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Je to neuvěřitelné, ale podzim už nám klepe na dveře. Dny se 

zkracují, tma a noc začíná mít navrch před sluníčkem             

a dnem. Měsíce běží jako splašené, rok pomalu vstupuje      

do své poslední čtvrtiny. Lidé se začínají tepleji oblékat              

a příroda se začíná barvit pod taktovkou podzimu                

do nádherných barev. Lesy začínají rozehrávat svou 

barevnou symfonii. Nevím jak vás, ale mě podzimní krajina     

a padající listí uklidňuje. Podzim je mé nejoblíbenější roční 

období. Zejména jeho začátek, kdy jsou dny ještě teplé,      

ale příroda už se připravuje na zimu. Ranní pavučiny 

s kapkami rosy, které se rozprostírají v lese, kde si mistr 

Podzim hrál se svou paletou barev. Neznám nic hezčího. 

Dýchá na mě klid, čistota života a zemitost barev doslova 

hladí mé oči. Babí léto je nádherné. Užijte si tak toto 

nádherné roční období. Vyražte na zahradu načerpat 

poslední sluneční paprsky a jako společníka si můžete vzít 

Náš domov, který zrekapituluje dění v domově od června      

a zároveň prozradí i různé zajímavosti ze života našich 

uživatelů.  

Krásné, barevné dny všem! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimu8fZ0OrVAhXMFZoKHVw5DXMQjRwIBw&url=http://hqwallpapersgalaxy.com/cs/category/milovat/page/4&psig=AFQjCNEsMOSPzhx0IkgXJt3JXQ5GWvhIuw&ust=1503483806254467
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UPOZORNĚNÍ 

 

Z důvodu opravy střechy je od 22. 8. 2017 uzavřena 

zahrada u budovy A. 

K pobytu venku využijte zahradu u budovy B. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwpZPn3erVAhWCxRQKHU2EBd0QjRwIBw&url=http://www.hornisucha.cz/rekonstrukce-silnice-ii475--prutah&psig=AFQjCNEUA9b6qIvPWOG-pd05IwpeVvD-Gg&ust=1503487470565994
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VYSTOUPENÍ BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA  

První článek tohoto čísla nás zavede ještě na konec května 

letošního roku, a to konkrétně k úternímu dni s datem         

30. 5. 2017. V dopoledních hodinách náš domov navštívili 

studenti Biskupského gymnázia z Ostravy-Poruby, kteří měli 

secvičený nádherný program, jež chytl za srdce všechny 

přítomné ve velkém sále. 

 

Biskupské gymnázium v Ostravě-Porubě zahájilo svou 

činnost 1. 9. 1991, současným zřizovatelem je Biskupství 

ostravsko-opavské. Poskytuje všeobecné základy pro 

studium na vysoké škole. Spolupracuje s řadou zahraničních 

škol.  

Do našeho domova dorazila v uvedené datum zhruba třicítka 

studentů této školy v doprovodu svých vyučujících. Přípravu 

nepodcenili jak z hlediska obsahu, tak z hlediska zevnějšku. 

Všichni vystupující měli bílý svršek a společné šátky,           

či kravaty. Většinu účinkujících představovala děvčata, jak to 

tak bývá i zde byli chlapci v menšině.  
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Obsahově bylo vystoupení protkáno zpěvem a hrou na různé 

hudební nástroje. Flétny, kytary. Zazněly populární,              

ale i klasické skladby. Řada našich uživatelů se 

k vystupujícím přidala, někteří zpěvem, někteří tleskali         

do rytmu. Všechny však doslova nabila přítomná energie 

mládí, elánu a radosti ze života, která z vystupujících sršela. 

Vystoupení odměnili naši uživatelé bouřlivým potleskem. 

Všichni doufáme, že nás studenti z tohoto gymnázia ještě 

navštíví a předají nám zase trochu radosti ze života                 

a předvedou své hudební a pěvecké umění. 

-JČ- 

VÝLET DO MALENOVIC 

Ani letos nechyběl v nabídce akcí pro naše uživatele            

již tradiční pobyt na horách. I letos, také už pomalu tradičně, 

jsme s našimi uživateli navštívili Hotel Rajská bouda 

v Malenovicích, pod samotnou královnou 

Moravskoslezských Beskyd – Lysou Horou, která se nad 

hotelem tyčí a dává na odiv svou majestátnost. Letos zde 

naše kroky zamířily již potřetí.  
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Až k domovu pro nás přijel autobus z rehabilitačního ústavu 

v Hrabyni. Všichni se těšili a byli sbaleni připraveni 

v přízemí. Stačilo tak „naskočit“ do autobusu a vydat se 

z Ostravy do nádherné horské přírody. Pro letošek byl termín 

pobytu stanoven na datum od 31. 5. 2017 – 2. 6. 2017             

a zúčastnilo se ho 11 uživatelů. 

Počasí nám letos celkem přálo. Usmívalo se na nás sluníčko 

a my se po krátkém odpočinku sešli na terase hotelu,         

kde jsme během pobytu trávili většinu času.  Přítomní 

pracovníci volnočasových aktivit si pro uživatele připravili 

bohatý program. Hrály se různé hry, cvičila se paměť, 

probíhaly různé kvízy, poznávali jsme staré herce. Hodně     

se také zpívalo a hrálo na kytaru.  

