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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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Milí čtenáři, 

 

dovolte mi, abych Vás opět po čase pozdravila na 

stránkách našeho čtvrtletníku a popřála Vám 

krásné podzimní dny.  

 

 
 

Léto je pomalu za námi, dny se krátí, začíná se 

ochlazovat, přesto má podzim své kouzlo, které 

žádné jiné roční období nemá. Příroda se vybarví 

v nádherných scenériích, louky a pole ožijí 

pouštěním draků, lesy zaplní houbaři, ptáci se 

začínají stěhovat do teplých krajin. Školáci 

s prvním zářijovým pondělkem nasadili aktovky a 

započal jim vládnout školní režim. A 

mimochodem… věděli jste, proč v mnoha zemích 

začíná školní rok právě na podzim? Je to dáno 

historickými důvody, kdy děti běžně pomáhaly při 

sklizni a na statcích, a teprve když bylo sklizeno, 

mohly chodit do školy.  
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Může se zdát, že podzim je ročním obdobím, které 

je lehce uspávající a vybízí k lenošení. Ale opak je 

pravdou. Po letní – jak se říká – „okurkové sezóně“ 

už zase v Domově panuje čilý pracovní ruch, vše 

se po návratu z dovolených vrací do zajetých kolejí 

a já už se moc těším na podzimní společenské dění 

v našich zařízeních. A co že tedy chystáme? 

 

V úterý 1. října společně oslavíme Mezinárodní 

den seniorů, a to akcí s tanečním vystoupením. 

 

V pátek 4. října ukončíme léto, a to za doprovodu 

muziky a opečených buřtů. 

 

V úterý 8. října si zasoutěžíte na Miniolympiádě. 

 

A ve čtvrtek 10. října pozveme veřejnost na Den 

otevřených dveří.  

 

O všech akcích vás samozřejmě ještě budeme 

podrobněji informovat, ale já se již teď těším na 

viděnou s vámi všemi! 

 

Současně stále pracujeme na tom, aby se naše 

služby zlepšovaly, takže finalizujeme přípravy na 

zavedení odlehčovací služby, pracujeme na nových 
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webových stránkách, abychom o sobě dali vědět, a 

také jsme s vedením města zahájili diskusi o 

kompletní modernizaci budovy B. To je 

samozřejmě běh na dlouhou trať, ale věřím, že 

postupnými krůčky se začneme přibližovat 

vysněnému cíli. Držím nám všem palce. 

 

Teď už se směle nechte unést nostalgicky 

příjemnou atmosférou, voňavým vzduchem, 

krásnými barvami a užívejte si podzimní dny.  

 

Těším se na setkávání a spolupráci a přeji Vám 

krásné Babí léto, které Vás pohladí po duši! 

 

 

Magdaléna Peterková ml.  
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Narozeniny 
 

 

 
 

V září slaví: 
Beranová Františka 

Fialová Drahoslava 

Flídrová Drahoslava 

Fryšová Marta 

Jasanská Jarmila 

Kupková Věra 

Nováková Emilie 

Poslušna Stanislava 
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V říjnu slaví: 
Horáčková Věra 

Janderová Bohumila 

Jansová Marie 

Jarolímová Eliška 

Klimešová Hana 

Kočová Irena 

Petráňková Ingeborg 

Pražáková Anna 

Ryglová Zdenka 

Špičák František 

Vodvárková Vlasta 

Vraspír Ladislav

 

 

V listopadu slaví: 
Hamplová Milada 

Jiřelová Julie 

Mandausová Alžběta 

Pelo Mikuláš 
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Poukarová Jitka 

Špičáková Cecílie 

 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

V měsíci červnu: 

 

11. 6. 2019 Knihovna paní Štosové 

Paní Štosová z Městské knihovny přinesla 

zajímavé tituly na čtení. 

 

11. 6. 2019 Taneční vystoupení Countryklub 

Srdíčko 

V jídelně budovy A se konalo taneční vystoupení 

Countryklubu Srdíčko. Členky klubu předvedly 

tance společenské, country, a tance staropražské. 

