky tisíc, jen proto, že jde o
výrobky jedné určité luxusní značky. To nechápu,“ vypráví šestašedesátiletá
Ivana. Její vnučka má jasno: „Miluju značky, kvalitu, luxus. Nechci mít tři levné
kabelky, ale raději jednu značkovou. Kdo tomu rozumí, pozná to, ví své. Ta
kabelka mi dává určitý status ve společnosti. Chápu, že tomu každý nemusí
rozumět, chápu, že babička si myslí, že jsem blázen. Ale pro mě je to prostě
podstatné.“
„Teenageři řešili, jakou značku kdo nosí, v západní Evropě už před třiceti lety.
Tehdy šlo o to, že kdo neměl správné logo na oblečení, byl takzvaně out. Nyní
se to přeneslo i na mobily a další věci a stalo se to běžné i u nás,“ říká
terapeut Jan Kulhánek z Psychologického centra Anděl. „Mladí lidé to často
dělají proto, že mají pocit, že jim ty takzvaně správné značky dopomohou k
oblíbenosti v kolektivu, k tomu, že se stanou mezi vrstevníky uznávaní,“
dodává.
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Říká, že velmi často se taková posedlost značkami začíná projevovat ve věku
kolem dvanácti let, kdy dětem velmi záleží na tom, aby byli oblíbení, aby měli v
kolektivu dobré postavení. Rodiče a prarodiče je v tom velmi často podporují.
Chtějí jim udělat radost, tak jim koupí to, co si děti přejí. Když je tomu naopak,
zle je.
„Přišel za mnou vnuk s tím, abych mu nic nekupoval na Vánoce, že bych mu
raději rovnou mohl dát peníze a on si na Vánoce koupí drahý mobil,“ vypráví
jednasedmdesátiletý Viktor. „Zjistil jsem, že takto obchází rodinu a nasbíral už
přes deset tisíc. Někdo říká, že je to dobré, lepší, než mu kupovat věci, které
nechce. Mně se to nelíbí. Proč by měl mít v patnácti mobil za patnáct tisíc,
když existují velmi kvalitní levnější typy. Vánoce snad mají jinou podstatu, než
obcházení a žebrání o peníze. Já ho v takovém životním stylu podporovat
nechci, tak jsem hloupý děda, který ho nemá rád a nechápe, že nejdůležitější v
životě je mít v patnácti drahý mobil jedné určité značky,“ říká.
Jenže na tom, aby se určitá značka stala symbolem úspěchu, po kterém
začnou toužit stovky tisíc mladých lidí, pracují týmy expertů na marketing a na
psychologii. Je to obrovský byznys a ti, kteří značky kupují, jsou jen malými
pokusnými zvířátky, na kterých se zkouší, co funguje a co ne. Takže zatímco
oni si myslí, že udělali skvělý nákup, ve skutečnosti jsou jen oběťmi systému,
který je testuje. Jenže ten systém je tak důmyslně propracovaný, že je těžké
ho prokouknout. A vlastně ho ani prokouknout většina lidí nechce. Jednodušší
je koupit si kabelku s určitým logem, protože stejnou kabelku nosí sousedka a
stejnou kabelku propaguje támhle na billboardu ta nádherná herečka, která se
nám líbí. Je to vlastně hra, která může zpříjemnit, ale také pořádně
zkomplikovat život.
Je ale zbytečné tvrdit, že logománie je výhradně záležitostí mladé generace a
že dříve měli lidé jiné starosti. Ne, po značkovém zboží lidé toužili vždy, jde jen
o to, že dříve neměli tolik příležitostí si ho pořídit. Tak až přijde vnučka s
přáním, že by na Vánoce chtěla jedny určité džíny, ale výhradně ty jediné,
jinou značku zásadně ne, nedivme se, nesmějme se jí, neodsuzujme ji.
Určitým obdobím logománie si obvykle totiž projde ve svém životě každý. Ti
šťastní ho překonají a pak se mu už jen smějí ve vzpomínkách.
Autor: Vratislava Hofmanová ,

Zdroj: https://www.i60.cz/clanek/detail/21284/logomanie-staronova-posedlost
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DpS Koutkova
Vernisáž fotografií pana Šustra
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DpS Koutkova
Canisterapie

Pečeme v hobby
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DpS Koutkova
Promítání fotografií z akcí konaných v našem domově.

