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Oslava MDŽ písničkou
Jako každý rok i letos jsme se v hojném počtu sešli ve velkém
sále a oslavili společně svátek našeho něžného pohlaví.
Nechyběly krásné písničky, které si řada přítomných s vervou
zazpívala spolu s pracovníky volného času. Dozvěděli jsme
se zajímavosti, které se k tomuto svátku vztahují a mohli jsme
si dát i oblíbené kafíčko.
Na závěr nemohla chybět kytička pro všechny přítomné ženy.
Vzhledem k tomu, že mužské zastoupení v našem domově
je v menšině, zhostil se předávání této drobné pozornosti náš
Jiří.

No, a protože ve velkém sále bylo ženské pokolení proti němu
v přesile, přiložily ruku k dílu i přítomné pracovnice. Troufáme
si říci, že to žádné z přítomných dam nevadilo, neboť kytička,
ať už z ruky muže, či ženy, vždy potěší a vykouzlí úsměv
na tváři.
-BB, PJ-
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ZE ŽIVOTA NAŠICH UŽIVATELŮ
100 let
Ano, toto číslo se „přikutálelo“ k věku jednoho z našich
uživatelů. Není jím nikdo jiný, než nám všem známý,
pan Jan Gomola. Narodil se 20. 3. 1916. S celou rodinou žili až
do
války
za
městem
Jablunkov,
ve
vesnici
Mionší Potok - Dolní Lomná. Pan Gomola je z 5ti sourozenců,
dnes již žije pouze sestra. Vyučil se malířem, před válkou se
nějaký čas touto profesí živil. V době 2. světové války bojoval
jako voják Wehrmachtu. Své vzpomínky na toto období
sepsal do knihy Objevil jsem Katyň, která vyšla v roce 2009.
Do roku 1957 pracoval pan Gomola nějakou dobu jako
stavbyvedoucí, poté musel z politických důvodů zaměstnání
opustit. Velkou část života pracoval jako horník.
Pan Gomola má 2 dcery, 5 vnoučat (3 vnuky a 2 vnučky)
a 2 pravnoučata (1 pravnuk, 1 pravnučka).
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Požádaly jsme jej o krátký rozhovor, při kterém jsme zjistily
následující:
Co vás vedlo k tomu, že jste sepsal svou knihu?
Jelikož jsem měl v domově dost času přemýšlet a myšlenky,
které mi přicházely na mysl, se točily okolo druhé světové
války, rozhodl jsem se o tom psát. O Katyni jsem v době války
neměl ani tušení, ale když jsem se po válce o Katyni
dozvěděl, došel jsem k názoru, že o tom napíši.
Tato historická událost nabyla nevídaného rozmachu.
S jakým ohlasem se Vaše kniha setkala?
Kniha je velmi žádána. Stále jsem zván na různé besedy,
kde dostávám otázky z období války, týkající se této knihy.
O knihu je velký zájem, a to nejen na veřejnosti, ale i u nás
v domově, z čehož mám příjemný pocit.
Jak dlouho jste v Domově Čujkovova?
V domově jsem 22 let. Byli jsme tu spolu s manželkou, která
mi po krátké, ale těžké nemoci, zemřela.
Co se v domově za tu dobu, co zde jste, změnilo?
Jedni odchází, druzí přichází. Já, díky Bohu, zatím zůstávám.
Taktéž co se týká vedení domova. Mění se personál, mění se
různá nařízení, a to, zda k dobrému nebo zlému, vždy ukáže
až čas.
Je něco, co v domově postrádáte, zlepšil byste?
Aby se dodržovala nařízení o večerním i nočním klidu.
Na závěr chybí jen panu Gomolovi popřát mnoho dalších let,
spoustu životního optimismu a elánu. A také velké díky
za proběhlou, velice příjemnou a krásnou narozeninovou
oslavu.
-BB, PJ3

Vystoupení Holúbku
Byl krásný jarní den a najednou,
kde se vzal, tu se vzal, přilétl
k nám Holúbek. Nádherně
zbarvený
do
krásných
barevných kombinací a uměl
dokonce i tančit a zpívat. Byl to
totiž dětský taneční a pěvecký
soubor.
Děti nám přišly jako každým rokem opět zatančit a zazpívat
své písně a předvedly nám i své nádherné tance. Bylo to
krásné, děti jsou vždy moc šikovné (pokud nezlobí).
Vystoupení bylo na vysoké úrovni, a to i díky jejich dětskému
nadšení. Jejich vedoucí odvedli opět velmi dobrou práci,
vždyť zvládnout a nacvičit program se sedmdesátkou dětí ve
věku od 3 do 18 let, je opravdu chvályhodné. Po krásném
vystoupení Holúbek „sezobl“ něco malého sladkého a zase
odletěl kdoví kam. My mu máváme. Všem moc děkujeme
a rádi je uvidíme někdy zase znovu. Přilétni brzy!
-JČ-

