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                        MMMIIILLLÍÍÍ   ČČČTTTEEENNNÁÁÁŘŘŘIII,,,   

         

   

      tak tu máme září… Léto pomalu, 

ale jistě končí a předává pomyslnou  

štafetu podzimu. 

  Věříme, že se i na podzimních  

        měsících dá najít spousta pěkného – někoho 

     potěší podívaná na pestrobarevné popadané listí,  

       jiného uklidní kapky deště bubnující na okno 

 a děti bezpochyby rozradostní pohled na nebe plné 

poletujících papírových draků. Sluníčko už nemá takovou sílu 

 jako v létě, spíše svými paprsky umí vykouzlit úsměv na tváři. 

Z podzimu je tak nějak cítit klid a nostalgie, která vybízí 

k rozjímání o životě… 

A že působí pochmurně brzké stmívání? Nesmysl – uvařte si  

dobrý čaj, lehněte si pod deku a vezměte do rukou časopis  

Náš Domov – ten vám bude příjemným společníkem   

Potěšíte se vzpomínkami na letní akce, které jsme pro vás 

uspořádali, a dozvíte se, jak šel čas při realizaci jezírka na 

      naší zahradě. Zjistíte, kdo na podzim slaví narozeniny  

a jaké akce pro vás připravujeme, protože ani na podzim  

       nezahálíme  V závěru se snad pobavíte při čtení  

rubriky „S úsměvem jde všechno líp“ a poslední tečkou  

k zamyšlení je citát neznámého autora.  

 

                                 TTTAAAKKK   PPPŘŘŘÍÍÍJJJEEEMMMNNNÉÉÉ   PPPOOODDDZZZIIIMMMNNNÍÍÍ   ČČČTTTEEENNNÍÍÍ!!!   

                              VVVaaašššeee   rrreeedddaaakkkccceee   
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CCCOOO   SSSEEE   UUU   NNNÁÁÁSSS   VVV   LLLÉÉÉTTTĚĚĚ   UUUDDDÁÁÁLLLOOO   
 

 

 

ČERVEN: 

 

2. 6. 2016 - Vystoupení dětí ze ZUŠ pod vedením paní Kalhousové 

 

První čtvrtek v měsíci červnu nás 

navštívily děti ze ZUŠ Letovice, které 

nám pod vedením paní učitelky 

Kalhousové zahrály na klávesy 

a flétničky. Všichni přítomní v jídelně 

se tak mohli zaposlouchat do líbezných 

tónů a písní z filmů a pohádek. Zazněla také známá píseň Ave Maria, 

kterou zahrála paní Kalhousová na zobcovou flétnu. Bylo vidět, že hudba 

děti baví, což dokázaly svým krásně secvičeným programem. Za pěkné 

půlhodinové vystoupení byly děti odměněny velkým potleskem od 

posluchačů a sladkou odměnou na cestu. 

 

7. 6. 2016 – Osvěžení v horkých dnech 

 

V očekávání nástupu léta a parných dnů jsme vymysleli 

zpestření tradičního tvoření v klubovně. „Osvěžení 

v horkých dnech“ znamenalo přípravu čerstvého letního 

občerstvení – dvou druhů limonád a ovocného salátu. Na 

výrobu těchto dobrot jsme použili samé kvalitní suroviny – 

jablka, banány, broskve, zavařené 

broskve, hrozny, citrony, pomeranče a 

jahodový sirup a v limonádě nechyběly 

máta a meduňka z naší zahrádky. Do 

ovocného salátu jsme jednotlivé suroviny 

pokrájeli a smíchali, limonády jsme 

připravovali dvojí – s mátou a okurkou a 

ve druhé byly hlavní ingrediencí křížaly a 
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máta. Protože měly limonády hlavně osvěžit, bylo potřeba je řádně 

vychladit a při podávání nechyběl ani led. Všichni si pochutnali a zdálo 

se, že podávané osvěžení bylo opravdovou letní vzpruhou.  

 

14. 6. 2016 – Povídání o Madagaskaru 

 

Na jedno červnové dopoledne 

jsme pozvali poněkud 

netradičního hosta. Už název 

besedy zní exoticky - současný 

život na ostrově Madagaskar. 

Navíc nám o Madagaskaru – 

svém rodišti – přišla popovídat 

černoška Odile, která do Čech, 

konkrétně do Kochova, 

přicestovala za svým manželem 

dokumentaristou.  

Mluvila anglicky a překlad do 

češtiny pro nás zajišťovala Andrea Bakalová. 

Drobná, velmi milá, pro nás netradičně oblečená 

Odile komentovala dokumentární film svého 

muže a ochotně odpovídala na zvídavé otázky 

posluchačů. Díky tomu jsme se dozvěděli hodně 

o tom, jak se žije v jiných končinách. Ptali jsme 

se na rodinné tradice, stravování, ekonomickou 

situaci, dopravu atd. Dozvěděli jsme se také, jak 

se Odile žije u nás v Čechách.  