Cestování s paní Miluškou Mrvkovou. A nejen to.
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DpS Koutkova
Narozeninová kavárnička. Hudba: Kmochovi sirotci

Předvánoční turnaj v ruských kuželkách o hodnotné ceny.

22

DpS Kubešova

Kavárnička s Kmochovými sirotky
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DpS Kubešova

Poslední přípravy na „Barevné vánoce“
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DpS Kubešova

Zdobíme vánoční stromky
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DpS Kubešova

„Ježíškova vnoučata
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Cestování a zajímavosti
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ADVENT 2018
Kam letos vyrazit za nejlepšími vánočními trhy a užít si tak dosyta
pohádkovou atmosféru Adventu? Vánoce nejsou jen nákupy
vánočních dárků, pečení cukroví a instalace světelných ozdob, ale
také návštěva trhů s krásným stromečkem, bohatým osvětlením a
svařeným vínem. Pojďme se podívat, kde jsou nejkrásnější vánoční
trhy v České republice a v okolních zemích.









Nejlepší vánoční trhy v České republice
Praha: prakticky na každém větším pražském náměstí narazíte na
vánoční trhy. Nejkrásnější jsou však na Staroměstském náměstí, kde
je i největší strom a bohatý kulturní program.
Olomouc: nejkrásnější vánoční trhy na Hané jsou v Olomouci na
Horním náměstí
Brno: v Brně najdete skvělé vánoční trhy na náměstí Svobody, pojaté
jako místo oslav a zábavy. Na Dominikánském náměstí vás čekají
vánoční gurmánské speciality. Zajímavý je i Zelený trh s prodejci
v kostýmech
Český Krumlov: díky krásnému místo, vypadají vánoční trhy
v Českém Krumlově opravdu pohádkově
Loket: obdobně jako v Českém Krumlově i vánoční trhy v Lokti jsou
velmi krásné díky svému umístění.
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Kuks: zajímavé vánoční trhy najdete také na Kuksu, ale zde pozor, ty
končí dříve, než jinde ostatní začínají, již 19.11.
Valašské Klobouky: tradiční Mikulášský jarmark 2.12.
Nejlepší vánoční trhy v Německu
Drážďany: s přehledem nejnavštěvovanější německé město na
vánoční trhy. Díky dobré dostupnosti z Prahy sem vyráží i celá řada
jednodenních zájezdu a slevové portály se předhánějí, kdo nabídne
levnější zájezd. Vánoční trhy v Drážďanech na Striezelmarkt jsou
navíc opravdu velkolepé.






Regensburg: oblíbené a blízké vánoční trhy najdete v Regensburgu
Norimberk: Ještě relativně blízko jsou i obrovské vánoční trhy
v Norimberku
Frankfurt nad Mohanem: zde najdete jedny z nejvyhlášenějších
vánočních trhů v celém Německu
Bamberg: vánoční trhy v Bambergu jsou taktéž věhlasné. Říká se mu
město betlémů.
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Nejlepší vánoční trhy na Slovensku
Bratislava: v Bratislavě najdete asi ty nejlepší vánoční trhy z celého
Slovenska. Nejvíce stánku najdete tradičně na Hlavním náměstí


Banská Bystrica: I zde najdete vyhlášené vánoční trhy

Nejlepší vánoční trhy v Evropě








Záhřeb: zde kupodivu najdete jedny z nejvyhlášenějších vánočních
trhů Evropy
Colmar: samo o sobě krásné
město, vánoční trhy mu dodávají
ještě větší atmosféru
Vídeň: hlavní město Rakouska se
pyšní
opravdu
věhlasnými
vánočními trhy
Budapešť: vánoční trhy přímo
u basiliky jsou překrásné
Krakow: zde tradičně najdete
vánoční trhy před Sukiennicí
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ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU OBYVATEL
22. 11. 2018
Účast personálu: Chalupová, Němcová, Chládková, Filková, Dvořáková
Účast obyvatel: pan Josef Kříž, pan Emil Škorpík, Ing. Stanislav Tesař, pan Jan Vrbka
Mgr. Chalupová


Domov dostane celkem cca 30 nových elektrických polohovacích postelí.



