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
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ZÁŘÍ 2019

Slovo úvodem
Paní ředitelka Hana Zeithammerová
Přeji všem krásné babí léto a všechny Vás zvu na akci Dva
světy aneb mezigenerační pohodové dny 24. 9. 2019 od 8:30
hodin.
Bude to pro nás „zkouška“, neboť akci takového rozsahu jsme tu
ještě neměli a věřím, že spolu to zvládneme.
Dobrovolníci a jejich pomoc je vítána.
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ŘÍKAJÍ O NÁS
Jitka Macanová
Devcata zdravim a libi se me co delate pro vase klienty.
(zdroj – facebooková stránka Seniorcentra Pohoda)

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

Kulturní aktivity pro uživatele na
měsíc ZÁŘÍ 2019
2. září: Procvičování koncentrace pozornosti
4. září: Taneční odpoledne
- hudba, občerstvení, zábava
5. září: Výtvarná činnost s Lídou
- podzimní tématika
12. a 18. září: Výlet vláčkem Humboldt
20. září: BURZA OBLEČENÍ
- od 13:30 na terase nebo v jídelně
24. září: MEZIGENERAČNÍ HRY
- začátek akce v 8:30
- hudba, tanec, občerstvení
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30. září: Hraní společenských her s Janou
- pexeso, šipky, padáček, …

- Pravidelně: taneční odpoledne a kavárničky.
- Každý pátek se můžou klienti
těšit na canisterapii.

Slavíme společné oslavy narozenin klientů.

Těšíme se, Vaše aktivizační.
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Naše seniorcentrum pořádá vespolupráci s MAS
CÍNOVECKO O.P.S. a Ústeckým krajem

5

Kalendář zajímavých akcí
v Teplicích a okolí
6.9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
komentovaná prohlídka /55min
Krušnohorské divadlo / od: 08:00
4. 9. – středa + 5. 9. – čtvrtek + 6. 9. – pátek DNY...

10.9. PODZIMNÍ POHÁDKA
maňáskové divadlo
/30min
Dům kultury Teplice / od: 16:00 17:00

11.9. Ženy v běhu
komedie
ČR/2019/93min
Kino Květen Teplice / od: 17:30

11.9. TANČÍME S VABANKEM
Senior pas DK /120min
Krušnohorské divadlo / od: 16:00

12. 9. NAĎA URBÁNKOVÁ A SKUPINA BOKOMARA
Senior pas DK /90min
Dům kultury Teplice / od: 19:00
Stálice českého hudebního nebe, držitelka pěti Zlatých...

17.9. Nabarvené ptáče
drama
Česko / Slovensko / Ukrajina/2019/170min
Kino Květen Teplice / od: 17:30

18.9. 28. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 2019
Senior pas DK /60min
Zahradní dům Teplice / od: 19:00

19.9. Vše o živote po životě – Schopnosti
Dokument + beseda
ČR/2018/60min
Kino Květen Teplice / od: 17:30

21.9. OSLAVY DNE SENIORŮ V TEPLICÍCH
zábavné odpoledne /180min
Šanovská mušle / od: 14:00
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Trocha historie
ZÁŘÍ
Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na
severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost). Staročeské označení tohoto měsíce
bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“, odvozování od slunečního záření je
pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků (včetně většiny slovanských) převzalo jeho
latinský název september (šlo o sedmý měsíc před reformou kalendáře).
V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce a brambor dozrává
také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto
měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy
typická konopická.
28. září je v Česku den sv. Václava. Den státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy
se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování. V některých
oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři
na příští rok, na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a královnu, kteří pak
se svými "dvořany" obcházeli ves a se zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se
pak v místní hospodě konala z výslužky hostina.
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1939 – Nacistické Německo přepadlo Polsko – začala druhá světová válka.
1723 – Karel VI. byl slavnostně korunován na českého krále.
2011 – V ruské Jaroslavli zahynulo při leteckém neštěstí jádro hokejového
klubu Lokomotiv Jaroslavl. Mezi mrtvými byli i čeští hráči Josef Vašíček, Jan
Marek a Karel Rachůnek.
1951 – „Vlak svobody“ na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími
ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku.
1891 – V massachusettském Springfieldu byl předveden
první automobil na benzín.
1964 – Malta získala nezávislost na Spojeném království.
1948 – Byla založena Honda, japonský výrobce osobních
a nákladních automobilů a motocyklů.
1928 – Byla založena Galvin Manufacturing Corporation,
později známá jako Motorola.
1908 – Byl vyroben první sériový kus automobilu Ford
model T (na obrázku).
1900 – Zemřel Eduard Albert, český chirurg, překladatel a básník
(* 20. ledna 1841).
1837 – Jan Evangelista Purkyně (na obrázku) poprvé formuloval
svou buněčnou teorii stavby těl živočichů.
1970 – Americký hudebník Jimi Hendrix (* 27. listopadu 1942) zemřel při
převozu do nemocnice.

