Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4

Ch dováček
03 / 2021

Vážení obyvatelé, drahé kolegyně a kolegové,
než se pustíte do listování tímto měsíčníkem, chtěly bychom společně jako
koordinátorky domova B poděkovat za
důvěru, provést Vás v tomto úvodníku
novým dílem Chodováčku a poděkovat
všem, kteří se dnes a denně podílíte na
péči o celý náš Domov pro seniory Chodov. Je snadné jmenovat, a ještě snadnější zapomenout, proto bychom rády
následující slovo věnovaly všem našim
obyvatelům a kolegům zároveň. Díky
moc za to, že nám věříte!
Naší snahou je co možná nejlepší péče
o Vás, naše obyvatele. A věřte, že naše
práce nekončí pracovní dobou. Můžeme mluvit za nás všechny, kdy upřímně řekneme, že Vaše příběhy se stávají
našimi. Jsme svědky příběhů, kdy nám
líčíte Vaše osudy, a mnohdy se stáváme
členy Vašich rodin – a to je i důvodem,
proč se k Vám rádi vracíme.
Nedávno tomu byl rok, co se v našem
Domově změnila pravidla. S kolegyněmi jsme se zapřisáhly, že slovo začínající na „k“ nebudeme v tomto úvodníku
jmenovat. Za tento rok se naše práce
pečovatelů, ale i zdravotních sester
hodně změnila. Ale jak se říká: „všechno
zlé je pro něco dobré“. Během začátku
tohoto roku se podařilo zajistit očkování a dnes je většina obyvatel Domova
pro seniory Chodov včetně personálu
očkována, a to i druhou dávkou vakcíny. Doufáme si za náš domov B tvrdit,
že na letošní jaro jsme připraveni.
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Březen je přelomem mezi zimou a jarem, kdy čekáme, až budeme moci studeným dnům zamávat. Na řekách se
lámou ledy a taje sněhová pokrývka.
Jaro nad krajinou plně převzalo kontrolu a vliv zimy znatelně slábne. Každý
z nás se už těší, až se oteplí, bude delší
den a začne se zelenat příroda.
A my se na jaro těšíme s Vámi. Těšíme
se strašně moc. Bude to jiné jaro. Jaro
s nadějí. Jaro s čerstvým vzduchem.
Jaro se všemi blízkými. Jaro v Domově
pro seniory Chodov, jak má být.
My, koordinátorky z domova B, věříme,
že si to užijeme.
Hanka, Maruška a Doubravka

NAROZENINY DUBEN
1. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
7. 4.
9. 4.

Ljuba Töltéssyová
Alma Fischerová
Alenka Marešová
Helena Hudečková
Andrej Zamba
Olga Bláhovcová

11. 4.
12. 4.
15. 4.
16. 4.
19. 4.
20. 4.
28. 4.

Jaroslav Faix
Jana Bímová
Pavel Zajíček
MUDr. Rostislava Krajcová
Vlasta Petryšynová
Věra Otradovcová
Jaroslava Náhlovská

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele
Drahuše Picková
Jana Brandová
Miroslav Janda
Magdalena Kalendová
Jaromíra Bartošová
Marie Havelková
Jiřina Semerádová
Alma Fischerová
Milada Dědičová
Olga Poupová
Ing. Jaroslav Kopal

