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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

6. číslo/červen 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 



2 
 

je tady měsíc červen a s ním i nové číslo Měsíčníku.  

Máme také společně a troufám si napsat, že úspěšně za 

sebou dlouhou dobu, kdy jste se nemohli vídat se svými 

blízkými, jak jste byli zvyklí. Aby nám ta doba lépe 

utíkala a nebylo nám smutno, docházeli nám hrát, zpívat 

a tančit pod okny různé skupiny i jednotlivci, prostě 

lidé, co si rádi zazpívají jen tak pro radost nám i sobě.  

Také jsme společně dostávali milá přáníčka, vzkazy a 

obrázky od dětí, které vždy vykouzlily úsměvy na 

Vašich tvářích. 

Za to moc děkujeme všem, kdo k nám přišli a sdíleli 

s námi dobu, která nebyla pro nikoho z nás lehká. 

Věřím, že se vše pomalu bude dostávat do „normálu“ a 

bude jen líp. 

Naši milí obyvatelé, Vám znovu děkujeme za trpělivost, 

kterou jste měli a máte. A doufám, že už ani my 

zaměstnanci nebudeme skrývat tváře a brzy se budeme 

na Vás usmívat bez roušek. 
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Přejeme Vám hodně zdraví, radosti ze setkávání 

s blízkými a sluníčkový červen. 

Za kolektiv autorů Vaše sociální pracovnice Eva 

Plívová a Jitka Pecháčková. 

 

 

 

Pranostiky na červen 

 Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

 Jaký červen, takový i prosinec. 

 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
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 Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové 

mraky postaví. 

 Červen červený jako z růže květ 

 Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. 

 Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. 

 Červen studený – sedlák krčí rameny. 

 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne 

kositi. 

 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný 

snadno. 

 Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom 

přicházívá. 

 

Červen 

je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 

dní. Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto. 

Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například 

pánové Rakowiecki a Leška viděli jeho původ v 

červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale pan Partl 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
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odvozoval slovo od červenosti vůbec nebo od červů, 

kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpech a 

ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, 

hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo. 
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Emil Zátopek (19. září 1922, Kopřivnice – 21. 

listopadu 2000, Praha) byl československý atlet, 

čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu, 

manžel atletky Dany Zátopkové. 

Stal se prvním člověkem na světě, který uběhl trať 10 

km pod 29 minut (28:54,2 1. června 1954 v Bruselu) a 

trať 20 km pod jednu hodinu (59:51,8 29. září 1951 ve 

Staré Boleslavi). Celkem vytvořil třináct světových 

rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Jde 

o jednoho z největších atletů všech dob. Nejvíce ale 

proslul během olympijských her 1952 v Helsinkách, kde 

vyhrál běh na 5 km (14:06,72), 10 km (29:17,0) a 
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dokonce i maratón (2:23:03,2), který tehdy běžel poprvé 

v životě. V každé z těchto disciplín tehdy zároveň 

ustavil nový olympijský rekord. Tento „trojboj“ se 

dodnes žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat a 

atletičtí experti pochybují, že se ještě někomu, kdy 

podaří. Byl znám svým upracovaným stylem běhu, 

doprovázeným křečovitými grimasami, v cizině byl 

přezdíván „česká lokomotiva“. 

 

Naďa Urbánková, vlastním jménem Naděžda 

Balabánová, se narodila 30. června 1939 v Nové Pace. 

V roce 1957 se stala diplomovanou zdravotní sestrou, 
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ale v tomto oboru pracovala jen dva roky. Po skončení 

školy se systematicky věnovala zdokonalování pěvecké 

i herecké profese, což jí bylo bližší. Na své bývalé 

zaměstnání však nezapomněla a už jako známá 

zpěvačka se rozhodla stát patronkou střední 

zdravotnické školy. 

 

V roce 1959 debutovala jako herečka v Pardubickém 

divadle. Systematicky postupovala až do inscenace 

Hoffmannových povídek v pražské Laterně Magice. V 

roce 1964 ji režisér Ján Roháč angažoval do filmové 

produkce Kdyby tisíc klarinetů a do divadla Semafor, 

kde mj. vystupovala také s Pavlem Bobkem, Jitkou 

Molavcovou, Miluší Voborníkovou, Miloslavem 

Šimkem, Jiřím Grossmanem a Zuzanou Burianovou. Za 

bicí soupravou v doprovodné hudební skupině tehdy 

sedával bubeník František Ringo Čech. Nejznámějším 

hitem té doby se stala píseň „Drahý můj“ v duetu s 

Jiřím Grossmanem a dále pak Grossmanova nostalgicky 

laděná píseň „Závidím“. V roce 1969 začala 
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spolupracovat s Jiřím Brabcem a jeho skupinou 

„Country Beat“. V této sestavě vznikly hity jako 

„Skála“, „Já záhadou se trápím“ ad. Její popularita 

začala prudce stoupat počátkem 70. let, kdy se dokonce 

v roce 1972 stala vítězkou čtenářské ankety Zlatý 

slavík. Na prvním místě se držela až do roku 1976. V 

dalších letech pak postupně spolupracovala s orchestrem 

Václava Hybše a působila v pražském Hudebním 

divadle Karlíně. Odtud se pak nakrátko roku 1983 

vrátila zpět k Jiřímu Brabcovi a „Country Beat“. 

