1

Vážene seniorky, vážení seniori
Dovolte mi v úvodu našeho domovského časopisu popřát Vám klidné, radostné
vánoční svátky, zdraví a štěstí do celého nového roku.

Už se všichni těšíme na ten klid, vánoční cukroví, chlebíčky i vánočního kapra. Jistě,
bude to na náš zažívací trakt poměrně náročné, no nic, tak prostě vyhládneme,
abychom načerpali síly na velkou akci, která nás čeká koncem měsíce března a
začátkem dubna – slavnostní zahájení provozu Domova Pohodička. K tomu bude patřit
opravdová prasečí zabijačka. Řezníka v černobílé jupce jsme sehnali, také vocílku,
kolébku, trojnožku. Zkrátka, otevření Domova Pohodička bude posvěceno tlačenkou,
jitrnicemi, polévkou prdelačkou a ovárkem.

Bílé Vánoce
Já sním o vánocích bílých,
Vánocích, jaké z dětství znám,
Zněly zvonky saní
A každé přání v ten den
Splnilo se nám.

Pohodové vánoční svátky, šťastný nový rok Vám všem přeje
Miluše Jůnová
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Besedá
Ve středu 15. 8. 2018 k nám do Domova
zavítal pan Pavel Macků, který si pro klienty
připravil zajímavé povídání o historických i
současných hudebních nástrojích. I když se
hudba nestala jeho povoláním, umí o ní nejen
poutavě vyprávět, ale především umí každý
hudební nástroj rozehrát do zvučných tonů.
Měli

jsme

nejrůznější

sortiment

od pravěkých
a bubínků,

možnost

shlédnout
nástrojů

primitivních

přes středověké

–

píšťal
mandolíny,

až po novodobé saxofony a housle.
Zpestřením pro všechny přítomné bylo,
že si

některé

nástroje

mohli

sami

vyzkoušet a zazpívat si lidové písně
za doprovodu prezentovaných instrumentů.

Posvícení
Dne 6. 9. jsme v našem Domově
seniorů oslavili novostrašecké posvícení,
jako vždy ve velkém stylu. Program a
výzdoba venkovních prostor se nesly v
duchu divokého západu. Nechyběli ani
kovbojové

a

indiáni.

Počasí se nám vydařilo, od rána svítilo sluníčko. Nálada byla sváteční.
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Program začal již v 10 hodin dopoledne slavnostním zahájením naší paní
ředitelkou. Přivítala všechny přítomné, včetně naší milé návštěvy - starosty
Karla Filipa, který za klienty často dochází.
Následovalo

vystoupení

Domovského souboru Meluzína
s nacvičeným country tancem
ve svižném
se zábava

tempu.
báječně

Tímto
rozjela

a do tance se zapojili i někteří
klienti. K tanci a poslechu nám
hrál Countryband Zdeňka Kopeckého, známé i neznámé písně. K dobré náladě
také přispělo výborné občerstvení. Všichni si pochutnali na gulášové polévce,
kterou připravili naši kuchaři. Na grilu se do zlatova opékaly kuřátka, na které
se všem sbíhaly sliny.
V pravé poledne byly naporcované a servírované klientům, kteří si na nich moc
pochutnali. K tomu na zapití chlazené pivečko z Krušovického pivovaru, které
jsme dostali jako sponzorský dar. Poté kafíčko a domácí posvícenské koláče,
které jsme napekli den předem. Makové, tvarohové, povidlové, jablečné…
všechny byly výborné, nezbyl jediný.
Následovalo další překvapení v podobě „pravých indiánů“ s jejich bojovým
tancem okolo ohně. Odpoledne probíhalo ve víru tance, zpěvu a pohody. Klienti
se výborně bavili. V nejlepším je dobré přestat. Klienti se pomalu odebrali
do svých pokojů, aby si odpočinuli po dni plném zážitků.