Ale často ani nebylo potřeba spoléhat na vytvořený program. 

Příjemné prostředí, horský vzduch a zapadající slunce         

nás natolik okouzlili, že nám stačilo si povídat. Vzpomínat na 

dobu našeho mládí, dětství, na veselé historky, které jsme 

zažili. Prostě jsme se všichni cítili tak nějak jako doma.        

Tři dny utekly jako voda a my se plni zážitků vydali v pátek 

po obědě na cestu zpět do domova.  

-JČ-  
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JAHODOVÝ GURMÁN 

Pan Novák má zahradu a pěstuje tam hlavně ovoce                

a zeleninu. Má tam taky jahody. Pan Novák říká kolegovi        

v práci: "Nejlepší jahody jsou ty z mojí zahrady. Chutnají 

skvěle. Hlavně od té doby, co na ně dávám hnůj." Jeho 

kolega je ale trochu šokovaný: "Opravdu? Ty si dáváš         

na jahody hnůj? My si doma na jahody dáváme šlehačku." 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem případě se opravdu jednalo o šlehačku.               

Jako každoročně v červnu jsme měli malou ochutnávku léta. 

Každý účastník měl tak možnost z předem připravených 

ingrediencí vytvořit dle fantazie svůj vlastní pohár. Vznikla 

takto příjemná atmosféra, kdy jsme u společného velkého 

stolu degustovali a přemýšleli nad dalšími specialitami 

gurmánského umění.  

A od září opět zveme všechny milovníky dobrého jídla.  

Nabídku a čas dozvíte se včas. 

-AJ, BBe,MR- 
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VYSTOUPENÍ SOUBORŮ HOLÚBEK A IGLICE 

Dne 2. 6. 2017 se u nás v domově uskutečnilo vystoupení 

tanečního a pěveckého souboru Holúbek. Je tvořen 60 členy 

od 4-16 let. Tento soubor u nás vystoupil již mnohokrát,     

ale poprvé nás poctil svou návštěvou taneční soubor Iglice 

z Maďarska. Tento taneční soubor byl založen roku 2000. 

Tvoří jej děti mateřské, základní i střední školy. Účastní se 

talentových soutěží, vystupují v televizi. Nás navštívili při 

příležitosti II. ročníku Dětského mezinárodního folklorního 

festivalu. 

Děti různých věkových kategorií se 

postupně scházely v naší 

tělocvičně, kde se převlékly            

do krásných nažehlených                  

a naškrobených krojů. Taneční 

soubor Holúbek byl oděn v tradiční 

modrobíle barvě. Dívky měly copánky zdobené červenými 

stužkami, hoši měli světlé kalhoty, bílé košile a modré 

zástěry. Na nohou měly děti dobové kožené boty. 
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Vystoupení začal Holúbek „Ševcovskou písní“ a tancem. 

Vystřídal je taneční soubor Iglice a předvedl plnému sálu 

svůj maďarský temperament, a to v podobě mužských 

maďarských tanců. Poté opět přišel na scénu Holúbek 

s písněmi Učíme se tancovat, Pasem koníčky a ukázkou 

dívčích pasteveckých her. Nakonec opět vystoupili členové 

souboru Iglice. 

Všem se vystoupení velice líbilo, což bylo slyšet na 

bouřlivém potlesku, který následoval. 

-BBe- 

 

VAJEČINA 

V úterý 6. 6. 2017 se uskutečnilo tradiční smažení vaječiny. 

 

Počasí nám letošní rok přálo, sluníčka bylo hodně, proto 

jsme se v hojném počtu sešli v odpoledních hodinách           

na zahradě budovy A. K posezení a dobré náladě zněly 

moravské písně, dechovka apod. 
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K občerstvení se podávala káva, kapučíno, čaj, šťáva a voda 

– pitný režim bylo nutno dodržovat, teploměr ukazoval skoro 

30°C! 

Příjemnou atmosféru dotvářelo i zajímavé povídání                 

o významu Velikonoc ve spojení se smažením vaječiny. 

Vrchol odpolední zábavy začal v 15.00 hodin, kdy se začala 

podávat, v kuchyni skvěle připravená a voňavá, na špeku 

smažená vaječina, na kterou všichni netrpělivě čekali. 

Vaječina měla úspěch, všem velmi chutnalo a talířky 

zůstávaly prázdné. Celá akce probíhala ve velmi dobré 

náladě a všichni jsme si to plnými doušky užili. 

-LH- 
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VYSTOUPENÍ POP ACADEMY 

Dne 16. 6. 2017 náš navštívila skupina POP ACADEMY. 

Po 15. hodině se začali pomalu scházet naši uživatelé, kteří 

projevili zájem shlédnout jejich vystoupení. Všichni chtěli 

sedět hned v prvních řadách, aby měli co nejsilnější zážitek. 

Konferenciérka skupinu POP ACADEMY představila a celé 

vystoupení poté provázela.  Na úvod všem popřála krásný 

poslech. 

