
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉTO 2022  

 

 



 2 

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 Rolečková DiS. 
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Slovo paní ředitelky 

 
„Ve štěstí pamatuj na 

neštěstí. V létě je dobré 

pamatovat na zimu a udělat 

si zásoby.“ 

(Baltasar Gracián, 1601 – 

1658, španělský jezuita, barokní prozaik a filosof) 
 

Milé dámy, milí pánové, 

další čtvrtrok utekl jako voda a já opět sedím nad 

úvodníkem našeho Kohouta a dovoluji si Vás 

aspoň touto cestou srdečně pozdravit. 

 

Mám velikou radost z toho, že život v našem 

Domově se vrací do starých kolejí a můžeme opět 

fungovat jako „před Covidem.“ Tak dlouho jsme 

na to čekali! Někteří už ani nedoufali, že se ještě 

něco změní, epidemie a s ní související opatření 

nás opravdu srazily na kolena. Ale teď, když 

vidím, jak se opět potkáváte na společných akcích, 

jak mohou chodit návštěvy bez omezení a hlavně, 

když vidím opět usměvavé tváře bez respirátorů, 

naplňuje mě to pocitem velikého štěstí. Přeji nám 

všem, ať už se nemusíme bát a ať nám jsou tato 



 4 

setkávání umožněna již napořád! A děkuji ještě 

jednou za Vaše pochopení a součinnost ve 

chvílích, kdy bylo opravdu zle.  

 

Dovolte mi nyní ale také několik slov pracovních. 

Ráda bych poděkovala i za pochopení, které jste 

projevili v souvislosti s informacemi o zdražování 

našich služeb. Jsem přesvědčená, že víte, že 

zdražování nebylo bezdůvodné. Ekonomická 

situace naší republiky není dobrá, a spojení 

postCovidové situace s válkou na Ukrajině 

vystřelilo ceny energií, služeb, pohonných hmot, 

potravin a dalších komodit do závratných výšek. 

Na to jsme byli nuceni reagovat i my. Věřím ale, 

že i nadále budete s poskytovanými službami 

spokojeni a že nepříznivá celostátní situace se 

nikterak nepromítne do fungování našeho 

českotřebovského Domova.  

 

Nu, ale zpět k radostnějším věcem. Úvodní citát 

jsem si vypůjčila od španělského filozofa, který 

nabádá k vytváření zásob… „Až se zima zeptá, co 

jsi dělal v létě…“ A já jeho myšlenku nebudu 

vztahovat na materiální zásoby, ale na ty duchovní. 

Užijte si krásné léto plné milých setkání, koncertů 
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a zábavy, a příjemné chvíle si ukládejte do zásoby, 

třeba na podzim, až nás počasí donutí ukončit zase 

na čas sérii koncertů pod balkóny. Setkávejte se na 

cvičení, na Bingu nebo třeba na kávě. S velkou 

radostí přijímám informace o tom, že některé kluby 

jsou takříkajíc „vyprodané,“ tedy že je zcela 

naplněna kapacita. To jsou skvělé zprávy a 

takových není nikdy dost.  

 

Pečujte o tělo i ducha a radujte se z každého dne, 

který můžete prožít ať už se svými blízkými či 

přáteli, nebo s námi, zaměstnanci našeho Domova.  

 

Přeji Vám vše dobré, pevné zdraví 

a léto naplněné příjemnými 

chvílemi a pohodou. 