 

16. 6. 2016 - Výlet do Sloupu 

 

Když jsme letos přemýšleli, kam vyrazíme na výlet, připadala v úvahu 

smyslová zahrada v Rudce u Kunštátu, nebo kostel Panny Marie Bolestné 

ve Sloupě. Nakonec u vás, uživatelů, vyhrál Sloup, a tak jsme výlet do 

této hezké vesničky naplánovali na čtvrtek 16. června. Samotné cestě 

předcházelo objednání bezbariérového autobusu, sepsání seznamu 
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uživatelů, kteří mají o výlet zájem a v neposlední řadě také zajištění 

dostatečného počtu personálu jako nutného doprovodu. Ve čtvrtek po 8 

hod. jsme pak vyrazili. Počasí nevypadalo zrovna vábně, ale věřili jsme, 

že se umoudří a umožní nám zrealizovat všechny naše plány ve Sloupě. 

První zastávka byla domluvena v místním kostele Panny Marie Bolestné, 

kde se nás ujal zdejší pan farář Karel Chylík. Kostel je významným 

poutím místem a uvnitř je opravdu bohatě zdobený. Ti, kteří byli 

v kostele poprvé, byli poměrně překvapeni a mnohým téměř klesla brada 

údivem.  Pan farář popovídal o historii kostela a pro zájemce uvádíme 

několik informací pro připomenutí níže.  

Po prohlídce kostela a závěrečné společné modlitbě jsme se rozloučili a 

jelikož se na nás usmálo štěstí a počasí nám vcelku přálo, mohli jsme 

zrealizovat druhou zastávku – a to posezení u Sloupsko – Šošůvských 

jeskyní. Vozíčkáři se k jeskyním přesunuli v doprovodu zaměstnanců 

příjemnou procházkou a ti, co si netroufali pěšky, přejeli k místu určení 

autobusem. U jeskyní jsme se občerstvili limonádou a kdo chtěl, mohl si 

pochutnat na výborné točené vanilkovo – čokoládové zmrzlině (a ta 

některým tolik chutnala, že na ni vzpomínali ještě týden po výletě ) 

Protože ale bylo sluníčko spíš schované za mraky, ne každý měl na 

zmrzlinu chuť, takže pro tento případ jsme s sebou měli sušenky, aby 

nikdo nepřišel zkrátka a mohl si na něčem smlsnout. Kdo měl zájem, 

mohl se s doprovodem zajet podívat k jeskyním a pokochat se krajinou 

se skalami. Pak už jsme se vydali na zpáteční cestu, abychom včas stihli 

oběd. Před Domovem jsme si zazpívali tradiční „Sláva nazdar výletu“ a 

uživatele plné pozitivních dojmů jsme doprovodili do pokojů.  
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Kostel Panny Marie Bolestné je římskokatolický 

kostel a mariánské poutní místo ve Sloupě v 

Moravském Krasu. Vystavěn byl v letech 1751-

1754 na základě zázraku na přímluvu Panny Marie 

na dceři místního mlynáře a z podnětu rájeckých 

hrabat z rodu Rogendorfů. Autorem 

architektonického návrhu je italský stavitel Isidor 

Marcello Canavale, na stavbu dohlížel boskovický 

stavitel Vavřinec Pavel Mertha. Půdorys kostela je 

ve tvaru želvy, což je mariánský symbol ochrany. 

Západní průčelí je ukončeno dvěma 

čtyřicetimetrovými věžemi. Nad hlavním vchodem je 

latinský nápis „Stalo se tak skrze Hospodina, je to 

obdivuhodné v našich očích“ (Žalm 113), dále letopočet 

stavby a alianční erb zakladatelů kostela hraběnky Karoliny a jejího 

manžela Karla Ludvíka z Rogendorfu. Kostel v průběhu staletí již neprošel 

žádnými zásadními stavebními úpravami. Roku 1854, kdy se slavilo sto let od 

dostavění kostela, jej nechal zdejší farář Václav Wolf obnovit zvenčí i zevnitř. 

Kostel, který tak byl původně zeleno-bílý, získal žlutobílou barvu. V šedesátých 

letech 20.století nakonec získal při opravách prováděných z podnětu faráře Václava 

Kotouna současný bílo-modrý vzhled, přičemž současná vnější podoba kostela je z 

roku 1999, kdy byla uskutečněna zatím poslední generální oprava vnějšího pláště.                                                                                

Při kostele bylo od počátku činné také poutní bratrstvo Pany Marie Bolestné s 

černým škapulířem, které založila sama hraběnka Karolina z Rogendorfu. Toto 
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bratrstvo však nemělo dlouhého trvání, protože je císař Josef II., který uskutečnil 

několik reforem zaměřených i na omezení náboženského života a poutí, ze své 

milosti zrušil. Ještě v 19. století měl farář Václav Wolf v úmyslu je obnovit, ale 

neuskutečnil tak zřejmě i z toho důvodu, že se veškeré aktivity směřovaly do tehdy 

mohutně vznikajících Cyrilských jednot a do Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pod 

ochranou Panny Marie Bolestné. Na obnovu se tak muselo čekat dalších 150 let. 