Jako první se nám představil 

jediný muž orchestru se svou 

písní Tereza od Waldemara 

Matušky. Poté následovaly 

písně jako Život je jen náhoda 

od V+W nebo Čerešně od 

Hany Hegerové.  Měli jsme 

možnost poslechnout si písně všech žánrů.  Přes vážnou 

hudbu (Bach) až po současný pop.  Nechyběly ani lidovky, 

dechovky či písně ze známých muzikálů a televizních filmů. 

Zazněly tak tóny známé z  muzikálu „Noc na Karlštějně“ 

nebo „Sladké mámení“ ze známého a oblíbeného filmu 

„S tebou mě baví svět.“   

Mladá slečna, jedna z účinkujících, vyzvala naše publikum, 

aby se nestyděli a zazpívali si s nimi. Lidé byli nadšení           

a společně si s nimi zazpívali písně jako „Škoda lásky“,       

„Na Pankráci“ či „Santa Maria“. Po každé interpretované 

písni, zazníval sálem aplaus našich uživatelů. Celé pásmo 

bylo také proloženo básničkami, které byly recitovány velmi 

procítěně.  
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Hudební skupina POP ACADEMY celý tento odpolední 

program ukončila a zároveň se rozloučila s našimi uživateli 

pásmem moravských písní. 

-VN- 

 

PAPUA, TANGANIKA, PAVILON EVOLUCE…VÝLET 

S TROCHOU EXOTIKY 

Když plánujeme na počátku roku aktivity pro naše seniory, 

není možné se z nostalgie ubránit návrhu navštívit 

každoročně společně s uživateli ZOO Ostrava. Každý z nás 

zaměstnanců, stejně jako i každý z uživatelů, kteří se narodili 

nebo po jistou dobu života žili v Ostravě a okolí, navštívili 

ZOO v Ostravě, a to několikrát. Byly to výlety se školou,   

poté již s rodinou nebo jen tak s přáteli a známými. I když 

jste navštívili ZOO Ostrava několikrát, nikdy nemůžete říct, 

že ji znáte dokonale. Zahrada totiž žije, rozrůstá se, 

proměňuje se, vybarvuje se a láká novými expozicemi.     

Vždy je na co koukat, vždy nás může zoologická zahrada 

něčím překvapit, můžeme se o něčem novém dozvědět           

a z něčeho poučit. Návštěva zahrady nás zkrátka vždy 
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obohatí o zážitky, poznatky, vizuální podněty, můžeme cítit 

sepjetí s přírodou a být u exotických zvířat tak blízko,           

že máme pocit, že je máme skoro až na „dotek“.   

Také jsme se dočkali a za krásného letního dne 28. 6. 2017 

plni očekávání jsme společně vyrazili vstříc exotickým 

zážitkům. V pohodlí autobusu jsme vnímali proměny Ostravy 

v čase a společně zavzpomínali, co se po trase z Ostravy 

Zábřehu do Ostravy Michálkovic změnilo, co nového bylo 

postaveno, co zaniklo. V autobuse jsme zavzpomínali, 

potrápili svou paměť a poměřili si vybavování vzpomínek 

navzájem. Počasí bylo k výletu jako stvořené a my před 

branami ZOO očekávali nevšední zážitky, zkrátka den,      

který bude fajn a vydařený. 

Uvítací výbor, který je u vchodu již drahně let, nezklamal! 

Parta plameňáků, aristokrati s typicky zbarvenými fráčky, 

postávala na svých štíhlých nohách a nechala se obdivovat     

ze všech pozic a stran. Už jsou zvyklí na obdiv, budí dojem 

celebrit, které si s klidem užívají i focení.  

I další lahůdky, které na 

trasách po ZOO na nás 

čekaly, lákaly, byť jen svým 

názvem. Pavilon Evoluce 

s více než 200 zvířaty 

v nápaditě sestavené 

expozici, expozice Safari, 

která láká faunou Afriky, 

Persie a Indie. 
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….. stejně jako noční Tanganika 

se zástupci afrických druhů 

zvířat s noční aktivitou…..  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice Papua, která je největší akvaterarijní expozicí 

v ZOO, potěšila svými zvířaty všechny milovníky hadů, 

ještěrek, krokodýlů.   
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Každý z nás, kteří obdivujeme mimo zvířata i výsadby dřevin, 

listnatých stromů a keřů, jsme si přišli na své. Zahrada lákala 

všechny obdivovatele i na 3 botanické stezky v délce 6 km    

a věřte, že i na těch se oko milovníka květeny potěšilo, 

srdíčko zahřálo. Vše bylo lákavé k vidění, jeden neví, na co 

dřív koukat, co obdivovat, na co při prohlídce a toulce 

zahradou nezapomenout, aby dojem a vzpomínky byly nejen 

plné zvuků exotických zvířat, ale také plné barev a vůně 

květin, keřů a stromů sadových úprav.  

Zoologická zahrada ani tentokrát nezklamala. Nápad 

navštívit ji i letos, vyhrál snad u každého z nás, co jsme se 

výletu zúčastnili, pomyslnou „zlatou“. Krásné zážitky se 

zvířaty v neméně okouzlující přírodní scenérii, výpravné 

expozice s novými zvířaty a také dostupné informace             

o každém z nich a to vše završené výborným a cenově 

dostupným občerstvením v bezbariérové restauraci, to vše 

v nás zanechalo dojem vydařeného výletu. Všichni jsme si 

ho užili, jak uživatelé, tak i zaměstnanci, kteří výlet 

zajišťovali organizačně. Už dnes se dá říci, že se těšíme na 

proměny ZOO Ostrava v příštím roce a jsme si jisti, že zase 

budeme překvapeni a plni zážitků z těchto proměn.   

