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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: 

 

Helena Mechlová, DiS. 

Dorota Faltysová 

Lucie Harapátová DiS. 
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Slovo paní ředitelky 
 
„Tento způsob jara zdá se mi být poněkud 

nešťastným…“  

 

Jinak než parafrází známé věty lázeňského 

Antonína Důry v podání Rudolfa Hrušínského ve 

filmu Rozmarné léto snad ani nelze tento 

úvodník zahájit… 

 

Držíte v rukou další číslo našeho čtvrtletníku, 

číslo jarní, které má být plné radosti, naděje a 

očekávání…  

 

Namísto toho, abychom společně vítali první 

jarní paprsky a užívali si snad nejkrásnějšího 

ročního období, jsme povinni být uzavření 

v kancelářích, pokojích, obydlích… a jsme 

svíráni nejistotou, co přinese nebezpečný virus 

šířící se světem jako lavina. Moc mě mrzí, že 

Vám nemůžeme dopřát pořádný nádech 

čerstvého vzduchu, procházky kolem Domova, a 

vlastně už ani společné a společenské akce. 

Věřte ale, že se tak děje z jediného a toho 
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nejrozumnějšího důvodu – chránit Vás a Vaše 

zdraví. Opatření jsou pro nás všechny velmi 

přísná, s omezeními nařízenými vládou se těžko 

srovnáváme, ale činíme tak s vědomím, že 

všechny kroky vedou k jedinému cíli – vymýtit 

nebezpečný virus a znovu otevřít brány do 

života.  

 

 
 

Naše tváře halí roušky, ale nehalí naše srdce, 

která jsou stále otevřená pro ty, kteří nás 

potřebují.  
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Pracujeme v rukavicích, ale jenom proto, 

abychom si brzy mohli opět dopřát tolik 

potřebný dotek lidského tepla. Vidíme se málo, 

ale o to srdečnější bude naše setkání, až bude 

nebezpečná epidemie za námi.  

 

Naši milí senioři, VYDRŽTE! Jakkoliv jsou tyto 

týdny náročné, bude lépe… a potom si všechno 

vynahradíme! Zvítězili jsme v soutěži drogerie 

DM „Propojujeme generace,“ takže až bude 

skutečně všechno za námi a bude „zdravo,“ 

můžete se těšit na setkávání s dětmi 

z mateřských a základních škol, které Vás 

přijdou potěšit a strávit s Vámi nějaký čas. 

 

Pevně věřím, že to bude již brzy… Chápu, že 

dny jsou teď až příliš dlouhé, ale skutečně je 

potřeba všechna nařízená opatření a omezení 

respektovat a dodržet, protože jenom tak 

společně pomůžeme k tomu, že se viru nadobro 

zbavíme. 

 

Přeji Vám hlavně zdraví!, a současně také víru a 

optimismus do dalších dní… Přesto, že situace 
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není pro nikoho jednoduchá, musíme věřit, že 

společně to zvládneme!!! 

 

I s ohledem na okolnosti Vám přeji hezké jaro 

plné naděje…  

 
 

Magdaléna Peterková ml.  
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Narozeniny 
 

 

V březnu slaví: 
Ježková Gabriela 

Marešová Helena 

Nevídalová Zdeňka 

Němcová Bohumila 

Orosz Géza 

Pachl Adolf 

Pojman Miroslav 

Vavreinová Jana 

Wacníková Marta 
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V dubnu slaví: 
Kolář František 

Hekrlová Květoslava 

Preisler František, Doc. Mgr. 

Regnardová Jana 

Sonták Vladimír 

 

V květnu slaví: 
Foldynová Libuše 

Glaserová Marie, Mgr. 

Jasanská Vlasta 

Papoušková Marta 

Slezáková Eva 

Vaňousová Jarmila 

 
Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce prosinec 

 
3. 12. 2019 Knihovna paní Klusoňové 

Za uživateli přišla paní Klusoňová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení další knížky. 