Těším se s vámi brzy na 

viděnou… 

 

 

 

Magdaléna Zemková  

(t. č. na mateřské dovolené s Amálkou)  
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Narozeniny 
 

 

V červnu slaví: 
Rousková Jana 

Srnka Luděk 

Trubková Pavlína 

Votavová Milada 

 

 

V červenci slaví: 
Filipovová Alena 

Krákora Václav 

Pokorný Ladislav 

Stránský Jan 
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Škodová Marie 

Vaňous František 

 

 
 

 

 

V srpnu slaví: 
 

Fišarová Marie 

Habrmanová Jana 

Kolářová Eva  

Kropáčová Marie 

Matoušek Miroslav 

Pelclová Růžena 

Stránská Libuše 

Vološčuková Blanka 
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Voltnerová Ludmila 

 

 

 

V září slaví: 
 

Blodíková Magdaléna 

Dittrichová Vlasta 

Fryšová Marta 

Jasanská Jarmila 

Koníček Václav 

Krátká Marie 

Kupková Věra 

Mikulecký Jaroslav 

Nováková Emilie 
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Řehák Václav 

Šindelková Marie 

Zoubelová Jozefa 

 

 
 

 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce březen 
 
Skupinové cvičení v tělocvičně 

Společně se scházíme každý všední den kromě 

pátku na skupinové cvičení. První skupina začíná 

v 9:30 a druhá v 10:30. Třetí skupina cvičí v pátek 

v kapli, ale zato už od 8:30.  

 

 
 

15. 3. 2022 Knihovna  

Paní Klusoňová z Městské knihovny přivezla 

uživatelům nové knihy na čtení. Knihovna už 

mohla proběhnout v bufetu. Paní Klusoňová si 
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rozložila dovezené knížky na jednotlivé stoly a 

uživatelé si mohli vybrat, jaké knihy si vypůjčí. 

 

 

15. 3. 2022 Úsměv do schránky 

Předali jsme uživatelům další zásilku pohlednic 

z akce Úsměv do schránky.  

 

 
 

 
 

21. 3. 2022 Příprava na koncerty 

Po delší pauze bylo potřeba před další sezonou 

koncertů provést údržbu osvětlení v kapli. 
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Několik žárovek na naší hvězdné obloze přestalo 

svítit.  

 

 
 

 
21. 3. 2022 Skalický a Zoubek 

Konečně, po dlouhé době, mohli pánové Skalický 

a Zoubek vystupovat v Domově opět před živým 

publikem.  
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Kaple byla vyprodaná a oblíbené písničky se nesly 

chodbami celého Domova. 

 

 

22. 3. 2022 Schůze uživatel 

Dne 22. 3. proběhla v kapli schůze uživatel 

společně se sociálními pracovnicemi a zástupkyní 

ředitelky, paní Cempírkovou. Tématem porady 

byla změna úhradové vyhlášky a s ní související 

zdražování v sociálních službách. 
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Akce duben 
 

6. 4. Kadeřnice 

V měsíci dubnu došlo ke změně kadeřnice – místo 

paní Kyčmolové začala do Domova docházet paní 

Kadeřnice Šimunová. 

 

8. 4. Velikonoční dekorace 

Díky velkorysému dárku ve formě velikonočních 

dekorací (od rodiny jedné naší uživatelky) jsme 

mohli před Velikonocemi potěšit seniory těmito 

krásnými výrobky. 
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19. 4. Knihovna 

Opět náš Domov navštívila paní Klusoňová 

s nabídkou knížek z Městské knihovny. Kdo měl 

zájem, mohl si přijít nové tituly vybrat osobně do 

bufetu. Komu to časové anebo zdravotní důvody 

nedovolily, tomu donesly nové knihy aktivizační 

pracovnice přímo na pokoj. 

 

27. 4. Výlet do muzea na výstavu Max 

Švabinský 

 

 
 
 

Výlet do Městského muzea v České Třebové jsme 

plánovali delší dobu.  
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Uživatelky poctivě trénovaly chůzi do schodů, aby 

se všem zájemcům o výlet podařilo nastoupit do 

auta – jeli jsme opět s řidičkou Monikou, vozidlem 

pečovatelské služby. Pro úspěšný nástup do vozu 

bylo třeba zvládnou výstup na 2 schůdky.  

Všem se to podařilo      

 

 
 

 

S sebou do muzea si uživatelé samozřejmě mohli 

vzít i chodítka, případně vozík. Muzeum je plně 

bezbariérové.  
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Zaměstnanci muzea se celou dobu naší výpravě 

ochotně věnovali, pomáhali seniorům s nástupem 

do výtahu i s orientací v prostorách výstavy. 