             

-LS- 
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KUŽELKOVÝ TURNAJ NA ODBORÁŘSKÉ ULICI 

Dnes 27. 6. 2017 jsme byli pozváni s našimi uživateli             

na kuželkový turnaj do Domu s pečovatelskou službou,       

na Odborářské ulici. Společně jsme hráli s klubem seniorů 

Ostrava-Jih.  

 

 

 

 

 

 

 

Byli jsme pozváni dopoledne na 9.00 hodinu. Vyrazili jsme 

z domova na čas, abychom naše soupeře nenechali dlouho 

čekat, a aby si naši uživatelé  dostatečně zahráli.  Těšili se na 

tento den již delší dobu. Počasí nám přálo a my jsme se 

pěšky vydali na cestu. Cesta příjemně ubíhala, neboť jsme si 

po cestě povídali a smáli se. 

V domově nás přivítali velmi srdečně a hned jsme 

s úsměvem pustili do hry. Vytvořily se dva týmy, které proti 



17 

sobě hrály. Náš tým Domov Čujkovova a druhý tým Klub 

seniorů Ostrava-Jih. Obě družstva byla velmi soupeřivá        

a hlasitě povzbuzovala své členy, kteří právě hráli. 

Nechyběla u toho ani dobrá nálada a smích všech 

přítomných. Všichni uživatelé byli velice šikovní a zároveň se 

každý snažil, aby hodil co nejvíc a tím pomohl svému 

družstvu.   

Klání mezi oběma družstvy skončilo těsným vítězstvím pro 

náš domov. 

Poté jsme byli pozváni na malé pohoštění a kávičku,      

kterou pro nás připravili. I tady se dalo říct, že byla nálada 

velmi dobrá. Všichni jsme se sešli v jejich jídelně, kde se 

podávalo malé občerstvení a káva. Pro všechny naše 

uživatelé připravili malé balíčky s překvapením.  

Celé dopoledne velice rychle uteklo a my se pomalu zvedali 

k odchodu. Se všemi jsme se rozloučili a na oplátku jsme je 

zase my pozvali do našeho domova .  

-VN- 
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ČESKOSLOVENSKÝ BÁL 

Ve středu 28. 6. 2017 jsme se společně opět veselili na bále. 

Tentokrát trochu mezinárodním. Bál byl zahájen zpěvem 

písně Slovenský klín od skupiny Chinaski pracovníky 

volnočasových aktivit a sociálního úseku. Programem nás 

provázela vzácná návštěva, a to ze Slovenska Juraj Jánošík    

(Marek Rosmanit) a v českém zastoupení Jarmila Šuláková 

(Vendula Nováková). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZurmbzZnVAhWH8RQKHXq0B1EQjRwIBw&url=http://www.pozaskolu.sk/static/hrdinovia-dejin/index.php?s%3D28&psig=AFQjCNFvwRUz9v_XcVYMH92djYVEIbi03Q&ust=1500699950563778
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_75e7zZnVAhVGPxQKHXoDCJ8QjRwIBw&url=http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/po-kratke-nemoci-zemrela-v-87-letech-zpevacka-sulakova/1449027&psig=AFQjCNHdns_YI7mnhX9qE0su2KE5ODd-_Q&ust=1500700032792940
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Pro ty, kteří je neznáte, se nám představili: 

Juraj Jánošík: „Som pomerne známy slovenský zbojník, 

narodil som sa 25. januára 1688 v obci Terchová. Mojim 

životným krédom je bohatým brať a chudobným dávať.“ 

Jarmila Šuláková: „Jsem moravská folklorní zpěvačka, 

někdy jsem nazývána královnou lidové písně. Narodila jsem 

se 27. června 1929 ve Vsetíně. Moje životní krédo je dělat 

lidem radost písní.“ 

Během programu jsme si řekli něco málo o památkách          

a krásných místech jak v Česku tak Slovensku. Zmínili jsme 

např. Karlův most, Pražský hrad, Slovenské národní divadlo, 

památník Slavín, Gerlachovský štít nebo nejvyšší horu České 

republiky Sněžku. Nakonec nás potěšili svým tancem na 

písničku „Jsi kočka“ od skupiny Elán a skladbu „Jestli já tě 

budu mít rád“ od Karla Gotta, pracovnice volnočasových 

aktivit, sociálního úseku a provozu. Jak už to tak bývá, na 

bále se také hodovalo. Mohli jsme si pochutnat na 

svatebních koláčích s makovou nebo tvarohovou náplní a 

zmrzlinovém poháru. K volné zábavě nám hrála a zpívala 

naše oblíbená kapela Evyband.  
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Organizátorky bálu Simona 

Čechovičová a Alena 

Juračková děkují všem 

zúčastněným za dobrou 

spolupráci.  

 

 

 

A jak jste na tom Vy, milý čtenáři? Rozumíte slovensky? 