 

4. 12. 2019 Vánoční prodejní výstava  

V Kulturním centru České Třebové se konala 

Vánoční prodejní výstava. Uživatelé si mohli 

zakoupit nějakou z ručně vyrobených vánočních a 

předvánočních ozdob, nebo se pokochat uměním. 
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5. 12. 2019  

Předvánoční posezení s kávou se ZŠ 

Habrmanova 

Dnes přišla potěšit uživatele ZŠ Habrmanova. Žáci 

uživatelům zazpívali několik předvánočních písní a 

ke kávě jim přinesli několik druhů buchet, které 

žáci sami napekli. 

 

 
 

Mikulášská nadílka 

Letos poprvé navštívil uživatele na pokojích 

Mikuláš s čerty a anděly. Každý uživatel byl štědře 

obdarován. 
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9. 12. 2019 Vánoční pásmo – Studenti z 

Gymnázia 

Do našeho Domova zavítali studenti ze zdejšího 

Gymnázia, kteří přišli uživatele předvánočně 

naladit vánočními písněmi. 

 

11. 12. 2019 Tvořivá dílna s Klubem Červenka 

V bufetu si uživatelé s Klubem Červenka vyrobili 

dekorační vánoční stromky. 
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12. 12. 2019 Výstava betlémů v Třebechovicích 

pod Orebem 

Dnes se uskutečnil výlet do muzea betlémů. Cesta 

autem byla sice dlouhá, ale zážitek to byl 

nezapomenutelný. Uživatelé si poté mohli zakoupit 

i drobné pozornosti. 

 

 
 

 

16. 12. 2019  

Vánoční besídka s MŠ Vinohrady 

Děti z MŠ Vinohrady přišly uživatelům zazpívat a 

předvést některé tanečky. 
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Tvořivá dílna se spolkem Za jeden provaz 

Dnes k nám přišel spolek Za jeden provaz, který si 

pro naše uživatele připravil tvoření novoročních 

PF. Všem zúčastněným se to velmi líbilo. 

 

 
 

17. 12. 2019 Vánoční pásmo – Sousedi ze Svinné  

Do našeho Domova přišla zahrát a zazpívat 

vánoční koledy hudební skupina Sousedi ze 

Svinné.  

 

20. 12. 2019 Vánoční večeře 

V jídelně budovy A jsme se sešli na vánoční 

večeři. Společně jsme si zazpívali, zaznělo 



 14 

mluvené slovo, věštili jsme z hrníčků, pouštěli 

skořápky v lavoru, a samozřejmě nesmělo chybět 

ani rozkrajování jablka, kde vyšla nádherná 

hvězdička ☺ . Vánoční večeři s námi strávila paní 

starostka. Po večeři každý dostal cukroví. Dárky 

byli obdarováváni uživatelé po pokojích. 

 

 
 

Akce leden 

 
7. 1. 2020 Knihovna paní Klusoňové 

Za uživateli přišla paní Klusoňová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení knížky. 
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13. 1. 2020 Skalická a Zoubek 

V kapli se konalo hudební vystoupení pana 

Skalického a Zoubka. Přišla je doprovodit i 

zpěvačka Hana Rösslerová. 

 

24. 1. 2020 Přednáška o Moskvě 

Dnes nám přišla přednášet o Moskvě Anna 

Borková ze spolku Za jeden provaz. Promítla nám 

fotky a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. 
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Akce únor 

 
4. 2. 2020 Knihovna paní Klusoňové 

Z důvodu chřipkového zákazu návštěv nemohla 

paní Klusoňová přijet s knížkami do Domova. 

Místo toho přivezla knihy z knihovny aktivizační 

pracovnice. 

 

20. 2. 2020 Masopust 

Členové spolku Za jeden provaz si pro uživatele 

připravili Masopustní průvod. Všem zúčastněným 

se tato akce moc líbila. 
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První stateční bojovníci v bílém 

Sněženky a bledule pozná každé malé dítě, jejich 

čas však už pomalu míjí. Tito první poslové jara 

kvetou v únoru až v březnu, později je najdeme ve 

vyšších oblastech. Přestože jsou kouzelné a 

půvabné, nechte je kvést v přírodě. Obě tyto 

cibuloviny patřící do čeledi amarylkovitých jsou 

ohroženými a chráněnými druhy, zároveň patří 

mezi mírně jedovaté rostliny.  