Děkujeme, přijdeme zas! 
 

 

28. 4. Čarodějnice 

Za okny bylo sice chladné, nestálé dubnové počasí, 

uvnitř Domova ale krásně voněly opékané buřtíky, 

které pro seniory chystaly kuchařky v troubách.  

 

 
 

 

Příjemná vůně lákala seniory k čarodějnickému 

posezení s muzikanty. Tradičně přišli zahrát 

pánové Skalický (kytara) a Zoubek (harmonika), 
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pan Janíček (basa) a zpěvačky – Helena 

Bucháčová a Hana Rösslerová. A bylo veselo. 
 

 

Akce květen 
 
2. 5. Tvořivá dílna 

Uživatelky si na tvořivé dílně vyrobily jarní 

dekoraci – barevné ptáčky. 

 

 
 

 

Tvořivá dílna probíhá v kulturní místnosti na  

3. patře. Pokud si chcete vyzkoušet své tvořivé 

schopnosti, přijďte! Rádi Vás uvidíme. 
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4. 5. Výlet do Kulturního centra na výstavu 

Rudolf Vejrych 

Výstava obrazů Rudolfa Vejrycha navazovala na 

výstavu Maxe Švabinského v Městském muzeu.  
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Výletu se převážně účastnili senioři, kteří již 

předtím navštívili městské muzeum.  

 

Stejně jako Městské muzeum je i Kulturní centrum 

plně bezbariérové. Díky tomu mohou senioři tyto 

výlety absolvovat i s chodítky, holemi, případně 

vozíkem.  

 

 
 

Děkujeme zaměstnancům Kulturního centra za 

spolupráci na této akci. Těšíme se na další výstavy, 

které budeme moci se seniory během roku 

navštívit. 
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10. 5. Přednáška Belgie 

Anna Borková, členka spolku Za jeden provaz, 

vyprávěla uživatelům o svém studijním pobytu 

v Belgii. Vyprávění o památkách se prolínalo s 

osobními zážitky a vzpomínkami na kulturu, zvyky 

a obyvatele Belgie. 

 

12. 5. Hudební vystoupení ZUŠ 

Žáci základní umělecké školy připravili pro 

uživatele Domova hodinové hudební pásmo.  

Senioři si mohli poslechnout dětský pěvecký sbor 

Kajetánek, následovala vystoupení flétnistek a 

houslistek. 
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16. 5. Cvičení pejsci – Kynologický klub 

Javorka 

Pejsci předvedli, jak dobře reagují na povely svých 

„paniček“. Viděli jsme, jak zvládají podat pac, 

plížit se, procházet pod nohama, nebo běhat mezi 

kužely.  

 

 
 

Po vystoupení dostali pejsci za odměnu pamlsek a 

senioři se s nimi mohli i pomazlit. 

 

19. 5. Knihovna 

Knihovna paní Klusoňové v bufetu je již dobře 

zavedená. Stoly jsou vždy po jejím příjezdu plné 

knížek a každý senior/seniorky si zde může vybrat 

podle osobního zájmu. 
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19. 5. Skalický a Zoubek 

První venkovní vystoupení pánů Skalického a 

Zoubka se letos opravdu vydařilo. Počasí přálo a 

pánům to hrálo. Veselá hudba se linula celým 

areálem a kdo se nedostal na zahradu, poslouchal 

alespoň otevřeným oknem ze svého lůžka. 

 

 
 

24. 5. Schůze uživatel 

Dne 24.5. se v kapli konala schůze uživatel. 

Tématem schůze bylo další zdražování v sociálních 

službách. Uživatelé měli možnost vyjádřit se i ke 

stravě v Domově.  