Zkuste si přeložit pár slov  

korčule, vankúš, kefa, olovrant, cvikla, chrbtica, čučoriedka, 

paradajky, bocian, tovar, okuliare, pery, ťava 

Historické okénko: 

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval 

od 28. října 1918 do 31. prosince 1992. Československo 

vzniklo po první světové válce jako jeden z nástupnických 

států Rakouska – Uherska. Zahrnovalo území Čech, Moravy, 

Českého Slezska, Slovenska a do roku 1939 i Podkarpatské 

Rusi. Československo zaniklo k 31. prosinci 1992 rozdělením 

na Českou republiku a Slovenskou republiku od 1. ledna 

1993. 

Oficiální název státu procházel vývojem dle toho, jak se 

měnilo jeho politické zřízení. Oficiální název v letech 1918   

až 1920 byl Republika Československá nebo                     

Česko – Slovenský stát. V letech 1920 až 1938 se používal 

název Československá republika. 

 Od vzniku Československa až do jeho rozpadu měl stát        

9 prezidentů. Například Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda 

Beneše, Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého. 
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Stávající prezidenty jsou Miloš Zeman a Andrej Kiska. 

Hlavními městy jsou Praha a Bratislava.  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Praha 

 

 

Bratislava 

                  -SČ- 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-5LDc7ZnVAhWCvhQKHXt9C-YQjRwIBw&url=http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Milo%C5%A1_Zeman&psig=AFQjCNFbt5EntOhUcJh7MiAjYJshJaL7sQ&ust=1500708700173376
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV247w7ZnVAhXE6xQKHVlcDwQQjRwIBw&url=http://www.osobnosti.sk/osobnost/andrej-kiska-2279&psig=AFQjCNEI-_-3n8CmVkeddjG_z_YwQ6xu4Q&ust=1500708742773679
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat42--pnVAhWJvBQKHXhwDWsQjRwIBw&url=https://hrdlicka.cz/pobocky/praha/&psig=AFQjCNE2VfaPIW6cYTGDFKj2-6-IZ72_tw&ust=1500712127015927
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW2bPY-pnVAhXJthQKHRO7BfoQjRwIBw&url=http://www.mirror.co.uk/lifestyle/travel/europe-short-haul/bratislava-bridges-gap-between-beautiful-5824623&psig=AFQjCNGp7WUIoyXVLxsENR47UTTQ162ZLA&ust=1500712157721538
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PROCHÁZKY DO BĚLSKÉHO LESA 

S příchodem léta a krásných slunných dní, přichází             

do našeho domova také čas tradičních procházek uživatelů 

do nedalekého Bělského lesa. Během celého léta se 

postupně na procházku vydají uživatelé z celého domova 

společně s doprovodem volnočasových pracovníků. 

 

Procházka začíná po snídani při hezkém slunném počasí 

s uživateli spolu s pracovníky volného času v 9.00 hodin 

odchodem od našeho domova, kde všichni pomalu 

směřujeme k Bělskému lesu. Při příchodu ke kraji lesa si 

společně zvolíme, zda půjdeme velkým či malým okruhem. 

Cesta příjemně utíká v pohodovém a klidném duchu. V lese 

uživatelé rádi vzpomínají na dobu vlastních výletů, 

procházek a zážitků z lesa. Během procházky se tradičně 

zastavujeme na občerstvení do areálu Minigolf, kde si 

pochutnáme na kávě, pivečku či zmrzlině. 
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Po občerstvení se pomalým krokem vydáváme zpět 

k našemu domovu, obvykle se cestou ještě stavíme na 

tržnici, kde si uživatelé koupí nějaké sezónní ovoce. Zpět se 

vracíme kolem 11.00 hodiny. Ve všech zůstává příjemný 

pocit z hezké vycházky. 

-DN- 

 

PRÁZDNINOVÉ PŘEDNÁŠKY 

I letošní rok byly prázdniny ve znamení pravidelného 

setkávání uživatelů a sociálních pracovnic ve velkém sále. 

Sociální pracovnice si po sedm úterních dopolední připravily 

zajímavé a poutavé přednášky. Témata byla rozmanitá.        

Od známých pohádek, přes zajímavosti ze světa zvířat, 

navštívili jsme i jedno město. Zkrátka si snad každý mohl 

přijití na své. O aktuálním tématu nás informovaly naše 

nástěnky formou plakátků a nechybělo ani připomenutí 

tématu v ranním hlášení. A o čem jsme si tedy každé úterý 

od 9.00 do 11.00 hodin povídali? 

Jako první jsme se přenesli        

do světa pohádek. Tak jak se 

vyvíjí lidská společnost, vyvíjí se   

i témata pohádek, jejich pojetí, 

ztvárnění. Zavzpomínali jsme si 

tak společně na pohádky jako 

Princezna se zlatou hvězdou na 

čele či Popelka. Postupem času jsme se dostali až do 

současnosti, kde jsme si představili populární pohádky jako 

Micimutr, Příšerky s.r.o. a další. Celé dopoledne provázela 

příjemná nálada a všichni jsme si rádi na tyto filmy,               

ke kterým se často vracíme, rádi zavzpomínali. 
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18. 7. 2017 jsme se opět sešli ve 
velkém sále na přednášce, která 
byla tentokrát zaměřená na 
zajímavosti ze světa zvířat.            
O ledních medvědech jsme se 
dozvěděli, že jim hrozí velké 
nebezpečí vyhynutí, protože celá 
naše Země se otepluje. Ledové 