 

 

 

 

 

 

  

  

          sněženka   bledule 

 

Žlutě kvete… 

kvetoucí sasanka hajní (Anemone nemorosa), 

která se v České republice vyskytuje prakticky 

všude. Podobně je na tom i sasanka 

pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) , její 

https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/cas-snezenek-a-bleduli.html
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žlutá příbuzná. Obě jsou jedovaté, jako smrtelná 

dávka pro dospělého člověka se udává asi  

30 rostlin. Často je v kvetení předběhne talovín 

zimní (Eranthis hyemalis), deroucí se na povrch 

často už v únoru.  

 

 

 

 

 

 

sasanka pryskyřníkovitá       sasanka hajní 

 

 

Vlhké louky a lužní lesy jsou oblíbeným 

stanovištěm křivatce žlutého (Gagea lutea), jarní 

rostliny z čeledi lilkovitých. Podobný výskyt má 

i orsej jarní (Ficaria verna), hojně rozšířená 

jedovatá rostlina, dříve užívaná jako léčivka.  
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křivatec žlutý orsej jarní 

 

Žlutě kvetoucí jarní léčivé rostliny jsou 

také prvosenka jarní (Primula veris) a podběl 

lékařský (Tussilago farfara). Oba zástupci se 

tradičně používají pro přípravu čajů a nálevů, 

hlavně při onemocnění horních a dolních cest 

dýchacích.  

 

 

 

 

 

  

 

  

                     

                   prvosenka jarní 
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podběl lékařský 
 

Nádech fialové 

Čemeřice nachová (Helleborus purpurascens) je 

vytrvalá bylina z čeledi pryskyřníkovitých. Je 

velmi otužilá, její květy se objevují od února do 

dubna, někdy dokonce už v lednu. Běžně se u nás 

pěstuje v zahrádkách jako okrasná rostlina. Stejně 

jako jiné druhy čemeřic obsahuje jedovaté 

glykosidy, které dráždivě působí na sliznice, trávicí 

ústrojí, vyvolávají zvracení, průjmy a bolesti. 

 

 

 

 

                         

                           čemeřice nachová 
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Dymnivky (Corydalis) kvetou časně zjara, dokud 

se stromy nepokryjí listí, pro svůj počáteční vývoj 

totiž potřebují dostatek slunečního svitu. Dobře se 

hodí k vysazení pod keře či stromy, kde po čase 

vytvoří kvetoucí koberce. Dymnivky patří do 

čeledi makovité, obsahují různé alkaloidy působící 

hlavně na nervový systém. 

Velmi nápadnou rostlinou je koniklec (Pulsatilla). 

Celá rostlina je pokrytá bělavými chloupky a 

většina našich druhů má fialkové květy. Potkat ho 

přitom můžete i v okolí velkých měst. 

V odstínech fialové kvetou také některé krokusy. 

 

 

  

 

 

 dymnivka koniklec 
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Trochu modré 

Játra pod lískami – tak by se dal přeložit název 

jemné modré květiny, jaterníku podléšky 

(Hepatica nobilis). Něžně působí i to, že jeho 

květy se večer a po dešti zavírají a sklánějí dolů. Je 

to léčivá rostlina, ale pěstuje se pro okrasné účely i 

v zahradách, zahradní kultivary jaterníků mají bílé, 

růžové i červené květy, mohou být i plnokvěté. 

Modře kvete také ladoňka (Scilla), vytrvalá bylina 

s jedním kvetoucím stonkem nebo modřenec 

(Muscari) s květy uspořádanými do hroznovitých 

květenství. 

