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DpS Koutkova

Ohlédnutí za KVĚTNEM…
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Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech…
Odpolední CUKRÁRNA – posezení u kávy…
Canisterapie na pokojích a OZR- 9. 5., 15. 5.
U3V – 17. 5., 22. 5.
Tvoření s dětmi z MŠ – 22.5.
Dobrovolníci 15.5.
Důchody 15. 5.
Tvoření s dětmi – 21.5.
Výlet do ZOO Jihlava 23.5.
Beseda s městskou policií – 27.5.
KAVÁRNIČKA 28. 5.

Připravujeme v měsíci ČERVNU…
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 Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech…
 Odpolední CUKRÁRNA – posezení u kávy…
 Canisterapie na pokojích a OZR- termín upřesníme na týdenních
plakátcích









Krajské kolo ve hře pétanque - 11.6. ve 13.30 hod. v DpS Man. Curieových
U3V – 5.6. a 12. 6. v 10.00 a ve 13.00 hod. ve škol. místnosti
Den sociálních služeb- 12.6.
Dobrovolníci 13.6. v 15.15 hod.
Důchody 17. 6. v kanceláři soc. pracovnic od 10.00 hod.
Žonglér – 25.6. ve 14.00 hod. v atriu domova
KAVÁRNIČKA 20. 6. od 14.30 hod. v atriu – oslava všech obyvatel našeho
domova, kteří se narodili v měsíci červnu /hudba: p. Fialová, p. Švarc /

Mše Církve římsko – katolické
v sobotu 1. 6., 15. 6., 29. 6. ve 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře
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DpS Kubešova

Ohlédnutí za květnem…
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Cvičení jogy – každý čtvrtek v 14.30 hodin
Výlet do cukrárny s dobrovolníky z kraje – 2.5.
Vystoupení dětí MŠ Světlo ke dni matek– 9.5.
Tvoření v rámci projektu „Senioři a děti“ – 13.5.
Důchody - 15.5.
Filmové hodinky
Individuální činnosti imobilních klientů
Canisterapie – vždy v pondělí
Tvořivé dílny
Sázení květin na terasu
Cvičení paměti
Společenské hry
Sportovní hry
Kavárnička s oslavou narozených v měsíci KVĚTNU – 29.5.
v 14.00 hodin
 Výlet – 23.5.
Připravujeme v měsíci červnu…
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Důchody - 17.6.
Filmové hodinky
Individuální činnosti imobilních klientů
Canisterapie – vždy v pondělí
Tvořivé dílny
Pečeme, vaříme
Cvičení paměti, Sportovní hry
Joga – vždy ve čtvrtek v 14.30 hodin
Výlety v okolí domova
Setkání s dětmi z MŠ Demlova v rámci projektu Mezigenerační
setkání – datum upřesníme
 Harmonika s paní Jakubovou – datum upřesníme
 Žonglérské vystoupení pana Ošmery – 28.5. v 10.00.hodin
 Kavárnička s oslavou narozených v měsíci červnu - datum
upřesníme
Mše svatá v měsíci červnu
V úterý 4.6 a 18.6. ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve druhém patře
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž
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První mezigenerační setkání
V pondělí 13.5.2019 dopoledne proběhlo na našem domově
první mezigenerační setkání našich seniorů a dětí z mateřské
školy na Demlové ulici.
Od samého počátku bylo setkání prodchnuto krásnou energií
a radostí. Děti se chovají vždy přirozeně, to všichni známe,
bylo ale zajímavé sledovat je při bezprostředním kontaktu s
pro ně cizími seniory. Vesele štěbetaly, o práci se s nimi dělily
a nestyděly se požádat o pomoc. Všichni měli radost
z vyrobených květin. A krásné bylo i rozloučení. Žádné na
shledanou, děti chodily k jednotlivým klientům a objaly je nebo
podaly ruku, některé se přitulily a daly i pusu. A tak můžu říct
za všechny naše klienty, že už se těšíme na další setkání.
Svatava Zettelmannová
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Smrt

Při vyslovení tohoto slova se starší generace pokřižuje, mladí si
odfrknou. Proč tomu tak je a proč se stala smrt něčím, o čem se
nemluví?
Naši rodiče a prarodiče vyrůstali v naprosto odlišných podmínkách.
Stáří a nemoc nebylo v rodině nic neobvyklého. Děti byly od malička
konfrontovány s vývojem stáří nebo nemoci a následně i smrti.
Většina rodin na malých městech a na venkově měla kromě svých
prostor i tzv. vejminky. Byla to často jedna místnost s kuchyní
přistavená k „hlavní“ části domu. Mívala zvlášť vchod a často byla
překlenuta „forhauzem čili průjezdem“. Staří přenechávali s láskou své
dosavadní bydlení „mladým“ a uchýlili se na vejminek. Do pozdního
věku se podíleli na chodu domácnosti a hospodářství a děti s nimi
byly v úzkém kontaktu prakticky od svého narození. Proces stárnutí
braly jako přirozenou věc. Většina rodin byla věřící, chodila do
kostela, modlila se u společného jídla. O staré a nemocné bylo vždy
postaráno a to i při nepřetržitém a náročném pracovním dni. Po práci
bylo nutno opatřit hospodářství a tak se často končilo ve večerních
hodinách. Děti musely přiložit ruku k dílu a nezřídka i dělaly
společnost a drobné služby nemocným nebo starým prarodičům.
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V jejich přítomnosti se hovořilo o blížícím se konci, s umírajícím se
projednával způsob pohřbu a další podrobnosti.
Smrt byla stejně přirozená jako zrození.
Dnešní generace
podmínkách.