Přestávku při při výměně kostýmu vyplnila hra na 

kytaru a zpěv od naší PPOP Petry Mrštné. 
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17. 6. 2019 Kadeřnice 

Přišla kadeřnice paní Bartošová ostříhat naše 

uživatele. 

 

26. 6. 2019 Letní zahradní slavnost s opékáním 

buřtů 

Na zahradě budovy A vystoupil Skalický a Zoubek 

se skupinou Ahasveři, kteří hráli v country stylu. 

Pro uživatele se opékaly buřty na grilu. 
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Akce v červenci: 

 

15. 7. 2019 Kadeřnice 

Za uživateli přišla paní Bartošová a ostříhala je. 

 

16. 7. 2019 Knihovna paní Štosové 

Za uživateli přišla paní Štosová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení další knížky. 

 

29. 7. 2019 Skalický a Zoubek 

Pro naše uživatele přijeli zahrát a zazpívat 

Skalický a Zoubek, tentokrát i s novou zpěvačkou. 
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Akce v srpnu: 

 

5. 8. 2019 Kadeřnice 

Za uživateli přišla paní Bartošová a ostříhala je. 

 

6. 8. 2019 Výlet do cukrárny 

Společně s uživateli jsme navštívili cukrárnu Staré 

časy v České Třebové.   

 

 
 

7. 8. 2019 Vystoupení skupiny Sousedi ze Svinné 

V kapli se konalo vystoupení kapely Sousedi ze 

Svinné, v jejímž doprovodu si uživatelé zazpívali 

lidové písničky. 
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13. 8. 2019 Knihovna paní Štosové 

Za uživateli přišla paní Štosová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení další knížky. 

 

19. 8. 2019 Skalický a Zoubek 

Na zahradě B se konalo hudební vystoupení 

Skalického a Zoubka, tentokrát je přišel podpořit i 

houslista pan Chudý. 
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BYLINY  PRO  ZDRAVÍ 

Léčivé byliny mají na lidský organismus spoustu 

blahodárných účinků, a tak jsou již od pradávna 

součástí lidové a přírodní medicíny. Recepty na 

výrobu mastí, tinktur nebo čajů se předávají z 

generace na generaci.  

Těmito přírodními pomocníky je možné nemocem 

předcházet, ale také si pomoci při samotné terapii. 

Za příznivými výsledky stojí účinné látky, které se 

povětšinou nachází v listech, květech nebo 

plodech. Léčivé byliny díky tomu dokážou mírnit 

bolest, ovlivňovat funkčnost a stav orgánů, působit 

protizánětlivě a celkově zlepšovat fyzickou i 

psychickou kondici člověka. 

Své uplatnění nachází léčivé byliny i v kuchyni, a 

to díky specifické chuti a vůni, kterou lze 

pokrmům dodávat bylinkami v sušené i čerstvé 

podobě. Jsou tak kořením, co obohatí nejen jídlo, 

ale také lidské zdraví. 

Dobromysl obecná 

Dobromysl obecná obsahuje přibližně 8% tříslovin, 

0,4 % silice (karvakrol, thymol), tanin, těkavý olej, 

hořčiny, gumopryskyřici a jiné látky. Užívá se 

většinou ve formě čajových směsí při nechutenství, 
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žaludeční neuróze nebo při zažívacích obtížích. 

Příznivě působí jako doplňkový lék při 

onemocněních horních cest dýchacích a při 

nachlazení. Vzhledem k tomu, že působí jako 

antidepresivum, doporučuje se užívat dobromysl 

obecnou při bolestech hlavy způsobených 

nervovým vypětím, při poruchách spánku nebo 

jako doplněk při epilepsii. Dobromysl 

obecná působí jako silný uvolňující prostředek při 

svalových křečích. 
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Použitelné části dobromysli obecné: nať i květ 

Období květu: červenec až srpen 

Dobromysl obecná – použití v kuchyni a 

pěstování 

Dobromysl obecná je známá jako výborné koření 

do polévek a omáček. V obchodech ji dostaneme 

pod názvem oregano, ale ta je k nám dovážená z 

jižní Evropy. Působí dezinfekčně, protizánětlivě, 

usnadňuje odkašlávání a zvyšuje vyměšování žluči. 

