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Pohodové
noviny
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8. vydání

♥

ŘÍJEN 2019

Slovo úvodem
Paní ředitelka Hana Zeithammerová

Léto je za námi, čeká nás barevný podzim. Pro
studené dny máme pro Vás nově otevřenou
kavárnu, zatím zkušebně …..Vaše náměty na to,
co byste zde rádi ochutnali uvítáme. 
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ŘÍKAJÍ O NÁS
Jitka Macanová Devcata moc se me u vas libilo a priste az budete
potrebovat,tak zavolejte.Myslim,ze mate krasny vztah ke svym
klientum.Bylo to fajn.
Milena Knauerová Nádherné, šikovné ženy
(zdroj – facebooková stránka Seniorcentra Pohoda)

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

Kulturní aktivity pro uživatele na
měsíc ŘÍJEN 2019
3. října: DEN SENIORŮ 14:30 – 17:00
- hrát bude kapela O.L.I.
- tanec, občerstvení
9. října: Skupinové cvičení se šátky
- při hudbě s Denčou
10. října: TANEČNÍ ODPOLEDNE
- od 14:30 v jídelně, hudba, občerstvení
15. října: Filmový klub s Maruškou
- Od 10h v klubovně (pro pamětníky)
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16. října: VÝLET DO OC TEPLICE
18. října: Společenské hry s Janou a Martinou
- soutěžíme, kuželky
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22. října: Muzikoterapie s Lídou
- poslech hudby dle výběru klientů
28. října: STÁTNÍ SVÁTEK –
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
- s Denčou, význam svátku

Pravidelně: Canisterapie,
kavárničky a Bon Appetit

Kalendář zajímavých akcí
v Teplicích a okolí
10. 10. BRATŘI EBENOVÉ 2019
koncert /120min
Krušnohorské divadlo / od: 19:00

12.10. Psí kusy
Animovaný / Komedie / Rodinný USA/2019/100min
Kino Květen Teplice / od: 13:30

16.10. CHUŤ DO ŽIVOTA – HALINA PAWLOWSKÁ
Senior pas DK /120min
Dům kultury Teplice / od: 19:00

19.10. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Senior pas DK /125min
Krušnohorské divadlo / od: 19:00

22.10. KÁČÁTKO
maňáskové divadlo /25min
Dům kultury Teplice / od: 16:00 17:00

23.10. Peter Nagy TOUR
Krušnohorské divadlo Teplice, velký sál, 23. 10. 2019, 19:00 hod.,

31.10. KONCERT NADI URBÁNKOVÉ
Estrádní sál – Dům kultury Teplice
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Trocha historie
ŘÍJEN
Říjen je desátý měsíc roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české
jméno je odvozeno od jelení říje.[1] Latinský název October znamená osmý měsíc a je
odvozen z římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem.
Slunce je začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra.
V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se
tradičně slaví posvícení.
V katolickém náboženství je říjen věnován Panně růženec a Anděl strážný. Církev
přiznávala této modlitbě zvláštní účinnost a jejímu společnému recitování i vytrvalé praxi
svěřovala obtížné záležitosti".[2] 2. října je svátek Anděl strážný. 7. října je slavnost
Panny Marie růženec.
1869 – Narodil se Mahátma Gándhí, vůdce indického hnutí za nezávislost
(† 30. ledna 1948).
1889 – Byl otevřen kabaret Moulin Rouge.
1949 – V Sovětské okupační zóně Německa byla vyhlášena Německá demokratická
republika
1943 – Druhá světová válka: Nová italská vláda vyhlásila válku nacistickému
Německu.
1968 – Národní shromáždění Československé socialistické republiky schválilo smlouvu
o pobytu sovětských vojsk v Československu, čímž právně legalizovalo invazi vojsk
Varšavské smlouvy.
1943 – Byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti tuberkulóze.
1728 – Vypukl dva a půl dne zuřící požár Kodaně, který zničil cca 28 % města.
1978 – Československá kosmonautika: V rámci programu Interkosmos byla spolu
s družicí Interkosmos 18 vypuštěna první československá družice Magion 1
1949 – Narodil se Jiří Schmitzer, český herec a písničkář.
2017 – Katalánsko vyhlásilo nezávislost na Španělsku, které ji však neuznalo.