Mše svatá v kostele Sv. Ducha
Každý druhý týden v měsíci jsme zvyklí, že se u nás
v domově koná katolická mše. Abychom se ale mohli
nadechnout duchovní síly kostela, vydali jsme se ve středu
31. 3. 2016 s našimi uživateli do kostela Sv. Ducha
v Ostravě-Zábřehu. Jelikož o mši byl v řadách uživatelů velký
zájem a máme velmi dobrou spolupráci se zdejší farností,
doprovodili nás do kostela dobrovolníci z řad farníků.
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Mši sloužil farní vikář pan Jakub Dominik Štefík, s nímž jste si
mohli přečíst rozhovor v posledním loňském čísle Našeho
domova. Farní vikář je v katolické církvi kněz ustanovený
v určité farnosti k tomu, aby společně s duchovním
správcem dotyčné farnosti a pod jeho vedením pracoval
v pastorační službě. Zejména v dřívější době často býval farní
vikář označován zvykově jako kaplan. Duchovním správcem
naší farnosti je pan Vítězslav Řehulka. Duchovní správce je
kněz, jemuž byla ordinářem (diecézním biskupem) svěřena
duchovní správa dotyčné farnosti.
Cestou zpět jsme se vydali na naplánovanou návštěvu
cukrárny a mléčného baru na náměstí SNP. Tam si všichni
podle chuti dali kávu nebo něco dobrého na zub.
-BB, PJ-

Velikonoce v našem domově
Tradice se musí dodržovat, jinak tomu není ani u nás. Uvítali
jsme tak jaro tradiční velikonoční výzdobou a i letos se velmi
povedla. Vždyť se na ní z velké části podíleli sami uživatelé.
Nechybělo ani tradiční pečení a velikonoční nadílka. Vše si
připomeneme několika fotografiemi.
- BB, PJ -
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Bál „Na křídlech motýlů“
Ve čtvrtek 21. 4. 2016 proběhla v našem domově oblíbená
akce, a to bál. Tentokrát pod názvem „Bál na křídlech
motýlů.“
Začátek akce byl ve 14 hodin. Účast byla hojná. Celý velký sál
byl vyzdoben pestrobarevnými motýly. Hosté si mohli
objednat své oblíbené kapučíno a kávu, dále bylo v nabídce
červené a bílé víno, minerální vody, nechybělo sladké
potěšení v podobě několika druhů zákusků. Bohaté
občerstvení si hosté mohli vychutnat při poslechu relaxační
hudby s pohledem na exotické motýly, kteří byli promítáni na
videoplátně.
Program byl zahájen ve 14.30 nám všem známou písní
„Chytila jsem na pasece motýlka“ od naší populární zpěvačky
Heleny Vondráčkové. Celým programem hosty provázela
Lenka s Barčou. Na úvod jsme se mohli potěšit písničkami
v podání našeho oblíbeného pěveckého souboru Návraty.
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Poté se hosté mohli dozvědět zajímavosti ze života motýlů.
Jak vlastně motýl vzniká – od vajíčka, přes housenku, kuklu
až po hotového motýla, dospěláka – a věřte, že motýlci mají
život opravdu pestrý a jsou jedním z mnoha dalších zázraků
přírody. Po zajímavostech z jejich života následovala hlavní
část programu ve formě „Velkolepé motýlí přehlídky“.
Za zvuku originální indické hudby měli hosté jedinečnou
příležitost
zhlédnout
opravdu
spoustu
krásných,
výjimečných, rozmanitých, někdy neposedných exotických
motýlů v podání pracovnic volného času a sociálních
pracovnic. Nechyběli ani naši muži – Jiří a Marek. Všichni
předvedli opravdu úžasnou show, kterou obecenstvo
odměnilo bouřlivým potleskem.

Závěrem programu jsme měli možnost zazpívat společně
písničku, která se přímo nabízela - „Motýl“. Ta se zrodila
v divadle Semafor.
Po zajímavém programu se hosté mohli těšit na volnou
zábavu a tanec. K tomu hrála a zpívala oblíbená skupina
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EvyBand, která je již nedílnou součástí každého pořádaného
bálu.
Během přestávky čekalo na hosty ještě jedno překvapení
v podobě bohaté tomboly. O lístky do ní byl obrovský zájem,
bylo také o co hrát.

