Seniorcentrum POHODA
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 – Pozorka
Tel.: +420 471 212 009, E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz

Pohodové
noviny
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5. vydání

♥

ČERVEN 2019

Slovo úvodem
Paní ředitelka Hana Zeithammerová
V poslední době často slyším písničku: „Když nemůžeš,
přidej víc, zakřič prostě z plných plic: slovo nejde,
neexistuje…“ A právě tato píseň byla pro nás motto tohoto
měsíce. V květnu naše dění a aktivity v Domově nabraly na
síle a všichni jsme si je užili. 
A já věřím, že toto zdravé tempo udržíme i v tomto
měsíci a moc se všichni těšíme na letní slavnost 13.6.
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ŘÍKAJÍ O NÁS
Je úžasné, jak se o ty naše staroušky
obětavě staráte, děkuji vám. Vlasta Wulff
(zdroj – facebooková stránka Seniorcentrum Pohoda)

(Máte také co říct? Napište na email
socialni@seniorcentrum-pohoda.cz Děkujeme)

Kulturní aktivity pro uživatele na
měsíc ČERVEN 2019
3. června: Procvičování kreativity – tvoříme dle
vlastní
fantazie – léto s Deniskou
11. června: Procvičování dlouhodobé
a krátkodobé paměti s Janou
12. června: Výlet vláčkem HUMBOLDT Cínovec (2h)
13. června:

LETNÍ PÁRTY

- občerstvení, tanec
- 14:30-16:30 klienti
- od 18:00 pro zaměstnance
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18. června: Grafomotorická cvičení
- procvičování jemné motoriky s Anežkou
24. června: Procvičování kognitivních funkcí
27. června: Pohybová cvičení
– cvičení s gumou, míči, hraní kuželek
- Každé pondělí a úterý: Zahradničení
-Každou středu a čtvrtek: odpolední kavárny.
- Každý pátek se můžou klienti těšit na
canisterapii.

NOVĚ 1x měsíčně: taneční odpoledne,
jarmark oblečení
Slavíme společné oslavy narozenin klientů.

Těšíme se, Vaše aktivizační
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Kalendář zajímavých akcí
v Teplicích a okolí
1. 6. Den dětí Duchcov – Areál Bažantnice
7. – 8. 6. Casanovské slavnosti – Duchcov
Např. Pavel Šporcl a teplická filharmonie, Divadlo M.,
Honza Křížek a další.
11.6. Čechomor Kooperativa Tour 2019 - Ústí nad Labem
10.6. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
Školní akademie od 17:00 hod., Krušnohorské divadlo
11.6. Caveman, Krušnohorské divadlo od 19:00 hod.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat..
14. 6. Farmářské trhy Teplice, náměstí Svobody
23.6. Dny otevřených dveří na levandulové farmě pod
Řípem, Židovice

Každou neděli od 15:00 - Malá Paříž – malá hudební
produkce pod širým nebem, alternativní muzika, areál
Zámecké zahrady u Zahradního domu, vstup zdarma
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Trocha historie
ČERVEN


Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní.
Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto.



Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například pánové
Rakowiecki a Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v
tomto měsíci, ale pan Partl odvozoval slovo od červenosti vůbec
nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích
a ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu,
ze kteréhož se vyrábělo barvivo.
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1924 – Zemřel Franz Kafka, pražský spisovatel židovského
původu (* 3. července 1883).
1968 – Kandidát na prezidenta USA Robert F. Kennedy byl v Los
Angeles smrtelně postřelen atentátníkem Sirhanem Sirhanem.
Kennedy na následky zranění následujícího dne zemřel.
1953 – Narodil se Jaromír Nohavica, český zpěvák, textař, skladatel
a kytarista.
1348 – Byl položen základní kámen hradu Karlštejn.
1942 – Druhá světová válka: nacisté vypálili českou
vesnici Lidice a popravili veškeré dospělé muže této obce jako akt
msty za atentát na Reinharda Heydricha.
1949 – Emil Zátopek překonal světový rekord v běhu na 10 km.
1848 – V Praze vypuklo Pražské červnové povstání.
1948 – Klement Gottwald se stal prezidentem Československé
republiky.
1898 – Narodil se Erich Maria Remarque , německý spisovatel
(† 25. září 1970).
1942 – Osada Ležáky byla vyhlazena nacisty jako odveta
za atentát na Reinharda Heydricha z 27. května 1942.
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RUBRIKA - ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
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ZAMĚSTNANCEM MĚSÍCE BYLA VYHLÁŠENA VŽDY
POZITIVNÍ a OCHOTNÁ
Dagmar Dobischová
Jmenuji se Dagmar Dobischová.
Žiju v Dubí v části Bystřice v
rodinném domku. Mám dvě
dospělé děti, vnoučata zatím
nemám, ale žije s námi kočička
Elis.
Do práce to mám jen 3 km, takže
by se dalo říci práce za rohem. V
Seniorcentrum POHODA pracuji