 

  

 

 

 

  

                          jaterník podléška  
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                                 ladoňka 

 

 

 

 

 

 

  modřenec 

 

Zdroj: 

https://www.ireceptar.cz/zahrada/jarni-toulky-

prirodou-krasne-i-zajimave-jarni-kvetiny.html 

 

https://www.ireceptar.cz/zahrada/jarni-toulky-prirodou-krasne-i-zajimave-jarni-kvetiny.html
https://www.ireceptar.cz/zahrada/jarni-toulky-prirodou-krasne-i-zajimave-jarni-kvetiny.html
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Ptáci přilétají ze zimních krajin 
 

První na jaře přilétají husy velké (hnízdí již 

koncem února), špačci obecní, skřivani polní, 

čejky chocholaté, konipasi bílí (většinou přilétají 

již v únoru, při mírných zimách někteří z nich u 

nás i zimují), poté se v březnu objevují drozdi 

zpěvní, budníčci menší a čápi - nejprve čápi černí a 

poté čápi bílí. Na konci března a během dubna 

přilétají např. vlaštovky obecné, jiřičky obecné, 

pěnice černohlavé, slavíci obecní a rákosníci. 

Objevují se i naši stěhovaví dravci - např. moták 

pochop a v dubnu včelojed lesní. Mezi nejpozdější 

navrátilce patří sedmihlásek zpěvný, rorýs obecný, 

ťuhýk obecný, lelek lesní a žluva hajní - ti se 

většinou vrací až v květnu. 

 

 
drozd zpěvný 
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Kam ptáci odlétají? 

Druh ptáka 
Místo kam 

odlétají 
Měsíc odletu 

Husa velká  Severní Afrika srpen-září 

Lyska černá Jižní Evropa říjen-listopad 

Holub hřivnáč Jižní Evropa říjen 

Konipas bílý Jižní Evropa září-říjen 

Drozd zpěvný Západní Evropa říjen-listopad 

Slavík obecný Severní Afrika srpen-září 

Špaček obecný Jižní Evropa říjen-listopad 

Zvonohlík 

zahradní  
Jižní Evropa září-říjen 

Čáp bílý 
Jižní i Severní 

Afrika 
říjen-listopad 

Volavka 

popelavá 
Západní Afrika srpen-září 

Racek 

chechtavý 
Západní Afrika srpen 

Dudek 

chocholatý 
Severní Afrika srpen-září 

Vlaštovka 

obecní 
Jižní Afrika říjen 
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„Na svatého Řehoře čáp letí přes moře“ – platí to 

stále? 

 
 

Volavka popelavá: živí se rybami Dorůstá  

84 -102 cm, v rozpětí křídel měří 155- 175 cm a 

dosahuje hmotnosti mezi 1 – 2 kg. Má dlouhý 

štíhlý krk a dlouhé končetiny, které ji umožňují 

pohybovat se i větších hloubkách.  
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Špaček obecný je o něco menší než kos. Přílet 

probíhá během února a března, odlet od září do 

října.  

 

Husa velká je pták veliký téměř jako husa domácí. 

Je šedohnědá, od ostatních druhů se liší mohutným 

oranžově žlutým zobákem s bílý nehtem na konci a 

stříbrošedou přední částí křídel. Hnízdí na klidných 

rybnících a jezerech v březnu až dubnu jednou 

ročně. Hnízdo je ukryto v rákosí a je vystláno 

světle šedým prachovým peřím.  

 

 
 

Slavík obecný má hřbetní stranu hnědou, ocas 

rezavě červený. Sdružuje se většinou v nejhustším 

křoví a po zemi skáče velkými skoky. Přezimuje 
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v deštném pralese a vrací se zpět koncem dubna, 

samečkové několik dnů před samičkami. 

 

 
 

 

Zdroj: 

https://www.ehotel.cz/blog/260/kteri-ptaci-

priletaji-na-jare-nejdriv 

 

http://www.nasiptaci.info/ptaci-rady/ptaci-

obecne/stehovavy-ptaci/ 
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Jarní skvosty v zahradě Domova: 
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