RUBRIKA - ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
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ZAMĚSTNANCEM MĚSÍCE BYLA VYHLÁŠENA
VELMI PRACOVITÁ a MILÁ Lucka Došková
Pracuji tady jako vedoucí úklidu. Jsem
už zde 5. rokem, od úplného začátku,
když jsem sem nastupovala, nebyl tu
ještě ani jeden klient. Moc mě baví
kontakt s lidmi, je to tu jako moje
druhá rodina. Mám manžela a
jednoho syna, 14letého pubertáka.
Společně doma chováme zakrslého
králíčka, ale už moc zakrslý není,

trošku víc jsme ho krmili a on nám
vyrostl do běžné králičí velikosti .
Ráda cestuji, mám ráda moře a nejvíc
se mi líbí v Bulharsku, nejdál jsem byla
asi v Egyptě. Loni jsme koupili
zahradu, teď na ní pracujeme a moc
mě to baví. Líbí se mi, když je za mnou
práce vidět. Lucko, moc děkujeme za
skvělou práci, kterou zde odvádíte!

Interview
s
klientem
p. Holková
Rozhovor vedle sociální pracovnice Lenka Nováčková Dis.
Dobry den pani Holkova, jak se
dnes mate?
Dobre se mame :-).
Sviti slunicko to je hned lepsi
nalada.
-Pani Holkova jak jste travila dny,
kdyz jste byla male devce?
Pochazim ze zemedelskeho kraje. Z
vesnicky u Podebrad. Z Opocnice.
Rodice meli hospodarstvi tak uz jako
mala jsem musela pomahat, nebyl
cas na konicky. Pasla jsem husy, pri
žnich pomahala na poli. Sbirala
ovoce se sadu.
-Aha, to je krasne take pochazim z
vesnice :)
Jee no vidite, tak to znate :)
-A jaky byl Vas manzelsky zivot,
kde jste se seznamila s
manzelem?
Po skole v Praze, chodila jsem do
skoly od Energetickych zavodu.
Skolu jsem milovala, rada jsem se
ucila. Potom jsem nastoupila do
prodejny Elektra v Usti nad Labem a
tam jsme se nejak potkali no. :).
Manzel byl moc hodny a meli jsme
se moc radi. Jezdili jsme na
dovolene po Jiznich a Vychodnich
Cechach. Zajezdy byly od Svazu žen
a kazdy den navstivili jine misto.
-A kde se Vam nejvice libilo?
Na Ukrajine, tam je krasne. Kyjev je
nadherny. Jeli jsme z Kyjeva do
Kremece lodi, kde hrala hudba a byl
nadherny vyhled. Na to moc rada
vzpominam.

-Kyjev.. Krasa.. Tam jsem nikdy
nebyla..
No to teda. Musite Kyjev navstivit :)
bude se Vam libit.
-A jak se Vam libi v u nas?
Mam to tady rada, hodne sestricky
se kterymi je legrace, taky s Alenkou
si rozumime:). A casto za mnou jezdi
kamaradky, aby si to tady taky
omrkly :)
-Pani Holkova vy rada ctete, ze jo?
Jaky je Vas oblibeny autor?
Ano, ctu moc rada, ale tady na to
neni cas. Porad nekde litam a neco
delam :). Na cteni potrebuju klid.
Karolina Svetla, Bozena Nemcova..
To jsou oblibene autorky. Mam rada
basne, od pana Vrchlickeho. Ty jsou
krasne.
-Teda to ja se musim priznat, ze
moc nectu.
To je tedy ostuda sestricko :))
-Noo ja to napravim, muzeme cist
spolu, co vy na to?
To bych rada :)
-Pani Holkova kdyz jste zila na
vesnici, jake jste varili jidla? Jake
je Vase oblibene?
Noo, delali jsme zabijacky, mam
rada maso a omacky, to jsme varili
casto a ovocne knedliky z ovoce ze
sadu, ty mam nejradeji.
-Pani Holkova dekuji Vam za
prijemny rozhovor a na pristi
povidani prinesu knihu :)
Dobre, budu se tesim. Na shledanou
:)
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JÍDLO MĚSÍCE
Za nejchutnější jídlo
měsíce července byla
vyhlášena:

KULAJDA
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Co se u nás dělo v SRPNU
Ani v srpnu jsme nezaháleli a naplno jsme si užívali léto, procházky,
sluníčko, krásné přírody a všeho, co nám nabízí krásy našeho
Seniorcentra. Pohled na naše odchované, již velké kachny i pasoucí se
daňky je opravdu k nezaplacení. Probíhalo u nás individuální cvičení,
wellness procedury i různé aktivity - sportovní, zábavné ale i
vzdělávací.
Na závěr u nás proběhla zábavná akce Víkendové loučení s létem,
která se velmi vydařila. Moc děkujeme!
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Individuální přístup našich
pečujících .. takto plníme
individuální plány, klientka si přála
sama nafotit album se zvířaty ..
pečující osoba ji doprovázela na
vycházky, kde fotila, poté spolu
vytvoří album, které si spolu
mohou prohlížet :-)
Aktivita: nácvik první pomoci