Rozloučili jsme se

Ludmila Šedová
Jiřina Beránková
Milena Holá
Miroslav Pacovský
Bernardina Rubíková
Ludmila Dvořáčková
Karla Kordová
Božena Kočárková
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KALEIDO
Brýle s virtuální realitou od společnosti Kaleido VR Tours využíváme v Domově již delší čas. S informacemi a zážitky z jejich používání se s Vámi zde podělí aktivizační pracovnice domova A Lucie
Turnovská.
Spolupráce Domova pro seniory Chodov a společnosti Kaleido je velmi vstřícná a příjemná.
Brýle využíváme při individuálních aktivitách ve větší míře u klientů, kteří jsou imobilní, ale
samozřejmě jsou k dispozici všem ostatním, kteří by o ně měli zájem. Docházíme jak ke klientům, kteří cestovali, tak i k těm, kteří tuto možnost neměli. Ke klientům se snažíme docházet
s brýlemi pravidelně a všichni už se těší na nová videa. Na videa jsou velmi pozitivní ohlasy.
Ovládání a manipulace s brýlemi je poměrně jednoduchá.
Například pravidelně brýle využívá klient, který byl ve svém životě velký dobrodruh, cestoval
a žil několik let v zahraničí. Některé země ve videu jsou pro něho nové a některé mu naopak
připomenou zemi, kterou navštívil, a on tak oživí své vzpomínky, o kterých můžeme následně
vést rozhovor.
Dalším, kdo rád brýle využívá, je klientka, která je upoutána na lůžko a v životě neměla možnost cestovat, tudíž nyní díky Kaleidu může některé země virtuálně objevovat a vždy se těší,
kam se vydá.
Na videích můžeme prozkoumat zahraniční země, ale i známá místa z České republiky, která
jsou klienty také oblíbená, například se vydat na procházku Malou Stranou.
Videa jsou doprovázena komentářem vypravěče, na jehož otázky klienti reagují a odpovídají.
Videa jsou uzpůsobena tak, že klienty podporují v pohybu.
Velké plus tedy spatřujeme v tom, že klienti na jedné straně mají nové podněty a na straně
druhé si oživí vzpomínky, o kterých můžeme dále vést rozhovor.
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INSPIRACE Z KUCHYNĚ
Na domově A pravidelně probíhají kulinářská odpoledne, a tak jsme si s klientkami řekli, že se
s Vámi podělíme o naše kuchařské umění, a třeba tím inspirujeme i Vás ostatní k vyzkoušení našich
experimentů. S pomocí aktivizační pracovnice Terezy Jechové jsme vyzkoušeli recept s jablky a rumem.
Nakládaná jablka s rumem, nebo nakládaný rum s jablky? :-)
Co budete potřebovat?
Samozřejmě zavařovací sklenice, prkénko, nůž a škrabku.
Suroviny jsou jednoduché: jablka – tolik, kolik jich máte – dále skořice, rozinky (být nemusí)
a nesmíme zapomenout na vodu a především na ten rum. Tento recept nás napadl úplnou
náhodou, když jsme zjistili, že klientkám zbývají jablka od snídaně a ostatní klasické recepty
jsme už zkusili.
Jablka jsme si oloupali a nakrájeli na malé kostičky. Ty jsme smíchali se skořicí a společně s rozinkami vkládali do vymytých sklenic. Sklenice jsme plnili až po okraj a poté zalili do poloviny
rumem. Takto naplněné sklenice jsme dolili vodou, zavíčkovali a dali zavařit. Zavařovali jsme
pomocí elektrické trouby a to tak, že jsme si ji předehřáli na 95 stupňů. Vložili jsme sklenice
a nechali cca 40 minut působit.
No a co se zavařenými jablky dál? Mají spoustu využití, například se z nich dá udělat opilý štrůdl nebo jablkový koláč.
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VELIKONOCE
Velikonoce jsou spjaty s památkou Ježíše Krista. Jsou to vlastně největší a nejdůležitější svátky křesťanů, ale jejich původ sahá až do předkřesťanského období, kdy se jednalo o svátky
jara oslavující příchod nového života a porážku zimy. Základem křesťanských Velikonoc, které
představují výchozí a nejstarší bod i obřadní cyklus křesťanství, je biblická zvěst o ukřižování,
smrti a zmrtvýchvstání Spasitele Ježíše Krista. Slovanské a germánské národy uctívaly toto
období svými pohanskými tradicemi, a tak jsou Velikonoce určitou směsicí těchto pohanských
i křesťanských zvyků.
Květná neděle
Květná neděle připomíná příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. V tento den se světí kočičky
a kostely se zdobí i dalšími jarními větvemi v upomínku zelených ratolestí, jimiž byl Ježíš vítán.
Modré pondělí
V tento den se kostely zdobily modrou látkou s tím, že by nikdo neměl pracovat. Dětem a studentům v tento den začínaly prázdniny.
Šedivé úterý
Šedivé úterý rovněž nemá z křesťanského hlediska žádný velký význam, je to však den, kdy by
měly hospodyňky začít uklízet a vymést z koutů všechny pavučiny.
Škaredá středa
Škaredá středa je symbolem Jidáše, který zradil Ježíše Krista. V tento den by se neměl nikdo
škaredit, jinak mu to prý zůstane.
Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek je prvním významnějším dnem ve Svatém týdnu. Začíná totiž tzv. triduum
a připomíná se Ježíšova poslední večeře spolu s jeho zajetím. V tento den se začínalo řehtat
řehtačkami, zatímco kostelní zvony utichly.
Velký pátek
Na Velký pátek byl Ježíš Kristus ukřižován, má se držet půst a podle legendy se otevírají skryté
poklady.
Bílá sobota
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Je to den rozjímání, nekonají se žádné
liturgické obřady. Hospodyně o Bílé sobotě pečou mazance a beránky, chlapci pletou pomlázky.
Boží hod Velikonoční
Nikoliv v pondělí, ale ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Jedná se tedy o nejdůležitější den Velikonoc – Velkou noc. V tento den se chodilo do kostela, světilo se připravené
jídlo a probíhalo bohaté hodování.
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Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí už nepatří mezi křesťanské dny, a tak se v tento den vykonávají ryze světské tradice – chlapci chodí s pomlázkami koledovat, aby vyšlehali děvčata, a tím vyhnali lenost
a zajistili mládí děvčatům i po další rok.
Velikonoční zvyky jsou směsicí světských i křesťanských tradic. Některé postupem času vymizely nebo změnily svou tvář, jiné se dochovaly dodneška.
Některé z těchto zvyků se liší v jednotlivých českých regionech, ale jisté je, že vypráskání pomlázkou je naší (slovenskou a polskou) raritou a nikde jinde na světě tuto tradici nenajdete.
Původ velikonočního výprasku
Kde vlastně sahá tradice velikonočního výprasku? V dějinách byl spojen se samotným obléváním děvčat, které se spojovalo s pohanským požehnáním. Tato tzv. oblévačka byla propojena
se šleháním, šmerkustem. Tradičním nástrojem ke šlehání je pomlázka zvaná také jako karabáč, mrskačka, tatar, hodovačka. Ta je obvykle pletená z ohebných vrbových proutků. Chlapci
tedy koledují, šlehají děvčata, oblévají je a jako výslužku dostanou malovaná nebo zdobená
vejce. Významem šlehání děvčat je víra v to, že jim to dá zdraví, píli a veselí po celý rok. Vdané
ženy dostávaly výprask, aby jim byl vyhnán zlý jazyk.
Výprask původně nedostávala pouze děvčata a ženy, ale také krávy, ovocné stromy a služebnictvo. Krávy proto, aby se otelily, stromy, aby se urodily, a služebnictvo, aby nebylo líné.
Tradičně chlapcům za vyšlehání dávala děvčata stuhu na pomlázku. Podle barvy pak mohli
poznat, jaké city k nim dívka chová. Rudá představovala náklonnost a lásku, žlutá odmítnutí,
modrá naději a zelená dávala najevo sympatie.
Samotný výprask na Velikonoční pondělí je výsadou českých, slovenských a polských dívek
a žen. U polských sousedů je známé pondělní stříkání vody za pomoci plastových stříkaček.