mladých

již

vyrůstá

v naprosto

odlišných

Doba se zrychlila, požadavky na výkon práce a hlavně čas strávený
v zaměstnání se znásobily. Uštvaní rodiče naučili své potomky, že je
potřeba být samostatný. Nakoupili jim počítače, tablety a mobily na
kterých děti hrají celé hodiny. Ztratily schopnost obyčejné lidské
komunikace. Jsou uzavřeny do sebe, z krvavých her na počítači a
z médií se naučily, že násilí je přirozené a kdo jde tzv. přes mrtvoly,
dojde nejdál. A protože se staří a nemocní lidé odkládají do různých
zařízení, není nikdo, kdo by dnešní generaci předával samozřejmé
příklady slušnosti, empatie, soucítění apod.
Samozřejmě se také nemluví o nemoci a smrti. Rodiče se mylně
domnívají, že tak děti ušetří lidského trápení, netuší však, že jim tím
ubližují pro celý život. Je jasné, že v dnešních podmínkách, kdy rodiče
jsou celý den pryč a často i o víkendech, kdy sdílejí s dětmi 2+1
v panelácích, není možné starat se zde o nemocného a starého
člověka. Ale děti by měly pravidelně prarodiče navštěvovat, trávit
s ním čas a chápat, že i nemoc a hlavně stáří je součástí života. A že
starý člověk není překážka nebo brzda rodiny, ale především ten, kdo
dal jejich rodičům život a ti ho tak mohli dát zase svým dětem..
Zrození je nesmírně těžké. Dítě (duše) jde z krásného „domova“ do
neznámého světa plného těžkých zkoušek. Je vytrženo z bezpečí
mateřského lůna a vystaveno všem negativním vlivům. Starý člověk
umírá a vrací se „domů“. Nasedá do stříbřitého letadla, kde na něj
čekají všichni, co již odešli – rodiče, příbuzní, kamarádi, s úsměvem
jej vítají a objímají a zůstanou s ním po celou dobu, kdy se letadlo
vznáší výš a výš, až k obrovskému světlu plném lásky, které je
laskavě přijme..
Svatava Zettelmannová
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Jóga
Co je vlastně Jóga?
Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je
známé po celém světě a užívá se v mnoha významech. Označuje
filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a
duchovní cvičení. Rozumí se pod ním i určitý způsob života. Jóga je
naukou o těle, mysli, vědomí a duši. Znalost anatomie a fyziologie
lidského těla využívá jóga v propracovaném systému tělesných
cvičení a očistných technik, které pomáhají udržet tělo zdravé a v
dobré kondici. Pomocí dechu učí jóga pracovat s jemnou energií –
pránou.
Jedním z cílů jógy je dosažení klidu mysli a rovnováhy mezi tělem a
myslí. Jóga vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k
dosažení klidu mysli. To se projeví jako harmonie v lidských vztazích,
láska ke všemu stvořenému, nesobecká práce pro společnost. Jóga je
široká nauka. Zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému
založení a orientaci lidí, všechny vedou ke stejnému cíli – naučit se
naslouchat svému srdci a poznat své Já. Překonat čas a prostor,
rozpustit se a splynout s kosmickým vědomím, být jedno s Bohem…
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Zajímavosti z Ukrajiny
Ve čtvrtek 16. května se ve školící místnosti našeho domova uskutečnila
vysoce fundovaná přednáška o Ukrajině. Přednášejícím byl evangelický farář
Miki Erdinger z Třebechovic pod Orebem v okrese Hradec Králové. Přítomných
25 účastníků se zaujetím sledovalo jeho vyprávění doplněné promítáním
obrazového materiálu, které trvalo 70 minut.
Jmenovaný kněz působil ve 3 obcích se svou manželkou - učitelkou na
jihu Ukrajiny obývané volyňskými Čechy. Oba bydleli v obci BOHEMKA ve
dvouposchoďové budově. V přízemí byla obřadní síň pro bohoslužby. Mimo
kněžských úkonů vyučovali, manželka ve zdokonalování českého jazyka,
ostatním předmětům, 3 hodiny denně, pan Miki. Po uplynutí 6 měsíců se
s radostí, plni dojmů a zážitků vrátili domů.