Droga je silným prostředkem uvolňující křečovité 

stažení hladkého svalstva (spazmolytikum). V 

Česku roste v teplejších oblastech, na místech jako 

jsou suché louky, mýtiny, světlé lesy nebo stráně, 

daleko častěji ji však najdeme na zahrádkách. 

Dobromysl obecná potřebuje sušší, zásaditou půdu 

bohatou na živiny a měla by být umístěna na 

slunném, chráněném místě. Lze ji rozmnožit buď 

semeny, řízkováním nebo dělením kořenových 

výběžků. 

Tip: Odvar (čaj) 

2 lžičky sušené natě povaříme 2–4 minuty v 1/4 l 

vody, necháme 15 minut vylouhovat a poté 

scedíme. Pijeme při kašli, zánětu průdušek, při 

zácpě a žlučových kamenech. 
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Černá jeřabina - Aronie 

Listy černé jeřabiny jsou střídavé, jednoduché, 

celokrajné s vroubkovanými okraji. Na podzim 

listy září červenými a oranžovými odstíny. Květy 

jsou malé, s pěti okvětními a pěti kališními lístky 

složené v chocholičnatém květenství. Plodem je 

malá malvice, se svíravou, tříslovitou příchutí, jsou 

pojídány ptáky, s jejichž trusem jsou roznášeny na 

velké vzdálenosti. 

 

Plody aronie mají blahodárný vliv na krevní oběh, 

snižují hladinu cholesterolu v krvi i krevní 

tlak. Doporučují se proto při arteroskleróze. 

Prospěšné jsou dokonce i při cukrovce, obsahují 

totiž přírodní sorbit, sladidlo vhodné i pro 

diabetiky. Komplex účinných látek také podporuje 
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imunitní systém a celkově posiluje organismus. 

Cenný je nejen obsah vitamínů, ale také 

bioflavonooidů, rutinu pro pevné cévy, který se z 

plodů i extrahuje pro výrobu léčiv, a dále železa, 

jódu, fluoru, manganu a dalších mikroelementů, 

nezbytných pro pevné zdraví a vitalitu. Zdravotní 

význam má i arónie zavařovaná. Ale ještě 

přínosnější jsou plody čerstvé. Rozmačkané s 

trochou medu, nebo zjemněné kysanou smetanou 

budou pochoutkou i lékem v jednom. 

Použitelné části černé jeřabiny: plody 

Období květu: květen až červen 

Černá jeřabina – použití v kuchyni a pěstování 

Aronie je velmi nenáročná na půdu, stačí jí pouze 

slunné místo. Jako okrasné se pěstují tři druhy, z 

hlediska užitkovosti a léčivé hodnoty plodů je 

nejvhodnější právě Aronia melanocarpa. Plody 

aronie dozrávají v polovině léta, ale když je 

sklidíme přezrálé, po prvních mrazících, jejich 

chuť je méně tříslovitá. Chráníme je před ptáky, 

kteří je jinak mohou spást ještě před sklizní. 

Aronie se snadno udržují zmražené, aniž by obsah 

cenných látek byl nějak snížen. Tepelná úprava 

způsobuje rozklad některých vitamínů, např. 
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vitaminu C. Plody mají až 60% šťávy. Tato šťáva 

se dá s úspěchem také použít na přibarvování 

světlých vín, různých nápojů, šťáv a na výrobu 

biologicky aktivního potravinářského barviva. Z 

plodů jsou výborné kompoty, zavařenina, džem, 

vína, šťávy, plody se dají také sušit a nepodléhají 

snadno plísni, kvasinkám ani bakteriální hnilobě. 