28.10. 1918 –
V Praze byl vyhlášen samostatný československý
stát

6

RUBRIKA - ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
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ZAMĚSTNANCEM MĚSÍCE BYLA VYHLÁŠENA
VELMI PRACOVITÁ Mirka Jarošová
Jsem poválečné dítě , narodila jsem se v
r.1952, rané dětství jsem prožila ve vilce u
závodiště ve Velké Chuchli, kde vznikla i má
velká láska ke koním. Téměř denně jsem
docházela s tatínkem do stájí. Když maminka
onemocněla, přestěhovali jsme se do jejího
rodiště, krásné vesnice Čeperka u Pardubic,
kde mám dodnes od mládí mnoho přátel.
Vdala jsem se, odešla za manželem do
Nového Bydžova, narodila se nám dcera a
později i syn.
Děti vyrostly, založily rodiny a mám od nich 6
vnuků. Mým snem bylo pracovat na železnici,
kde od absolvování dopravní průmyslovky

jsem pracovala celý aktivní věk až do
důchodu.
Koníček č. 1 je vaření, tak , že po odchodu do
důchodu se věnuji kuchyni. Krásných 6 let
jsem prožila v Mnichově, v kuchyni v hezké
starobavorské restauraci.
Na stará kolena jsem se odstěhovala tam,
kam mne to celý život táhlo, do krásného
městečka pod Krušnými horami, odkud je
blízko k přírodnímu koupališti, divadlu, do
lázní i do hor. Po návratu do Čech, jsem
přešla pracovat do zdejšího Seniorcentra
Pohoda, kde jsem našla nejen zaměstnání,
ale poznala i mnoho nových přátel.

Interview s klientem
p. Grečšová
Dobrý den p. Grečšová, jak se máte, jak se Vám tady líbí?
Ale jo, líbí. Už jsem si zvykla.
Teď jsem viděla, že jste dělali nějaké aktivity, co to bylo?
No s dětmi, ano.
Bylo to hezké?
Moc hezký, jak jsou tam děti, tak je to vždycky hezký.
Chci se zeptat na Vaši rodinu, navštěvují Vás?
Ano, ale teď jsou na dovolený. Dcera je na mateřský.
Tak už máte vnoučka?
Mám vnoučka, Sebastiánka. Už má zoubky, je malinkej.
Máte jen jednu dceru?
Jednu dceru Andreu a jednoho syna Jaroslava a právě jednoho vnoučka.
Odkud pocházíte p. Grečšová, kde jste bydlela?
Maminka je z Ruska, já jsem šla sem, vzala si tady Čecha a dělala jsem knihařku,
vázala jsem knihy. Tím jsem se vyučila, pak jsem se tady vdala a zůstala jsem tady.
Takže vy umíte Rusky?
Něco, ale ne moc. Už si to tolik nepamatuji.
Kde jste žila tady v Čechách?
Hora Svatého Šebestiána. Tam jsme měli domeček.
A jaké máte koníčky? Co děláte ráda?
Já mám ráda pohádky, vyprávění.
To jste vyprávěla svým dětem určitě, to muselo být hezké.
Jo, měli to rádi.
A jak jste byla dlouho se svým manželem?
Celý život. On nerad tancoval, ale já ráda. Ale doprovázel mě vždy. Bylo to moc hezký
manželství, byli jsme na sebe hodný, pomáhali jsme si.
No, bohužel onemocněl na nohy a zemřel. No, s manželem jsme nesnášeli tetování a
syn se potom nechal potetovat po celém těle. No to je život.
Děkuji moc za rozhovor, ať se Vám daří a ještě zde probíhají
různé aktivity, tak si můžete vybrat.
Naschledanou.