Velkým a opakovaným přáním uživatel bylo, aby 

kuchyň občas uvařila hranolky. 
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26. 5. Spolek Pro vás od nás – papírové věnce na 

dveře 

Členka spolku Johana Nováková donesla 

uživatelům Domova papírové věnečky – jarní 

dekorace na dveře, které vyrobili studenti z České 

Třebové. 
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Dopis jedné z našich uživatelek… Děkujeme      
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Rozhovor s… 

 

Kapela 375 m.n.m. 

 

 
Fotografie - zdroj: https://cs-cz.facebook.com/375mnm/ 

 

Kapela 375 m.n.m. je pravidelným hostem letních 

koncertů „Pod balkony“ v Domově. S jejími členy 

spolupracujeme už dlouhou dobu.  

 

Vzpomínám na jednu z prvních akcí, kdy členové 

kapely – Janek Růžička a Tomáš Kupka, tenkrát 

ještě studenti českotřebovského gymnázia – chodili 

po pokojích a hráli uživatelům přímo u lůžka,  

 

https://cs-cz.facebook.com/375mnm/
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pod záštitou spolku Za jeden provaz. Akce měla 

tehdy velký úspěch. 

 

 
22. 3. 2018 – Zprava J. Růžička a T. Kupka,  

akce spolku Za jeden provaz 

 

 

Od té doby se pár věcí změnilo, z gymnazistů jsou 

již vysokoškoláci, nicméně přízeň našemu 

Domovu zachovávají i nadále.  

 

Tentokrát jsem se obrátila s žádostí o rozhovor na 

jednoho ze členů kapely, Janka Růžičku, nicméně 

práce na odpovědích byla prý kolektivní      
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Kdy vaše kapela vznikla? Co bylo prvním 

impulsem k založení kapely? Kde zkoušíte? 

 

V roce 2015. Impulsem bylo založení mladé party 

lidí, kteří se potkali v tanečních a chtěli založit 

kapelu. Zkoušíme ve společné zkušebně. 

 

 

Kolik má vaše kapela členů?  

 

Členů máme 5, máme také vlastního zvukaře a 

jednoho technika. 

 

Členové – Daniela Stránská, Natálie Burešová, Jan 

Růžička, Tomáš Kupka, Dominik Stránský 

 

 

Máte nějaký zážitek spojený s kapelou, na který 

rád/rádi vzpomínáte? 

 

Každý koncert spojíme s nějakým výletem, na 

který všichni rádi vzpomínáme. 

Můžeme zmínit hody v Bořeticích na jižní Moravě, 

kde jsme strávili 3 dny a poznali tam spoustu 

nových přátel a inspirovali se místním folklórem. 
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Na jakém pro vás nejzajímavějším místě jste už 

vystupovali a kam byste se rádi ještě s kapelou v 

rámci koncertování dostali? 

 

Nejzajímavější místo, kde jsme hráli, byla akce 

Dozvuky léta v České Třebové, kde jsme hráli po 

písničkáři Voxelovi a bylo úžasné publikum. 

Rádi bychom se dostali mezi nej zábavové kapely 

v Pardubickém kraji a měli stále takové úžasné 

publikum jako máme teď. 

 

 

Proč 375 m.n.m.?  

 

375 m.n.m. je nadmořská výška České Třebové, 

konkrétně českotřebovského náměstí ☺ 

 

 

Až se za 10 let ohlédnete jako kapela zpátky, co 

byste rádi viděli? 

 

Rádi uvidíme stovky šťastných tváří, co mají chuť 

do života a také stovky našich spokojených 

fanoušků. 
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Děkuji Vám za rozhovor a těším se na Váš letní 

koncert v Domově pod balkony. Budu držet palce, 

aby nám počasí přálo více, než loni      

 

 

A zde malá fotogalerie z Domovního archivu, jak 

šel čas s kapelou 375 m.n.m. (nebo s některými 

jejími členy) u nás v Domově pro seniory… 

 

 
20. 9. 2018 v kapli 

 



 31 

 
1.  3. 2019 – Masopust – Druhý a třetí zleva J. 