přes dva roky v úseku prádelny
jako pradlena.
Pracuji v krásném prostředí s
okrasnou zahradou, na kterou se
po zimě moc těším, až se všechno
zazelená a rozkvete. Moc se mi tu
líbí, jak prostředí, kolektiv, lidi
kolem a i práce.

Interview s klientem
P. LEBDUŠKOVÁ
Dobrý den Paní Lebdušková, jak se
máte?
Dobře se mám, dobře, co byste
chtěla vědět?
Třeba něco o Vašem dětství, jak
jste vyrůstala?
Já jsem z rodiny, kde nás bylo 5 dětí
a rodiče, žila s námi i babička. Celej
život s námi žila a ona nás i
vychovávala, protože s námi
bydlela. Táta dělal na dráze a
maminka dělala příležitostně,
protože nás bylo 5 dětí. O všechno
jsme se museli dělit, peníze nebyly.
A maminka se o vás starala..
No ano a toho prádla kolik bylo.
A vy jste chodila někam do učení?
Ano, všecky jsme chodili, bratr dělal
na dráze s tatínkem.
Čím jste se vyučila?
Kuchařkou.
A dělala jste tuto práci v životě?
Já to dělala pořád, v teplický
nemocnici, celý život jsem dělala
kuchařinu.
Bavilo vás to?
Pořád, kdybych se znova narodila, tak
to půjdu dělat zas.
A vařila jste i tady?
Ano, ale už to není ono.
Takové maličkosti, salát
jsme dělali. Dobrý salát jste
udělali, to je paráda.

Kde jste potkala manžela?
V práci, on tam dělal šéfa. Slovo dalo
slovo, já jsem byla už rozvedená.
Takže jste měla prvního muže, to
nevyšlo..?
Nevyšlo no, on se rád napil a mně to
tak hrozně vadilo, že jsem se s tím
nesmířila. Ten druhej byl dobrej, ten
nepil, tak to bylo dobrý.
A s tím jste byla celý život?
Ano, s tím jsem prožila život, ten byl
hodnej.
Měli jste děti?
Dvě holky mám a jednoho vnuka.
Dcera měla jednoho kluka, to je můj
vnuk. Ta starší nemá děti. A ten vnuk,
tomu je 30 let a nechce se ženit..
Taky studoval, umí jazyky, dělá
novinařinu.
Tak to je dobře, že studuje. Chodí za
vámi?
Jo, všichni za mnou chodí, jedna
dcera je v Ústí, druhá v Praze.
Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli se
vám tady líbí?
Ano, já jsem tady moc
spokojená, líbí se mi tu,
nadevše. Já už bych nikam
nešla. Mě je tady dobře,
nemám žádný problémy.
Tak to jsem moc ráda, mějte
se krásně. Nashledanou
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JÍDLO MĚSÍCE
Za nejchutnější
jídlo měsíce května
bylo vyhlášeno:

Kuřecí prsa,
bylinkový tvaroh,
vařené brambory
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Co se u nás dělo v KVĚTNU
Aktivity
V Seniorcentru Pohoda jsme zavedli nové aktivity, které oživily náš
Domov a uživatelům se moc líbí. Pravidelně se u nás bude konat
Jarmark oblečení, kde si mohou všichni koupit oblečení pouze za 2
Koruny! Kdo by nechtěl? Funguje u nás také Mezigenerační
spolupráce, kontakt seniorů a dětí je pro nás velmi důležitý. Klienti
mají hned úsměv na tváři, společně chodí na zahrádku, hrají různé hry
a vzájemně se obohacují o hezké chvíle. Pravidelně zde naši uživatelé
vaří a výsledky jsou úžasné, je vidět, že se máme od nich co učit. Dále
jsme zavedli pravidelná Taneční odpoledne, kdy si mohou klienti
zatancovat, zazpívat, nebo jen tak poslouchat hudbu.. jak kdo má rád.
Občerstvení nesmí chybět. A v neposlední řadě se rády zkrášlujeme,
takže zde probíhá každotýdenní Salón krásy.
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Bez nehod
V květnu jsme se zúčastnili pěkné
aktivity v Centru pro celou rodinu s
názvem Senior bez nehod. Klienti se
dozvěděli spoustu nových informací
a byl prostor i pro komunikaci a
povídání si mezi sebou. Po zajímavé
přednášce a divadelním zpracování
tohoto projektu nás čekal odpočinek
v Solné jeskyni. Ten jsme si moc
užili. Moc děkujeme Centru za
skvělou akci a těšíme se na další spolupráci. :-)
Městské sportovní hry
V úterý 21.5. jsme se zúčastnili
městských sportovních her pro
seniory pořádaných Klubem
Seniorů Českobratrská. Naši
senioři
plnili
sportovní
disciplíny:
petanque,
kop
míčem na branku, střelba
hokejkou, bolobal, házení míčků
na tyč, běh s míčkem na raketě,
hod šipek na terč, hod míčků do
terče. Umístili jsme se celkově
na krásném 5. místě, ale my jsme nejeli pro medaile, jeli jsme se
pobavit, zasmát se, zablbnout si a to jsme si splnili naplno
:-). Někteří naši klienti ale opravdu zabojovali a za muže se například
pan Zscherp umístil na 2. místě! Po soutěžení hrála živá muzika,
zatancovali jsme si a plni dobré nálady jsme odjížděli zase domů.
Děkujeme za organizaci Klubu seniorů v čele s panem Ing. Holubem.
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Mezigenerační spolupráce…
Kontakt seniorů a dětí je pro nás velmi
důležitý. Klienti mají hned úsměv na tváři,
společně chodí na zahrádku, hrají různé hry
a vzájemně se obohacují o hezké chvíle.

Výlet vláčkem Humboldt

Vertikalizační stůl
Seniorcentrum Pohoda zakoupilo vertikalizační stůl. Tato pomůcka
umožňuje i klientům, kteří nemohou chodit, postavit se na nohy a
zkusit znovu vertikální
polohu. Někteří klienti
zakusí znovu tuto polohu
po několika desítkách let…
a to je tedy něco úžasného!
Na obrázku šťastná a
spokojená klienta, která
všem celý den za 17 minut
v této poloze děkuje
celému personálu. A my
jsme rádi, že jsme ji to
mohli umožnit.
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Den Matek
V neděli 12.5. měly svátek všechny
matky, maminky i mamky, proto
jsme i my nemohli zapomenout na
to, že naše klientky jsou zasloužilé
maminky. Poseděli jsme s
příjemnou hudbou (někdo si i
zatancoval), s dortíkem, chlebíčky a
samozřejmě jsme nezapomněli
darovat i kytičky. Jak málo stačí k
vykouzlení úsměvu na tváři.
Děkujeme také za
krásné vystoupení
skupině Radost 
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Fotografie z dalších
aktivit:

Výlet do Altenbergu

Ergoterapie

Vaříme německý salát:

Jedeme do Prahy na motomedu:

Když je krásné počasí:
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Canisterapie

PROGRAM BON APPETIT V NAŠEM
SENIORCENTRU
Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání přinášejí do našeho
života mnohem víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje
klíčovou úlohu při utváření našich individuálních kulturních a
sociálních rolí. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů. Jídlo
ve společnosti milého člověka má léčivou moc. Proto se i my
v Seniorcentru snažíme vytvořit lepší kulturu stravování,
zapojujeme klienty do přípravy jídla, snažíme se neustále
zaměstnance vzdělávat a v programu se zdokonalovat.
Moc děkujeme všem za pomoc, výslovně p. Jeřábkové, p.
Zacharníkové a p. Kopáčkové, kteří se o kulturu našeho stravování
starají ze všech nejvíce.
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V květnu jsme přivítali nové klienty:
Hartmut Christof Bauer
Marianne Bauer
Franz Rudolf Lindlohr
Alena Voplakalová
Ať se Vám u nás líbí.
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V měsíci květnu nás opustili:
Andres Anna
Heinz Johann Anton Marszalek
Neckářová Blažena
Erika Hanna Paquo
Irene Zimmermann
Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a
potrvá v očích všech a ve věčnosti časů.“ (Tacitus)

