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Úvodníček
Vážení uživatelé Domova pro seniory Česká
Třebová, do rukou se Vám dostává časopis
Kohout.
Dozvíte se v něm aktuální zprávy z dění z Domova
pro seniory, které Vás určitě budou zajímat.
Časopis Kohout vychází čtyřikrát do roka.
Přinášíme Vám ohlédnutí za uplynulými
událostmi, i přehled aktuálního dění.
Kohout je k zapůjčení na všech nástěnkách
na chodbách Domova pro seniory a u aktivizačních
pracovnic.
Doufáme, že také s tímto číslem Kohouta budete
spokojeni.
Vaše náměty, připomínky a případná spolupráce
na článcích jsou velice vítány.
Redakční tým Kohouta
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Dámy a pánové,
je mi velkým potěšením pozdravit Vás v tomto
letním čase na stránkách našeho čtvrtletníku. Mám
za sebou tři měsíce svého působení v nové funkci
a ráda bych touto cestou poděkovala všem, vám
uživatelům, ale i personálu Sociálních služeb
Česká Třebová, za přijetí a spolupráci v úvodním
čtvrt roce. Zjistila jsem, že je to práce, která se
musí dělat srdcem, lidsky a se zdravým rozumem,
zároveň je ale práce v tomto oboru něčím, co mě
naplňuje a dává mi smysl. I v dalším období
budeme všichni dělat maximum pro to, aby se vám
v našich zařízeních líbilo, abyste se v nich cítili
jako doma a abyste byli spokojeni s kvalitou
Sociálních služeb Česká Třebová. Vaše
spokojenost je pro nás tou největší pochvalou
a radostí.
Dovolte mi vrátit se ještě krátce k Letní slavnosti,
kterou jsme pro vás připravili ve čtvrtek 26. června
v Domově pro seniory. Já osobně mám z této akce
moc dobrý pocit, protože i přes to, že počasí nás
trápilo a teploty šplhaly přes třicet stupňů, sešlo se
vás na zahradě našeho Domova pro seniory více
než čtyřicet a to je skvělé číslo. Věřím, že jste si
užili hudební vystoupení pánů Skalického
a Zoubka, kteří byli tentokrát posíleni o trampskou
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kapelu Ahasver, a že vám chutnalo občerstvení
z naší kuchyně. S dobrým pocitem jsem
pozorovala všechno to hemžení, při kterém jsme
všichni pracovali pro jeden cíl, totiž abychom si
společně s vámi užili pěkné odpoledne a ukázali,
že umíme táhnout za jeden provaz. Ráda bych
na Letní slavnost navázala a věřím, že již brzy se
zase na nějaké společné akci uvidíme. Těším se už
teď na viděnou! Nicméně letošní Letní slavnost
bych ráda uzavřela poděkováním: vám,
uživatelům, že jste přijali pozvání a přišli si
odpoledne užít; všem spolupracovníkům napříč
úseky za týmovou spolupráci při přípravě celé
akce; starostce města Magdaléně Peterkové, panu
místostarostovi Josefu Kopeckému, radním
Ladislavu Vraspírovi a Martinu Fišerovi a vedoucí
odboru sociálního Evě Gibišové za návštěvu,
a partnerům akce (Bidfood, Beas, Gira, Kubík)
za suroviny na občerstvení. DĚKUJI!
Ve spojení s Letní slavností si však ještě
neodpustím jednu zmínku. Na akci byl představen
nový člen našeho personálu… králičí holka, která
nakonec v rámci anketky dostala jméno „Majda.“
Majda je dárek ode mě a paní starostky, aby dělala
radost uživatelům Domova i všem, kteří sem
k nám zavítají. Majda je ještě králičí miminko, teď
je jí čtvrt roku, takže je to ještě rarášek, který si
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na nové prostředí zvyká. Věřím ale, že nakonec
pochopí, proč je tady, a že bude dobrým parťákem
pro aktivizační pracovníky, ale i pro vás všechny,
kteří za ní budete chodit. Majda bude mít své
stanoviště na chodbě v přízemí vedle jídelny
a jenom vás prosím, nekrmte nám Majdu, jinak
místo roztomilého králíčka budeme mít v kleci
valibuka, kterého k vám ani nebudeme moct pustit.
A to by byla škoda…
Milé dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové,
těším se na další setkávání a spolupráci a přeji vám
všem krásné letní dny!
Magdaléna Peterková ml.
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Dobrý den