Chmel otáčivý 

Chmel otáčivý je ovíjivá dvojdomá rostlina z 

čeledi konopovitých (Cannabaceae). Je to 

pravotočivá liána, bylina se vstřícnými listy, 

pětičetnými, které jsou na bázi srdčité, na povrchu 

drsné. Plody jsou drobné žlutozelené nažky, 

pokryté pohárkovými žlázkami, které vylučují 

charakteristicky páchnoucí silice a třísloviny, 

dodávající chuť rostlině a pivu, které se z něj 

vyrábí. 

Chmel otáčivý – léčivé účinky 

Příznivé účinky chmelu otáčivého pocítíte, 

použijete-li ho při léčbě nervozity, úzkosti, poruch 

spánku, napětí a podráždění. Pro přítomnost látek 

hořké chuti je s dobrými účinky používán ve formě 

nápojů jako stimulans chuti a při poruchách 

trávení. Lokálně působí proti bakteriím a pomáhá 

při léčbě vředů. Extrakty působí též diureticky – 
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močopudně, odvádí tak vodu z těla a čistí 

ledviny. Chmel otáčivý pomáhá také při křečích 

střev, kolikách a bolestech. 

 

 

Použitelné části chmele otáčivého: šištice 

Období květu: červenec 

Chmel otáčivý – použití v kuchyni a pěstování 

Chmel otáčivý patří k velmi starým kulturním 

rostlinám. Už ve středověku pojídali 

labužníci chmelové výhonky se solí, pepřem, 

octem a olejem a věřili v jeho léčebné účinky. 
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První údaje o pěstování chmele na území ČR jsou 

z roku 859. Významně se o jeho rozšíření v 

českých zemích zasadil císař Karel IV. Mladé 

výhonky chmele se dodnes někdy užívají jako 

zelenina („chmelový chřest“). Z výhonků se též 

připravují polévky i omelety, ale nakládají se také 

jako zelenina. Hlávky samičích květů (chmelové 

šištice) nebo extrakt z nich se používají v 

pivovarnictví při výrobě piva, obsahují totiž 

hořčiny (lupulin), které mu dodávají chuť a aroma. 

Menší množství se využívá i ve farmaceutickém 

průmyslu, potravinářství a při výrobě 

kosmetických přípravků. Samčí rostliny jsou při 

kulturním pěstění likvidovány, aby se zabránilo 

opylení samičích chmelových šištic, které 

opylením ztrácejí na kvalitě. Chmel otáčivý roste 

především na vlhčích místech – křoviny, lužní 

lesy, okolí potoků a řek, často zde vytváří hustý 

porost. 

Devětsil lékařský 

Je vytrvalá bylina vysoká až 130 cm, za květu 

ale pouze 10-40 cm. Na lodyze najdeme 

nafialovělé šupiny. Květy má uspořádané v 

hroznovitě hustých úborech, mají narůžovělou 

nebo nafialovělou barvu, jsou dvoudomé, 
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samčí jsou asi 2x větší než samičí a na delších 

stopkách. Listy jsou srdčitě okrouhlé, 

přízemná, řapíkaté a objevují se až po odkvětu. 

Dosahují šířky až 60 cm a délky až 100 cm. 

Latinský název je odvozen od řeckého slova 

petasos, což v překladu znamená široký 

klobouk. Byl tak pojmenován pro své velké 

listy, kterými si lidé chránili hlavy před 

sluncem. 