Život na vesnici
Obyvatelé žijí v malých domcích, jeden jako druhý, všechny podél silnice.
Mají stejnou barvu, bílou a modrou. Milují také barvu žlutou, protože je zdobí
jeden pruh vlajky (modrá a žlutá). Každý skromný domeček má přístřešek
zastíněný zelení. To proto, že v něm po dobu 6 měsíců, kvůli velikým vedrům,
přebývají. Za stavením má každý velký pozemek, který jim poskytuje vše
potřebné k obživě. Všechna stavení jsou postavena z bláta (tzv. vepřovic),
kterým prospívá horké počasí. Při deštivém počasí se mohou i rozpadat.
Silnice jsou prašné, spíš polní, po asfaltu ani památky. S hygienou to není
nejlepší. Chybí pitná voda. Studně se vrtají až do hloubky 18 m. Místo
záchodové mísy jim slouží vyhloubená díra a kousek prkýnka nebo na způsob
latríny.
Trápí je veliké sucho, téměř všechny rybníky vyschly.

Životní úroveň
Je velice nízká, jsou nenároční, skromní a zvláště pracovití. Jsou od
malička zvyklí všechno si vypěstovat doma. Na zahradách vidíte převážně obilí,
kukuřici a slunečnici, která je vývozním artiklem. Dovedou ji žvýkat celý den i se
slupkou. Pěstují ovoce i zeleninu a především rajčata, okurky, melouny, hrozny
a chutnají jim moruše.
K obživě jim slouží hlavně kravské mléko a jeho produkty a 3 krávy prý
uživí celou rodinu. Kromě krav je vidět na dvorech velké množství slepic,
kohoutů, kuřat, kačen, husí, králíků je méně, stejně i vepřů.
Jejich měsíční důchod je 1500 Kč a ceny přibližně stejné jako u nás. Je to
až neuvěřitelné, největším příjmem jsou jimi vypěstované potraviny.
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V každé vesnici jsou 2 – 3 obchůdky se základním zbožím, do města to
mají asi 70 km s méně dostupnou dopravou.

Školství
Každá z těchto tří obcí má mateřskou a základní školu. Téměř všechny
děti vyšší vzdělání nemají, protože musí hospodařit doma. Ke studiu jsou
potřebné finanční prostředky, a ty chybějí.
Malé kulturní domy jsou ve všech vesnicích využité asi 4 x ročně, kde
vystoupí malé i větší děti, pěvecký soubor a slavnost ukončí volnou zábavou.

Zdravotnictví
Patří mezi nejvíce problematické a nedokonalé. Malí a dospělí se léčí
doma, kde mají k dispozici tzv. „DOMÁCÍ MEDICÍNU“ složenou ze semen a
rostlin všeho druhu.
Veškeré náklady spojené se zdravím vyžadují velké finanční náklady, na
které mnozí nemají, za vše se platí.
Chcete-li se dostat k lékaři, nejlacinější je sehnat auto. To stojí 200 Kč,
sestře u lékaře také 200 Kč, jinak se k lékaři vůbec nedostanete a tomu dáte
500 Kč a to nepočítám částku za obdržené léky. A kdo peníze nemá – zemře.

Sociální péče, pohřebnictví
Mají – li volynští Češi žijící v těchto třech vesnicích malý výdělek, menší
mají také důchod. Pracovitější jsou ženy, které doslova dřou, aby žily.
Muži důchodci jsou lenivější a pohodlnější, a věnovat se také občas
manželkám i po stránce sexuální, zapomněli. Dožívají se průměrně 58 let, ženy
déle.
Většina obyvatel umírá doma. Někteří usilují o umístění v domovech pro
seniory, ale musí se rozloučit se vším movitým i nemovitým majetkem.
Každý zemřelý má svůj hrob, nelze pochovat do jednoho hrobu dvě nebo
více osob. Příbuzní přicházejí poklonit se jejich památce 2 x ročně, potom ještě
později. Zemřelí se pohřbívají hned druhý den, vzhledem k vysokým teplotám.
„Buďme rádi, že žijeme v naší krásné vlasti“, ukončil své vyprávění
evangelický kněz.
Státní vlajka a znak Ukrajiny
Emil Škorpík
II. patro
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Proč senioři slábnou a tloustnou? Jejich tělo
je úplně jiné
Senioři mají oproti mladším
lidem řadu výhod. Jsou
zkušenější, umí v životě
"chodit", mají za sebou
strasti při zakládání rodiny a
většinou i více našetřených
peněz. Jednu věc ale
dokáží jen stěží, a vědci
dlouho nevěděli proč. Nyní ale zjistili, proč starší lidé nedokáží zhubnout. Tělo
seniorů je totiž jiné než tělo mladších lidí.