Došlo k ní až roku 2003 z podnětu sloupského faráře R. D. Františka Kozára, který 

k tomu získal potřebný nový dekret od brněnského biskupa a při podzimní pouti se 

tak přijalo prvních 300 členů do tohoto bratrstva. 

V dubnu 2016 byl tento kostel vyhlášen nejlépe opravenou jihomoravskou 

památkou za rok 2015 v kategorii velkých staveb. 
 

22. 6. 2016 – Procházka na zámek 

 

Spolupráce s místní ZŠ má kladný ohlas z obou zúčastněných stran a je 

skvělé, že si generace seniorů a mládeže má vzájemně co předat . 

Kromě společných aktivit z rukodělné oblasti se nám osvědčila tradiční 

procházka na zámek v doprovodu žáků. Stále větší počet našich 

uživatelů potřebuje doprovod druhé osoby, takže se každá ruka hodí a 

díky dostatečnému množství doprovodu jsme mohli vzít na procházku 

opravdu hodně zájemců.  

V den procházky panovalo příjemné 

počasí. Všichni účastníci se shromáždili 

kolem 9 hod. před vchodem do Domova a 

žáci s paní učitelkou Kotoulkovou vyslechli 

instrukce k manipulaci s invalidním 

vozíkem včetně praktické ukázky 

možných nástrah. Pak už se každý chopil 

jednoho vozíku a mohli jsme vyrazit. 

Cílem cesty byla – kromě samotné 

procházky – výstava panenek v dobovém 

oblečení. Sice jsme čekali více exponátů, 

ale i tak jsme s údivem obdivovali do 

detailu propracované oblečení. 

V prostorách výstavy bylo příjemně 

chladno, po příchodu ven, kde dosti 

pražilo slunce, jsme všichni hledali stín. 
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Občerstvili jsme se limonádou a sušenkou, pár 

jedinců si dopřálo také chlazené točené pivo ze 

zdejší restaurace a během odpočinku před 

zpáteční cestou jsme sledovali švitořící děti – 

shodou okolností měly totiž u jízdárny děti 

z letovických MŠ setkání s myslivci, takže bylo 

veselo. Před 11 hod. jsme se pomalu vydali zpět a 

nesměli jsme opomenout také zastávku u voliéry 

s ptáky a výběhu s kozičkami. Cestu tam i zpět 

jsme zvládli bez nesnází a nutno podotknout, že 

žáci byli opravdu moc šikovní a všímaví. Před 

Domovem jsme všem poděkovali za spolupráci a budeme se těšit zase 

někdy na viděnou! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 6. 2016 - Předprázdninové posezení 

Na tradiční posezení před prázdninami a přivítání léta v zahradě jsme 

se již všichni velmi těšili. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a stín nás 

pěkně schoval před jeho někdy až pálivými paprsky. Na zahradě se nás 

sešlo opravdu hodně. Všechny přivítala a pak mluveným slovem po celé 
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odpoledne provázela Eva Slezáková.  Hudební doprovod nám zajistil 

„náš“ oblíbený muzikant, pan Drábek z Boskovic. 

Pro všechny zúčastněné bylo na občerstvení připraveno točené pivo, 

káva a nealko, novinkou letošního léta byly šťavnaté melouny na stolech, 

které nám v tom teplém počasí přišly k chuti. Zahradou se linula vůně 

pečených klobás, které se na grilu pro všechny chystaly k večeři. No, a 

abychom si zkrátili čekání, losovali jsme tombolu. Rozdali jsme celkem 

41 zajímavých cen a snad jsme potěšili nejednoho uživatele. Po tombole 

už jsme si konečně mohli pochutnat na opečených klobáskách.  

Celá akce se vydařila a léto jsme náležitě přivítali. Při muzice se sedělo 

ještě dlouho po večeři, mnozí si také zazpívali a odvážní i „zatančili“. 

Snad bude celé léto tak veselé, jako tato naše předprázdninová akce  
 

 

 

 

 

 

 

 

Evička prezentuje bohatou tombolu   

Náš grilovací tým, který připravil  

                                                                                         klobásy k nakousnutí 
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ČERVENEC 

8. 7. 2016 – Společenská hra „Znáte Česko“? 