Jmenuji se

MAJDA

a jsem dalším členem týmu, který se stará
o pohodu našich uživatelů tady v Domově pro
seniory.
Dostala jsem se sem jako dárek od paní starostky
(M. Peterkové) a paní ředitelky (M. Peterkové ml.)
a těším se, že vám všem budu rozdávat radost
a vykouzlím vám úsměv na tváři
Abych vám tady dlouho vydržela a neměla
zdravotní problémy, prosím, abyste dodržovali
následující pravidla:
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Mám tady v Domově taky své pečovatelky
,
které mi přizpůsobí stravu tak, abych dostala
všechno, co potřebuji, a v množství, které mi
neublíží.
Kdybyste mi chtěli trochu dopřát (mrkev, jablíčka,
mlíčáky…), prosím, odevzdejte dobrůtky paní
ředitelce nebo aktivizačním pracovníkům, oni mi
to pak předají
Špatně snáším vysoké teploty, průvan a stres, tak
na to, prosím, pamatujte, když byste měli chuť mě
vzít z klece ven. Ale pohybu se obecně nebráním –
potřebuji ho, abych ze sebe dostala všechnu energii
Těším se na setkání s vámi!!!
Vaše
Majda
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Narozeniny
V červnu
slaví:

V červenci
slaví:

Dušková Božena
Rybková Božena
Hondlová Anna
Dvořák Lubomír
Votavová Milada

Dušková Marta
Krákora Václav
Hodulová
Marcela
Vaňous František
Filipovová Alena
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V srpnu slaví:
Vološčuková Blanka
Kropáčová Marie
Matoušek Miroslav
Kubecová Marie
Ptáček Bohumil

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.
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Přehled uskutečněných akcí
V měsíci březnu:
1. 3. 2018 Masopust
Sdružení Za jeden provaz a studenti Gymnázia si
pro naše uživatele připravili masopustní
vystoupení v masopustních maskách po budovách
A i B.

11. 3. 2019 Kadeřnice
Přišla kadeřnice paní Bartošová ostříhat naše
uživatele.
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12. 3. 2018 Keramika s dětmi z DDM
V bufetu proběhla výroba keramiky s dětmi
z keramického kroužku z DDM. Vyráběl se
keramický kohoutek.

18. 3. 2018 Skalický a Zoubek
Tradiční vystoupení pánů Skalického a Zoubka
v kapli.
19. 3. 2019 Knihovna paní Štosové
Paní Štosová z Městské knihovny nám přinesla
zajímavé tituly na čtení.
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28. 3. 2019 Hospodský kvíz
Studenti z VOŠ si pro naše uživatele připravili
hospodský kvíz, který se konal v bufetu. Ke kvízu
bylo i občerstvení: chlebíčky, buchty, nealko pivo.
Někteří studenti navštívili i uživatele na pokojích
a povídali si.

V měsíci dubnu:
8. 4. 2019 Kadeřnice
Přišla kadeřnice paní Bartošová ostříhat naše
uživatele.
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11. 4. 2019 Výlet do KC na Velikonoční výstavu
S uživateli jsme jeli na výlet do kulturního centra.
Prohlédli jsme si velikonoční prodejní výstavu
a i výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ.