Růžička a T. Kupka (akci pořádal spolek Za 

jeden provaz) 

 

 
28. 4. 2020 – Pod balkony (tenkrát už v rouškách) 
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28. 4. 2020 – Pod balkony před hlavním vchodem 

 

 
3. 8. 2021 – Pod balkony (tedy těsně před tím, než 

začalo pršet) 
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3. 8. 2021 – rychlý přesun do bufetu a pokračování 

koncertu přenosem do Domovního rozhlasu 
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Zajímavosti ze světa 
 

Co víte o Sahaře? 

 

Sahara je největší poušť světa, která svou rozlohou 

9 269 000 km² zaujímá skoro stejnou plochu jako 

Čína nebo Spojené státy americké. Sahara se táhne 

od Středozemního moře směrem na jih a přes celou 

Afriku od západu k východu, tedy od Atlantského 

oceánu až k Rudému moři. 

 

 

Oproti druhé největší poušti Gobi, která svou 

rozlohou zabírá „pouze“ 900 tisíc km² má tak 

pořádný náskok. 

Na severu zasahuje Sahara až k úpatí pohoří Atlas, 

v Libyi a Egyptě až k pobřeží Středozemního 

moře. Na jihu pak v oblasti tzv. Sahelu přechází 

poušť do pásma stepí a savan, hranici přechodu 
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tvoří přibližně linie táhnoucí se od západu 

k východu přes tok řeky Senegal, střední tok 

Nigeru, Čadské jezero, oblast súdánského Dárfúru 

a soutok Nilu s Atbarou. 

Sahara zasahuje nebo zcela zaujímá území deseti 

států a to Egypta, Libye, Tuniska, Alžírska, 

Maroka, Nigeru, Mauretánie, Mali, Čadu a 

Súdánu. 

 

Poušť má sice charakter plošiny, na mnoha místech 

se však vzdouvají vysoká pohoří. Na severu je to 

již zmíněný Atlas a ve střední části se nachází 

několik pohoří sopečného původu s vrcholy 

přesahujícími tři tisíce metrů (Tassili, Tibesti, 

Ahaggar). Vůbec nejvyšším bodem Sahary je dnes 

již neaktivní vulkán Emi Koussi dosahující 

nadmořské výšky 3 415 metrů nad mořem. 

Sahara je v podstatě tvořena souvislým pásmem 

pouští, které na sebe vzájemně navazují a vytváří 

tak jeden ohromující celek. Její povrch je však 

značně rozmanitý. Z velké části je tvořena 

kamenitou pouští (hamada), štěrkovou (reg), nebo 

hliněnou (sebh). Navzdory mnohým představám o 

Sahaře, písčité pouště (ergy) s mohutnými 

písečnými dunami, zabírají pouze jednu čtvrtinu 

celkové rozlohy. 



 36 

Klimatické podmínky 

Na Sahaře je masivní nedostatek dešťových srážek, 

což má přirozeně za následek nedostatek 

povrchové vody. Jejich rezervoáry, které se 

nacházejí hluboko v zemi, je možné využít pomocí 

takzvaných artézských studní. Kolem takto 

vzniklých studní pak vznikají oázy, kam je 

soustředěn veškerý hospodářský život. 

Podnebí Sahary je poměrně drsné a má typický 

pouštní ráz. Dochází zde k velkým teplotním 

výkyvům mezi dnem a nocí. Třicetistupňové 

rozdíly jsou naprosto běžné. 

Tento jev je způsoben tím, že přes den intenzivní 

sluneční záření silně prohřívá povrch i vzduch. 

V noci je pak načerpané teplo vyzařováno do 

kosmického prostoru a tím dochází k silnému 

ochlazení povrchu. Noční teploty se často pohybují 

na bodě mrazu. Rekordně vysoká teplota byla 

naměřena v Libyi v roce 1922, a to úctyhodných 

57,8°C. Naopak nejnižší teplota - 24°C byla 

naměřena v Maroku. 

Za rok spadne na Sahaře od 50 do 100 mm srážek, 

jsou však místa, kam za celý rok nezaprší vůbec. 

