1

Palmové listy
73.
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Provoz dílen a nabídka aktivit pro uživatele
platnost od 1.9.2017

Pondělí

Úterý

Středa

Ruční dílna 8:30 -10:30h

Keramická dílna 13:00-15:00h

Alena

Šárka

Relax. místnost 8:30-10:30h

Práce na PC

Markéta

Jirka

Posilovna 9:30-10:30h

Vaření /sudý týden/ 13:00–15:00h

Jana

Jana

Relax. cvičení 9:00h - 9:30h

Šicí dílna 13:00–15:00h

Jana, Alena

Markéta

Ruční dílna 8:30 – 10:30h

Sportovní aktiv. 13:30-14:30h

Jirka

Pavla

Ruční dílna 8:30 – 10:30h

Keramická dílna 13:00–15:00h

Jana

Šárka

13:00 – 15:00h

Hudební Kroužek 13:30- 14:30h
Pavla, Alena

Čtvrtek Tělocvična 9:00–10:00h

Ruční dílna 13:00–15:00h

Jana

Pavla

Relax. místnost 8:30-10:30h

Práce na PC 13:00 – 15:00h

Markéta

Alena

Truhl. dílna 8:30- 10:30h
Jirka

Pátek

Keramická dílna 8:30–10:30h
Šárka

bazén

Relax. cvičení 9:00h – 9:30h
Jana,Alena
Ruční dílna
Pavla

Zahrádka, společenské posezení

8:30-10:30h

13:00–15:00h
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Svatý Martin
Tento den jsme si moc pěkně popovídali, na oddělení P5, o svatém Martinovi, jak přijíždí na
bílém koni.
Na mou otázku “Kdo to byl?
Moc pěkně vyprávěla paní Paďourová a protože to někteří znali také, byl to pěkný rozhovor,
do kterého se zapojili i ostatní.
Zkráceně to bylo asi takto:
Martin byl voják, který jel na koni a dal půl svého kabátu nuzákovi, aby nezmrzl.
Druhý den, viděl Martin pána Boha, který káže andělům a na sobě má jeho půlku kabátu,
říká: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mne si učinil.“
Třetí den byl jeho kabát celý.
Martin odešel od vojska, nechal se pokřtít a stal se z něj poustevník a po té i Biskup.
Žil velmi skromně a lid ho měl rád.
Ve Francii založil mnoho klášterů a po celém světě je mu zasvěceno 4,5 tisíce kostelů a kaplí.
V Česku je známá rotunda Svatého Martina na Vyšehradě.
Nechtěl se stát biskupem a schoval se do Husince, ale husy kejhaly tak nahlas, že ho
prozradily a tak poté skončily na pekáči.
Na tento svátek se jí svatomartinská husa, pije svatomartinské víno a zapalují se ohně.
Svatý Martin nezklamal ani tentokrát a na chvíli přijel na bílém koni, začal trochu poletovat i
sníh.

No, my bychom si dali také husičku,
ale měli jsme játra s rýží.
Také nám moc chutnaly, snad někdy příště.

Milena Prchalová a uživatelé z oddělení P5
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KURZ PRVNÍ POMOCI
Děkujeme moc za velmi pěkný, poučný a zábavný kurz první pomoci.
Ocenili jsme, že si můžeme vyzkoušet tyto situace v praxi, v případě potřeby se nám lépe
vybaví nabyté zkušenosti.

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé
2. listopadu připadá na svátek památka zesnulým či lidově dušičky, kdy se církev modlí za
zemřelé.
I my jsme navštívili hřbitov, abychom mohli zapálit svíčku, zavzpomínat a pomodlit se za naše
přátele.