Rozhodli jste se, že zhubnete?
Pokud je vám nad 50 let, půjde to už jen velmi těžko. Existují totiž různé
faktory, které komplikují úbytek hmotnosti v dospělosti a ještě více ve stáří.
Upozornil na ně v italských médiích psychiatr Stefano Erzegovesi z Centra pro
poruchy příjmu potravy na klinice San Raffaele v Miláně.
Mnoho studií ukazuje, že i ti, kteří jsou fyzicky aktivní po třicátém roce života,
ztrácejí svalové buňky. Ty postupně nahrazuje tuk, svaly ale spotřebovávají
více kalorií než tuk, a proto vede menší množství svalové hmoty ke zpomalení
metabolismu. Proto tělo potřebuje méně kalorií, což je pravidlo, které lidé
většinou nedodržují. Starší lidé navíc trpí bolestmi, a proto se méně pohybují.
To ale vede k rychlejší ztrátě svalové hmoty a tělo ukládá nevyužité kalorie ve
formě tuku.
To je jen jedním z důvodů, proč starší lidé obtížně hubnou. Dalším je
menopauza, která u žen znamená nejen snížení estrogenů, ale celé
hormonální výbavy, což u žen v souvislosti se změnou bazálního metabolismu
vede k nárůstu hmotnosti. Muži ale nemají o moc více důvodů k radosti,
podobné je to u nich s poklesem testosteronu. Ten je sice pomalejší a
postupnější, ale stejně významný. U obou pohlaví je tedy úbytek svalové
hmoty způsoben také poklesem hladiny hormonů.
Podle lékaře ale hrají roli i další faktory. Například strava. Chuť a vůně totiž u
starších lidí pomalu ustupuje, což vede k tomu, že upřednostňují stejnou
stravu, nebo takovou, která má velmi silnou chuť, například čokoládu.
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Zdraví
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V tu chvíli ale lidem hrozí přebytek rafinovaných výrobků.
Problém je ale i v těle samotném. Zvyšování hmotnosti totiž mění
metabolismus lidského těla a kupříkladu sedmdesátiletý muž, který ze 130 kg
zhubnul na 90 kg bude potřebovat méně kalorií než ten, kdo nadváhu nikdy
neměl. Hmotnostní ztráta totiž vede tělo k myšlence, že nastává období hladu,
a proto se tělo snaží udržet kalorie jak to jen jde.
Dalším důvodem, v čem se starší lidé liší od mladších, je psychika. Senioři
nemusí trpět poruchou příjmu potravy, často ale jako stimulant emoční pohody
používají právě potraviny. Jedí, když jsou smutní, osamělí nebo opuštění.

Jedinou cestou je pravidelné udržování svalové hmoty.
To může pomoci rychlejšímu metabolismus nebo alespoň částečně
kompenzovat jeho zpomalení. Fyzická aktivita by se ale neměla přehánět a
měla by odpovídat věku. Navíc, pokud není pravidelná a nezačala dávno před
tím, že daný člověk zestárl, bude mít mnohem menší účinky.
Důležitá je také strava. Starší lidé by měli konzumovat více bílkovin, ale ne
kalorií. Právě to pomůže udržet svalovou hmotu na přijatelné hladině.
Živočišné bílkoviny by měly být nahrazeny rostlinnými bílkovinami a jídlo by
nemělo být používání jako prostředek na zahánění samoty. Důležitá je totiž i
psychická pohoda, která k hubnutí a zdraví obecně přispívá poměrně velkou
měrou.