Zdroj: www.ceskevelikonoce.cz
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Karlův most
Zajímavý článek o Karlově mostě v Praze nám zaslala klientka domova D paní Eva Frantálová. Děkujeme!
Dostala se mi do rukou kouzelná malá knížka od pana profesora Fr. Dvořáka o vzniku Karlova mostu, jeho sochařské výzdobě, sochařích atd. Jistě nebude na škodu zase si něco připomenout z historie naší země.
Pražská kotlina umožňovala přechod přes řeku od východu na západ. Svahy pod Petřínem
byly přímo předurčeny pro stavbu mostu. Vznikl přirozenou cestou a byl nejprve proveden
jen svázanými kládami. Záhy na to, kvůli záplavám a nestabilitě klád, byl postaven první
dřevěný most. První zpráva je z roku 932, kdy byl most pobořen povodní. Kronikář Kosmas
v roce 1118 zaznamenal, že voda vystoupala až nad most a pobořila ho.
Po zřícení kvůli povodni v roce 1157 byl již postaven most kamenný. Zásluha na jeho vybudování je přisuzována manželce krále Vladilava Juditě (nesl její jméno). Další povodeň 3. 2.
1342 skoro most zničila.
Na podnět Karla IV. a jeho nařízením z 9. 7. 1357 byl na zcela nových základech postaven
mnohem vyšší a nádhernější most než Juditin. Měl 17 oblouků, délka byla 516 metrů, šířka
9,4 metru a výška 13 metrů od normální hladiny vody. Přesné dokončení není známo. Byl
poškozen povodní, při husitských válkách proti Habsburkům roku 1547, pak v roce 1611 při
vpádu Pasovských a v roce 1648 se stal i bojištěm.
Teprve baroko v letech 1707–1714 proměnilo kamenné zábradlí mostu v monumentální
galerii soch. Na mostě je celkem 30 soch a sousoší. Snad nejvýznamnější sochaři byli Matyáš
Bernard Braun (sousoší sv. Iva, sv. Ludmily, sv. Luitgarda), nesmíme však opomenout jeho
zásluhu o výzdobu Kuksu pro hraběte Šporka. Další byl Ferdinand Maxmilián Brokof (sv. Barbora, Markéta a Alžběta v jednom sousoší, další socha sv. Františka Xaverského, sv. Františka
Burgiáše, dále sv. Vincence se sv. Prokopem, sv. Kajetána, sousoší sv. Víta, sv. Jana z Mathy,
Felixe z Valois a Ivana).
Dalšími sochaři byli Jan Brokof (sv. Jan Nepomucký), Matěj Václav Jäckel, Emanuel a Václav
Maxovi, J. O. Mayer, J. Kohl, J. K. Bohm.
Na staroměstské straně na začátku mostu stojí gotická věž Petra Parléře, která je označována za nejkrásnější ve střední Evropě. Na druhé straně je most zakončen Malostranskými
mosteckými věžemi. Věž nalevo je románská, měla by být starší, než byl Juditin most. Větší
z věží je z roku 1474, postavena za vlády Jiříka z Poděbrad. Stavitel je neznámý, ale snažil se
ji připodobnit Staroměstské věži.
Pozoruhodná je i dlažba na staroměstském předmostí.
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Při ústí mostu na Malou Stranu je na levém boku ve Vltavě stojící socha Bruncvíka se lvem.
Původní socha byla zničena Švédy v roce 1648. Je to postava českých povětší a bájí (A. Jirásek). Ve skutečnosti představuje symbol městské pravomoci a ochrany města. Novou sochu
vytvořil Ludvík Šimek podle svých představ.
Při závěrečném zastavení se musíme
zmínit o Bradáčovi.
Postava je také známá ze Starých pověstí českých od A. Jiráska.
Jde o kamennou plastiku asi z dob
keltských, představující muže s vousy, která je umístěna mezi kameny
v břehu na staroměstské straně. Když
se voda dostala pod vousy, lidé tušili,
že je zle, a byla-li ponořená celá hlava,
značilo to velkou povodeň.

