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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 naleznete na stolečcích na chodbách 

Domova. Je k zapůjčení také 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 
 

„Pozdní štěstí je jako 

krásný podzim; člověk se 

z něj těší dvojnásobně.“ 
 (Gotthold Ephraim Lessing 

/1729 – 1781/, německý 

básník) 

 

Naši milí čtenáři, 

přijde mi to jako včera, kdy jsem psala úvodník pro 

letní číslo našeho Kohouta a ohlížela jsem se za 

obdobím, kdy celý svět sužovala epidemie 

koronaviru. V nejhorším snu mě nenapadlo, že ani 

na podzim, kdy budu psát tyto řádky, nebude 

situace dobrá, že ještě stále budeme chodit 

s rouškami a že bude platit celá řada omezení, 

která nám brání v běžném životě. Bohužel, vinou 

všech vládních opatření se ani život v našem 

Domově ještě nevrátil do starých kolejí. A ještě 

chvíli potrvá, než se tak stane. Proto Vás všechny 

velmi prosím o trpělivost.  

 

Mohu ale přinést i několik dobrých zpráv! 

Postupně pracujeme na tom, abyste se mohli 

alespoň částečně vrátit ke skupinovým aktivitám, 

rádi bychom také obnovili možnost poobědvat 
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v jídelně. Jsme si velmi dobře vědomi, že chybějící 

sociální kontakt pro Vás mnohdy představuje větší 

komplikaci než zhoršení zdravotního stavu. A my 

samozřejmě chceme, abyste se tady v Domově 

cítili opravdu dobře, se vším všudy, a proto 

hledáme cesty, jak Vám znovu umožnit to, co 

koronavirus omezil. Současně ale pracujeme na 

tom, aby se nákaza do našeho Domova nedostala, 

protože je nutné říct, že stále ještě není vyhráno.  

 

Nicméně ještě jednu skvělou zprávu Vám mohu 

sdělit. Od 1. října 2020 začne do našeho zařízení 

docházet každý týden ústavní lékař. Ten bude 

pravidelně sledovat Váš zdravotní stav, zreviduje 

medikaci, bude provádět preventivní vyšetření i 

řešit akutní zhoršení zdravotního stavu. Současně 

nám společnost, se kterou budeme spolupracovat 

(Všeobecný lékař s. r. o.) garantuje, že v době 

nepřítomnosti ústavního lékaře v zařízení mohou 

zdravotní sestry kontaktovat lékaře v pohotovostní 

službě, a to každý den od 8.00 do 18.00 hod.  

 

Lékař, který bude v našem zařízení péči zajišťovat, 

je pan MUDr. Dimitris Kačaras. Lékař 

s dlouholetou praxí a obrovskými zkušenostmi, 

praktický lékař, geriatr, pedagog, ještě nedávno 

primář Následné lůžkové péče – oddělení geriatrie, 
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Lékař bez hranic, specialista na onemocnění 

páteře. A současně velmi milý a laskavý člověk, 

jehož profesní prioritou je pomáhat. Moc se těším 

na spolupráci s ním a jsem ráda, že máme oba 

stejný cíl: zajistit Vám dostupnou, kvalitní a 

pravidelnou lékařskou péči.  

 

Bližší informace Vám sdělí (nebo možná již 

sdělily) zdravotní sestřičky, pečovatelky a sociální 

pracovnice a věřím, že ve spolupráci s panem 

doktorem najdete smysl i Vy. A v příštím čísle 

Vám s panem doktorem přineseme rozhovor… 

 

Na závěr mi už jen dovolte popřát Vám krásné 

Babí léto, hezký, barevný podzim, a ať důvodů ke 

štěstí, ze kterého se můžete těšit, máte co nejvíce.   
 

 
 

Magdaléna Peterková ml.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Narozeniny 
 

V září slaví: 
Beranová Františka 

Flídrová Drahoslava 

Fryšová Marta 

Jasanská Jarmila 

Kupková Věra 

Mikulecký Jaroslav 

Nováková Emilie 

Šindelková Marie 
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V říjnu slaví: 
 

Janderová Bohumila 

Jansová Marie 

Jarolímová Eliška 

Klimešová Hana 

Kočová Irena 

Petráňková Ingeborg 

Pražáková Anna 

Ryglová Zdenka 

Špičák František 

Umlaufová Jitka 

Vodvárková Vlasta 

Vraspír Ladislav 
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V listopadu slaví: 
 

Hamplová Milada 

Hubálková Libuše 

Jiřelová Julie 

Mandausová Alžběta 

Mikeš Ladislav 

Poukarová Jitka 

Šlapalová Ludmila 

Špičáková Cecílie 
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V prosinci slaví: 
 

Ptáčková Anna 

Trhalová Jarmila 
 

 
 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí 
 

 

Akce červen 
 

9. 6. 2020 Knihovna paní Klusoňové 

Po delší době přinesla paní Klusoňová 

uživatelům k zapůjčení knížky z Městské 

knihovny. 
 