Začala rekonstrukce dorozumívacího zařízení. Nejprve inspekční pokoje, aby v nich
mohli být ubytováni klienti, na jejichž pokojích se bude pracovat. Klienti budou také
dočasně ubytováváni v upravených televizních místnostech. Rovněž může klient
pobývat u své rodiny (po dohodě s rodinou).



V lednu se bude rekonstruovat hobby místnost, vrátnice a kanceláře. Sociální
pracovnice budou mít kancelář namísto personalistky, aby byly více dostupné pro
veřejnost i pro klienty.



Aktivizační pracovnice budou mít programy na patrech, uvažuje se příp. o upravení
kadeřnictví na menší hobby místnost.



Během předvánočních akcí a o svátcích budou práce přerušeny.



Domov bude po projednání se zřizovatelem navyšovat kapacitu o 2 lůžka. Bude
zrekonstruován sklad za bufetem a vznikne tak dvoulůžkový pokoj v 1. patře. Zároveň
s tím se navýší počet personálu na Domově se zvláštním režimem o 1 pracovníka pro
pohybovou aktivizaci. Další navýšení personálu je rovněž přislíbeno na příští rok 2019
po jednání se zřizovatelem.



Jsou plánovány další rekonstrukce - nové dveře pro východ z bufetu, markýza nad
posezením klientů venku u bufetu, dále je plánováno vybudování východu z Domova
se zvláštním režimem. Čeká nás do budoucna výměna střechy a jednáme o zateplení
kaple.

Mgr. Němcová


Inspekční pokoje po dobu rekonstrukce nebude možné využívat k ubytovávání
návštěv.



Rekonstrukce bude probíhat i během víkendů.
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Pokoje po rekonstrukci budou vymalovány přibližně stejnými barvami, možná to
nebude úplně totožný odstín.



Na koupelnách v 1. a ve 2. patře se mění topení, byly rezavé trubky ve stoupačkách.
Tyto opravy nesouvisí s rekonstrukcí dorozumívacího zařízení, ale probíhají naráz. Šlo
o havarijní stav, který bylo třeba ihned řešit.



Proběhla konzultace Spojené akreditační komise na zhodnocení systému podávání
léků. Nebylo nalezeno žádné pochybení. Jako rizikové bylo vyhodnoceno užívání léků
klienty, kteří si je chystají a užívají sami. Pokud by léky užívali špatně, přesto za to
Domov nese odpovědnost. Bylo doporučeno, aby klienti v případě předepsání léků na
tři měsíce dopředu nedostávali na pokoj všechny léky naráz. Personál také musí
kontrolovat dobu expirace těchto léků. Klienti, kteří užívají léky sami, budou poučeni.

Chládková


18. 12. nebo 19. 12. přijdou do Domova zástupci Města Třebíč rozdat klientům
vánoční balíčky, termín bude upřesněn.



Termíny nákupů pro klienty bude v zimě možná třeba měnit na základě aktuálního
počasí (aby bylo možné vyjet autem).

Dvořáková


Na Vánoce je objednáno vánoční cukroví, z cukrárny V Uličce. Na jídelníčku budou
klasicky zařazena tradiční vánoční jídla.

Pan Škorpík


Dotaz na rozdíl mezi platy zdravotních sester v Domovech pro seniory a
v nemocnicích. Němcová: platové tabulky jsou stejné, v nemocnicích nabízejí
náborové příspěvky a osobní ohodnocení. Je tedy obtížné sehnat zdravotní sestru do
Domova, o toto místo není zájem.



Připomínky pro nutriční terapeutku a pro kuchyň jsou předávány průběžně.



Poděkování aktivizační pracovnici Romaně Poskočilové za spolupráci na tvorbě
kroniky.