Nácvik první pomoci

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ S
TÁŇOU
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Zábava na patře – Výroba jarního
salátku

Cvičení se zdravotními sestrami …. Rekord v ujetých km na
motomedu!! Krásných 11,4 km a obrovská radost klienta 
Mezigenerační
spolupráce je opravdu
jedna z nejúžasnějších věcí.
Kdo nebo co ještě dokáže
rozesmát a aktivovat seniora,
který už „to vzdal“, nevidí na
životě už nic hezkého a
nebaví ho… ? Ano, děti. Děti
vykouzlí úsměv na tváři, děti
rozeženou všechny bolesti a
strasti života, v dětech vidíme
naději na nový život. Díky
dětem se v nás otvírá čistá
láska a radost, chmury jsou
tatam. Proto naše paní
ředitelka otevřela v druhé
budově našeho Seniorcentra
Dětskou skupinu. Je to přínos
nejen pro seniory, ale i pro
děti. Děti, které se setkávají
se seniory, je vidí v mnohem hezčím světle, než většina dětí
z veřejnosti.
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Výroba větrníků
A CHYTÁNÍ
RYBIČEK
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Salón krásy

Cvičení s míčem

Ergoterapie

Jóga a relaxační cvičení

15

Jen tak…..

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.
Ani tento měsíc jsme nezaháleli a vytvořili jsme několik dobrot i
s našimi klienty. Za zmínku určitě stojí chlebíčky, sýrové placky,
které všem moc chutnali nebo různé letní salátky.
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Tento měsíc jsme se seniory vyráběli například letní salátky, ať už
zeleninové či ovocné, topinky s pomazánkou, vařili jsme kompotovou
šťávu, smažili palačinky a spoustu dalších pochutin. Seniory vaření
moc baví, vždyť většina z nich měla vaření jako jeden z největších
koníčků.. a my se od nich alespoň něco naučíme, protože žádné jídlo
nechutná lépe, než od „babičky“.

V SRPNU jsme přivítali nové klienty:
Aumann Hildegard Maria Edith
Ettelt Karin Irma
Malá Monika
Pixová Božena
Pruszak Ursula Else
Ať se Vám u nás líbí.
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V měsíci SRPNU nás opustili:
Kubů Valentina
Scheidl Bohumír

Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a
potrvá v očích všech a ve věčnosti časů.“ (Tacitus)

Kdo oslavil v SRPNU narozeniny
6.8. Wolf Inge Brigitte
15.8. Täuberová Nataša

17.8. Eike Neugebauer
20.8. Ludmila de Tasic Haidová

22.8. Grecšová Jiřina
24.8. Pospíšil Ladislav
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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

Babička z vesnice je poprvé v
panelákovém bytě a narazí na zapnutou
sprchu. Přiběhne za synem a hystericky
křičí: "Pojď se mnou, lije ti sem jako z
konve!"

Více zde: https://deduvposkolnicek.webnode.cz/products/vtipy-oseniorech-a-pro-seniory/
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Jaký je rozdíl mezi Českým a
Americkým důchodcem? - Žádný,
oba dva si za svůj důchod mohou
koupit výlet do Prahy.

Něco pro děti
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Předpověď počasí
Letošní září by mělo být poměrně příjemné, protože by mělo být
docela teplé. Očekává se, že bude teplotně nadprůměrné a srážkově
podprůměrné. Zvláštní zmínku si zajisté zaslouží astronomický
podzim neboli podzimní rovnodennost. Ta v roce 2019 nastává 23. září
v 9 hodin a 50 minut dopoledne.

Pranostika
 Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
 V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá

Trénujeme paměť
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ZÁVĚREM
Milí přátelé a příznivci našeho Seniorcentra,
Září přišlo k nám, podzim už ťuká na vrátka a s ním i již magické
sedmé vydání tohoto časopisu. Čeká na nás krásná barevná příroda a
příjemný podzim, dětičky začaly chodit do školy. Do naší dětské
skupiny děti chodily celé prázdniny a moc se jim tam líbí. I moje dcera
se tam každé ráno těší. A já jsem moc ráda, že vyrůstá v tomto
prostředí, kde neúcta ke stáří nemá místo. No a naše Bajkalka? Ta
zde našla nový domov, některé klienty má jako svou rodinu .
Sledujte naše facebookové stránky Seniorcentra Pohoda, budeme rádi
za každý pozitivní ohlas. Děkujeme!
„Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás...“
Eduard Tomáš
.

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: 23
Cena jednoho výtisku: neprodejné
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