Hosté odcházeli spokojení, s úsměvem na tváři a nám se tak
opět podařilo společně strávit krásné odpoledne plné smíchu
a dobré zábavy.
-LH-

ZE ŽIVOTA NAŠICH UŽIVATELŮ
20. výročí pobytu Václava Pospěcha v Domově
Čujkovova
Pan
Václav
Pospěch
se
narodil
13.
4.
1952
v Ostravě – Petřkovicích. Již od mládí miloval koně, o které
se také rád staral na statku v Hlučíně.
Do našeho domova přišel z azylového domu Charity Ostrava
dne 12. 2. 1996. V době, kdy byl mobilní s pomocí invalidního
vozíčku, byl velmi aktivní, rád se zúčastňoval společenských
akcí v domově. Mnohokrát reprezentoval naše zařízení také ve
sportovních i jiných soutěžích pořádaných ostatními domovy,
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ze kterých si odnášel diplomy. Během svého pobytu v našem
domově bydlel na úseku 4B, poté byl přestěhován na úsek 2A
a následně zakotvil na úseku 3B, kde již po nějaký čas
spokojeně žije. V našem zařízení poznal také svou lásku, paní
V. F., se kterou se po nějaký čas společně scházeli. Když V. F.
onemocněla, nebylo možno se společně nadále scházet
a dopřávat si vzájemné lásky. V domově pan Vašek také rád
navštěvoval dílnu, ve které se učil tkát na tkalcovském stavu,
práce jej velmi bavila, tkal například různobarevné koberečky.
Letošní rok oslavil pan Václav již 20. výročí svého pobytu
v našem domově. Přesto, že je již po nějaký čas imobilní, těší
se z každé návštěvy, která jej přijde na pokoj rozveselit. Díky
aktivnímu personálu může také jezdit s ostatními uživateli na
výlety pořádané naším domovem. Pan Pospěch je velmi
komunikativní, s personálem si rád povídá zejména o koních,
na které nikdy nezanevřel. Na stěně u lůžka má pověšeny
obrázky a fotografie s koňmi. Vlastní také několik knih
o koních a suvenýrů s obrázky koňů. Dodnes rád sleduje v TV
dostihy, především Velkou Pardubickou. V loňském roce také
navštívil hipoterapeutický ranč v Hlučíně.
-ZN-

10

Výlet na tvarůžky

Po několikaleté pauze jsme opět 25. 4. 2016 zavítali
na tvarůžky do známého Mexika v Klimkovicích. Výlet se
konal za ne moc příznivého počasí, ale i tak jsme se těšili.
V hostinci jsme si mohli objednat hned několik chuťovek.
A to nakládané tvarůžky nebo nakládaný hermelín, dědovu
klobásu, vídeňské párky, utopence, bůček, chleba se sádlem
nebo s tlačenkou.

Co by to bylo za jídlo bez pořádného pití?! A proto pivo teklo
proudem. Kromě piva jsme si mohli objednat kávu, čaj, různé
sodovky, kofolu apod. Všichni jsme odjížděli spokojeni
a v naději, že se výlet příští rok bude opakovat.
-SČ-
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ZE ŽIVOTA NAŠICH UŽIVATELŮ
Duše naší knihovny a hlas odpoledního čtení v rozhlase
Asi nebude třeba moc představovat, o koho jde. Ano, není
to nikdo jiný, než paní Marie Matušková. Tuto činorodou
dámu, která nás každé všední odpoledne provází rozhlasem
a stará se o naší knihovnu, jsme požádaly o několik slov.
Jak dlouho jste v domově?
Od června 2007, tedy 9 let.
Jaké bylo Vaše povolání?
Vedoucí kádrové a personální práce – byla jsem personalistka
v rámci OKR.
Vzhledem k Vaší aktivitě se přímo nabízí otázka - čtete ráda?
Čtu velmi ráda už od dětství. Pokud bych ráda nečetla,
nemohla bych už od roku 2008 číst do rozhlasu různé příběhy
ze života, pro potěšení těm, kteří už číst nemohou. Také bych
nemohla vést knihovnu. Při této práci musí člověk vnímat
to potěšení z toho, co dělá, aby to k něčemu bylo. V roce 2010
jsem za čtení do rozhlasu byla v anketě „Senior roku“
vyhodnocena také Magistrátem města Ostravy.
Jak dlouho vedete naší knihovnu?
Knihovnu vedu od 1. 7. 2014, kdy skončil z důvodu věku
pan Gomola. Do té doby jsem v knihovně podle potřeby
zastupovala, a to od roku 2009.
Jak jste se k vedení knihovny dostala?
Chodila jsem do knihovny od začátku, kdy jsem do domova
nastoupila. Později jsem nabyla zkušenosti a hlavně
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vědomosti co to obnáší. Když mě pan Gomola navrhnul jako
náhradu za sebe, byla jsem potěšena, že to vedení schválilo.
Pan Gomola podle potřeby neodmítne poradit.