Autor kresby: Eva Frantálová
Karlův most byl dříve znán jako Pražský nebo Kamenný, název Karlův se ujal až v druhé polovině 19. století po podnětu Karla Havlíčka Borovského.
Snad nikde ve světě než na Karlově mostě se nesetkáme v sepětí uměleckých děl s architekturou a i s celým organismem historického jádra města.
KUKS
Klášterní komplex Kuks byl postaven z podnětu hraběte Šporka nedaleko
Jaroměře, aby sloužil i jako špitál, domov pro vysloužilé vojíny a domov pro
řád milosrdných bratří, kteří právě o vysloužilce pečovali.
Kuks byl postaven počátkem 18. století. V jeho středu je kostel Nejsvětější
trojice a po obou bocích jsou obyvatelné budovy. Stavitelem byl Alli Prandi.
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VOLNÝ ČAS

CIZÍ VÝRAZY V ČEŠTINĚ
Do češtiny stále více pronikají cizí výrazy, a to především ty anglické. Možná už si někdy ani neuvědomíme, že se původně jedná o cizí slovíčko. Některá mohou být složitější a naopak luštíme,
co znamenají. S cizími výrazy v konverzaci se pravděpodobně více setkáváme u mladších generací, ale to ničemu nebrání, abychom si otestovali své znalosti na následujících cvičeních, které
pro nás připravila Lucie Turnovská.
Zkuste přiřadit správně anglické výrazy k českým.
meeting				termín odevzdání
cash					skvělé/bezva
office					událost/akce
cool/in				hotovost
workshop				svobodný/volný/nezávislý
ready					informativní porada
deadline				porada
event					kancelář
free					pracovní seminář
boss					zpětná vazba
babysitting				chytrý telefon
feedback				šéf
budget				výzva
smart phone			
hlídání dětí
briefing				připravený
podcast				rozpočet
challenge				audio záznam
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Zkuste nahradit cizí slova českými výrazy.
Nepůjdeme zítra shopovat?
Zabookoval jsem nám letenky.
Musíme si pospíšit. Blíží se deadline.
Můžeš checknout, jestli to funguje?
Máš u sebe cash?
Tak to bude challenge!
Jsi ready? Nebudu na tebe čekat věčně.
Jéé, ty máš nové šaty! Ty jsou fakt cool!
Jsem ještě v ofisu, nějak se nám protáhl mítink.
Jsem vážně happy, že se nám ten event povedl!