 
 

10. a 12. 6. 2020 Pedikérka 

Dnes mohla opět přijít za přísných hygienických 

opatření paní pedikérka Kobzová. Tentokrát ale 

nechodila po pokojích, ale po oba dva dny 
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pracovala v prostorách prázdného pokoje č. 430 

ve třetím poschodí budovy A. 

 

22. 6. 2020 Skalický a Zoubek, „Hrajeme pod 

balkony“ 

Uživatelům Domova zahráli pánové Skalický a 

Zoubek. Spolu s nimi přišli i pánové Janíček 

(basa), Chudý (housle) a zpěvačka Helena 

Bucháčová. Akce proběhla opět pod balkony. 
 

 
 

23. 6. 2020 Obnoveno Skupinové cvičení 

Od dnešního dne bylo obnoveno skupinové 

cvičení uživatel. Místo tělocvičny se cvičí 

v kapli a s patřičnými rozestupy. 
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24. 6. 2020 Kvíz „Přísloví napoví“ 

Uživatelé se zúčastnili vědomostního kvízu, 

jehož cílem bylo říci správně alespoň jedno 

české přísloví. Správná odpověď byla odměněna 

drobnou sladkostí. 

 

 
 

 

Akce červenec 
 

9. 6. 2020 Knihovna paní Klusoňové 

Dnes přinesla paní Klusoňová z Městské 

knihovny nové knihy pro naše uživatele. 
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30. 7. 2020 Skalický a Zoubek, „Hrajeme pod 

balkony“ 

Pánové Skalický a Zoubek společně s panem 

Chudým a Janíčkem zahráli uživatelům 

Domova pod balkony. Tentokrát proběhlo 

pouze jedno vystoupení na zahradě u budovy A. 
 

 
 

 

Akce srpen 
 

4. 8. 2020 Knihovna paní Klusoňové 

Do Domova přišla opět paní Klusoňová z 

Městské knihovny a donesla nové knihy 

k zapůjčení. 
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10. 8. 2020 „Každá švestka má svou pecku“ 

Pro uživatele byla připravená anketa, jejímž 

cílem bylo tipnout si, kolik se vešlo 

meruňkových pecek do zavařovací sklenice. 

Výherce se mohl těšit na sladkou odměnu. 
 

 
 

Správná odpověď zněla 146 pecek a odměnu si 

odneslo 5 výherců. 

 

17. 8. 2020 Skalický a Zoubek, „Hrajeme pod 

balkony“ 

Pánové Skalický a Zoubek společně s panem 

Chudým a paní Hanou Rosslerovou zahráli 



 15 

uživatelům Domova pod balkony. Opět pouze 

jedno vystoupení na zahradě u budovy A. 

 
25. 8. 2020 Hudební skupina Karolína 

Pod balkony Domova pro seniory proběhl 

koncert hudební skupiny Karolína. Mezi 

posluchači nebyli pouze uživatelé Domova, na 

akci se přijeli podívat i uživatelé ze 

Stacionáře. Koncert navštívila i starostka 

České Třebové.  
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Rozhovor s… 
 

Petr Skalický 
 

Pane Skalický, Vás v Domově všichni znají jako 

muzikanta. Jak jste se k hudbě vlastně dostal?  

 

Pocházím z muzikantské rodiny. Můj táta zpíval 

s trampy. Do hudební školy jsem chodil 

původně na piano, na kytaru jsem se naučil 

později jako samouk. V 35 letech jsem chodil 

do ZUŠky, s panem Fluxou, absolvoval jsem 

s dětmi i besídky. 

 

A kdy jste se seznámil s panem Zoubkem, co Vás 

svedlo jako muzikanty dohromady? 

 

Od malička jsem chodil s rodiči na Jabkancovou 

pouť, byl jsem velký fanoušek pana Zoubka. Já 

jsem s nimi začal hrát až někdy po roce 1990. 

 

Když u nás vystupujete, míváte různé kytary. 

Máte jich doma hodně? 
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„No, ne že bych je sbíral, spíš mně je líto, když 

se to někde „jen tak válí“.      “ 

 

Vím o Vás, že jste otužilec. Co Vás k tomuto 

netradičnímu sportu přivedlo? 

 

Dohnaly mě k tomu zdravotní důvody, tedy 

hlavně bolavá kolena. Teď už se pravidelně 

otužuji 8 let. 

 

Hrajete v mnoha kapelách, můžete jmenovat 

alespoň některé z nich? 