Co vše v domově navštěvujete, jak trávíte svůj čas?
V pondělí a pátek jsem v knihovně. Úterý a čtvrtky navštěvuji
dílny ručních prací. Středa patří Návratům. Každé všední
odpoledne čtu v rozhlase. A ráda navštěvuji veškerá
sportovní klání.
Jak se Vám v domově líbí?
V domově jsem spokojená. Vždy si podle zdraví najdu
nějakou aktivitu, takže nemám čas se nudit. Pokud je člověk
spokojený, je i šťastný. To platí všude, nejen tady v domově.
Když se podívám okolo sebe, všude se stále něco vylepšuje
a obnovuje, ale sto lidí – sto názorů.
Podle čeho
v rozhlase?

vybíráte

příběhy,

které

odpoledne

čtete

Nejčastěji v časopisech a v knihovně. Odebírám časopis
Napsáno životem. Také se inspiruji v povídkách ze starších
časů, z různých žánrů. Tyto musím zkorigovat do doby
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20 minut. Vyhledávám různé rady, kuriozity, básně a vtipy
pro zasmání.
Je něco, co se Vám v domově nelíbí, co byste změnila?
Bylo by dobré poučit obyvatele domova, aby si přečetli
smlouvy s domovem a podle nich se řídili. Bylo by dobré,
aby je znal i všechen personál.
Paní Matuškové za čas strávený u rozhovoru moc děkujeme.
Děkujeme i za příkladné vedení naší knihovny a každodenní,
odpolední čtení, které nás hladí po duši.
-BB, PJ-

Knihovna na kolečkách
Od loňského roku funguje v našem domově služba, která
umožňuje dostat se ke knihám všem jejím milovníkům.
V tomto případě těm, kteří z důvodu svého nepříznivého
zdravotního stavu nejsou schopni sami, nebo v doprovodu
druhé osoby, dojít samostatně do naší knihovny. Knihy
jednoduše dojdou za nimi, až na pokoj. Jak to funguje?
Za těmi, kteří z výše uvedených důvodů nejsou schopni sami
do knihovny dojít, přijdou sociální pracovnice, které s nimi
proberou, jaké mají rádi knihy, žánr, oblast, která je zajímá.
Nabídnou i seznam našich knih, který s nimi projdou a poté
přinesou smluvenou literaturu přímo na pokoj. Tato návštěva
pak probíhá pravidelně 1x za 14 dní.
V případě, že máte o tuto službu zájem, oslovte koordinátora
průběhu služby na vašem úseku a knihy mohou pravidelně
„docházet“ i za vámi.
-BB,PJ-

14

Opékání párků v Bělském lese
Dne 12. 5. 2016 jsme se s našimi uživateli vydali na procházku
do Bělského lesa spojenou s opékáním párků. Tuto akci jsme
již měli dopředu domluvenou s Lesní školkou. Pan Pavel,
který se nám celou dobu věnoval a který nás provázel i po
jejich nově vytvořené stezce, byl velice milý a příjemný.
Na stezce si mohli naší uživatelé nejen prohlédnout krásy
lesa a nově vytvořených prostor, ale také jsme mohli přivonět
k bylinkám, které měli zasazeny v zemi a velmi hezky
upravené. Bylo to velmi poučné. Někteří naši uživatelé
poznávali tyto bylinky a zároveň zavzpomínali na to, jak si je
sadili doma. Poté jsme se již vydali zpátky do lesní školy,
kde jsme si udělali oheň a začali opékat párky. Spousta
našich uživatelů se snažila si sama opéct párek a musím říct,
že se jim to dařilo. I když se občas obrátil vítr směrem k nám
a kouř nám zavál do očí.

Uživatelé i my jsme se nad tou dobrotou jen olizovali a řekli
si, že tuto akci musíme zopakovat. Nálada nás všech byla
dobrá, neustále jsme se smáli a bylo nám veselo. Vzhledem
k tomu, že nám krásně svítilo sluníčko a celkově počasí bylo
velmi fajn, dalo by se říct, že se nám akce velmi povedla.
-JČ15

Vaječina
V pondělí 16. 5. 2016 se konalo tentokrát ve velkém sále,
kvůli nepřízni počasí, smažení vaječiny. Čtyřicátý den
po Velikonocích se tradičně na vesnicích smaží vaječina
a znamená to ukončení velikonočních svátků. Uživatelé měli
možnost se dopředu nahlásit u svého koordinátora průběhu
služby na úseku. Na smažení vaječiny se přihlásila necelá
stovka zájemců.