Velikonoční luštění
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři,
cestovatelské okénko probíhá na domově A a domově B od 1. července 2020. Na domově A se na
aktivitě potkáte s Terezou a na domově B s Lucií. Na aktivitách budete společně cestovat do různých koutů světa, od českých až po zahraniční. Cestování bude probíhat pomocí fotografií, videí
a vyprávění.
V případě Vašich cestovatelských zážitků budou Tereza a Lucie rády, když se o ně podělíte s ostatními obyvateli Domova. Dnešní příspěvek připravila a fotografiemi doplnila Tereza.

AFRIKA
Tentokrát se opět vydáme po stopách pana Vydry. Nejdříve si povíme nějaké informace o Africe a poté se přesuneme do státu Ghana. V článku se také budou objevovat informace, které
mi poskytl pan Vydra – informace budou z doby, ve které v Ghaně žil, a mohou se tedy lišit
s aktuálními informacemi.
AFRIKA – kde vůbec leží?
Afrika je třetím největším kontinentem. Její rozloha je 30,3 milionu kilometrů čtverečních. To
znamená, že představuje celých 20 procent celkového povrchu souše na Zemi. Rozkládá se jižně i severně od rovníků. Z větší části je obklopena oceány – Indickým a Atlantským. Na severu
se nachází Středozemní moře, které odděluje Afriku od Evropy.
Většinu země tvoří pouště (Sahara), polopouště a savany. V centrální části se pak nacházejí
deštné pralesy.
•
•
•
•
•
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Afrika má 53 států, ve kterých žije
1,3 miliardy obyvatel.
Má bohaté zásoby nerostných surovin jako například kobalt a platina.
Nejdelší řekou Afriky je Nil.
V Africe žije nejvíce druhů zvířat ve
volné přírodě.
Na otevřených pláních se pohybují lvi, hyeny nebo gepardi, v části
džungle například hadi, primáti
nebo krokodýli. Spatřit můžeme
také žirafy, slony nebo velbloudy.

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Ghana
S panem Vydrou jsme se společně shodli na tom, že Afrika
je velmi rozsáhlá země, a proto se nyní zaměříme na jeden
z jejích států, a to na stát v západní části Afriky jménem
Ghana.
Ghana patří mezi západní africké státy. Její oficiální název
zní Ghanská republika. Hlavním městem Ghany je Akkra.
Jedná se převážně o nížinnou oblast. Hlavní osu tvoří řeka Volta. Většině území dominují savany, v jižní části pak deštné pralesy. Na území Ghany se nachází jedna z největších přehradních nádrží světa – jezero Volta –, od přehradní zdi se táhne 520 kilometrů.

Ghanská republika má 16 oblastí, z nichž každá má své hlavní město. Největšími městy jsou
Akkra, Kumasi, Takoradi a Tamale. Ghana má
21 029 853 obyvatel. Kromě úřední angličtiny
se zde hovoří více než 50 jazyky a nářečími.
Nejrozšířenějším jazykem je Twi (čteme Či),
jímž hovoří v centrální a severní části země.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
Zemědělství
Ghana je převážně zemědělská země. Většina
obyvatel je zaměstnána v zemědělství. Nejvýdělečnější surovinou jsou kakao a kakaové výrobky.
Z oblasti západní Afriky je si 70 procent světové
produkce kakaa. Pěstování kakaa ale není lukrativní, pěstitelé žijí v bídě a často si najímají nejlevnější pracovní sílu – děti. Některé jsou k nim
dokonce unášené z jiných států. Jsou nuceny
pracovat dlouhé hodiny, denně zacházejí s pesticidy a pracují s mačetami, nosí těžké náklady.
Památky
V Ghaně najdeme spoustu pamětihodností, které určitě stojí za zmínku. Jako první bych uvedla Nkrumahovo mauzoleum – poslední místo odpočinku prvního prezidenta Ghany Kwame
Nkrumaha. Ten bojoval za dekolonizaci Afriky a vybojoval nezávislost Ghany. Nachází se ve
městě Akkra, kde se první prezident narodil. Památník leží uprostřed města, tam kde Kwame
prožil své dětství. Skládá se z tropické zahrady, dvou vodních fontán a bronzových soch. Ukazuje úspěchy, kterých prezident se svými spojenci dosáhl.
Larabanga Masjid – Mešita Larabanga – mešita postavená v súdánském architektonickém stylu stojí ve vesnici Larabanga. Jedná se o nejstarší mešitu v zemi. Byla postavena v roce 1421 a od
svého založení prošla několika rekonstrukcemi. Bývá označována jako „Mekka západní Afriky“.