Poděkování pracovnici recepce Renatě Krejčové za organizaci spousty zajímavých
akcí v Domově.
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Zamyšlení nad významem poděkování a nad tím, jak se v současné době mezi lidmi
vytrácí základní zdvořilost.



Je možné, že již nebude dodávat články do Seniorského koutku. Připravené již brzy
budou zveřejněny všechny a dále se uvidí.

Pan Kříž


Pochvala sladkého oběda každý pátek.

Pan Vrbka


Upozornění, že ceny léků se liší od lékárny k lékárně. Němcová: ceny ovlivňují
distributoři léků, záleží, za jakou cenu lékárny nakoupí.

Pan Tesař


Poděkování za péči sester, pečovatelek a rehabilitačních pracovníků, jejich práci je
třeba ocenit.



Měl možnost srovnání péče v nemocnici a u nás. V nemocnici se podivovali nad
kvalitou péče v našem Domově.

Příští schůzka Výboru obyvatel proběhne 21. 2. 2019 (v případě potřeby dříve), ve školící
místnosti.

Zápis provedla: Mgr. Magdaléna Filková

V Třebíči dne 23. 11. 2018
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Trénink paměti
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 Napište co nejvíce názvů měst, která začínají na
písmeno „B“

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….

 Přečtěte si jednotlivá slova a utvořte dvojice, podle
toho, jak si myslíte, že k sobě patří.
vzduch
květina
vidlička
chleba
stůl
dům
talíř

máslo
adresa
židle
voda
polévka
květináč
lžíce

 Vytvořte jednoduchá slovní spojení, která budou
obsahovat slova začínající vždy písmenem „K“.
např. kůň kluše
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
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Trénink paměti
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Vánoční kvíz
Test pro pobavení, aby
nám připomněl některé
již pozapomenuté pojmy
spojené s vánočními
tradicemi.

JMELÍ
a/ Keřík rostoucí
v korunách stromů
b/ Velkokvětá orchidej
c/ Tříslovina obsažená
v dřevinách

VRKOČ
a/ Slaný sýrový
pletenec, jinak zvaný korbáčik
b/ Věnec z kynutého těsta se zapíchanými dobrotami
c/ Světlomilná ovíjivá rostlina

PURPURA
a/ Směs drcených vonných pryskyřic
b/ Zánětlivé bércové onemocnění
c/ Červené barvivo používané k barvení vlasů

ADVENT
a/ Náboženské učení starých Inků
b/ Plošná míra
c/ Období 4 týdnů před Štědrým dnem

MUZIKA
a/ Štědrovečerní ovocná pochoutka
b/ Zlatý přívěsek, většinou rolnička nebo zvoneček
c/ Rumunský lidový tanec

KADIDLO
a/ Účinný prostředek k léčení zácpy
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Trénink paměti
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

b/ Malý dřevěný nočník
c/ Voňavá pryskyřice k provonění kostelů

RORÁTY
a/ Falešné zuby upírů
b/ Jitřní bohoslužby
c/ Tažní ptáci podobní vlaštovce

ŠTĚDROVKA, CALTA, PLETENICE
a/ Filcová bota s nápletem (valaška)
b/ Nakažlivá nemoc prasat
c/ Sladká vánočka

ZLATÉ PRASÁTKO
a/ Štědrovečerní vidina
b/ Píseň Elvise Presleyho
c/ Pohádková postavička z pohádky O třech prasátkách

ČERNÝ KUBA
a/ Černý korzár z Karibiku (původem z Kuby)
b/ Štědrovečerní jídlo
c/ Kominík chodící před Vánocemi vymetat komíny

KOLEDA
a/ Dědičné onemocnění kolenních kloubů, propukající hlavně o Vánocích
b/ Kukla nočního motýla
c/ Vánoční píseň

BARBORKY
a/ Středověké čarodějnice používající k bití dětí větévky třešní a zlatice
b/ Sladké vánoční pečivo ze sušených třešní
c/ Větvičky třešní či zlatice trhané na svatou Barboru