Všem přítomným se podávala káva, kapučíno a voda
se šťávou. Při posezení hrála příjemná hudba dle výběru
našich uživatelů. Po dosmažení se vaječina postupně
roznášela a uživatelé se mohli s chutí pustit do jídla. Nutno
podotknout, že jim velmi chutnalo. V sále panovala velice
příjemná atmosféra a všichni jsme si to velmi užili. -AS,MK-
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Skutečný příběh
Bylo září roku 2014, když se pan Křížka
informoval poprvé na možnost přijetí jeho
maminky paní Libuše Křížkové do Domova
Čujkovova. Důvodem byla její dlouhodobá
nesoběstačnost
a
potřeba
zajištění
24hodinové péče. Téměř rok se stěhovala
podle možností a zdravotního stavu
z jednoho zdravotního nebo sociálního
zařízení do dalšího. Uplynulo několik měsíců a paní Křížková
se mohla přestěhovat do našeho domova. Získala jistotu,
že se již stěhovat nemusí, že ji bude poskytnuta péče
a pomoc dle potřeby, ale nakonec vše dopadlo jinak.
Stěhování bylo a příjemné, ale to bych hodně předbíhala.
Takže hezky popořádku. S paní Křížkovou jsem si domluvila
posezení, aby nám sama povyprávěla svůj příběh a všechny
motivovala nejen k velkým, ale třeba i malým změnám,
podle možností každého z nás.
Paní Křížková je velmi pozitivní a energická paní, která zvládla
neskutečné. A zde je její vyprávění:
„Bydlela jsem v Ostravě-Jihu v moc pěkné části blízko lesa.
Během svého života jsem si našla cestu, která mně bavila,
postupně jsem si udělala různé kurzy: masážní, Reiki,
Su-jok (je to metoda léčby stimulací rukou a nohou),
kurz Šiacu (znamená v překladu tlak prsty – je to japonská
masážní technika, založená na východní léčebné tradici
a západní fyziologii a psychologii. Šiacu pracuje
s akupunkturními dráhami a body s cílem obnovit přirozený
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tok vitální energie, a tak nastolit energetickou rovnováhu
v těle).
Když mi onemocněla maminka, starala jsem se o ni, pak měl
bratr cévní mozkovou příhodu, pomáhala jsem mu svými
metodami ke zlepšení soběstačnosti, což se do určité míry
dařilo. Zajímala jsem se o bylinky, setkala se
i s paní Podhornou, která vyrábí z bylin tinktury. Ráda jsem
jezdila na chatu, chodila do lesa…život plynul.
Moje těžkosti začaly v roce 2013, měla jsem problémy
při dýchání, zhoršovalo se to a lékařka mne poslala
na vyšetření, které nedopadlo dobře. Na Vánoce jsem se
ocitla v nemocnici na oddělení hematoonkologie, pak jsem
absolvovala chemoterapii a po 3 měsících se dostala domů.
Jenže po 14 dnech se můj stav opět zhoršil a já se dostala
zpátky do nemocnice. Všechny nepříjemnosti nebudu
vyjmenovávat, stejně si je ani nepamatuji, ale celkově jsem
byla v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných
a v sanatoriu skoro rok. Syn říkal, že jsem nevnímala obraz
ani zvuky…zhubla jsem, jen jsem ležela, sama jsem se vůbec
nepohnula, potřebovala jsem komplexní péči. Když se
po všech útrapách bylo možné přestěhovat do Domova
Čujkovova, sama jsem se neposadila, ani ruku nezvedla…
Po půl roce jsem díky rehabilitacím v Domově Čujkovova
a všem pracovníkům z úseku 4B začala dělat velké pokroky,
nejen, že jsem díky cvičení začala mít svaly a tím i sílu udržet
své tělo v sedu, začala jsem používat invalidní vozík, naučila
jsem se používat nejvíce levou ruku, postupně jsem začala
cvičit chůzi s vysokým chodítkem po chodbě a stále cvičila,
postupně i v tělocvičně s paní Š. Č. Na podzim 2015 jsem
vysoké chodítko vyměnila za nízké. V Domově jsem se
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zapojila do vysílání domácího rozhlasu, kde jsem četla zprávy
a také do pěveckého souboru „Návraty“, se kterým jsem
vystupovala na akcích domova. Našla jsem si svoje záliby,
naučila něco nového a taky si našla nové známé.
Hodně mi pomohly také knihy od autorky PhDr. Marty
Foučkové: „Jsem“ a „Já jsem“, není to četba, to je studium…
našla jsem tam i to, co mne v životě trápilo, potkalo.
Musela jsem najít v sobě sílu a tu máme každý, jen ji najít,
nikdo za nás nic neodžije. Práce na sobě je ta nejtěžší.
Odpustit sám sobě, mít se rád, pomáhat druhým, ale také
myslet na sebe.
Když jsem se tak spravila, vyzkoušela jsem zažádat
o rehabilitace ve specializovaném zařízení a v prosinci jsem
mohla nastoupit na pobyt v rehabilitačním ústavu
v Chuchelné. Do konce února 2016 jsem absolvovala elektro,
vodoléčbu a speciální cvičení. Po návratu do Domova
Čujkovova jsem zvládala chůzi s holemi a začala zjišťovat,
že zvládám tolik, co je zapotřebí k tomu, abych byla schopna
bydlet sama. Syn s přítelkyní a má sestra, kteří mi byli celou
dobu velkou oporou, připravili vše k mému návratu domů.
Pomáhaly také mé kamarádky, se kterými se znám z kurzů,
a pravidelně jsme se setkávaly v Beskydech v Trojanovicích.
Tak jsem po domluvě ukončila smlouvu v Domově Čujkovova
a od května 2016 začala bydlet opět ve svém bytě. Těším se
na chatu, do lesa a setkání se svými známými.
I když jsem byla hodně nesoběstačná, život v domově
pro seniory byl zajímavý a pestrý, prostě takový, jaký jsem ho
přijala. Rozhodně jsem se nenudila, a pokud budu jednou
muset opustit svůj byt, bude moje volba opět
Domov Čujkovova.
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Chtěla bych touto cestou poděkovat Domovu Čujkovova,
všem jeho zaměstnancům, nejvíce pak těm, kteří se mnou byli
nejčastěji a pomáhali mi po malých nejistých krůčcích k těm
samostatným…paní Lence Svěchové a celému pracovnímu
týmu na úseku 4B.
-DD-