 

Protože cvičení paměti je u 

našich seniorů oblíbené, 

rozhodli jsme se v rámci 

paměťových cvičení uspořádat 

soutěž „Znáte Česko?“. Po 

skupinovém cvičení v suterénu 

jsme se sešli v klubovně, kde 

jsme se rozdělili do dvou 

družstev. Byla to družstva 

početná, takže – více hlav, více 

ví. Otázky byly z různých tematických okruhů a soutěžící družstva se 

pravidelně v odpovědích střídala. Souboj byl vyrovnaný a v přátelském 

duchu, takže konečná plichta byla vyřešena jednou otázkou. Oceněni 

byli všichni čokoládovými bonbony a vědomím, že jsme se zase něco 

nového dozvěděli. 

 

13. 7. 2016 – Vystoupení tanečního Vjechétku z Jaroměřic 

 

Taneční soubor „Vjechétek“ z Jaroměřic u Jevíčka není potřeba dlouze 

představovat. Již dvakrát u nás členky tohoto souboru vystupovaly a 

měly úspěch. Minulý rok se plánované vystoupení bohužel nemohlo 

uskutečnit, a to kvůli zdravotním problémům tří členek souboru. Není se 

čemu divit, protože nejstarší členka oslavila již 85 let, takže to už se 

dají ledajaké neduhy očekávat... Letos se ženy v rámci možností těší 

dobrému zdravotnímu stavu a mohly k nám tedy přijet se svým 

programem. Tentokrát nám představily tři deseti minutová vystoupení. 

Jako první se nám představily Havajské tanečnice, potom přišly zelené 

žabky s vodníkem, který si v poklidu pokuřoval v rákosí dýmku a sledoval 

tanec svých svěřenkyň na píseň „Hastrmane, tatrmane“. Na závěr pak 

přišly uklízečky, které se proměnily ve sličná děvčata a „dokázala 

milovat ze předu i ze zadu a někdy jen když měla náladu“, jak píseň 
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pravila. Vystoupení bylo opravdu zábavné a skvěle se vydařilo. Všechna 

čest členkám souboru Vjechétek, že mají v takovém věku ještě chuť 

tancovat a rozdávat ostatním radost. Ocenili jsme je vřelým potleskem 

a budeme se těšit, čím nás přijdou pobavit příště. 
 

 

 

 

 

 

15. 7. 2016 – Turnaj 

v pétanque Brno 

 

 

 

 

14. 7. 2016 – Turnaj v pétanque 
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Jak je z obrázku výše patrné, z letošního turnaje v pétanque v domově 

pro seniory Brno Věstonická jsme si přivezli medaile, a to medaile 

bronzové  Úspěch jsme tedy slavili, ale předcházelo tomu úporné 

snažení dostat pétanquovou kouli na správné místo, taky trocha taktiky 

a trpělivosti. V tom byly nápomocné Eva s Lenkou, které naše uživatele 

doprovázely, pečovaly o ně, radily a fandily. Při sportovních akcích také 

nikdy nechybí občerstvení, které zasytí tělo a povznese mysl  Naši 

reprezentanti si pochutnali na skvělém obědě a sladkých dobrotách 

a takto posilněni vybojovali krásné třetí místo. Děkujeme jim za vzornou 

reprezentaci a přejeme úspěchy i v dalších soutěžích.  

 

20. 7. 2016 – Společné hry seniorů a dětí z Letokruhu 

 

Prázdniny jsou pro řadu dětí 

dobou, kdy nějaký čas tráví na 

různých táborech. Letokruh – 

dříve dům dětí a mládeže 

Letovice – pořádá každoročně 

v průběhu prázdnin několik 

tematicky zaměřených táborů. 

Letos se nám pro společnou 

akci termínově i nápadem líbil 

tábor s názvem „Po stopách 

Sherlocka Holmese“. Samotné 

akci předcházelo domluvení 

jednotlivých stanovišť, 

protože všechno je vždycky potřeba řádně naplánovat a zhodnotit 

možnosti seniorů a dětí. 

Ve středu 20. 7. dorazily děti s vedoucími táboru v 9:15 hod. Posadili 

jsme se ke čtyřem stolům a vytvořili tak čtyři družstva dětí a seniorů. 

Na začátku jsme se vzájemně představili a děti vytvořily všem členům 

týmu jmenovky. Potom už jsme se vydali na jednotlivá stanoviště, která 

byla laděna – jak jinak – než detektivně. První stanoviště umožnilo 

vyzkoušet si střelbu na zloděje, ne však z pistole s ostrými náboji, ale z  

pistole vodní  Protože detektivové potřebují ke své práci velmi často 
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speciálně vycvičené psy, na dalším stanovišti jsme si takového hlídacího 

hafana vyrobili (z papíru). Na třetím stanovišti jsme procvičili paměť a 

čich, protože jsme si měli nejprve zapamatovat co nejvíce předmětů, 

které souvisí s detektivní činností, a ve druhé fázi jsme se zavřenýma 

očima, jen podle čichu, poznávali pachové stopy, které byly nalezeny na 

místě činu. Očichali jsme tak např. česnek, tabák, alkohol, kávu nebo 

ocet a nutno podotknout, že některé pachy byly opravdu těžko 

rozpoznatelné. Na posledním stanovišti jsme měli možnost obdivovat 

skutečné policejní náčiní, které je využíváno při snímání otisků prstů. 