Posvícení
Tvrdí se, že posvícenský oběd byl nejbohatší v
celém roce. V 18. a 19.
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století se jedla polévka, různé druhy masa včetně pečené husy, knedlíky a zelí,
smetanové omáčky, spousta koláčů a dalšího pečiva. K tomu nesměl chybět
dostatek piva.
Večer bývala taneční zábava pro mládež, která se často protáhla až do dalšího
dne. V pondělí po pouti se konala zábava s názvem pěkná neboli zlatá hodinka,
která se ještě dnes v některých obcích dodržuje. Lidé se scházeli v hospodách s
rozsvícenými svíčkami. V pondělí se také odehrávaly z dnešního pohledu
drastické obyčeje veřejného zabíjení zvířat, jejichž maso se pak večer v hospodě
upeklo a snědlo. Někde stínali kohouta, jinde berana (převážně na Moravě) nebo
shazovali kozla ze skály či z kostelní věže. Před zabitím zvířete se vždycky
odehrál symbolický soud, při němž se oběti vyčetla spousta zlých skutků. To
vše se dělo za účasti diváků z celé obce i okolí.
Úterní "sousedská" zábava se dnes většinou nedrží. Podle pamětníků to bývala
příležitost k tanci pro starší obyvatele vsi, a proto se hrávala pomalejší hudba.
Dozvukem hlavní posvícenské zábavy pak bývala oslava konaná následující
neděli, jíž se říkalo mladé posvícení.
Posvícení bylo (stejně jako masopust) oblíbeným termínem pro pořádání zásnub
a svateb.

Zamykání řeky
S blížícím se podzimem klesají teploty a také se
snižuje počet vodáků splouvajících naše řeky. Na
řeky se po zběsilém létě pomalu vrací klid.
Vydupaná tábořiště zarůstají travou a kdo přesto i
v tomto čase rád vyhledává vodáckou pospolitost,
může vyrazit na některou z našich řek v rámci
„zamykání řek“. Často jde o poslední akci s pádlem v ruce, než řeky uzavře
podzimní plískanice, mráz a led. Většina vodáků uzamknutím řeky vodácké
5

vybavení „na hřebíček“ stejně nepověsí a můžeme je vidět na vodě i v zimě.
Uzamykání řeky Berounky našimi klienty bylo naplánováno na 9. 10. 2018.

Pochvala je odporná potrava. Chutná sice dobře, ale člověk se jí rychle
přejí.

Thomas Mann

Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost.

Aristotelés ze Stageiry

Náse žámykání Berounky
V úterý 9. října jsme využili krásného
podzimního počasí a ještě před nadcházejícím
dlouhým zimním obdobím jsme se s klienty
zajeli podívat k naší oblíbené řece Berounce,
abychom se pokochali pohledem na ni a krásou
okolních křivoklátských lesů zabarvených do
podzimních odstínů. Této možnosti ráda
využila i klientka projektu POSEZ. Řeka nás nepřivítala příliš vlídně, zimou
a chladem, ale nás neodradila, teple jsme se oblékli. U řeky jsme se dlouho
nezdrželi, naše paní ředitelka ji
zamkla zlatým klíčem a poté nás
pozvala

na teplé

občerstvení,

abychom se zahřáli. Vyrazili jsme
směrem ke Křivoklátu, kde nás již
přivítalo sluníčko a překrásný výhled
na hrad. V restauraci hotelu Sýkora jsme se zahřáli a pochutnali si na výborné
kávě a jablečném závinu. Výlet jsme si krásně užili a pomalu jsme se vydali
na cestu zpět.
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Seniori májí tálent 24. 10. 2018
Účast odhodlaných soutěžících předčila očekávání všech přítomných diváků.
Soutěže se zúčastnilo 23 klientů z DS i z DZR.
Dokonce i klienti z projektu POSEZ, kteří se akce
také zúčastnili, měli svého zástupce – paní Zdenku
Šubrtovou, která nádherně vyprávěla veršovanou
pohádku o Červené Karkulce.
Jelikož pracovníci Domova jsou obdařeni velkou
dávkou empatie, slíbili všem klientům, že je v tom
nenechají, a také ukáží svůj talent před čtyřčlennou
porotou, která byla složena z paní ředitelky Miluše
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Jůnové, vrchní sestry Pavly Šmejkalové, sociální pracovnice Romany Studené
a klientky Bohunky Zelenkové.
Diváci zhlédli několik různých talentových vystoupení – od recitace básní,
vyprávění příběhů či velmi vtipných vtipů, přes zpěv lidových písní, hru
na kytaru, pletení šály v přímém přenosu, ukázku ručních prací, až po střelbu
z luku, drezuru pejska, či svižné točení obručí.
Porotkyně si uvědomovaly velkou zodpovědnost, která se na ně klade
při bodování jednotlivých vystoupení. Všechny talentové výkony byly velice
originální a přitom vyrovnané. Porota tedy měla nelehký úkol, avšak nakonec
přece jen zvolila nejlepší vystoupení.
V kategorii „KLIENTI“ obsadila 3. místo paní Věra Burdová, která porotu
ohromila svými vyšívanými výrobky, 2. místo obdržela paní Zdenka Erbová,
která pobavila publikum svým vyprávěním lehce peprných vtipů. Na nejvyšší
stupínek vítězů dosáhla paní Maruška Vlasáková, která vyprávěla svůj osobní,
velmi dojemný příběh o panu prezidentovi Masarykovi.
Mezi zaměstnanci skončil na 3. místě Miroslav Kougl,
kterému se povedlo nezastřelit sličnou asistentku Adélu
Belušovou, 2. místo obsadila Pavla Přibylová, která
se prezentovala svými nádhernými výrobky z keramiky
i dalších materiálů. Souboj zaměstnanců vyhrála Lenka
Pelcová, která svižně rozhýbala obruč na vlastním těle
a tím jen potvrdila, že má opravdový talent.
Všichni výherci obdrželi z rukou paní ředitelky
medaile, čokolády, diplomy a krásné věcné ceny.
Zkrátka nepřišli ani ostatní soutěžící, protože ceny
útěchy byly taktéž radostné. Každý účastník soutěže si odnesl vzpomínkovou
medaili a sladkou odměnu.
Už teď se všichni těšíme na další ročník soutěže, protože SENIOŘI MAJÍ
TALENT!
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28. 11. 2018 Vánocní vystává
Tak jako každý rok, i letos jsme
navštívili vánoční prodejní výstavu v
Praze. Výstava se konala 28. 11. 2018
v prostorách budovy Krajského úřadu
Středočeského kraje. Tato výstava byla
určena pro poskytovatele sociálních
služeb, které se prezentovali svými
výrobky. Na výstavě nechyběly ani
výrobky našeho zařízení a bylo se na
co dívat.