kry tají a medvědi tak přicházejí o svá území, na kterých žijí   
a vychovávají svá mláďata. O vydře mořské jsme se zase 
dozvěděli, že žije na pobřeží severního Pacifiku, její tělo 
dosahuje délky do 150 cm a v dospělosti váží až 54 kg. 
Denně zkonzumuje potravu o hmotnosti 25 – 30% hmotnosti 
vlastního těla. O chování tučňáků jsme se zase dozvěděli,    
že je často v některých ohledech podobné lidské 
společnosti.   A kdo chce zase přežít zimu, musí se na ni 
dobře připravit. To platí nejen pro lidi, ale i pro lišky               
a veverky. Lišky i veverky v zimě nespí. Liška zná perfektně 
svůj revír. Prošmejdí klidně i 2 000 hektarů lesa. Posbírá 
všechno od lesních plodů přes mršiny až po odpadky 
z kuchyně. Potravu si potom důkladně ukryje v mělké jámě    
a přikryje hlínou a listím, aby skrýš nikdo nenašel. Liška si 
na rozdíl od veverky dobře pamatuje, kde si své zásoby 
ukryla. Veverka si naopak pamatuje maximálně to, co udělala 
před třemi minutami. Proto veverky pobíhají prostě                 
a jednoduše pořád po lese a hledají ty své schované 
dobroty, dokud je nenajdou. Jedna jediná veverka dokáže 
během podzimních měsíců najít a zahrabat až 8 kg ořechů. 

Dne 25. 7. 2017 jsme se sešli ve 

velkém sále na kvízovém 

dopoledni, Na rozehřátí jsme si 

dali několik otázek z filmového 

pohádkového světa, podle fotek 

jsme hádali princezny, jména 

hereček, vzpomínali na jejich 
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prince, názvy pohádek a zkoušeli si tipnout, ve kterém roce 

byly natočeny. Pak jsme přešli na otázky s možnostmi, 

například, jestli si vzpomenete, jakou byl původní profesí 

loupežník Rumcajs? Z našich oblíbených pohádek jsme se 

dostali na foto kvíz, hádali jsme podle fotografií místa             

a města České republiky, někteří přidali i pár zajímavostí 

nebo svých vzpomínek. Tak jsme navštívili třeba nejstarší 

zachovaný kamenný most, který přemosťuje řeku Otavu 

v městě Písku. Připomněli si krásy náměstí v Telči, města 

Český Krumlov, dozvěděli se zajímavosti o orloji v Olomouci 

a mohli jej porovnat s tím pražským. Když jsme procestovali 

republiku křížem krážem městy i horami, zabrousili jsme do 

historie a vyzkoušeli si, zda někdo zná význam rčení        

např. „Překročit Rubikon“ nebo co dle pověstí byla 

„Ariadnina nit“. Velkou záhadou byla také otázka, odkud se 

vzalo jméno „Meluzína“. Veselým zpestřením bylo hádání 

významu slovenských slov. No schválně, jestlipak budete 

vědět co to znamená korytnačka, cvikla, šarkán nebo cencúľ! 

Některá slovíčka nám dala zabrat, jen jeden pán znal 

všechna. Chtěli jsme vědět, odkud má tak skvělou znalost 

slovenštiny…měl manželku Slovenku. Na závěr jsme hádali 

předměty, jako v televizní soutěži „Kufr“. Bylo to nejen 

napínavé, ale i veselé, když se vymýšlelo na co by jednotlivé 

předměty mohly být používány. Tak jsme se dnes nejen něco 

nového dozvěděli, ale taky si zavzpomínali, procvičili paměť 

a zasmáli se.  

Setkání na téma historie 

hromadné dopravy proběhlo dne     

1. 8. 2017. Společně jsme si 

povídali o začátcích dopravy          

a následně jsem se zaměřila na 

hromadnou dopravu našeho 

města. Počátky naší městské 
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hromadné dopravy sahají do doby Rakouska-Uherska. 

Povídali jsme si o technickém pokroku v oboru dopravy, od 

koněspřeží a parních strojů po současné stroje. Během celé 

prezentace byly představovány různé typy vozů, které 

městem jezdívaly. Pozornost byla věnována také komfortu 

při cestování, dále také posunu při cestování osob 

s tělesným postižením. Přestože se od 90.-tých let objevují 

nízkopodlažní dopravní prostředky, přetrvávají potíže při 

cestování zmiňovaným osobám. Zajímavá diskuze proběhla 

také při oblékání pracovníků MHD dříve a dnes. Společně 

jsme zavzpomínali a také porovnávali ceny jízdného.       

Mnozí z uživatelů si vybavili jízdenky i tzv. měsíční jízdenky, 

ale také „mechanický znehodnocovač“, a „staré kleště“, 

kterými průvodčí označoval jízdenku. Rušný hovor proběhl 

také u tématu „revizoři“. Uživatelé byli seznámeni s nedávno 

vybudovaným památným místem MHD našeho města, který 

je umístněný na pěší zóně na ul. 28. října mezi Masarykovým       

a Smetanovým náměstím. Hovořili jsme také o zřízení Muzea 

dopravy v našem městě a jeho umístnění v Ostravě-Přívoze. 