Oddělení ZVNČ
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Novinky z dílen
Hudební kroužek
Jelikož jsme zjistili, že všichni nádherně zpíváte, připravili jsme pro Vás nový hudební
kroužek. Kde máme různé hudební nástroje, zpíváme lidové písně a v předvánočním čase
také nacvičujeme koledy na naše vystoupení, které bude o vánočním večírku. Všichni, kdo
rádi zpíváte, jste srdečně zváni a doufáme, že se k nám přidáte, každou středu od 13,30 –
14,30 hod na místnosti ZVNČ.
Keramická dílna
V naší keramické dílně máme také jednu novinku, máme novou vypalovací pec. Je mnohem
prostornější, než jsme měli. Proto teď budeme moci tvořit daleko větší nádherná díla.
Zkusíme vyrobit květináče, reliéfy, nádoby a sošky. Kdo se nebojí trochu umazat od hlíny a
rád tvoří, rádi ho u nás uvidíme.
Relaxační místnost
Do naší relaxační místnosti přibylo spoustu nových vonných olejíčků, máme nové relaxační
křeslo, v kterém se krásně uvolníte, přijďte a uvidíte 😊. Paní Markéta Vás promasíruje
vonnými oleji, pustí příjemnou hudbu, ztlumí světlo a Vy jen můžete krásně odpočívat a nabít
se novou energií.
Truhlářská dílna
Do truhlářské dílny nám také přibylo nové nářadíčko a hodila by se pomoc zručných kutilů.
Přijďte si vyrobit s panem Jiřím svůj vlastní výrobek ze dřeva.

Tělocvična
V tělocvičně máme nové cvičební pomůcky zvané bosy, na kterých se můžete naučit držet
rovnováhu, posilovat svaly o kterých ani nevíte, že je máte.
Balanční podložka je vhodná pro aerobní a balanční cvičení. Nabízí velkou škálu balančních
cviků při fitness tréninku i při cvičení pro návrat do původní kondice po úrazech. Balanční
podložka přispívá k rozvoji koordinace pohybu a schopnosti udržet rovnováhu. Při
opakovaném používání posiluje svalové partie, uložené v hlubších svalových vrstvách, které
se velmi obtížně procvičují. Toto cvičení efektivně pomáhá při odstraňování bolesti zad i
kloubů a dochází při něm ke zpevnění postavy. Lze ji rovněž možno použít ke cvičení v leže a
to k protahování jednotlivých svalových oblastí.

Oddělení ZVNČ
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PODĚKOVÁNÍ
Naše uživatelka Jaruška Pokorná z Chalupy (P5) se nám po celý rok ochotně stará o to, aby
před budovou bylo uklizeno, zalité květiny v truhlících a upravený malý záhonek, který
pomohla vybudovat. Teď, když nastalo zimní období, tak ve spolupráci s Markétkou ze ZVNČ
vyzdobila truhlíky zimní tématikou. Dělá to s láskou pro nás všechny. Jaruško, touto cestou
bychom Vám chtěli moc a moc poděkovat. Velký dík patří i Markétce za pomoc se sezónní
výzdobou.
Uživatelé a zaměstnanci P3+ P5

Vánoční čas se blíží, a tak se všude gruntuje a zdobí a všichni máme pěknou „hoňku“, ale i tak
to chceme mít všichni o Vánoce krásné a pohodové, tak se všichni snažíme přidat ruku k dílu.
Touto cestu chci velice pochválit naše uživatele z P6 za jejich pomoc a ochotu při vánoční
výzdobě.

Šárka ZVNČ

Dne 31.11.2017 se uskutečnila vánoční výzdoba na vyhlídce, která se i za pomoci uživatelů
rozsvítila do vánočního času. Všem zúčastněným děkujeme.

Oddělení P2
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Vážená paní ředitelko,
chtěli bychom Vám za celé oddělení P2 poděkovat. Rok 2017 byl pro nás pro všechny
úspěšným, právě díky Vaší podpoře a velkorysosti, které si velice ceníme. Přejeme Vám, ať je
Váš rok 2018 plný štěstí, radosti a klidu.
Oddělení P2 ☺

Chtěla bych touto cestou popřát všem uživatelům a zaměstnancům DZR – Vše nejlepší,
hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2018 a poděkovat za
spolupráci

Jana Herciková a kolektiv P4,6

Přejeme Vám všem v roce 2018 zdraví, štěstí, lásku, mnoho pracovních úspěchů i těch
osobních a hlavně klid a pohodu.

oddělení Zvnč 😊

V úterý 12. listopadu 2017 navštívila naše uživatele jejich opatrovnice p. Nekolová a
obdarovala je balíčky, které pro ně město Krásná Lípa připravilo, všem popřála vše nejlepší
k vánočním svátkům a hodně zdraví do roku 2018.
Za P1B Zdeněk K.