Návstevá hásicu
Ve středu 21. listopadu 2018 k nám
do

Domova

zavítali

dobrovolní

hasiči z Rynholce, aby nám předali
zkušenosti z tohoto povolání a tím
předcházeli
Ukázali

nemilým
nám

událostem.

charakteristické

oblečení pro tuto profesi,
které musí mít opravdu
každý hasič.
Senioři se ptali na různé
hasicí přístroje, na co se
používají

a

jak

s nimi

zacházet. Hasiči vyprávěli
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nám také různé události a úsměvné příběhy z jejich pracovního života. Určitě to
seniorům dalo hodně, jak se zachovat v určitých situacích při požáru. Klientům
se přednáška moc líbila a bylo to krásné zpestření běžného dne.

30. 11. 2018 Vánocní trhy
Rozzářené ulice, veselý shon na vánočních trzích, slavnostní výzdoba, ale
také nostalgické rozjímání a půvabné koledy přesvědčí i zaryté nepřátele
svátků, že Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím v roce.

Původně vánoční trhy sloužily k tomu, aby se lidé na začátku studeného období
zásobili před zimním obdobím
potravinami, teplým oblečením a
dalšími potřebami nutnými pro
přežití zimy.
I naši klienti vyrazili načerpat
předvánoční atmosféru a
navštívili trhy v Novém Strašecí. V plném proudu byla i příprava vánoční
výzdoby v Domově Pohoda.
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6. 12. 2018 Mikulásske posežení
I k nám do Domova zavítala trojice hostů. A víte, kdo to byl? Známá trojice,
která putovala 5. 12. v podvečer obcí od domu k domu
za dětmi - černý rozpustilý čertík, krásný anděl a
dobrosrdečný Mikuláš. První dvě postavičky známe
spíše z pohádek, ale svatý biskup Mikuláš opravdu žil
ve 4. století v Myře (dnešním Turecku).
Čert přinesl knihu prohřešků, vztyčoval varovný prst
k napomenutí, ale na básničky, písničky či jiné
odpovědi pro Anděla a Mikuláše také došlo. Každý
z klientů
dostal
balíček
sladkostí

a

perníkového

čerta

s Mikulášem, které vyrobila naše
uklízečka paní Rambousková.

Vánocní posežení
Dne 12. 12. 2018 se konalo
v Domově

Pohoda

„Vánoční

posezení s rodinami“, kdy panovala
přátelská atmosféra a všichni měli
radost

se

shedání

se

svými

blízkými. Vše bylo podpořeno
občerstvením, domácím cukrovím
a k tomu všemu zahrál pan J. Wachtl.
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Vánocní príprávy u nás v Domove

Redakční rada: Bc.Romana Studená
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