16. 4. 2019 Knihovna paní Štosové
Paní Štosová z Městské knihovny nám přinesla
zajímavé tituly na čtení.
16. 4. 2019 Jarní výstava originálně ručně šitých
dekorací
V bufetu proběhla jarní výstava ručně šitých
výrobků. Návštěvníci si mohli výrobky i zakoupit.
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24. 4. 2019 Písně Osvobozeného divadla –
studenti Gymnázia
V kapli vystoupili studenti Gymnázia s písněmi
z Osvobozeného divadla.
25. 4. 2019 Přednáška: Jan Betlach – Nový
Zéland
V bufetu proběhla přednáška Nový Zéland od Jana
Betlacha.
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V měsíci květnu:
13. 5. 2019 Kadeřnice
Přišla kadeřnice paní Bartošová ostříhat naše
uživatele.
14. 5. 2019 Knihovna paní Štosové
Paní Štosová z Městské knihovny nám přinesla
zajímavé tituly na čtení.
15. 5. 2019 Vystoupení MŠ Habrmanova
V kapli vystoupily děti z MŠ Habrmanova písničky o jaru a ke dni matek.
16. 5. 2019 Hudební vystoupení dětí z DDM
V kapli proběhlo hudební vystoupení dětí z DDM kytary, flétny, zpěv, klávesy, tanec.
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20. 5. 2019 Skalický a Zoubek
Tradiční vystoupení pánů Skalického a Zoubka
v kapli.
22. 5. 2019 Smyslové odpoledne s Rodinným
centrem Rosa
V bufetu proběhlo smyslové odpoledne s rodinným
centrem Rosa. Trénovali jsme smysly: hmat, čich,
zrak, sluch. Navlékání korálek, skládání kostek,
poznávání předmětů po hmatu, poznávání koření
po čichu atd.
29. 5. 2019 Tvořivá dílna s klubem Červenka
V bufetu se konala tvořivá dílna ve spolupráci
s klubem Červenka - vyráběla se kočička.
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KOŘENÍ
Hřebíček
Hřebíček se v kuchyni využívá pro svou silnou
aromatickou vůni a hořkou chuť. Měl by se
používat co nejčerstvější – čím je čerstvější, tím
výraznější uvolňuje aroma. Jako koření má
rozmanité uplatnění. Hodí se k různým druhům
masa či zeleniny, k dochucení rýže i k sladkým
pokrmům.
Hřebíček má antibakteriální účinky a zároveň
posiluje imunitu. Jedná se o velmi účinné
anestetikum a analgetikum - dokáže pomoci
k úlevě od bolesti. Pozitivně působí při
paradentóze (zánětlivé onemocnění závěsného
aparátu zubů), ale také v případě akutní bolesti
dásní a chrupu.
Hřebíček je často používán i pro své dezinfekční
účinky. Umí pomoci při zažívacích problémech
a působí močopudně. Při zánětech horních cest
dýchacích či v průběhu potíží s dutinami a plícemi
je možné inhalovat hřebíčkové výpary. Hřebíček
dokonce povzbuzuje činnost srdce a občas bývá
rovněž označován za afrodiziakum. Zevně jej pak
lze použít při bolestech kloubů.
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Příprava hřebíčkové tinktury: zhruba 10 gramů
hřebíčku a polovinu větší skořice naložíte do půl
litru lihu. Poté již pouze necháte obsah dva týdny
luhovat na teplejším místě.

Kmín
Kmín je tradiční součástí české kuchyně. Používá
se k dochucení brambor, kyselého zelí, masa anebo
různých pomazánek či salátů. Uplatnění nachází
i při přípravě různých druhů pečiva a přidává se
rovněž do některých vín a likérů.
Kmín velmi dobře působí na celý proces trávení,
protože podporuje aktivitu žaludku a střev.
Uklidňuje podrážděný žaludek, zabraňuje křečím
hladkého svalstva a pročišťuje trávicí trakt.
Má kladný vliv na játra či žlučník, případně
na ledviny - působí močopudně. Využít ho lze
i proti kašli, usnadňuje vykašlávání. U kojících
matek podporuje laktaci a kojencům zlepšuje
trávení mateřského mléka.

Kopr
Kopr je perfektní přísadou do pomazánek, salátů
a různých polévek. Velice známé využití kopru je
při nakládání okurek a samozřejmě bývá součástí
mnoha omáček - kulajdy a koprovky. Ačkoli lze
tuto rostlinu sušit, doporučuje se používat ji v co
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nejčerstvější formě, aby nepřišla o svou
charakteristickou vůni a chuť.
Kopr vonný lze konzumovat při různých
problémech se zažíváním, včetně nadýmání
a žaludečních potíží. Podporuje tvorbu žaludečních
šťáv, zlepšuje trávení a chuť k jídlu. Působí
silně močopudně a pročišťuje močové cesty
a ledviny. Pravidelná konzumace podporuje
imunitu a detoxikaci organismu.
Působí protizánětlivě, kladně působí na kosti,
klouby, nehty, při nespavosti, migrénách
a nervovém vypětí. Podporuje tvorbu mléka
u kojících matek.