O týden později jsme navštívili 

Kutnou Horu. Během obrázkové 

prezentace byly podrobněji 

představeny hlavní dominanty 

města – Chrám sv. Barbory, 

Hrádek – české muzeum stříbra     

a středověký důl, Katedrála 

Nanebevzetí panny Marie a sv. Jana Křtitele, Vlašský dvůr, 

Kostnice. Okrajově pak další zajímavosti města: Kamenný 

dům, Morový sloup, Kamenná kašna a Tylův dům. Na závěr 

byl připraven krátký kvíz, jehož otázky byly zaměřeny na 

obsah přednášky. Poté proběhla krátká diskuze na téma 

dovolených v ČR.   
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V polovině měsíce srpna jsme se 

vydali na vycházku do 

nedalekého Bělského lesa,      

kam po celou dobu prázdnin 

chodili v doprovodu pracovníků 

volnočasových aktivit na 

procházky. Řada uživatelů, kteří 

bydleli dříve v jeho blízkosti, zavzpomínali na doby, kdy tam 

trávili spoustu času. Podívali jsme se společně na známá 

místa, jako jsou studánky s vodními prameny, porovnali 

jsme, jak se les         a jeho okolí změnily do současné 

podoby, a to prostřednictvím fotografií. 

Poslední prázdninové téma bylo 

blízké hlavně pro nás – 

zahrádkáře. Majoránka, bazalka, 

meduňka, máta, pažitka a 

petrželka – to je pouze výčet 

z mnoha bylinek, které 

představila paní Lenka Svěchová 

a uzavřela tímto naše prázdninové povídání. Na konci 

přednášky jste si mohli vyzkoušet také vůně a chutě 

jednotlivých bylinek, které byly nasbírány z různých 

zahrádek.  

(kolektiv sociálních pracovnic) 

 

 

 

 

 

 



28 

KLAVÍRNÍ KONCERT  

V pátek 4. 8. 2017 se ve velkém sále konal klavírní koncert 

pana Martina Jaroška, který působil jako hudebník                

na zámořských lodích.  

Na úvod se nám představil a posléze zahrál známé skladby 

od Mozarta, Čajkovského, Bacha, Smetany, Suka, Janáčka,   

či Tyla. Ke každé skladbě, která zazněla, přiblížil původ          

a život jejího skladatele. Všichni bedlivě naslouchali, někteří 

uživatelé si melodie písní i zpívali.  

 

 

 

 

 

 

Několik skladeb zahrál i na naše přání. Celé vystoupení 

doplnil o vyprávění o svém bohatém životě a povolání, 

studiu.   

Koncert byl ukončen sérií několika skladeb v modernizované 

podobě. Uživatelům se představení velice líbilo. Je jen málo 

takových hudebníků, kteří by tak bravurně zahráli. Jeho 

případné příští vystoupení po návratu z dalších plaveb bude 

v našem domově určitě vítáno. 

-MK- 
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NÁVŠTĚVA V KLUBU SENIORŮ 

V pátek 25. 8. 2017 se konal klub seniorů, který navštívil 

brněnský zpěvák původem z Frýdku-Místku pan Tomáš 

Kočko, zpěvák lidového folkloru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl zde na návštěvě za panem Gomolou, se kterým                

si povídal, ale předtím nám ještě ve velkém sále zazpíval 

s kytarou. Jeho písně jsou působivé. Všem zúčastněným se 

jeho vystoupení velice líbilo, využili jsme tak jeho 

přítomnosti a pozvali jej do našeho domova na další 

vystoupení. 

-JČ- 
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ZE ŽIVOTA UŽIVATELŮ 

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem 

V našem zařízení je 301 uživatelů. Každý z nich má za sebou 

svůj život, v paměti řadu zážitků a příběhů. Není v našich 

silách představit vám všechny, také ne všichni by o to stáli. 

Některé z nich a jejich spletitou životní cestu vám však 

s jejich svolením na stránkách našeho časopisu přiblížíme. 

Pro tento výtisk Našeho domova jsme oslovili paní Eleni 

Stavropulosovou. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Paní Eleni Stavropulosová se narodila 7. 8. 1940 v severním 

Řecku, v okrese Florina v obci Nivice. Její životní cesta byla 

od začátku spletitá. Vyrůstala se svým bratrem v dětském 

domově v Maďarsku. Část dětství strávila u jezera Balaton, 

má maďarské školy. V dětství se v rámci svého pobytu 

v dětském domově často stěhovali.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwa_PsP7VAhWGVxoKHY2sDCUQjRwIBw&url=http://vlajky-statu.luksoft.cz/evropa/makedonska_vlajka.php&psig=AFQjCNHsOAl7histG4FZpp0X6nXKnjJIhw&ust=1504162425705223
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQvLDasP7VAhXGtxoKHeJlCCQQjRwIBw&url=https://www.army-shop.cz/produkty/vlajky/vlajky--90-x-150cm/vlajka-madarsko/1906.html&psig=AFQjCNF9_exiGzNdhWdDlg7-zWVxqvnbjg&ust=1504162450736122
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXi4yDsf7VAhXJORoKHUVhCuwQjRwIBw&url=https://www.vlajky.eu/vlajka-cr/&psig=AFQjCNH5Eh9SDe4PzYlXF2xPGupGBCdoZQ&ust=1504162474286712
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXoKL7sP7VAhWCchoKHfywCWoQjRwIBw&url=https://vlajky.heureka.cz/statni-vlajka-recko-b2b-partner-153158/&psig=AFQjCNF7DLtCh06EXOrF8M7LKVhLFdjffw&ust=1504162726886613
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Jedno známé moudro říká: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi 

člověkem. Paní Eleni je tedy člověkem hned několikrát. 