Řešení: jmelí a/, polaz c/, vrkoč b/, purpura a/, advent c/, muzika a/, kadidlo c/, roráty b/,
štědrovka c/, zlaté prasátko a/, černý kuba b/, koleda c/, barborky c/
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Pro zasmání…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” oznamuje ženě na začátku prosince
pan Vaněk. „Stačí, když mne budeš milovat a budeš mi věrná.”
„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti koupila kravatu.”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese,
hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: „Ivano, máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”
U štědrovečerní večeře se sejde 13 lidí. Tchyně se vykloní z okna a volá na tuláka:
„Pojďte sem nahoru, budete čtrnáctý!”
Tulák odpoví: „S váma bych nešel ani v tom případě, že bych byl první a vy jediná na
světě!”
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce,
abych jí pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”
Jde slepý a jednooký k babičce, jdou lesem a najednou si jednooký větví vypíchne i to
druhé oko a povídá: "Tak jsme došli."
Slepý na to: "Ahoj babi."
Otázka: Co je to 90-50-90?
Odpověď: Jízda městem kolem dopravního policajta.
Jeden koktavý pán si stěžuje, že mu koktání překáží v jeho práci:
"A co máte za zaměstnání?" ptá se druhý.
"Sta-starám se o sle-slepi-pice v drůbežá-žárně".
"No a jak vám to může vadit?", diví se druhý.
"No já-já ráno vy-vyháním slepi-pice ven do ohrady, to stačí j-jen říct pi pi pi pi pi, a
všech pě-pět tisíc slepi-pic je ve-venku. No a ve-večer, když je mu-musím zahnat do
ku-kurníku, tak na ně vovolám kšá kšá, ono se jim mo-moc ne-nechce, ale nanakonec všechny za-zalezou, a-až na je-jednu. A na tu se
j-já ro-rozčílím, a vo-volám na ní kšá kšá, ty slepice jedna pi-pi-pi-pi-pi-pitomá, a pět
ti-tisíc slepic je zase ve-venku."
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se narodil v Přešticích, kde byl
jeho otec učitel. Už jako osmiletý
hrával klavírnísonáty, učil se na
housle a na varhany. Za svůj
život složil přes 1400 děl.
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Kronika událostí

DpS Koutkova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V prosinci oslaví své narozeniny:
paní Čermáková Blanka
paní Petrová Olga
pan Vaverka Jan

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

Vítáme nové obyvatele:

Pana Václava Havelku
Pana Antonína Rössla

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila:

paní Baštářová Marie
paní Macálková Pavla
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Kronika událostí

DpS Kubešova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V prosinci oslaví své narozeniny:
paní Ludmila Dvořáková
paní Marie Picmausová
paní Anežka Šindelková
paní Jiřina Vostalová
pan Jaroslav Průša
pan Zdeněk Vítek

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti

Vítáme nové obyvatele:
Paní Martu Štveráčkovou
Paní Jaroslavu Kolouchovou

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
paní Mária Kociánová
paní Božena Vilímková
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

„Šlechtic, který je pro reformu, je jako krocan, který je pro Vánoce.“
— Maggie Smithová anglická herečka 1934
„Že jsi dospěl, víš v době, kdy se žádná z věcí, co si přeješ, nedá
koupit v obchodě.“ Autor neznámý
„Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě.“
Charles Dudley Warner
Svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak
velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro
své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili
jeden z druhého. Matka Tereza
Není pravda, že v životě rozhodují okolnosti. Naopak: Okolnosti jsou
vždy nové rozcestí, na kterém rozhoduje náš charakter.
José Ortega y Gasset
Buď si vědom svých sil, potřeb a možností, pak budeš mít na každé
cestě, na niž vykročíš, kamarády. Tibetská životní moudrost
Jestliže máš naspěch, jdi pomalu. Jestliže máš obzvlášť naspěch, jdi
oklikou. Japonské přísloví
Jsi v každém okamžiku poutník, který musí rozhodovat o své vlastní
cestě. Hermann Stehr
Kamkoliv jdeme - vždy je to domů. Novalis

Koutkova - Kubešova
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