Kdo oslavil v květnu narozeniny
Hončíková Evženie 90 let
Chvalovská Brigitta
Jobová Zdenka 75 let
Franz Rudolf Lindlohr
Hermine Pelzer
Karin Valk
Ingrid Auguste Erna Schröder
Šubertová Ludmila 90 let
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Jaké služby u nás najdete:
Seniorcentrum Pohoda poskytuje dle možností klientům
fakultativní služby za úhradu podle Ceníku fakultativních služeb.
Klientům jsou zprostředkovány služby externích pracovníků –
kadeřnice a pedikérky. Klient má možnost fakultativních zájezdů,
výletů i kulturních akcí, může využít speciálně upravené služební auto
či bus pro vyřízení soukromých záležitosti nebo pro odvoz za
lékařskými odborníky, kteří nedochází do Seniorcentra, může zažádat
o zřízení VOIP telefonu (internetové volání) na pokoj.
Klient má také možnost zapůjčit si mechanický či polohovací
vozík, antidekubitní matraci či chodítko.
Dále nabízíme našim klientům využití Rehabilitačních služeb
(Wellness centra) :
 Kneippův chodník
 Perličková koupel
 Tělesné skupinové cvičení ve vodě
 Individuální cvičení ve vodě
 Tělesné skupinové cvičení v prostoru
 Klasická ruční masáž částečná
 Klasická ruční masáž celotělová
 Cvičení jednotlivce
 Rašelinové zábaly
 Bazální stimulace
 Motoped
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VTÍPKY ZE ŽIVOTA

Baví se dva kutilové: "Představ si, že u mě
včera ve tři v noci zvonil soused! Nekecám, ve
tři v noci přišel a zazvonil... Jsem se tak lekl,
že mi normálně vypadla vrtačka z ruky!"
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Na personálním oddělení zvoní telefon.
"Řekněte mi prosím, jak dlouho u vás pracoval
pan Majzlík?" "Asi tři měsíce," odpovídá
referentka. "Ale on uvádí, že u nás byl
zaměstnán dva roky." "To byl, ale vy jste se
ptal, jak dlouho pracoval!"

Děvče hovoří otci: "Tati, jeden chlapec ve škole
mi povídal něco, čemu jsem moc nerozuměla...
Říkal, že mám pěkné čelní sklo, krásný kufr,
super karosérii a moje nárazníky jsou bezchybné."
Otec na to: "Pověz mu, že jsi ještě v záruce a
když se opováží zvednout kapotu, aby zkontroloval
hladinu oleje, tak mu urvu výfuk.

Něco pro děti
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Předpověď počasí
Květen je již typickým jarním měsícem. Slunce
stoupá vysoko nad obzor a teplota se šplhají
hodně přes +20 °C. Vždyť květen je v průměru o
5,3 °C teplejší než měsíc duben. Bohužel počasí
nebývá v květnu stálé, naopak se vyznačuje vysokou
proměnlivostí. Květen 2019 by měl být teplotně mírně
nadprůměrný a srážkově opět znatelně podprůměrný

Pranostika



Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
Medardova kápě čtyřicet dní kape.

Trénujeme paměť
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ZÁVĚREM
Milí přátelé a příznivci našeho Seniorcentra,
moc děkujeme za všechny Vaše ohlasy, které v poslední době
máme. Každého slova a pochvaly si moc vážíme a je pro nás důležité, že
víme, že naše úsilí za to stálo. Vymýšlíme stále nové aktivity a všechny
nás to moc baví.
Jelikož chceme být blíž i mladším generacím (rodinám,
vnoučatům i pravnoučatům), založili jsme facebookovou stránku
Seniorcentrum Pohoda. Najdete tam spoustu fotografií z akcí, běžných
činností, aktuální informace, zajímavosti. Budeme moc rádi za každý
Vás námět a postřeh. Děkujeme.
Užívejte si krásné počasí a slunný červen. 

.

Sociální pracovnice
Bc. Pavla Šulcová

Cenzurováno: mírně až vůbec
Tiskárna: kde se dalo
Psáno: více než dvěma prsty, ale skoro všemi deseti
Náklad: to se uvidí.... tak akorát
Počet stran: 22
Cena jednoho výtisku: neprodejné
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