Místo dešťových jsou pro Saharu typické bouře 

písečné, při nichž se přemisťuje obrovské množství 
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písku a prachu. Někdy dokonce bouře dosahují 

takové síly, že je písek přenesen ze Sahary až do 

Evropy a ojediněle je zaznamenán i v Jižní či 

Střední Americe. 

Výše uvedený popis pouště může Saharu ukazovat 

jako liduprázdné a nehostinné místo, opak je ale 

pravdou. Kromě zmiňovaných artézských studní 

mohou v Sahaře vznikat v zimním období i 

přírodní oázy. Příkladem může být marocký Dayet 

Srji, kde se krajina pravidelně proměňuje v jezero, 

které je domovem plameňáků a dalších druhů 

brodivých ptáků. Celkově vzato je však saharská 

vegetace poměrně chudá, místy můžeme vidět 

pouze houževnaté trávy nebo trnité keře. V oázách 

je pak možné spatřit palmy a rdesna. 
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Fauna a flora 

Snad nejlépe přizpůsobené zvíře obývající Saharu 

je samozřejmě jednohrbý velbloud známý jako 

dromedár. Pro jeho rychlost i výdrž je oblíbeným 

dopravním prostředkem nomádů. Mezi další 

živočichy patří osli a bílé antilopy addax 

s dlouhými kroucenými rohy, které patří mezi 

ohrožené druhy. 

 

Z šelem žijí na Sahaře hyeny, šakali, v jižní části se 

vyskytuje africký pes ušatý a poměrně často 

můžeme spatřit i fenka. Poušť obývají i saharští 

gepardi, ale vzhledem k tomu, že jejich počet 

dramaticky klesl na 250 žijících ve volné přírodě, a 

v důsledku dlouhodobého lovu, jsou velmi plašší, 

spatřit je lze považovat za velké štěstí. Na Sahaře 

se také daří drobným hlodavcům, jako je tarbík. 

Velmi početně zastoupeni jsou i plazi — ještěrky, 

scinky, varani nilští a gekoni. Přímo v písku pak 
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žijí některé druhy hadů, například písečné zmije. 

Ty dorůstají délky až půl metru a jsou aktivní 

hlavně v noci. 

Ačkoliv žijí patřičně skryté — kromě očí jsou celé 

zahrabány do písku, není třeba se obávat. Jejich 

kousnutí sice bolí, ale málokdy ohrozí člověka na 

životě. Další z nebezpečných obyvatel pouště je 

štír, který dorůstá sice jen 10 centimetrů, ale jeho 

jed obsahuje velké množství agytoxinu a 

scillatoxinu. 

Nechybí ani četné druhý ptáků — přes supy, 

pštrosy a na jezerech plameňáky, divoké kachny a 

husy. Nejpočetnějším živočišným řádem je 

samozřejmě, jako všude na světě, hmyz. 

Obyvatelstvo  

Podle výzkumů archeologů a paleontologů bylo 

ještě před 5 - 7 tisíci lety území dnešní Sahary 

poměrně úrodnou oblastí, vhodnou pro pěstování 

plodin a pastevectví. Od 7. století pronikají do 

oblasti Sahary Arabové a šíří zde islám, který 

výrazně ovlivnil původní etnika a jejich kulturu. 

I přes poněkud nepříznivý popis není Sahara 

liduprázdná. Již po staletí ji obývají různé etnické 

skupiny. V horských oblastech žijí Berbeři, 

původní obyvatelé severní Afriky. 
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Zvláštním typem Berberů jsou pak Tuaregové, 

kteří obývají rozsáhlá území a mnozí z nich dodnes 

žijí v plátěných přístřešcích a živí se kočovným 

pastevectvím. 

Mezi arabské nomádské kmeny pak patří Beduíni. 

Na severu Afriky jsou rozšířeni také Arabové a 

menší skupinky černošských kmenů. K nejhustěji 

osídleným oblastem patří pobřeží Středozemního 

moře a oblast dolního toku Nilu. 

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/sahara-40070033 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/sahara-40070033