Skype
„Halóóóó mami, jsi tam… babi, vidíš mě…“
Tak přesně začíná většina spojení našich uživatelů s jejich
nejbližšími přes službu zvanou SKYPE.
Skype (vyslovte "skajp") je program pro telefonování přes
internet, vyvinutý estonskými programátory zhruba před
třinácti lety. Hlavním principem volání přes Skype je,
že si voláte s jiným uživatelem, který má také Skype; hovory
„Skype-Skype“ jsou pak zcela zdarma. Oba uživatelé mohou
být na kterémkoli místě na zeměkouli - stačí, když jsou
připojeni k internetu. Další velkou výhodou je, že se můžete
se svým blízkým vidět i na obrazovce počítače v přímém
přenosu!
A jak to teda vše funguje…
Abyste mohli být ve spojení, musíte mít počítač s kamerou,
internet a k tomu nainstalovanou službu SKYPE, která je
taktéž zdarma. Samozřejmě toto musí vlastnit i ten na druhém
konci.
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Dále musíte mít zřízenou adresu - ne však trvalého bydliště,
ale tu „skajpovou“. Pro inspiraci – moje je VĚRUŠKA
BERUŠKA. Pokud se sami sobě líbíte, můžete přidat i foto
celé postavy. Výhodou je, že žádné telefonní číslo,
jako u běžného telefonování, nepotřebujete!
A aby toho nebylo málo, musíte si zakoupit sluchátka
a po našemu „reprobedny“, ať to má pořádné grády. Pokud
nechcete utrácet, není však potřeba, vše je zabudováno
v zařízení.
To nejdůležitější pro úspěšné
spojení je domluvit čas volání.
Pokud by totiž nebylo v tu dobu
zapnuto žádné přenosové zařízení,
nebylo by spojení možné.
Poznáte to podle barvy sluchátka na
displeji:

zelená – chci Tě slyšet
červená – nevolej
V našem Domově používáme pro přenos hovorů tzv. TABLET,
což je označení pro přenosný počítač ve tvaru desky
s dotykovou obrazovkou.
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Za uživateli, kteří nemohou využít ke spojení počítačovou
učebnu, přijde sociální pracovnice na pokoj a vše potřebné již
zařídí.
Dá se tedy říci, že Skype je výborná volba tam, kde si
potřebujete „povykládat“ s někým blízkým třeba na druhém
konci světa. Ale můžete ho využít, i když bydlí třeba „za
rohem“, ale zrovna vás nestihl navštívit a chtěl by vás
alespoň pozdravit nebo vám třeba ukázat nový účes. Taky se
může stát, že někdo onemocní třeba chřipkou, tak vás může
navštívit přes SKYPE v županu a nechat si poradit nějaký
domácí recept na uzdravení. Vy mu na oplátku můžete
představit spolubydlícího z vašeho pokoje, se kterým si máte
stále o čem povídat nebo mu představte vaši nejmilejší
„sestřičku“.
Možností využití je mnoho, stačí se jen připojit a hovor může
začít!!!
Nebojte se využít nových technologií, které nám přinesou
hezké chvilky s našimi milými blízkými.

-LS-
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Výlet do ZOO
Jako každý, rok ani tento jsme si nemohli nechat ujít
návštěvu Ostravské zoologické zahrady. Výlet se konal
v pátek 20. 5. 2016. Počasí bylo přímo ukázkové, svítilo
sluníčko a bylo příjemně. Tentokrát jsme ZOO navštívili se
službou Domov se zvláštním režimem, tedy s patry 2A, 2B.
Prohlídku jsme začali u oblíbených a pestrobarevných
plameňáků. Potom jsme se mohli rozejít a každý se vydal
směrem, kam ho srdce táhlo. Skoro všechna zvířata byla ve
výbězích venku. Nezapomněli jsme se podívat na známé
slony, žirafy, šimpanzy, šelmy aj.

Zoologická zahrada byla v jarním období krásná, kam jsme se
podívali, byly nádherné rozkvetlé rododendrony, které hrály
všemi barvami, od fialové přes růžovou, až po oranžovou.
V půl jedné odpoledne jsme se všichni sešli na oběd
v restaurací Saola, která se nachází přímo v ZOO. Oběd jsme
si předem vybrali z pěti druhů jídel a ze dvou druhů polévky.
K naší úplné spokojenosti nám chyběla sladká tečka,
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kterou jsme si samozřejmě dopřáli.
pochutnali jsme si na točené zmrzlině.