8

9

Poděkování od paní Pokorné
Touto cestou musíme pochválit všechny uživatele z oddělení P1 B, za jejich hojnou a
pravidelnou účast na relaxačním cvičení. Doufám, že se budeme nadále scházet v takovém
počtu i v příštím roce a společně si dávat do těla 😊.
Oddělení ZVNČ
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25.10.2017 oslavila svoje 28. narozeniny slečna Eva Onderová. Přála si na oslavu koupit
chlebíčky a zákusky. Z domova dostala krásný balíček. Byla velmi ráda, protože v něm byly
sladkosti, cigarety, káva, peníze a další maličkosti. Slečna Eva se těší, až si za peníze koupí
malý batůžek do školy. Ten si přála už dávno. My všichni slečně Evě Onderové přejeme
hlavně hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve škole. Gratulujeme.
KP a personál oddělení PIB

17.10.2017 oslavil pan Jan Roháč krásné 65. narozeniny. Tímto bychom mu chtěli popřát
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Jeho velkým přáním bylo dostat k
narozeninám cigarety a velkou kávu. Když dárečky dostal, byla na něm vidět velká
spokojenost.
KP a kolektiv PIB

Dne 10.11.2017 oslavila p. Říhová své 52. narozeniny a my jí z celého srdce přejeme vše
nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody a také plno úspěchů v psaní
básní.
Život Vám píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci tedy říct: „Žij podle svého, měj pevné
zdraví, narozeniny oslav, tak jak se slaví. Popíjejte víno, písničku zpívejte, s veselou
náladou na svět se dívejte.“
Toto vše jí přeje celé oddělení PIB
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Dne 20.11.2017 oslavila p. Věra Škroudová své 74. narozeniny. Vzhledem k tomu, že má
moc ráda sladké, přála si svou oblíbenou Nutellu, zákusky a nějaké čokolády. Hned si na
sladkém pochutnala a rozdělila se i s některými uživateli, kteří jí přišli také popřát společně s
personálem oddělení PIB hodně toho štěstí, zdraví a splněných přání.
Přejeme Vám, ať Váš dnešní den, krásný je jak sen, ať přinese Vám, co očekáváte, ať
plnými hrstmi štěstí dostáváte a taky to ostatní, co potřebujete, ať na obláčku fantazie
plujete.
Vše nejlepší přeje KP a kolektiv PIB.

Dne 30.11 2017 oslavil p. Baxa krásné 73. narozeniny. Všichni mu přejeme hodně štěstí,
spokojenosti a zdraví do dalších let
Kolektiv P4

Dne 3.12.2017 oslavil p. Brynda krásné 54. narozeniny. Všichni mu moc gratulujeme a
přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
Kolektiv P4

Dne 4.11.2017 oslavil p. Pauler krásné 52. narozeniny. Všichni moc gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví.
Kolektiv P4
Dnes 8.12.2017 oslavila své krásné narozeniny paní Dáša Novotná.
A protože penízků je pomálu, tak se paní Dáša rozhodla, že na pohoštění pro spolubydlící
upeče koláč. Všichni si moc pochutnali.
Kolektiv P5
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Dne 30.11.2017 oslavil p. Raduilský 61. narozeniny.
Oslava to byla veliká a uživatelé přišli
p. Raduilskému gratulovat. I celý personál P4 se
připojil ke gratulantům. Přejeme hodně zdraví a štěstí.

kolektiv P4

Dne 9.12.2017 p. Bari oslavil 68. narozeniny. S uživateli si pochutnal na připraveném
pohoštění. Samozřejmě nechyběl dort, zákusky a společný přípitek. Gratulace od celého
oddělení PIB.
KP M. Haluška

20. 12 .2017 oslavil p. Honza Hustoles narozeniny. Přál si, koupit drogerii a pro své kamarády
chlebíčky a colu. Všichni jsme mu popřáli mnoho zdraví do dalších let.
Kolektiv P3+P5