Malí detektivové tak sejmuli otisky prstů každému z našich uživatelů a 

ti si svůj otisk mohli nechat na památku. Na závěr jsme si v altánu celou 

akci zhodnotili, řekli jsme si, jak se komu dařilo sestřelit zloděje, co si 

zapamatovali z detektivních předmětů a jaký pach byl pro koho nejhůř 

identifikovatelný. Na závěr jsme pro děti měli připravenou sladkou 

odměnu jako poděkování za jejich návštěvu, pomoc a spolupráci (děti 

byly hodně všímavé a ochotně pomáhaly našim uživatelům na vozíčku 

s přemisťováním), ale sladkost si musely samy najít – skryli jsme pro ně 

krabičku s odměnou na zahradě. Děti se z altánu rázem rozeběhly a 

proměnily se v hledače. Pobíhaly sem a tam, až se jednomu chlapci 

podařilo dózu se sladkostmi objevit v hustém keři. Úlovek nesl hrdě nad 

hlavou a ostatní děti se k němu netrpělivě seběhly. Nálezce všechny 

spravedlivě podělil a všichni si smlsli na lízátku. Na závěr jsme se pak 

naaranžovali na společné foto, zazpívali si písničku a s úsměvem na tváři 

se rozloučili.   

Společná akce se všem zúčastněným líbila a budeme se těšit, co se 

vymyslí zase příští rok. 
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28. 7. 2016 – Beseda s panem Bohuslavem Kudou 

 

 

Pan Bohuslav Kuda nás již několikrát přišel potěšit besedou na různá 

témata a ve čtvrtek 28. 7. k nám zavítal při příležitosti 80. výročí 

povýšení Letovic na město. Během besedy se promítaly staré fotografie 

dřívější podoby Letovic a také dokumenty spojené s jeho povýšením. 

Prezentace byla proložena povídáním o Letovicích a dalších 

zajímavostech okolo Letovic. Pan Kuda, jakožto bývalý starosta Letovic, 

ví o městu opravdu hodně a tak také byla tato beseda velice přínosná a 

zajímavá. Dozvěděli jsme se také, že v souvislosti s tímto významným 

výročím byla vydána také bohatě ilustrovaná kniha s názvem „80 let 

života v Letovicích“. 

Letošní kulaté povýšení slaví město po celý rok. Rok oslav byl zahájen už 

v prosinci loňského roku, a to křtem nástěnného kalendáře 

s fotografiemi Letovic z posledních osmi desetiletí a novoročním 



15 

 

přípitkem. V květnu byly oslavám věnovány tradiční Hudební slavnosti, 

tentokrát s vystoupením Jiřího Pavlici a Hradišťanu a v červnu pak 

vernisáž tříměsíční výstavy Krajina starých sídel. Vyhlášena byla také 

soutěž o nejlepší fotografii na téma Letovice – město, které mám rád. 

Nejlepší snímky zájemci uvidí na podzim na výstavě. Na říjen je pak 

plánováno slavnostní zasedání zastupitelstva, na kterém je – zatím 

v úvaze – udělení čestného občanství. Na závěr roku se občané Letovic 

mohou těšit na ohňostroj. 

 

 

SRPEN 

 

5. 8. 2016 – Společné zpívání  

 

V pátek jsme se sešli 

v klubovně a uspořádali 

jsme si „společné 

zpívání“ s panem Krásou, 

Lenkou a všemi, co měli 

chuť se pobavit a 

zazpívat si. 

Klubovnou zněl veselý 

zpěv, tóny trubky, 

zvuky kláves a všichni se vesele bavili. Celé dopoledne nám velmi rychle 

uběhlo a těšíme se, že se zase v tak velkém počtu a radostné náladě 

sejdeme. 

 

9. 8. 2016 – Beseda s paní  

Ing. Jaromírou Vítkovou 

 

Paní inženýrka Jaromíra Vítková se za námi do 

Domova vydala na besedu již podruhé. Poprvé jsme 

se s ní setkali v měsíci květnu, kdy k nám přijela 

s přáním ke Dni matek. Paní Vítková si pro nás 

tentokrát připravila povídání o panu kardinálu 
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Špidlíkovi, který byl boskovickým rodákem, celý svůj život zasvětil 

církvi a byl povolán do Říma, kde žil celý svůj život. Sama paní Vítková se 

s ním osobně setkala, a tak mohla popsat své dojmy a pocity z tohoto 

setkání. Také nám při své návštěvě předala několik brožurek, které 

obsahují množství fotografií kardinála Špidlíka a povídání o jeho životě. 

