
Pohybem ke zdraví 
  

Pro každého z nás je pohyb velmi důležitý a to nejen pro tělo, ale i mysl. Při pohybové ak-
tivitě dochází k uvolňování endorfinů, což jsou hormony, které nám navozují pocity štěstí. 
Bez pohybu jsme unavení, zesláblí a chybí nám energie na každodenní činnosti. Pravidel-
ný pohyb má velmi příznivé účinky na trávení, metabolismus, na zachování správné hyb-
nosti kloubů a udržení svalové síly. Pohyb a cvičení by nemělo být pouhou nutností, ale 
především by nás mělo bavit.  

V našem v domově se Vám snaží naše rehabilitační pracovnice pohyb zpříjemnit mnoha 
způsoby. Například tím, že mění rehabilitační pomůcky a cvičení obohacují pouštěním 
Vaší oblíbené hudby. Rehabilitace byla obohacena o další prvek a to o velkou obrazovku 
s projekcí. Vybrat si můžete z více než 70 zahraničních nebo tuzemských destinací. Proto 
se jízda na rotopedu těší Vaší velké oblibě. Při poslechu oblíbené hudby můžete projíždět 
známá i neznámá místa. 

Nově byl na rehabilitaci vytvořen koutek na cvičení pomocí metody SM systém. 

SM Systém je soubor cviků, které udržují pohybovou soustavu v kondici. Tuto metodu 
uvedl do praxe MUDr. Richard Smíšek. Cvičení pomocí SM systému je užitečné pro správ-
né držení těla, léčbě páteře, skolióz, kyfóz, přetížení velkých kloubů a posiluje šikmé břiš-
ní svaly. Spirální stabilizace páteře se cvičí s pomocí speciálních pružných lan. 

Nezapomínejte, že z pohybu musíte mít hlavně dobrý pocit. Ač se to možná nezdá, tak 
i samotný smích má na naše tělo blahodárné účinky. Věděli jste, že zlepšuje imunitní sys-
tém, posiluje svaly bránice, břicha, procvičuje svaly těla, obličeje, zlepšuje zásobení těla 
kyslíkem, uvolňuje napětí a stres a v neposlední řadě působí jako prevence infarktu.  

                                             S přáním usměvavého dne Vaše rehabilitační pracovnice 
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Novinky z pracoviště fyzioterapie 

BAVILI JSME SE 
Střípky z událostí v 
domově 
Více na straně 3 

VÝLEZ DO ZOO 
Uživatelé domova 
navštívili ostravskou 
ZOO 
Více na straně 2 

KŘESLO PRO HOSTA 
Beseda s průvodkyní cestov-
ní kanceláře o Vídni 
Více na straně  4 

Aktuálně ze života domova 

Už od středověku byly Letnice 
spojovány i s veselou zábavou, 
hostinami, hodokvasem, zpě-
vem a tanci. Často se v přírodě 
zejména na Severní Moravě 
smaží „Svatodušní vaječina“.  
V našem domově jsme obnovili 
tradici Svatodušní vaječiny. 
Obyvatelé domova se sešli na 
zahradě, kde společně ochutna-
li vaječinu a zazpívali si, za do-
provodu harmoniky. 

Svatodušní svátky 

 

Svátek Letnic pochází z židovského svátku týdnů - Ša-
vu'ot. V křesťanství se připomíná seslání Ducha sva-
tého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání. Letnice 
se slaví 50 dní po Velikonocích v neděli a v pondělí. 
Kostely a budovy se zdobí zelenými větvičkami, aby 
se na nich mohl usídlit Duch Svatý. K tomuto účelu se 
používá především bříza, lípa a buk. Někde, se svěce-
né větvičky z kostelů donášejí domů, kde se dávají za 
obrázky svatých a mají sloužit jako ochrana před 
bleskem. Metlami z březového proutí se pak v dáv-
nějších dobách vyháněli zlí duchové z lidí i zvířat. Ol-
táře v kostelích bývají bohatě vyzdobeny i růžemi, 
které v tomto období rozkvétají.  
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Výlet ZOO Ostrava 
 
Než můžeme vyjet na výlet, je třeba za-
jistit spoustu věcí. Ovšem nejdůležitější 
je - vzít si svačinu a přimluvit se, aby bylo 
hezké počasí. Svačinu jsme si zajistili a 
počasí také vyšlo. Potom už nic  nebráni-
lo tomu, abychom nasedli do přistavěné-
ho autobusu a nechali se odvést na pro-
hlídku ostravské zoologické zahrady.  