Dne 21.12.2017 oslavila paní Věrka Svatková své 71. narozeniny, a my všichni jí přejeme:
Hodně štěstí, zdraví pevné,
jak se vždycky přává,
ať všechno dobře dopadne,
život je pohádka pravá.
To vše přeje paní Svatkové celé oddělení P1B
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Vzpomínáme
Dne 5.11 2017 nás opustil v brzkých ranních hodinách p. Roček.
Loučím se s vámi, přátele milí
ruky stisk už dnes vám nemohu dát,
srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mne rád.
Rozloučení s panem Ročkem proběhlo v kruhu rodinném.
Vzpomíná celý kolektiv P4,6 a uživatelé našeho oddělení

A láska zůstala,
ta smrti nezná.
Seznámili jsme se v dubnu 2014 ve Filipově na nějaké
soutěži, jak jinak než při tanci. Slovo dalo slovo, několik
návštěv a žádost o přijetí, a tak jsem z Potoků přišla na
Palmovku, v lednu 2015. Za ty uplynulé tři roky jsme
byli denně spolu, dopoledne s kávou a částečně
s televizí, odpoledne vycházka, buď město nebo
směrem na Kyjovské údolí. Spolu ruku v ruce jsme se
zúčastnili všeho možného. Táboráky, výlety do jiných
zařízení, soutěží i bazén tady i ve Vanďáku, nikdy jsme
nevynechali tanec. Přes značný rozdíl ve vzdělání jsme
měli stejný názor na řadu věcí, takže bylo pořád o čem si povídat. Nejraději po kávě si šel dát
„dvacet“ na mou postel a já třeba před chalupou zametala, v loni mi pomáhal na podzim
uklízet listí. U tebe na posteli jsem nejradši. Co dodat – díky za krásně prožité tři roky tady na
Palmovce.
Říkal mi Jaruško…
Ing. Vladimír Roček, CSc.
Zesnul v neděli 5. listopadu 2017 ve věku 87 let.
Když jsme šli městem, tak nás všichni s úsměvem zdravili a teď jen slyším ….
„Kdepak jste nechala tátu, babi, kde je děda “?
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Baba z chalupy
Podává zprávy o předvánočních Mikulášských a jiných akcích, na které se nám dostalo
pozvání a jeli jsme. Nejprve na Mikulášskou nadílku v pondělí 4. 12. 2017do Mikulášovic.
Bylo poprvé mírně nasněženo, ovšem boening 747 za pilotování Pavlínky a dohledu
stevardky Šárky nás bezpečně dovezli tam i zpět. Tam jsme trošičku bloudili, ale do blíže
neurčeného objektu jsme dorazili. Kulturní Dům, ohromný sál v 1. patře, kde se zúčastnilo asi
120 pozvaných, pečovalo o nás spousta personálu. Hudba hrála téměř v jednom kuse, na
každém stole bylo připraveno různé drobné občerstvení, na požádání různé nápoje. Taneční
představení a potom příchod Mikuláše, asi tak dvoumetrového, dvou andělů a několik
kouzelných čertů. Všichni obešli sál, stavili se u každého stolu a po společném focení, Mikuláš
pozval všechny zúčastněné, ať si přijdou k podiu, kde byl „vchod do pekla“. Všichni byli
obdarováni a jako jedni z posledních jsme poděkovali, rozloučili se a šupajdili domů.
Další pozvání přišlo z Kytlic. Do sálu vytopeného dávnými železnými kamny a spoustou
voňavého dřeva, známé prostředí, známí lidé – tentokrát soutěž o nejkrásnější Betlém,
zúčastnilo se jich celkem dost. Na některých bylo znát, že je opravdu dělali uživatelé, některé
byly opravdu řemeslně profesionální, všechny byly hezké a nápaditě roztomilé, my jsme
obdrželi krásné třetí místo, diplom, medaile a malý, ale dobroučký dort batul. Bylo o nás
perfektně postaráno, občerstvení na stole a pití donesli hned dle přání Markétka s Alenkou.