Takže pokud budete mít zájem, můžete si brožurku prohlédnout nebo o 

její zapůjčení, případně i přečtení, požádat volnočasové pracovnice. 

Beseda byla pro všechny zúčastněné zajímavá a dozvěděli jsme se i nové 

informace o našem okolí. Paní Vítková nám také prozradila, že bude na 

podzim kandidovat ve volbách do Senátu, a tak jsme jí popřáli hodně 

zdaru a životních úspěchů. 

 

17. 8. 2016 – Beseda s panem Ing. Jaroslavem Parmou 

 

Pan Ing. Parma si pro nás 

tentokrát připravil téma 

z Ameriky. V březnu letošního 

roku se vydal do USA jako 

nadšený fanoušek hokeje, aby 

sledoval zápasy NHL a podíval 

se na nejúspěšnějšího českého 

hokejistu Jaromíra Jágra, 

který je velmi oblíbený 

v Americe i po celém světě. Při svém pobytu měl pan Parma rovněž 

možnost prohlédnout si New York a některá místa na Floridě. Na 

fotografiích, které si pro nás připravil, jsme mohli vidět Central park, 

mrakodrapy na Manhattanu, místo, kde dříve stávala „Dvojčata“, která 

byla v roce 2011 zbořena při teroristickém útoku, a novou věž, která 

byla namísto nich vystavěna. Zavedl nás i do Brooklynu, ukázal řeku 

Hudson, která New Yorkem protéká, a mosty, které spojují části města. 

Fotografiemi nám také přiblížil rušný život v ulicích, viděli jsme Times 

Square a dokonce jsme měli možnost projít po schodech sochou 

Svobody odspodu až k hlavě.  

Po přeletu na Floridu měl pan Parma možnost fandit hokejistům na třech 

zápasech a ukázku z hokeje nám také pustil. Atmosféra na hokejových 
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zápasech v Americe je zcela odlišná od té naší. Stadiony mají kapacitu 

až 25.000 lidí a jen na parkovištích bývá až 12.000 míst k parkování, což 

je v našich českých poměrech zcela nepředstavitelné. Hokej je pro 

Američany velká zábava a show, lidé se při hokeji baví soutěžemi, 

videoprojekcemi a podobně. Po hokeji jsme ještě zamířili na pláže na 

Floridě, které omývá Atlantský oceán, viděli jsme přírodní park a také 

malou ukázku místního „seniorcentra“. Odpoledne s fotografiemi a 

povídáním velmi rychle uběhlo a spoustu zajímavého jsme viděli, a tak se 

těšíme, že za námi pan Parma zase přijde s nějakým novým 

cestovatelským tématem. 

 

24. 8. 2016 – Skupinová canisterapie 

a lamoterapie 

 

Letošní návštěvu paní Okáčové u nás v 

Domově jsme sice museli jednou odložit, ale 

to čekání stálo za to. Ve středu dopoledne 

nám přálo počasí, pro některé ovšem až moc, 

sluníčko svítilo a hřálo, ale i tak jsme si 

poradili a nasadili slamáky a mohli jsme 

strávit příjemné dopoledne ve společnosti 

zvířat. Paní Okáčová s manželem za námi 

přijeli se dvěma lamami, Valdou a jeho mámou 

Viktorkou, dvěma pejsky, které důvěrně 

známe z jejich pravidelných návštěv u nás 

v domově, a velkým překvapením pro všechny 

byl nový přírůstek ve zvířecí rodině. Měli 

jsme možnost seznámit se s mládětem kuny 

skalní, malým nalezencem, kterého na farmu 

paní Okáčové donesli lidé ze sousedství. Asi 

tříměsíční sameček kuny dostal jméno Pimpin 

a jak jsme měli možnost zjistit, je to velmi 

přítulné a taky zvědavé zvířátko. Odvážlivci, 

kterých nakonec nebylo málo, měli možnost 

pochovat si Pimpina na klíně nebo jej 
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pohladit. Všichni, kteří kuny známe „z domu“, jsme byli překvapení, jak 

milé a pěkné zvířátko to může být. Celé dopoledne proběhlo v duchu 

hlazení, krmení a seznamování se se zvířátky, jejich zvyky a osudy. Paní 

Okáčová nám pověděla spoustu novinek, které se udály od jejich 

poslední návštěvy, o tom, že Valda je „televizní hvězda“ a další 

zajímavosti, které se na farmě U Lamáka udály. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

30. 8. 2016 – Rozloučení s létem 

 

V úterý odpoledne jsme se setkali na zahradě u altánu a společně jsme 

se rozloučili s létem. Počasí nám přálo a zdálo se, že léto se rozhodně 
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ještě nechystá ke spánku, ale v plné síle plánuje ještě dlouho panovat. 