Stejně tak jako klademe důraz na dostatečný přísun bílkovin,
musíme věnovat zvláštní pozornost i příjmu sacharidů.
Nedostatek znamená málo potřebné energie pro tvorbu svalstva a přebytek se
může změnit v nežádoucí tuk. Pokud chceme využít sacharidy jako zdroj
energie, musí být zajištěn jejich odpovídající přísun. Velmi důležitá a mnohdy
klíčová je rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Sacharidy obsahují
méně energie než tuky, proto osoby dávající přednost stravě s vysokým
podílem sacharidů jsou mnohem méně náchylné k ukládání tuku ve srovnání s
osobami,
které
dávají
přednost
nízkému podílu sacharidů s vysokým
podílem
tuků.
Sacharidy
jsou
přednostně využívány jako zdroj
energie a tak se jen málo sacharidů v
těle mění na tuk.
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Sacharidy (cukry)
Nejsou jenom hlavním
zdrojem energie,
dodávají našim
potravinám chuť a
celkovou rozmanitost.
Podle výživových
doporučení našich
dietologů, by nejméně
55 % denního příjmu
energie mělo pocházet
právě z různých zdrojů
sacharidů převážně
škrobového původu (obiloviny, cukry, ovoce, zelenina a luštěniny).
Cukry jsou nejvíce variabilní složkou potravy. Pokud se denní příjem bude
pohybovat pod hranicí 100 gramů, ohrožujeme tím vážně funkci nervové
soustavy a mozku. Víme tedy, že sacharidy jsou nezbytné pro zajišťování
všech tělesných funkcí a mozek je výlučně závislý na konstantní dodávce
glukosy z krve. Mozek dospělé osoby spotřebuje v průměru 140 g glukosy
denně, to představuje asi polovinu veškerých přijatých sacharidů.
Při nedostatku sacharidů čerpá naše tělo neekonomicky ze zásobáren
bílkovin. Samozřejmě pak nutně dochází ke zhoršování stavu svalstva,
zhoršení činnosti jater a dalších orgánů. Dostatečný přísun sacharidů je proto
velmi důležitý zejména pro aktivní sportovce.
Podle složení molekul rozlišujeme cukry na jednoduché (tvořeny 1–2
molekulami) a složené (škroby), názorně viz. tabulka č. 1.
Oba typy poskytují stejné množství energie, přibližně 4 kcal/g (tuk 9 kcal/g,
alkohol 7 kcal/g). Se složitými cukry s vlákninovou strukturou se setkáme v
podobě celulózy, která na rozdíl od jiných sacharidů není v tenkém střevu
absorbována.
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V trávícím procesu se přeměňují složitější cukry na jednoduchou glukózu. Ta
je krví transportována do buněk jako primární zdroj energie. Pokud se
všechna glukóza nespotřebuje, ukládá se do svalů v podobě svalového
glykogenu. Je-li v přijímané potravě cukrů nadbytek a glykogenové zásoby
jsou plné, potom se přebytečný cukr přeměňuje na tuk a ukládá se v tukových
buňkách. Naopak vyčerpaný glykogen ve svalech je hlavní příčinou únavy při
dlouho trvající fyzické aktivitě.

Cukry jednoduché
neboli monosacharidy jsou konečným produktem metabolismu složitějších
cukrů. Jsou pro náš organismus okamžitou zásobárnou využitelného zdroje
energie. Tato jednoduchá forma „lehkých a rychlých cukrů“ se nemusí dále
zpracovávat za pomocí trávících enzymů a prochází přímo z trávícího traktu
do krevního oběhu. Má to ovšem jeden háček, při nárazovém podání většího
množství těchto cukrů se nám prudce zvýší i hladina cukrů v krvi. Na tuto
vzniklou situaci okamžitě reaguje hormon inzulín, vytvářený ve slinivce, který
má na starosti udržování stabilní hladiny krevního cukru. Následkem této
reakce dochází k poklesu hladiny krevního cukru pod normál (hypoglykémie).
Pokud se přejídáme jednoduchými cukry, vede to k vyčerpávání slinivky a její
schopnosti tvorby inzulínu. Může dojít ke vzniku cukrovky.
Mnohem vhodnější než jednoduché cukry jsou pro naše tělo škroby (pomalé
složité cukry), protože energie je z nich do krevního řečiště uvolňována
postupně. Jednoduché cukry jsou naopak vhodné jako rychlý zdroj energie při
aerobní aktivitě.

Cukry složité (škroby)
Pro naše tělo jsou zásadní skupinou cukrů z důvodu postupného rozkládání a
využití. Polysacharidy neboli škroby jsou cukry zásobní a slouží jako jakási
zásobárna energie. Škrob je obsažen v cereáliích (rýže, obiloviny, kukuřice,
atd.) a v potravinách z nich vyrobených (chléb, pečivo, těstoviny a další), dále
v bramborách a luštěninách. Využitelnost škrobu je poměrně vysoká, za
předpokladu, že je strava dobře rozmělněna v ústech a promíchána se
slinami. Jídlo konzumované ve spěchu může způsobit trávící potíže, protože
špatně rozložený škrob se stává ve střevech potravou pro bakterie.
Zdroj: https://globe24.cz/svet/66044-proc-seniori-slabnou-a-tloustnou-jejich-telo-je-uplnejine?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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Léčivé květy a listy
sedmikrásky
Sedmikráska chudobka
má léčivé nejen květy,
ale také listy, které po
rozemnutí hojí čerstvá
drobná
poranění
a
hmyzí bodnutí podobně
jako jitrocel. Pomůže i
při dalších obtížích.
Květ
sedmikrásky
chudobky
pomáhá
dětem
při
kožních
obtížích, mírní svědění a pálení, používá se i pro povzbuzení látkové výměny
a trávení, potlačuje rovněž zánětlivé procesy. Protože rozpouští hleny,
usnadňuje také odkašlávání. Bylina je nepostradatelná také při jarní detoxikaci
organismu. Lze ji užívat sušenou i čerstvou – ta je samozřejmě účinnější.
Květy sedmikrásky jsou také oblíbenou ozdobou zeleninových salátů a zdobit
jimi můžete mnoho pokrmů.