Kytlice
Jako každý rok probíhá vánoční posezení v Kytlicích a jako každý rok se soutěží mezi Domovy
našeho regionu o nejhezčí výrobek na vyhlášené téma. Tento rok znělo „Betlém“. Vskutku
bylo z čeho vybírat. Kytličtí si tentokrát pojistili vítězství se třemi výrobky a také se jim zdařilo
obsadit první i druhé místo a nás umístili na třetím místě. Diplom byl samozřejmostí a k tomu
jsme dostali celý červený dort s bílými vločkami z marcipánu. Kulturní vložka břišního tance
za zvuku mnoha bubnů a vystoupení skupiny nadšenců „Kabátů“, doplnila tradičně bezva
skupina Donaha.
Poznámka. Na tu druhou skupinu po Kabátech si nemůžu vzpomenout.

pí. Jarmila Fraňková
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Mikulášská nadílka
5.12.2017 tak jak už to každým rokem bývá, se na nás vrhli všichni čerti a jeden krásný
Mikuláš s andílkem.
Všichni jsme si to náramně užili a všechny hodné uživatele obdarovali.

Oddělení ZVNČ 😊
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Vánoční besídka na P1A
Dne 20.12.2017 se konala vánoční besídka, kde jsme si zazpívali s naším pěveckým sborem
vánoční koledy, přišli nás potěšit dětičky ze základní školy v Krásné Lípě, které měly
nádherné vystoupení. Všechny nás velmi překvapil a potěšil svými koledami i pěveckým
výkonem náš skromný pěvecký sbor, složený z uživatelů. Konala se zde každoroční soutěž o
nejlepší vánoční cukroví, kterou vyhrálo oddělení B. V nejkrásnější vánoční výzdobě zvítězilo
oddělení P2. Poté se tančilo a soutěžilo, potěšilo nás, že s námi zůstaly až do konce dětičky
ze základní školy, již se těšíme na další vánoční besídku.

Oddělení ZVNČ 😊
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Soutěž o nejkrásnější výzdobu
Letos jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější výzdobu na odděleních. Všechna oddělení byla
načančaná a všude na nás dýchl duch Vánoc. Nejvíc nás však okouzlilo oddělení Vyhlídka,
které v této soutěži vyhrálo na plné čáře.
Oddělení ZVNČ 😊

Vánoční posezení na P3
18.12.2017 jsme se sešli s p. ředitelkou, Martou a uživateli z P5, abychom společně poseděli
a popovídali si u vánočního stromečku. Nechybělo pohoštění, koledy a pouštění skořápek po
vodě. Vzájemně jsme si popřáli mnoho zdraví do Nového roku.

Kolektiv P3
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Vánoční pečení
Čas Vánoc se blíží a naše oddělení se dalo do pečení. Dne 9.12.2017 se našim oddělením
linula vůně vanilkových rohlíčků. Do pečení se pustily p. Zákostelecká, p. Sedláková, p.
Sgallová a p. Pastírová. K pečení nám hrály vánoční koledy. Byl to pro nás krásný Adventní
čas a všem děkuji za pomoc.

Jana Herciková a Jitka Vítová

Topinky
Dne 11. a 12. listopadu 2017 se našim oddělením linula vůně topinek. Uživatelé nás požádali
o usmažení topinek. Za jejich asistence nám šla krásně práce od ruky. Paní Pastírová smažila
topinky, pan Hron a pan Minařík česnekovali a nakonec si všichni pochutnali.

Jana Herciková a Jitka Vítová
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Výroba nepečeného cukroví
Dne 19.12.2017 jsme se sešli v místnosti ZVNČ v předvánočním období, kde jsme spolu
s našimi velmi šikovnými uživateli vyráběli nepečené cukroví, s kterým jsme se zúčastnili i
v naší soutěži na vánoční besídce. Při výrobě cukroví nám hrály koledy, voněl František a byla
příjemná vánoční atmosféra. Koledy jsme si i společně zazpívali a již se těšíme na příští rok.