Než jsme odjeli,
-SČ-

Pobyt v Malenovicích
Ani letos nechyběl na programu akcí, které v domově
pořádáme, třídenní pobyt na horách. Tento rok se konal
od 25. 5. 2016 do 27. 5. 2016. Stejně jako loni jsme se vydali
do horského hotelu Rajská bouda v Malenovicích. Ve středu
po obědě pro účastníky přijel autobus. Počasí nám přálo,
z nebe nespadla ani jediná dešťová kapička. Celé tři dny jsme
se nenudili. Hrálo se Bingo, Kvíz pro blondýnky, hádali jsme
názvy a interprety písní, které nám zpíval a pouštěl náš Jiří.
Vydali jsme na krátkou procházku po okolí. Nechyběla ani
„opalovačka“ v zapadajícím sluníčku na terase hotelu.
Druhý den dokonce přišel i kouzelník. Jeho trik s kartami
oslovil každého a všichni toužili po tom, odhalit jeho
tajemství. Kouzelník, ani pomocník se však nenechali zviklat.
Všichni jsme si celé 3 dny pochutnávali na domácí poctivé
stravě. Nechyběly ani buchty, které nám opět upeklo naše
vedení.
Na památku si každý z uživatelů odvezl čtyřlístek pro štěstí
a z kouzelného pytle si vytáhl plyšáka pro radost.
Výletu nechybělo nic. Přijeli jsme opálení, spokojení a plní
zážitků.
-RK-
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Trocha informací, tentokráte z ČSSZ
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je největší
a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní
institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionů klientů,
z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes
3,5 milionů důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek
nemocenského
pojištění.
Česká
správa
sociálního
zabezpečení je samostatnou rozpočtovou organizací
podřízenou Ministerstvu práce a sociálních věcí, je s námi
v kontaktu po celý život, takže je to naše „stará známá“.
Často o ní slyšíme v televizi ve zpravodajství, když je nám
sdělováno, jaké změny nás čekají. Třeba, že se zvýší důchody
o 40,- Kč nebo se bude odcházet ve vyšším věku
do důchodu. Informace se k nám dostávají, ale ne vždy
je správně pochopíme nebo jim zcela nerozumíme. Pro lepší
orientaci jsou vydávány různé publikace z oblasti sociálního
zabezpečení včetně vzorových příkladů výpočtu jednotlivých
dávek a letáky s aktuálními informacemi pro rychlý přehled.
Všechny informace jsou vždy zveřejňovány i na oficiálních
webových stránkách: www.cssz.cz, kde najdete také tiskopisy
potřebné k vyřizování.
A co dalšího najdeme na webových stránkách ČSSZ?
Nejenom informace, jak řešit některé situace, které nás bez
ovlivnění čekají, ale také případy, které můžeme v životě
ovlivnit. Patří k nim třeba zadlužování a následná
neschopnost splácet. O tom je další příspěvek:
Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů,
tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních. Roste počet
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lidí, kteří do důchodu vstupují s exekucí či s několika
exekucemi.
Důvody exekučních srážek z důchodů jsou různé.
Dluhy často vznikají na prodejních zájezdech, při nákupu
dovolené, v důsledku neplacení výživného, nesplácením
půjček nebo ručením za ně. Za částí nařízených exekucí stojí
drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou
např. pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii,
poplatky obcím za svoz odpadu či penále zdravotním
pojišťovnám.
Počet výplat důchodů
(v prosinci daného roku)

se

zařízenou exekuční

srážkou

Rok

2006

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014

2015

Počet výplat
důchodů
s exekuční
srážkou

30 858

35 223

40 718

46 121

51 184

79 991

60 874

Převzato z www.cssz.cz

67 614

70 997

75 315

-DD-

Sto a více let
K březnu 2016 bylo v České republice 603 příjemců důchodu,
kterým k 31. 3. bylo sto a více let. Vůbec nejstarším
důchodcem žijícím v České republice byla k uvedenému datu
žena, která se narodila v roce 1907 a žije v Jihomoravském
kraji. Nejstarší muž - důchodce žije v Libereckém kraji a je
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ročník narození 1909. Lidem, kteří oslaví 100. narozeniny, se
automaticky zvyšuje důchod, pravidlo platí od roku 1969.
Vyrozumění o zvýšení důchodové dávky, které nyní činí 2 000
korun měsíčně, dostávají oslavenci spolu s blahopřejným
dopisem.
Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů
Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