GHANSKÝ KMEN AŠANTA
Ašantové nebo Ašanti jsou nejrozšířenějším kmenem v Ghaně. Mluví jazykem Twi, který patří
mezi akanské jazyky. Ašantové se usadili v centrální části Ghany. Společnost je matriarchární,
to znamená rodové dědictví půdy, majetku, úřadů, titulů v linii přes matku. Rolí otce je předávat
dětem sílu, charakter a pomáhat je vychovávat – utvářet jejich osobnost. Ašantové jsou polygamní – to znamená, že muži mají více manželek než jednu. To je také znakem jejich plodnosti.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
Náboženství
Co se týče náboženství, vyznávají Ašantové univerzálního Boha, jehož nazývají Onyame, který
je uctíván jako Bůh smrti Samanade, a v souvislosti s ním je kladen velký důraz na řádné vedení
pohřebních obřadů. Zajímavostí je, že pohřby králů a dalších významných osob byly spojovány s přinášením lidských obětí. Mrtvému byli obětováni otroci, kteří mu měli posmrtně sloužit.
Společenský život
Ašanti žijí tradičně ve velkých domech obdélníkového půdorysu, domy se staví z proutí pomazaného hlínou a střechy ze slámy či palmových listů.
Jejich tradičním řemeslem je zemědělství. Pěstují především hlíznaté plodiny, jako jsou batáty
nebo maniok. Z toho také připravují své tradiční jídlo fofu. Fofu je pokrm podobný bramborové kaši nebo těstu na knedlíky. Přílohou bývá pepřená omáčka z ryb, masa nebo zeleniny
a spousta palmového oleje. Mezi další pěstované plodiny patří palma olejná, kakaovník nebo
podzemnice. Z domácích zvířat chovají psy, prasata, kozy a drůbež. A to převážně pro jejich
maso. Psy používají také jako pomocníky při lovu.
Pro Ašanty je nejdůležitější jejich vesnice. V té se vede bohatý společenský život. Nejdůležitějším článkem bývají již zmíněné pohřby. V každé vesnici žije několik lidí, kteří zastávají důležité
funkce. Náčelník společně s nejstaršími členy dohlíží na dodržování tradic, vede obřady a vykonává funkci soudce. Další důležitou osobou je kněz, který opečovává duchovní stránku obyvatelstva. Zvláštní úlohu má takzvaný prostředník, který zprostředkovává komunikaci mezi
lidmi a náčelníkem či knězem.
Umění
Před zavedením tkalcovství byla k odívání tradičně používána kůra. Nyní ke tkaní využívají
bavlnu a hedvábí. Plést je dovoleno pouze mužům. Existuje hodně vzorů a každý z nich má
nějakou symboliku – jako sociální status, příslušnost ke klanu a podobně. Naopak hrnčířským
schopnostem učí matka svou dceru.
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FOTOGALERIE

ORIGAMI
Origami je původně japonské slovo, které znamená „skládat papír“. Skládání papíru má v Japonsku dlouhou tradici, ale rozvíjelo se i v jiných zemích a dnes je známé po celém světě. Rádi
skládáme i my!

CESTOVÁNÍ
Cestujeme z pohodlí domova. Tentokrát jsme se v rámci skupinové aktivity vypravili na Kypr.

POBY T VENKU
Za slunných dní preferujeme pobyt venku v atriu či na zahradě.

16

FOTOGALERIE

SLADKOSTI
Od dodavatele Mondelez Czech republic s.r.o. jsme prostřednictvím společnosti Košík.cz obdrželi sladký dárek v podobě 1 000 ks čokoládových bonbonů Milka z jemné mléčné čokolády. Děkujeme za zpříjemnění dne!
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VERŠ
Na cestě položené kamínky
nám připomínají staré vzpomínky.
Malé jsou schované v hloubi duše,
jen velké nemají tajné skrýše.
Ty oblé nás po srdci pohladí,
z těch ostrých někdy jizva bývá,
tu však hned dobrá vzpomínka zahladí,
tak už to v životě bývá.

Autor: Edita Svobodová, rehabilitační pracovnice

Autor textu a fotografie: Edita Svobodová
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PRANOSTIKY BŘEZEN
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Březen – za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Studený marec, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
V březnu prach – jistý hrách.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový následuje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.
Březnové mlhy – za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
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