Během svého životního putování se naučila řecky, 

makedonsky, maďarsky a nakonec i česky. Říká, že nejtěžší 

ze všech jazyků, které se v životě naučila, byla právě čeština.  

Paní Stavropulosová se do České republiky,                     

tehdy Československa, přijela podívat na řecký festival.       

Na něm se seznámila se svým manželem. Během života 

vystřídala řadu povolání, pracovala v Tesle, brousila kameny 

při výrobě bižuterie. Při vzpomínání na svůj život spokojeně 

sděluje, že s manželem byla velice šťastná, vychovali spolu 

dvě dcery, jezdili na chatičku se zahrádkou. Po jeho smrti    

se více sblížila se svými sousedkami z domu, který se 

nachází nedaleko našeho domova. 

Nyní začala novou kapitolu své životní dráhy v našem 

domově. Je zde velice spokojená, líbí se ji ubytování               

a vyhovuje ji i její spolubydlící. Pravidelně ji navštěvují 

dcery, s jednou z nich byla i navštívit své předchozí bydliště. 

Tam, spolu se svými sousedkami, zavzpomínala na minulé 

doby a opět se spokojeně vrátila do domova. 

Na svou pestrou životní dráhu vzpomíná ráda. S humorem 

sobě vlastním sděluje, že jedinou nevýhodou jejich 

jazykových znalostí je nyní to, že se jí jednotlivé slovíčka 

„motají“ dokupy a často tak mluví tak, že jí nikdo nerozumí. 

 

-BB-  
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠEHO DOMOVA 

Naši uživatelé v číslech 

 

Počet uživatelů:        301  

Počet žen:         235 

Počet mužů:    66 

Věková pásma našich uživatelů: 

27 - 65 let 28 uživatelů 

66 - 75 let 58 uživatelů 

76 - 85 let 96 uživatelů 

86 - 95 let 112 uživatelů 

nad 96 let    7 uživatelů 

Průměrný věk:    81 let 

Nejstarší uživatel: 101 let 

Nejmladší uživatel:   39 let 

Kdo je tu nejdéle:  muž, od r. 1985, tzn. již 32 let 

 

Údaje jsou aktuální k datu 16. 8. 2017 

-SB- 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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SLUŽBY V DOMOVĚ 

Bistro  paní Věra Kuncová   

Otevírací doba: 

PO – PÁ    7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.  

SO   13.00 – 16.00 hod. 

NE   ZAVŘENO. 

 

Pedikúra  paní Barbora Lachová  

Provozní doba: 

PONDĚLÍ  OBJEDNÁVKY 

ÚTERÝ  8.00 – 12.00 hod.      Na úsecích 13.00 – 15.00 hod. 

STŘEDA  OBJEDNÁVKY 

ČTVRTEK OBJEDNÁVKY 

PÁTEK  8.00 – 12.00 hod.      Na úsecích 13.00 – 15.00 hod. 

Kadeřnice, holička  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 

http://www.zajimavedarky.cz/images/stories/virtuemart/product/neapolitan_rolada_zakusek.jpg
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ: 

 

4. 9. 2017 Finále kuželkového turnaje 
 

5. 9. 2017 Orientační běh 
 

11. 9. 2017 Cvičení paměti ve velkém sále (budova A) 
 
 

12. 9. 2017 Cvičení paměti ve velkém sále (budova B) 
 

21. 9. 2017 od 14 hodin Hvězdy září v září (bál) 
 

26. 9. 2017 Výlet Hlučínský ranč (Domov se zvláštním režimem) 
 

2. 10. 2017 od 9 hodin Oslava Dne seniorů 
 

3. 10. 2017 Den otevřených dveří 
 

9. 10. 2017 Výlet na tvarůžky 
 

12. 10. 2017 Návštěva kostela v Ostravě – Zábřehu 
 

19. 10. 2017 Ochutnávka čajů v Lesní škole 
 

23. 11. 2017 Slavnostní večeře U Vlka (budova A) 
 

30. 11. 2017 Slavnostní večeře U Vlka (budova B) 

 

Číslo 3/2017      Neprošlo jazykovou úpravou. Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova. 

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Lenka Svěchová (LS), Dagmar Nitscheová (DN), Simona 

Čechovičová (SČ), Jiří Čiháček (JČ), Marek Rosmanit (MR), Barbora Bedřichová (BBe), Melanie 

Konvičková (MK), Sylvie Boruňová (SB), Vendula Nováková (VN), Lenka Hrbáčková (LH) 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip74Txru3VAhVEPRQKHVD5CFMQjRwIBw&url=https://homebydleni.cz/podzimni-dekorace-6/&psig=AFQjCNGLIfMdvTcrx6j7bdreQkbNJ6PVmw&ust=1503578050508125