 

Ahasveři, Carramba, Jabkancové Šlapeto, 

Riverband, do Domova chodím společně 

s panem Zoubkem. Zpívám i s Velkým 

swingovým orchestrem Česká Třebová. 

 

S Ahasvery Vás vídám hrát asi nejčastěji… 

 

Ahasver jsou 2 manželské páry Řehořových a já 

jsem tam byl kdysi půjčenej jako basista. Řekli 

mi, ať jim pomůžu      . 
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S panem Zoubkem máte široký repertoár a 

všechno hrajete z paměti. Jak si to všechno 

pamatujete? 

 

No, občas si i trochu vymejšlím       
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„V lese jako doma“ 
 

Jedlé houby 

Hřib smrkový 

Roste hlavně pod smrky, ale vyskytuje se i v 

listnatých lesích, kde roste nejvíce pod buky, 

habry, duby a břízou.  

Kuchyňské využití: 

Výborný do omáček, polévek i směsí. Mladé 

plodnice jsou vynikající v octovém nálevu. 

Výborné jsou také klobouky větších plodnic 

nakrájené na plátky, obalené v trojobalu a 

opečené jako řízky. 
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Možná záměna: 

Houbaři si jej občas spletou s hřibem 

žlučníkem, který má nahořklou chuť. 

Záměna je možná i za jedlé hřiby. 

Hřib kovář 

Najdeme ho hlavně v jehličnatých lesích. 

V listnatých ho nalezneme jen zřídka. Roste 

často ve větších skupinkách. 

Kuchyňské využití: 

Hodí se na smaženici, do octa, polévek, směsí i 

na sušení. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Možná záměna: 

Možná záměna je za hřib koloděj, který má 

jinak zbarvený klobouk a na třeni síťku. 

Praktičtí houbaři hřib kovář a hřib koloděj 

prakticky nerozlišují a nazývají je modráky, 

podle intenzivně modrající dužniny. 

 
Bedla vysoká 

 

Bedla vysoká je největší a také jedna z 

nejběžnějších bedel. Roste ráda na slunných 

místech, jako jsou louky, příkopy kolem cest či 

stráně. 
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Možná záměna: 

Bedla vysoká je zaměnitelná za bedlu útlou či 

Konrádovou, které se liší tvarem klobouku. 

Bedla vysoká, Konrádova i útlá jsou jedlé. 

 

 

Nejedlé houby 
 

Holubinka vrhavka 

 

Holubinka vrhavka je poměrně hojná houba 

vyrůstající ve vlhkých jehličnatých lesích, 

zejména v mechu, borůvčí nebo vřesu.  

POZOR!!! Je to nejedlá houba, která způsobuje 

žaludeční potíže, provázené zvracením. 
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Ryzec ďubkovaný 

 

Roste pod smrky, s oblibou na vlhčích 

lokalitách, zejména na vápnitých půdách. 

Objevuje se jednotlivě nebo v menších 

skupinách. 

POZOR!!! Chuť po chvíli nahořklá a středně 

palčivá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čirůvka oranžová  

 

Vzácný druh, roste v jehličnatých lesích, 

zpravidla ve skupinách, většinou v takzvaných 

čarodějných kruzích. 

POZOR!!! Pro její hořkost je nejedlá. 
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Zdroj: 

https://www.nahouby.cz/atlas-hub 

https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-

houby/629529/atlas-jedlych-hub-mykologove-

popisuji-nejoblibenejsi-ceske-houby.html 

https://www.receptyonline.cz/ 

https://houby.naturatlas.cz/nejedle-houby 

http://www.ohoubach.cz/atlas-

hub/detail/133/Holubinka-vrhavka/ 

 

https://www.myko.cz/myko-atlas/Lactarius-

scrobiculatus/ 
 

 

 

https://www.nahouby.cz/atlas-hub
https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-houby/629529/atlas-jedlych-hub-mykologove-popisuji-nejoblibenejsi-ceske-houby.html
https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-houby/629529/atlas-jedlych-hub-mykologove-popisuji-nejoblibenejsi-ceske-houby.html
https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-houby/629529/atlas-jedlych-hub-mykologove-popisuji-nejoblibenejsi-ceske-houby.html
https://www.receptyonline.cz/
https://houby.naturatlas.cz/nejedle-houby
http://www.ohoubach.cz/atlas-hub/detail/133/Holubinka-vrhavka/
http://www.ohoubach.cz/atlas-hub/detail/133/Holubinka-vrhavka/
https://www.myko.cz/myko-atlas/Lactarius-scrobiculatus/
https://www.myko.cz/myko-atlas/Lactarius-scrobiculatus/


 25 

POZOR ZMĚNA ČASU 

K přechodu na ZIMNÍ ČAS 

dojde ze soboty na neděli  

25. října 2020 

 

ze 3:00 na 2:00 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 