Libeček
Listy libečku jsou používány v mnoha
domácnostech jako aromatické koření do polévek
i omáček. Hodí se rovněž k dochucení různých
salátů anebo zeleniny. V kuchyni mohou nalézt
uplatnění všechny části této rostliny (čerstvé
i sušené). Plody jsou využívány k dochucení
nakládané zeleniny, oddenek je možné kandovat.
Libeček lékařský působí močopudně a je
doporučován při potížích s ledvinovými
a žlučovými kameny a infekcích močových cest.
Zároveň dokáže potlačovat nadýmání. Kořen se
přidává do koupelí - při zevním použití dokáže
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pomoci s hojením různých poranění a některých
kožních onemocnění (plísně).

Bobkový list
V kuchyni se používají sušené lity - do omáček,
polévek nebo marinád. Během tepelné úpravy se
přidávají až těsně před koncem, jinak dodají
pokrmům hořkou chuť. Bobkový list je hojně
využíván i při nakládání masa, hub nebo okurek.
Bobkový list umí pomoci při revmatických
bolestech a artritidě, při bolestech kloubů, kříže,
kostí a sedacího nervu. Příznivě působí i na
močový měchýř a játra. Účinkuje rovněž při dně,
migréně nebo otocích. Kromě léčivých účinků lze
bobkový list využít i k odpuzení molů – stačí ho
dát do skříně s oblečením či potravinami.

Majoránka
Majoránka zahradní je všeobecně známé
a oblíbené koření. Těžko si bez majoránky
představíme mnoho oblíbených pokrmů, jako
například gulášovou polévku, některé omáčky,
pečená masa, nádivky nebo klasické pochoutky
domácí zabijačky. Pro tento účel se u nás pěstuje,
neboť ve volné přírodě neroste.
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Má příjemnou vůni. Sláva majoránky je velmi stará
a od začátku se prolínaly její přednosti - jednou
byla oblíbená jako koření, jindy jako léčivo. Znali
ji už ve starém Egyptě a v Římě, k nám ji dovezli
křižáci
z
Jeruzaléma.
Dobrým
zvykem
středověkých matron bylo pěstovat majoránku
v květináči na okně.
Hlavní léčivou vlastností majoránky je její silně
tišící vliv na nervovou soustavu. Používá se proto
při rozčilení, stresech, nespavosti, migréně
a pocitech slabosti. Prý vyléčí všechny lidské žaly,
i ten největší - nešťastnou lásku. Její další dobrou
vlastností je, že ulehčuje průběh menstruace,
příznivě ovlivňuje tvorbu a vylučování mateřského
mléka. Jako každé koření i majoránka
podporuje trávení, zlepšuje činnost žaludku
a střeva – odstraňuje plynatost.
Doporučuje se také do koupelí, na rány, jako
inhalace nebo jako přísada při rýmě, astmatu
a prochladnutí. Při senné rýmě pomůže, když si do
nosních dírek vložíme tampon namočený v silném
odvaru z majoránky.