Sešli jsme se v hojném počtu a v dobré náladě. K pití jsme opět měli 

možnost volit mezi točeným pivem, limonádou a kávou, někteří ochutnali 

od každého trošku . Hudebního doprovodu se tentokrát ujal pan 

Sekanina z Boskovic, který nás doprovázel svojí hudbou a zpěvem celé 

odpoledne. V průběhu akce jsme ocenili některé z našich pilných 

uživatelů, kteří se zapojili do soutěže „Šikovné ruce našich seniorů“. Pan 

ředitel jim osobně poděkoval a každý, kdo přiložil ruku k dílu, obdržel 

Pamětní list. V další pauze, kdy hudebník odpočíval, jsme si připravili 

vědomostní otázky. Kdo měl odvahu, otázku si vylosoval a hádal správnou 

odpověď. Za každou správnou odpověď si vysloužili ti odvážní sladkou 

odměnu. No a vrcholem celého odpoledne byly už tradičně opékané 

špekáčky, na které se všichni těšili.  Pochutnali jsme si, zazpívali 

a popovídali, hudba nám hrála i dlouho po večeři. Kdo chtěl, ještě chvíli 

poseděl, ti, co byli unavení, už se připravovali k „podzimnímu spánku“. 

Léto ještě chvíli bude panovat, ale studená rána a večerní brzké šero 

nám připomíná, že za chvíli přijde podzim. Ale i ten má své kouzlo, tak se 

budeme těšit. 
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Informace pro uživatele 

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční VOLBY DO 

ZASTUPITELSTEV KRAJŮ a v našem volebním obvodu ve stejných 

dnech také VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.  

V „krajských volbách“ budeme volit zástupce, 

kteří by měli hájit naše zájmy jako členové 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

Volby do Senátu probíhají ve dvou kolech, 

druhé kolo těchto voleb pak proběhne o 

týden později, ve dnech 14. a 15. října 2016. 

Pokud bude třeba vyřizovat jakékoli 

náležitosti spojené s volbami, budou Vám nápomocny sociální pracovnice. 

S pravidly pro volby a jmény kandidátů budete s předstihem 

informováni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA JE ŽIVOT ANEB ZASE MÁME NĚCO NOVÉHO… 
 

Text: Ivo Kubín 

 

Už na počátku jara jste mohli nejen z balkónů sledovat, cože nám 

to začalo na zahradě postupně vyrůstat. Po týdnu už bylo jasné, že se 

jedná o jezírko.  Jeho vizi jsem měl už delší dobu v hlavě, ale na 
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realizaci buď nezbýval čas, nebo chyběly peníze, jak už to v životě bývá, 

všichni to známe.  

Z praktických důvodů jsme jako základ pro jezírko volili plastovou 

vaničku o objemu 1000 l. Kámen pochází z Jobovy Lhoty a vodní rostliny 

od různých dárců, jak se říká, co dům dal. Cílem bylo vše zkomponovat 

a vytvořit tak nový zahradní prvek, který by se vhodně začlenil do 

stávající zahrady. Jestli se nám to podařilo, posuďte sami. Vodní hladinu 

čeří fontánka a klid oživuje zurčící vodopád. Aby jezírko mohli 

shlédnout i naši senioři s omezenou hybností, volili jsme bezbariérový 

přístup po zámkové dlažbě. 

K odpočinku slouží dvě lavičky, které nám zapůjčilo Město 

Letovice. Oživení jezírka proběhlo ve dvou vlnách, protože první nákup 

rybiček byl bohužel neúspěšný. Rybičky, jak se později zjistilo, už od 

prodejce trpěly vodnatelností a proto nás během několika dnů postupně 

„opustily“. Prodejce chybu uznal, peníze nám vrátil, ale život rybkám už 

ne. Protože se jednalo o bakteriální onemocnění, muselo jezírko zůstat 

cca. tři týdny bez ryb. Při následujícím nákupu jsme byli už při výběru 

prodejce o dost opatrnější. Nakonec jsme si pro koi kapry jeli do Ústí 

nad Orlicí k panu Vojtíškovi, který když slyšel, že si je vezeme do 

domova pro seniory, dostali jsme 50% slevu. A aby jich nebylo málo, 

dělají jim společnost oranžoví karasi, které jsme dostali darem. 

Pomyslnou třešničkou na dortu je vodník, který spolu se želvami dohlíží 

na pořádek okolo jezírka. 

Všem, kteří se na konečné podobě jezírka jakoukoli formou práce 

podíleli, a že jich nebylo málo, bych rád touto cestou poděkoval a vám, 

našim seniorům, přeji pohodu a radost při odpočinku a relaxování v této 

části zahrady.  