Oddělení ZVNČ 😊

Silvestr na PIB
Jako každý rok jsme se sešli na oddělení ve veselé náladě. Chtěli jsme společně oslavit Nový
rok. Naši uživatelé si přáli na přípitek pravé šampaňské. Všem moc chutnalo. Nechyběly
chlebíčky, dortíky, slané pečivo. K tomu nám hrála hudba, na kterou jsme si s chutí
zatancovali. Tím to přejeme všem uživatelům a zaměstnancům krásný šťastný Nový rok, ať
ho prožijeme ve zdraví, což je nejdůležitější.

Kolektiv PIB
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Vánoce 2017 na Vyhlídce
Na štědrý večer jako snad ve všech domovech po celé zemi, se i v našem domově rozzářil
vánoční stromeček. Pod krásnými modře blikajícími světélky, která podtrhla atmosféru
Vánoc, se tísnilo mnoho třpytivě a barevně zabalených dárků. Pro své uživatele je zajistili
klíčoví pracovníci. V dárkových taškách převládla kosmetika, sladkosti, ale i jiné dobroty. Při
rozbalování dárků byla patrná radost všemi směry v jídelně a byly vidět všude šťastné a
veselé obličeje. Také štědrovečerní večeře byla všemi pochválena. Tradičně se podávala ryba
(filé bez kostí) s bramborovým salátem. Jako dezert byl jablečný závin (štrúdl), na kterém si
také všichni pochutnali. Pohodovou atmosféru doplňovala tlumená vánoční hudba a
společné zpívání vánočních písní. Za vytvoření krásných Vánoc, vyslovuji veliké díky
obsluhujícímu personálu a také pracovníkům kuchyně, kteří opět zvládli štědrovečerní menu
na výbornou. Děkuji!
Zaměstnanci P2

Vánoce na PIB
Jak to ale uteklo. Opět jsme se tu všichni sešli ve zdraví na vánočním posezení. Uživatelé si
přáli jako přípitek vaječný likér. Bylo veselo, bohaté pohoštění-chlebíčky, dorty, cukroví,
které všem moc chutnalo. K posezení hrály vánoční koledy, které navodily příjemnou
atmosféru. Přišla nás navštívit pí. ředitelka, která se ujmula slavnostního zahájení a pronesla
přípitek. Všichni se pustili do hodování a těšili se na štědrý den, co najdou pod stromečkem.

Oddělení P1B
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Vánoční besídka na P2
Jako každým rokem jsme se i letos všichni sešli 22.12.2017 na vánoční besídce na P2.
Letos jsme pro naše uživatele připravili obzvláště bohaté pohoštění.
Naše pozvání přijala i p. ředitelka Miluška Havlíčková, které jsme za naše oddělení P2
poděkovali a předali dáreček. Po celou dobu posezení panovala příjemná vánoční atmosféra,
kterou jsme si všichni určitě zaslouženě užili.
Kolektiv Vyhlídky P2

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abych Vám všem svým jménem a jménem organizátorů sbírky pro onkologicky
nemocné děti v Motole, moc poděkovala. Za poměrně krátkou dobu se nám společnými silami
podařilo shromáždit spoustu věcí, díky kterým mohou onkologicky nemocné děti v nemocnici
vyplnit čas, který tam nedobrovolně tráví. Vaším přičiněním jsme se připojili k těm, kterým
osud těchto dětí není lhostejný a z toho mám opravdu velkou radost.
Jak už jsem řekla, není nic hezčího, než alespoň na malou chvilku vidět dětský úsměv :)
Hana Tejnarová PIB
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Všechno nejlepší......
Milá Irenko, z celého srdce ti děkujeme za další příjemně strávený
rok po tvém boku. A zároveň ti chceme popřát k tvým letošním
narozeninám hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let.
Tvůj tým PIB

Jedno krásné narozeninové
přáníčko pro naší milou
paní ředitelku.
Za celé DZR Vám ještě
jednou chceme popřát
jen to nejlepší …
Máme Vás rádi.
Váš tým ZVNČ 😊
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Nádherný obrázek k vymalování
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Křížovka
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V tomto výtisku publikují:
sociální oddělení – ZVNČ
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Všem děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na další spolupráci.
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