16

97

113

Středočeský kraj

6

49

55

Jihočeský kraj

2

27

29

Plzeňský kraj

1

18

19

Karlovarský kraj

4

7

11

Ústecký kraj

4

38

42

Liberecký kraj

4

19

23

Královéhradecký kraj

8

27

35

Pardubický kraj

2

33

35

Kraj Vysočina

3

28

31

Jihomoravský kraj

13

75

88

Olomoucký kraj

2

43

45

Zlínský kraj

9

19

28

Moravskoslezský kraj

8

41

49

Česká republika

82

521

603

Převzato z www.cssz.cz
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Naše Milena
Poslední stránky časopisu tradičně patřily slovům naší Mileny
Kupkové. Přispívala svými zážitky z výletů a cest, které
absolvovala. Letošní rok je pro ni zlomový, stejně tak i pro
nás, neboť nám odchází do důchodu. Proto jsme jí poprosily
o pár slov. Poslední stránky časopisu tak budou patřit
jí i v tomto čísle.
Obligátní otázka na úvod: Bude se Ti po nás stýskat?
Samozřejmě (úsměv). Nejvíce po Vás dvou. Ne, vážně,
asi ano, ale s tím se počítá. Jsem zvyklá chodit do práce,
být mezi vámi, tak chvíli potrvá, než si zvyknu na to, že se
skoro každý den nevídáme.
Kde si pracovala před Domovem Čujkovova?
Těsně před nástupem do domova jsem byla chvíli
nezaměstnaná. Před tímto obdobím jsem pracovala
v Energomontu – dnes patří pod Dalkii. Tam jsem měla
na starosti vzdělávání zaměstnanců. Když je někdo
např. vyučen na svářeče, musí mít k tomu zkoušky – já jsem
hlídala dobu, kdy jim tato školení platila a zajišťovala jejich
návaznost. Postupem času naše firma přešla pod Francouze
a já byla propuštěna. No a nastalo období rozesílání
životopisů.
Jak dlouho v domově jsi?
Od 5. 4. 2000. V době, kdy jsem nastoupila, jsme tu byly
2 sociální pracovnice. Zajišťovaly jsme vše, co teď dělají další
sociální pracovnice. Bylo tu i o trochu více uživatelů – asi
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314. Od roku 2001 nám přibyla posila a postupem času nás tu
je teď tolik, kolik nás je.
Jaké změny pozoruješ za dobu, kterou zde působíš?
Jen k lepšímu. Je více pracovníků, mohou se více věnovat
našim uživatelům. Jsou i velké změny ve vedoucích pozicích,
zpočátku jsme spadaly přímo pod paní ředitelku. Je spousta
akcí pro uživatele. Změny jsou i v oblasti naší práce, jsou
vyšší příspěvky na péči, změny v administrativě, no je toho
spousta.
Jaké máš plány na důchod?
Budu se starat o svůj skleníček, o vnučky, o maminku,
o manžela, o sebe (úsměv). Zřídím si malý domov důchodců
a mateřskou školku (úsměv).
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Naší milované Mileně Kupkové přejeme, ať si zasloužený
důchod co nejvíce užije. Pořádně si odpočine a věnuje se
všemu, co jí bude těšit.

A za nás dvě Ti za všechno moc děkujeme a nám se po tobě
stýskat bude, finanční bez Tebe už nebude ono.
-BB,PJ-
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SLUŽBY V DOMOVĚ
Bistro

paní Věra Kuncová

Otevírací doba:
PO – PÁ

7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.

SO

13.00 – 16.00 hod.

NE

ZAVŘENO.

Pedikúra

paní Barbora Lachová

Provozní doba:
PONDĚLÍ

OBJEDNÁVKY

ÚTERÝ

8.00 – 12.00 hod.

STŘEDA

OBJEDNÁVKY

ČTVRTEK

OBJEDNÁVKY

PÁTEK

8.00 – 12.00 hod.

Kadeřnice, holička

Na úsecích 13.00 – 15.00 hod.

Na úsecích 13.00 – 15.00 hod.

paní Eva Kremerová

Provozní doba:
ÚTERÝ

8.00 – 9.00 hod. pro muže
9.00 – 12.00 hod. pro ženy
13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích

PÁTEK

8.00 – 9.00 hod. pro muže
9.00 – 12.00 hod. pro ženy
13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ:
2. 6. 2016 od 14 hodin Letecký bál
10. 6. 2016 Vystoupení souborů Holúbek a Volžanočka
30. 6. 2016 Oslava výročí domova
12. 7. 2016 „Jak se žilo kdysi a jak se žije dnes“
19. 7. 2016 „Kouzla noci“
26. 7. 2016 „Praha“
2. 8. 2016 prezentace sociální pracovnice ve velkém sále
9. 8. 2016 Svět starého Egypta a život v Rudém moři
16. 8. 2016 „Náš domov – co o něm nevíte“
23. 8. 2016 „Proměny ZOO Ostrava v čase“
30. 8. 2016 prezentace sociální pracovnice ve velkém sále

Číslo 2/2016

Neprošlo jazykovou úpravou.
Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova.

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Petra Jordatijová (PJ), Dagmar Dorotíková (DD),
Lenka Svěchová (LS), Zuzana Nábělková (ZN), Renáta Konečná (RK), Andrea Straková (AS), Melánie
Konvičková (MK), Jiří Čiháček (JČ), Simona Čechovičová (SČ), Lenka Hrbáčková (LH)

32