 

TAK ŠEL ČAS… 
 

Foto s komentářem: Eva Slezáková 

 

Podívejte se, jak realizaci jezírka zaznamenala Eva  
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Kam s ním? Vymyslet 

vhodné umístění,  

to je dilema… 

Ano, tady je to 

správné místo. 
 

 

 

 

Cesta pro kámen do Jobovy Lhoty. Pracovní parta – pan ředitel, pan 

Fidler, paní Hašková, paní Šustrová a paní Slezáková. 
 

 

 

Příprava na instalaci 

kamene kolem jezírka. 

Přenášení těžkých 

kamenů za deště  

nebylo jednoduché… 
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První návštěvníci se začali slétat. Ptáčkům nevadilo, že jezírko není 

dokončené. Koupel se jim velmi zamlouvala.  
 

 
 
 

Bezbariérový přístup 

zajištěn – chodníček ze 

zámkové dlažby umožní 

přístup i uživatelům  

na vozíčku. 

 

 

 

 

 

Následovala fáze dolaďování 

– shánění vodních rostlinek a 

informací, jak je umístit, aby 

dobře prospívaly. 
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S přicházejícím teplem 

se u jezírka začali 

scházet i naši zvědaví 

uživatelé. Rostlinkám se 

dařilo, ale přece jen něco 

chybělo;  přibyly rybičky, 

které nám jezírko oživily. 

 

 

 

Potkala nás také 

smutná událost. První 

rybičky onemocněly 

a uhynuly. Pan  

ředitel ale neváhal 

a zajistil nové. Nyní 

si jezírkem plavou 

koi kapříci a oranžoví   

karásci. 

 

 

 

Uživatelé vyrobili dekorace z  keramiky – želvičky a pítka pro ptáčky 

zdobí okolí jezírka. Vodník, který byl pokřtěn na Karla, si drží svou 

fajfku, vše hlídá a sleduje dění okolo jezírka. 
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ZÁŘÍ:       ŘÍJEN: 

 

paní Jiřinka Hrbáčková    paní Jaroslava Burkoňová 

paní Jitka Wetterová    pan Bohuslav Kalas 

paní Ludmila Reinwaldová   paní Růženě Němcová 

paní Helena Abrhámová    paní Daniela Šafránková 

paní Božena Kaderková    pan Josef Šurý 

        paní Ludmila Sedláková 
 

 

LISTOPAD: 
 

paní Božena Kaderková 

paní Marie Špičková 

paní Marie Kuráňová 

paní Vlasta Bauerová 

paní Emilie Procházková 

paní Marie Rosenbergová 

paní Edita Kopecká 
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Turnaj v kuželkách pro Domovy 

Beseda s panem Širůčkem 

Procházky do zahrady MŠ  

Hudební vystoupení 

 

 

     Program k Týdnu sociálních služeb 

     (den otevřených dveří, vystoupení) 

     Bramboráky 

     Koncert pana Milana Hakla a Lídy Lujkové 

 

 

         

    Zpívání s paní Nečasovou 

     Turnaj v kuželkách a čáře  

      Vystoupení břišních tanečnic 

       Beseda s paní Pitnerovou 
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PRANOSTIKY PRO  

NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ 
 

 

 

ZÁŘÍ 

 

Září, na léto jde stáří. 

Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří. 

Na svatého Václava, bývá bláta záplava.  

 

 

 

ŘÍJEN 

 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. 

 

 

 

LISTOPAD 

 

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

O všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou;  

přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem. 

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.  
 

 

 Zdroj: http://www.pranostika.cz 

 

http://www.pranostika.cz/
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NNNEEEJJJČČČAAASSSTTTĚĚĚJJJŠŠŠÍÍÍ   VVVĚĚĚTTTYYY   PPPŘŘŘEEEDDD   SSSMMMRRRTTTÍÍÍ:::   
 

Divné, cítím plyn, rozsviť. 

Hoď mi sem to kladivo! 

Miláčku, nechceš řídit? 

Pejsku, pojď sem. 

Pepo, mě žádný mistrovství světa ve fotbale nezajímá. Tu televizi 

prostě vypnu! 

Zprava dobrý! 

Tak natankuj, já si zapálím. 

Hele, užovka! 

A teď mě vyfoť na té skále. 

Klidně do té vody skoč, tady je mělko. 

Ne, ten žebřík mi nemusíš držet. 

Neboj, ta pistole není nabitá. 

Tady brzdit nemusíš, tady žádné zatáčky nejsou. 

Tady je tlustý led, tady přejdeme. 

Tenhle starý granát už dávno nemůže být funkční. 

Mohl bych si přidat trochu té výtečné houbové omáčky? 
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STAROSTI NEPOMŮŽOU TOMU 

ŠPATNÉMU V ŽIVOTĚ, ABY SE 

PŘESTALO DÍT. POUZE NÁM 

NEDOVOLÍ UŽÍVAT SI TO DOBRÉ. 

 

autor neznámý 
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