Rozmarýn
Rozmarýn lékařský (rozmarýna lékařská) má velmi
příjemnou, pronikavou vůni i pěkné, z čeledi
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hluchavkovitých snad nejkrásnější květy. Proto
není divu, že již ve starověku ho lidé opěvovali
jako symbol lásky, manželství a smrti.
Používal se do kadidel, na výrobu věnců i na
výzdoby - od mládeneckého kloboučku přes
svatební kytici až po slavnostní stůl. Odedávna
patřil mezi oblíbené koření, v mnoha kuchyních se
používá dosud.
Rozmarýnu se nejlépe daří v blízkosti moře, proto
ho starověcí Římané nazývali mořskou růží.
Rozmarýn u nás v přírodě volně neroste, pouze se
pěstuje v zahrádkách (nebo doma v květináči).
Sbírají se listy i s výhonky krátce po rozpuku,
dokud jsou ještě zelené a měkké. Zároveň
s používáním rozmarýnu pro kultovní účely se
rozšířilo i jeho léčebně uplatnění.
Je výjimečný tím, že jako jedna z mála rostlin
zvyšuje krevní tlak. Přitom příznivě ovlivňuje
zdravotní stav, uklidňuje a odstraňuje nervové
vyčerpání. Zlepšuje krevní oběh, odstraňuje pocit
chladu v končetinách a pomáhá při takzvaném
stařeckém srdci. Tonizuje cévy, nervovou soustavu
a celkově posiluje. Pro toto použití je nejlepší
připravit rozmarýnové víno.
Čaj z rozmarýnu má potopudné a močopudné
účinky, uvolňuje větry a křeče zažívacího ústrojí.
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Rozmarýn pomáhá při ženských chorobách,
upravuje menstruaci a léčí výtok u žen.
Rozmarýn nachází dobré uplatnění i zevně. Silný
odvar slouží ke kosmetickým účelům, k čištění
pleti, na ekzémy, rány, pohmožděniny a na
výplachy ženských genitálií.
Jako přísada do koupele oživuje údy po mrtvici
(pomáhá k odstranění ochrnutí po mrtvici). Přidává
se také do voňavek a jiných kosmetických
výrobků. Natírání pokožky rozmarýnovým lihem
zlepšuje prokrvení, pomáhá při svalových
a nervových bolestech.
Studie z roku 2014 a zpět ukazují, že je rozmarýn
prevencí rakoviny (tlusté střevo, játra, prsa,
konečník).

Dobromysl (Oregano)
Dobromysl obecná - tato statná rostlina patří mezi
ozdoby naší přírody. Vyskytuje se dosti často,
a když se objeví v hustším porostu, zbarví celou
louku nebo mýtinu do růžovo-fialova. Pro její
rozměry a výrazné květy nelze dobromysl
přehlédnout, proto je i její sběr velmi snadný.
Sbírá se těsně před začátkem kvetení, jakmile se
začnou otevírat první květy, a to celou, asi 25 cm
dlouhou horní část rostliny i s listy. Bylinu lze
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většinou koupit i v lékárně. Slovenské jméno
(pamajorán) naznačuje, že jde o jakousi nepravou
majoránku. Spolu s její slavnou příbuznou znali
a obdivovali dobromysl bylinkáři a lékaři všech
dob, někdy jí připisovali až zázračnou moc. Pro
svou chuť a intenzivní vůni slouží dobromysl
odedávna i jako koření. Používá se při pečení
drůbeže a přidává se i do některých polévek
a omáček.
Z mnoha dobrých účinků dobromysli se nejčastěji
využívá její schopnosti čistit zahleněné plíce,
pomáhá při úporném suchém kašli, při chronickém
kataru a ostatních nemocech průdušek. Její české
jméno zřejmě vychází z velmi dobrého účinku na
nervovou soustavu. Dobromysl uklidňuje, celkově
posiluje organismus, zlepšuje krevní oběh - to
všechno jsou účinky, které zajisté zlepší i naši
mysl. Droga působí také dezinfekčně, je dobrá na
žaludek, proti plynatosti. Oregano neboli
dobromysl upravuje stolici, tedy průjem zahustí
a zácpu zvláční. Pomáhá proti křečím a pro ženy je
důležitá tím, že při vynechání menstruace ji opět
vyvolá, napomáhá pravidelnosti menstruačního
cyklu a uvolňuje křeče.
Dobromysl je častou a velmi dobrou přísadou do
bylinných koupelí, protože posiluje celý
organismus; velmi dobře se tyto účinky projevují
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u slabých dětí. Prospívá však i při revmatismu
a kožních onemocněních. Přidává se také do
inhalačních směsí při rýmě, chřipce, zánětu
průdušek a podobně.
Žádné škodlivé účinky dobromysli nebyly zjištěny,
je to bylinka, která posiluje a zlepšuje náladu.
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