Sbírat, nebo pěstovat?
Sedmikrásky chudobky rostou všude, nevyplatí se je tedy pěstovat na
zahradě. Při sbírání si ohlídejte, kde je trháte. Vhodné jsou louky a zahrady,
pozor na místa kolem silnic nebo městské parky, kde se pohybují zvířata.
Místo ale nesmí být suché, květy potom mají nízký obsah léčivých látek.
Sezona této byliny je dlouhá, začíná v dubnu a trvá do srpna. Suší se ve stínu,
ideálně za horkých dnů, aby se zbavily vody co nejrychleji. Při pomalém
sušení by se ve středu úborů mohla objevit plíseň.
15
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Zahradní kultivary sedmikrásek
Kromě sedmikrásky existují i zahradní kultivary této rostliny, které se často
vysazují na okraje záhonů. Mají kompaktní růst, oproti přírodní bylině i větší a
bohatší květy. Pěstují se i odrůdy plnokvěté, pomponkovité, nachové, červené
či bílo-růžové. Vždy jde o dvouletky, které se v létě vysévají, do podzimu
vytvoří sazenice silnou listovou růžici se založenými květy. V tomto termínu je
také
přesazujete
na
určené místo. Na zimu se
doporučuje
je
zakrýt
chvojím. Kvést začínají
asi od května, často se
kombinují s cibulovinami
a dalšími dvouletkami,
hlavně pomněnkami. Aby
hodně kvetly, potřebují
kvalitní zahradní půdu na
slunci či v polostínu.
Nejde však o léčivky.

Čaj
Čaj si připravte z jedné lžičky sušených nebo dvou lžiček čerstvých květů.
Přelijte šálkem vroucí vody a nechte asi deset minut louhovat. Čaj se pije
třikrát denně a pomáhá při
potížích s odkašláváním,
přispívá
k
pročištění
organismu i pleti. Podobně
se připravuje také odvar na
obklady
pohmožděných
kloubů, velkých modřin nebo
špatně se hojících ran, lze jej
použít
i
pro
omývání
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problematické pleti. Pak použijte dvojitou dávku květů.

Sirup
Dva šálky sedmikráskových květů, poupat a listů se naloží do půldruhého
šálku třtinového cukru, nechá se působit přes noc. Vylouhovanou tekutinu
ráno slijte a uložte v uzavřené lahvičce do lednice. Takto připravený sirup
vydrží až dva roky a proti kašli se užívá třikrát denně po čajové lžičce.

Med proti kašli
Sklenici naplňte střídavě vrstvou květů a tekutým akátovým medem. Poté ji
zavřete a nechte extrahovat asi dva až tři týdny. Během této doby nádobu
převracejte, aby se účinné látky dobře vylouhovaly. Můžete přidat i další
bylinky, které pomáhají odkašlání, třeba petrklíč nebo violku. Bylinkový med
vydrží asi rok a užívá se při kašli třikrát denně čajová lžička.

Koupel pro děti
Smíchejte po deseti gramech květu a listu sedmikrásky, květu měsíčku a nati
violky. Směs přelijte litrem vařící vody a nechte louhovat asi dvacet minut.
Scezený odvar přidejte do koupele. Léčí suchou svědivou pokožku, která má
sklony k šupinatění a praskání a přechází v chronický ekzém.

Zdroj: https://www.floranazahrade.cz/lecive-kvety-a-listy-sedmikrasky/
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DpS Koutkova
Pečeme si.

Sázíme květiny do mobilní zahrádky ve 2. patře.
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DpS Koutkova
Sázíme květiny do mobilní zahrádky ve 3. patře.

Sázíme květiny do mobilní zahrádky v 1. patře.
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DpS Koutkova
„Jak se žije na Ukrajině“. Beseda s farářem Evangelické církve panem M. Erdingerem

Výlet do ZOO Jihlava se studenty Katolického gymnázia Třebíč

20

DpS Koutkova
Navštívily nás děti z MŠ z ul. Obránců míru

Navštívily nás děti z MŠ z ul.U Obůrky
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DpS Koutkova
Beseda s Městskou policií

Zahradní terapie – upravujeme záhonek u kaple.
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DpS Koutkova
Kavárnička. Hudba: Kmochovi sirotci.

Vycházka na Hrádek se studenty KG.
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DpS Kubešova

Něco hezkého na zahrádku..
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DpS Kubešova

Chvíle pro zábavu
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DpS Kubešova

Svátek matek
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DpS Kubešova
Rádi si nakupujeme sami

Zvířátka nás stále baví
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DpS Kubešova

Počasí se konečně umoudřilo…
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DpS Kubešova

Výlet se studenty do cukrárny

Kavárnička
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PRANOSTIKY A VZNAMNÉ DNY V ČERVNU
Červen - proč se červnu v češtině říká
právě červen, není tak úplně jasné.
Je několika vysvětlení:





v tomto měsíci se lidé často
setkávali s červy v ovoci
právě v tomto období se
sbíral červec (druh hmyzu, z nějž
se získávalo barvivo)
pro tento měsíc je typická červená barva, kterou se vyznačuje celá
řada dozrávajících plodů (třešně, višně, jahody, maliny…).