Cesta nám ubíhala rychle. Zpříjemnili jsme si 
ji zpěvem písniček, za doprovodu harmoni-
kářky Elišky. Samotná procházka po ZOO byla 
skvělá. Nelze vyjmenovat všechno, co jsme 
viděli a co nás okouzlilo. Jen namátkou vzpo-
meneme statného lva, majestátní slony, pyš-
ného bílého páva, veselé opičky a spoustu 
jiných zvířat. Po prohlídce jsme usedli 
k obědu v místní restauraci. Posilněni chut-
ným obědem jsme šťastně dojeli domů.  

Výlet Luštěte s námi 
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AUTO, ATLAS, BARON, BRATR, CCK, CEMENTÁRNA, ČAJ, ČÍSLO, DAT-
LE, DĚDEK, KARKULKA, KLOPA, LEČ, PAKL, RUNCAJS, TRN, VĚŠTÍRNA, 

VČELA, ŽALUD 



Jahodové mámení 
 
Jak voní léto? Když zavřeme oči a začneme vnímat 
letní svět kolem nás, cítíme vůni rozkvetlých záho-
nů, vůni posekané trávy a neopakovatelnou vůni ja-
hod. Jahoda neodmyslitelně patří k symbolům léta. 
Nesníst alespoň jednu, byl by hřích! Jahodovému 
mámení jsme neodolali ani u nás v domově a při-
pravili jsme si odpoledne plné jahodových dobrot. 
Moc se nám to líbilo.  

Křeslo pro hosta 
 
Ve čtvrtek 16. června jsme mezi námi přivítali paní Pa-
točkovou, dlouholetou průvodkyni přerovské cestovní 
kanceláře. Paní Patočková povídala o své životní dráze, 
která ji dovedla až k cestování a představila nám naši 
sousední zemi, Rakousko a hlavní město Vídeň. Její po-
vídání bylo o současném životě tamních obyvatel, ale 
hlavně o historii. Všechny upoutalo povídání o krásné 
císařovně Sissi, vlastním jménem Alžběta Bavorská. 
Alžběta vyrůstala mimo bavorský dvůr. Stala se z ní ne-
konvenční a svobodomyslná dívka.  

Zamiloval se do ní František Josef l., který si ji i 
přes nesouhlas své matky vzal za manželku. 
Alžběta na vídeňském dvoře nebyla šťastná. 
Když se ji narodily děti, převzala výchovu ba-
bička Žofie. Sissi těžce nesla, že se nepodílela 
na výchově svých čtyř dětí, tak jak by si přála.  
V 60. letech byla Alžběta považována za nej-
krásnější panovnici na světě. Vynikala jízdou na 
koni, držela přísné diety a pravidelně cvičila. 
Věnovala se skládání veršů, učila se novořečti-
nu a studovala antické dějiny. Povinnostmi ra-
kouské císařovny se příliš nezabývala. 
Když její syn ve svých 31 letech spáchal sebe-

vraždu, začala nosit černé šaty a vyhýbala se 

Vídni. Císařovna Sissi zemřela rukou vraha 

v roce 1898, v Ženevě. 

Bavili jsme se... 
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Pálení čarodějnic 
 

Čarodějnické rejdění zpříjemnilo středeč-
ní odpoledne, 27. dubna 2016, obyvate-
lům domova. V tento den si daly dostave-
níčko čarodějnice z širokého okolí a nepři-
šly s prázdnou. Se snaživostí sobě vlastní 
uvařily v kotlíku na ohni guláš, který prý 
byl z hadích ocásků a kouzelný lektvar. In-
gredience použité na lektvar po celou do-
bu tajily, ale slibovaly dobrou náladu.  

Dobrá nálada určitě byla a svůj podíl na úspěchu si může připsat i hudební skupina Srdíč-
ko, která celé odpoledne hrála veselé písničky. Uživatelé domova se rozcházeli do svých 
pokojů s úsměvem na rtech.  

Kácení májky 
 
V lidové tradici bývá počátek května spo-
jen se stavěním májek. Obyčej stavění 
májky je velmi starý a známý. Stromy vy-
brané na máje musí být silné, rovné a vy-
soké, aby májka byla pořádně vidět.  Ko-
mu se podaří májku uhlídat po celý měsíc, 
může se těšit na kácení máje, které tradič-
ně bývá spojeno s bujarým veselím. 

Naše májka postavená před vchodem Do-
mova seniorů byla řádně střežena, tak nic 
nebránilo, aby 31. května byla pokácena 
s řádnou slávou.  V 14.00 hodin se obyvatelé 
domova sešli v kulturním sále. O krásné ta-
neční vystoupení se postarala taneční škola 
Atlas. Jedno vystoupení střídalo druhé a di-
váci tleskali spokojeností.  Naprosté spoko-
jenosti a pohodě pak přispělo notování 
s Eliškou Bolckovou, která celé odpoledne 
doplnila svým hudebním vystoupením.  

Bavili jsme se... 
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