Devětsil lékařský-léčivé účinky 

Oddenek se sbírá nejlépe časně na jaře a suší 

se při teplotách do 40°C, list můžeme sbírat 

kdykoliv od jara do podzimu. Droga v 

oddenku obsahuje silici, hořčiny, třísloviny, 

inulin, fenol, kyselinu angelikovou a minerální 

soli, v květech je navíc přítomna kyselina 

tanová a dextrin. Tyto látky působí 

protikřečově zejména při chorobách dýchacích 

cest, ale i při křečích žaludku, močového 

ústrojí, žlučníku, výrazně utišují kašel a 

osvědčily se i při astmatu. Dále regulují 

látkovou výměnu, kladně působí i proti 

revmatu a zácpě. Na odřeniny se používají 

čerstvé, jemně naklepané listy, na střevní 
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parazity je zase dobrý kořen rostliny. Výhodou 

devětsilu lékařského je, že nemá žádné 

vedlejší účinky a proto ho mohou využívat i 

děti. 

 

Použitelné části devětsilu lékařského: Oddenek, 

list, květ. 

Období květu: březen-květen 

Devětsil lékařský-pěstování 

U nás rostě devětsil lékařský roztroušené, 

hojněji roste v horských a podhorských 

oblastech. V Evropě ho najdeme ve střední a 

jižní části, dále roste i v severní Asii. Vyhovují 

mu půdy humózní a kamenité, najít ho proto 
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můžeme ve vlhkých lužních lesích, v roklích, 

podél lesních potoků a na vlhkých rumištích. 

Divizna velkokvětá 

Divizna velkokvětá je velmi nápadná, dvouletá 

statná bylina, dorůstající výšky až dvou metrů. V 

prvním roce vyrůstá růžice plstnatých listů, která 

na podzim odumírá. V dalším roce vyráží lodyha 

se zlatě žlutými květy, vytvářejícími bohatý 

hrozen. Nápadné je plstnaté ochlupení celé 

rostliny. Květy kvetou velmi krátce. Rozvíjejí se 

ráno a odpoledne již opadávají. 
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Divizna velkokvětá – léčivé účinky 

Rostlina byla známá již ve starém Řecku. 

Používala se při průjmu, zhmožděninách, bolesti 

zubů a chronickém kašli. Listy se využívaly při 

bolesti očí a hnisajících ranách. K získání 

přirozeného ruměnce se používalo potírání 

tváří listy divizny, tak jak to dělaly starší 

Římanky. Divizna velkokvětá velmi účinně 

podporuje vykašlávání hlenu, tlumí křeče průdušek 

a tak se používá hlavně při onemocněních horních 

cest dýchacích jako expektorans (látka podporující 

vykašlávání) a při astmatu. 

Divizna velkokvětá ovlivňuje také činnost sleziny 

a působí močopudně. Květ smíchaný s listem v 

poměru 1:2 působí jako mírné projímadlo. Díky 

svým protizánětlivým účinkům se divizna využívá 

i zevně, jako obklad na poranění, oděrky, při 

revmatických bolestech apod. V dřívějších dobách 

byly květy divizny používány k barvení látek a 

vlasů. 

Použitelné části divizny velkokvěté: květ a list 

Období květu: červenec až září 
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Divizna velkokvětá – použití v kuchyni a 

pěstování 

Sbírají se pouze koruny květů bez kalicha, proto je 

nutné je sbírat postupně každý den. Květy, které 

nesmí být při sběru vlhké, se rozkládají na plochu 

tak, aby se nepomačkaly. Sušíme je rychle, nejlépe 

během jednoho dne na slunci, nebo v otevřené 

troubě při 60°C. Diviznu najdeme volně v přírodě 

na kamenitých stráních obrácených k jihu, je také 

pěstována v zahrádkách. Škoda, že velmi často jen 

pro okrasu. Divizna velkokvětá je jednou z květin, 

jejichž apostrofu najdeme v knize Jakuba Demla 

Moji přátelé; básník ji oslovuje jako „kněžnu“. 

 

Zdroj: www.spektrumzdravi.cz/lecive-byliny/  

www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spektrumzdravi.cz/lecive-byliny/
http://www.wikipedia.org/
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POZOR ZMĚNA ČASU 

K přechodu na ZIMNÍ ČAS 

dojde ze soboty na neděli  

27. října 2019 

 

ze 3:00 na 2:00 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 

 