8

JÍDLO MĚSÍCE
Za nejchutnější jídlo
měsíce srpna bylo
vyhlášeno:
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Špekové knedlíky

Co se u nás dělo v ZÁŘÍ
Dva světy aneb mezigenerační pohodové hry
V úterý 24. 9. 2019 se u nás uskutečnila akce Mezigenerační pohodové
hry Dva světy. Jelikož se jednalo o otevřenou akci, přivítali jsme zde děti,
studenty, rodiče i seniory z okolí Dubí. Nejdřív nás čekalo přivítání od
paní ředitelky a poté se už smíšené skupiny dětí a seniorů za pomocí
mapy vydaly sbírat razítka na jednotlivá stanoviště. Na stanovištích je
čekaly úkoly jako slalom s vozíčkářem, bosochodník, ergodílny, ruské
kuželky, petangue, vědomostní otázky a děti si vyzkoušely i jak se žije
seniorům s handicapem. Spolupráce mezi dětmi a seniory přinesla všem
skupinám nejen odměnu a diplom, ale také úsměv, pochopení i úctu ke
stáří. Po vyhlášení výsledků následovalo rytmické cvičení a jóga, které si
užili jak děti, tak i senioři. No a pak už se jedlo, pilo, tancovalo.. a za to
vše děkujeme MAS Cínovecku a Ústeckému kraji.
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Akce se líbila
I zaměstnancům
Seniorcentra –
zvlášť Koordinátorce
Petře 
Cvičení
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Začali jsme u nás na 2. budově provozovat kavárnu ❤☕
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Výlet vláčkem Humboldt

Opět u nás proběhla
akce „bazar oblečení“, kde
si naši klienti mohli vybrat
a nakoupit pěkné kousky
za ještě pěknější ceny 
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Kloboukohraní – klientky
si ozdobily krásné klobouky
podle vlastní fantazie –
a moc se jim to povedlo 
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Canisterapie

S kachnami 

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.
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V ZÁŘÍ jsme přivítali nové klienty:
Ruml Jaroslav
Wolf Josef
Ať se Vám u nás líbí.
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V měsíci ZÁŘÍ nás opustili:
Přenosilová Ludmila

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

Kdo oslavil v ZÁŘÍ narozeniny
2.9.

Hošková Jozefína

10.9. Köberle Christa Anna Elfriede
17.9. Langerová Helga
28.9. Pečivová Olga
16.9. Pecháčová Jarmila
17.9. Samková Jana – 75 let
1.9. Schneckenpointner Anneliese
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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

To je furt: „Jdi za svým snem, jdi za
svým snem...”
No tak jsem si šel lehnout.

„Proč koukáš do blba?”
„Protože stojí přede mnou.”

Ve společnosti se debatuje na delikátní téma
antikoncepčních prostředků.
„Je to všechno humbuk!” volá rozčileně pan Novák.
„Já na žádný pilulky proti početí nevěřím!”
„Víte, pane Novák, jak se říká takovým lidem,
jako jste vy?”
„???”
„Otcové!”
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Něco pro děti
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Předpověď počasí
Měsíc říjen bude podle dlouhodobé předpovědi počasí pravděpodobně
teplotně mírně nadprůměrný a srážkově průměrný. První část měsíce
ovlivní doznívající babí léto, druhou část měsíce již ovládne typické
podzimní počasí.

Pranostika
 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
 Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.

Trénujeme paměť
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ZÁVĚREM
Milí přátelé a příznivci našeho Seniorcentra,
Omlouvám se za zpoždění s tímto číslem. Snad Vám obsah novin
vynahradí čekání. Musím říci, že tím zpožděním se mi ukázalo, jak
moc se na tyto noviny všichni těší, pořád se mě všichni ptali a
postrkovali do práce… děkuji Všem! Mám velkou motivaci do
dalších čísel. A nebojte se, noviny vždy budou, i se zpožděním!
Sledujte naše facebookové stránky Seniorcentra Pohoda, budeme rádi
za každý pozitivní ohlas. Děkujeme!
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„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: 22
Cena jednoho výtisku: neprodejné