Jiří Rejzek uvádí ve svém etymologickém slovníku, že
nejpravděpodobnější je třetí zmíněná možnost.

















Pranostiky:
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budeme mít
řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Významné dny:
1. 6. Mezinárodní den dětí
1. 6. Světový den rdičů
14. 6. Světový den dárců krve
16.6. Den otců
30
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Průlom v léčbě alzheimera?
Američtí vědci našli novou látku, která zatím v raném
experimentálním období vykazuje velmi pozitivní výsledky v léčbě
Alzheimerovy choroby. Lék snižuje příznaky demence v mozku a
vědci s opatrným optimismem věří, že výsledky půjdou aplikovat i v
budoucích studiích. Zprávu přinesl server CNN.
Látka s názvem BAN2401 snížila nejen tvorbu nových beta amyloidních
klastrů v mozku, což je charakteristický znak pro Alzheimerovu chorobu,
ale navíc v něm snížila už i existující amyloidní klastry, a to až o 70
procent.
Tvrdí to americká biotechnologická společnost Biogen a japonská
lékařská firma Eisai, které na studii spolupracovaly a prezentovaly ji v
Chicagu na Mezinárodní konferenci zaměřené na Alzheimerovu chorobu.
Testování se zatím zúčastnilo 856 pacientů, kterým byla látka BAN2401
podána v pěti dávkách. Šlo o pacienty s mírným kognitivním poškozením
nebo v rané fázi stadia nemoci. Až druhá fáze testování by ale měla
definitivně prokázat, zda je lék skutečně efektivní.
Jeho výhodou je kromě prvotních nadějných výsledků také fakt, že pouze
10 procent z testovaných pacientů trpělo při léčbě vedlejšími účinky, jako
je bolest hlavy nebo porucha zraku. Po vysazení léku se jejich stav vrátil
do normálu.

Konec plombám? Lék
nečekaně léčí také zuby
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na

alzheimera

Kdo vymyslel …
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Lék na zpomalování postupu Alzheimerovy nemoci Tideglusib má
nečekaný vedlejší účinek: obnovuje růst zubů a zaplňování otvorů, které
v nich vznikly. Oznámili to výzkumníci z britské King’s College London,
jejichž studii zveřejnil časopis Scientific Reports.
Lék podle nich stimuluje kmenové buňky v zubním „nervu“, které pak
začínají vytvářet novou zubovinu, tedy mineralizovaný materiál krytý
sklovinou. Zuby se tak samy vyléčí.
Zub mívá jistou schopnost obnovovat zubovinu, ta však zatím nebyla dost
silná, aby zaplnila větší dutiny a díry, které vznikají při chátrání chrupu.
Lék Tideglusib však „vypíná“ enzym GSK-3, který tvorbě nové zuboviny
brání. Britští vědci dokonce předvedli, že v jakési „houbě“ z kolagenu je
možné umístit tideglusib do děravého zubu. Lék pak nastartuje novou
tvorbu zuboviny. Touto metodou bylo možné opravit poškozený zub
během šesti týdnů. Kolagenová „houba“ se pak časem sama rozloží.
„Jednoduchost našeho přístupu je ideální pro přirozenou léčbu velkých
otvorů, zároveň ale nabízí i ochranu zubního nervu a obnovu zuboviny,“
prohlásil profesor Paul Sharpe, který vedl výzkum nového využití léku.
U myší to funguje
„Aplikace léku, který byl již odzkoušen při klinických testech na
Alzheimerovu nemoc, navíc nabízí reálnou příležitost, aby se tento
způsob léčby dostal rychle na kliniky,“ dodal podle listu The Daily
Telegraph Sharpe. Jeho metoda byla zatím úspěšně testována jen na
myších, Nyní jsou na řadě testy na lidech.
Sharpe ale zdůraznil, že při klinických testech na pacientech
s Alzheimerovou nemocí bylo již zjištěno, že lék je pro lidi bezpečný.
Doufá proto, že pro jeho použití v zubní medicíně nevzniknou velké
překážky a že nová metoda do tří až pěti let vstoupí do praxe.
„Je to mimořádně zajímavý a novátorský přístup, vypadá velmi slibně
a my se budeme snažit, aby se jej podařilo přenést do klinické praxe,“
uvítal nové zjištění Nigel Carter, vedoucí nadace Oral Health (Ústa
a zdraví).
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Zkuste vyjmenovat a zapsat
CO NEJVÍCE DOMÁCÍCH ZVÍŘAT:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

CO NEJVÍCE ZVÍŘAT ŽIJÍCÍCH V LESE:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

CO NEJVÍCE ZVÍŘAT ŽIJÍCÍCH V ZOO:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

JAKÁ ZVÍŘATA JSTE MĚLI DOMA, KDYŽ JSTE
VYRŮSTALI?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

VZPOMENETE SI NA JEJICH JMÉNA, KDO JIM JE
DAL A PROČ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Doplňte města do textu písní
Kdyby byl ………… co jsou……….., dal bych ti hubičku na obě
strany. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti,
mám milá, ani jedinou. Kdyby byl ……….. co ……………., dal
bych ti hubičku na obě líce.
Okolo …………..cestička, okolo …………cestička, a na ní se
zelená, a na ní se zelená travička.
Běží liška k ………….., nese pytel zázvoru, ježek za ní
pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
Já jsem z ……………., z ……………….. koudelníkův syn.
Okolo………………,okolo …………….pasou se tam koně,
pasou se tam koně.
………………………….., stojíš v pěkné rovině. Šenkuje tam má
milá, má panenka rozmilá, šenkuje tam ve víně.
Běží liška k………....., nese pytel zázvoru, ježek za ní
pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
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Jsou chlapi v posilovně a v tom zazvoní mobil. Muž ho zvedne a
žena říká: "Miláčku, můžu si koupit ten kabát za 1500?" "Jasně,
že můžeš." "A ten mercedes za 1500000?" "Ano ten taky." "Ty
jsi báječný." "A ten dům za 5000000?" "Samozřejmě ano." "Díky
miláčku, jsi úžasnej!" Muž zavěsí a říká: "Pánové, čí to byl
mobil?"
Mladý pár přijde do restaurace. Po chvíli k nim přijde číšník a ptá
se: "Dobrý večer, co si dáte?", a slečna odsekne: "Párky!""V
pořádku, a co křen?""Křen si dá také párky !"
Wikipedie: "Já vím všechno!" Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny." Internet: "Beze mě jste v prdeli."
Elektřina: "Tak se uklidníme jo?!"
Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy: "To je zase z
plechovky?" "Ano, zlatíčko. Na plechovce byl tak roztomilý
pejsek a navíc na ní stálo: »Pro vašeho miláčka«, tak jsem
neodolala."
Během návstěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle
jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen, nebo
ne? Ředitel vysvětluje: "No my napustíme vanu vodou, dáme
kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu
vyprázdnil." Návstěvník povídá: "Aha, rozumím, normální člověk
si vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?" Ředitel: "Ne, normální
člověk vytáhne špunt! Chcete pokoj s balkónem, nebo bez?"
Učitelka: Každý, kdo odpoví na otázku, kterou teď položím
správně, může jít domů. Jeden kluk vyhodí svůj batoh z okna.
Učitelka: Kdo to byl?! Kluk: Já! a odcházím domů.
Telefonický rozhovor: "Ahoj miláčku, zítra se konečně vracím ze
služebky. Ale šest měsíců jsem neměl sex, takže ve vlastním
zájmu čekej na letišti." "Dobře, budu tam, lásko. Ale šest měsíců
jsem neměla sex. Takže ve vlastním zájmu, vystup jako první."
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Kronika událostí

DpS Koutkova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V červnu oslaví své narozeniny:

pan Dusík Jiří
paní Paučeková Jarmila
pan Vrbka Jan
paní Berounová Marta
paní Pachlová Marta
paní Černá Božena

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:
pana Fukala Karla
paní Prokešovou Zdenu
paní Houzarovou Blaženu
pana Kocmánka Jiřího
paní Pánkovou Libuši

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:

pan Přepechal Jiří
paní Strnadová Marie
paní Zimolová Emilie
paní Kratochvílová Helena
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Kronika událostí

DpS Kubešova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V červnu oslaví své narozeniny:
paní Vlasta Dobešová
paní Anna Hochmuthová
paní Zdenka Janová
paní Jaroslava Novotná
paní Ludmila Sáblíková
paní Antonie Šoukalová

Přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:
Pana Jindřicha Hejátka

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila:

Paní Marie ŠIMEČKOVÁ
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Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí druhé strany, nebyl
spravedlivý, i kdyby rozhodl spravedlivě.
Autor: Lucius Annaeus Seneca
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Autor: Karel Čapek
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy
jste pilot.
Autor: Michael Althsuler
Chceš -li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou
otázku.
Autor: Johan Wolfgang von Goethe

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím
nejkrásnějším dnem v tvém životě.
Autor: Mark Twain
Když popíjíme, starosti podřimují.
Autor: Anakreon
Lenost je hloupost těla, hloupost je lenost ducha.
Autor: Lucius Annaeus Seneca
Každá revoluce končí tehdy, když se nová prasata
dostanou ke korytům.
Autor: George Orwell
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