První roli, baletku v šantánu, která je přítomna vraždě, 

dostala v povídkovém filmu z roku 1965 Zločin v dívčí 

škole (povídka: Jak se koupe žena) v režii Jiřího 

Menzela. Spolupráce s Jiřím Menzelem pokračovala 

dále: Jako jedna z mála českých hereček si zahrála v 

Oscarem oceněném snímku, a sice Viktorii Freie v 

Ostře sledovaných vlacích (1966). Menzel obsadil 

Naďu i do svých dalších úspěšných filmů, ztvárnila 

např. Lenku v komedie Skřivánci na niti (1969) nebo 

manželku Ladislava Smoljaka v komedii Na samotě u 
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lesa (1976). Z dalších rolí uveďme alespoň dámu v 

Pensionu pro svobodné pány (1967), sestru Mahuleny 

v TV inscenaci Radúz a Mahulena (1970). 

Po velkých problémech v osobním životě, třech 

nevydařených manželstvích, krachu v podnikání a 

nezdarech v politice se po létech vrátila zpět ke zpěvu a 

veřejnému vystupování a zdá se, že z nejhoršího se 

dostala. Nedávno nalezla útočiště a domov v konventu 

opatství Želiv nedaleko Humpolce. Pomocnou ruku jí 

podal opat tamního premonstrátského kláštera Ignác 

Kramár. Z Želiva dojíždí do Jihlavy, kde v Českém 

rozhlase Region moderuje oblíbený pořad „Písničky pro 

Vysočinu“. Velmi vřelý a srdečný vztah má se svou 

dcerou Lindou (Janou Fabiánovou), která se také věnuje 

hudbě a herectví. Příležitost jí nabídla také Česká 

televize a hudební pořad Souboj hitů, kde se Naďa stala 

porotkyní. Na konci roku 2007 vydala Naďa Urbánková 

společně se skupinou Bokomara, se kterou následně 

navázala trvalou spolupráci, nové CD s názvem Pouť na 

Želiv. Zdá se, že přední dáma českého country, zkušená 
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herečka a nově i moderátorka, se svými velkými 

brýlemi a neměnným účesem, ještě neřekla své poslední 

slovo. 

 

Víte, proč se slaví Mezinárodní den dětí, který 

je každoročně 1. června? U příležitosti dne dětí jsou 

připravovány různé společenské a sportovní akce. Den 

dětí má upozornit světovou veřejnost na práva 

a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa. 
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Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil 

po celém světě, bylo poprvé doporučeno na Světové 

konferenci pro blaho dětí, která se konala 1. června 

1925. Den dětí však nebyl vyhlášen. Ve stejný den 

se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na 

jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil 

mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se 

společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě 

významné události, které se staly ve stejný den, určily 

datum oslav dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen 

později. 

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace 

žen vyhlásila Den 

pro ochranu dětí.  

Důvodem 

k vyhlášení 

bylo masové 
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zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve 

francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav 

bylo ustanoveno na 1. červen.  

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho 

vyhlášení – tedy 1. června 1950 a k oslavám se tehdy 

připojilo více než 50 zemí světa a oslavy pak probíhaly 

každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se 

ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným 

názvem Mezinárodní den dětí. Československo, 

a později i Česká republika, také převzaly toto datum, 

a proto se i u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku 

června. 

Den dětí se v současnosti slaví ve více než 145 zemích 

světa. V USA se Den dětí zpočátku slavil také 1. června, 

postupně se na něj ale zapomnělo. A přestože se několik 

menších skupin snaží o jeho znovuzavedení, jsou dnes 

Spojené státy americké jednou z mála zemí, kde 

oficiální Den dětí neexistuje. 
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Letní slunovrat startuje léto. Slunovrat je okamžik, kdy 

slunce dosáhne nejjižnějšího nebo nejsevernějšího bodu 

své dráhy. Den je nejdelší a noc nejsvětlejší. 

 

Letní slunovrat nebo-li Svatojánské svátky patří 

například ve Skandinávii k nejvýznamnějším svátkům v 

roce hned po Vánocích. Je to noc nejvhodnější pro 

předvídání budoucnosti, seznamování, léčení pomocí 

léčivých bylin a hledání pokladů. 
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Jedna z pověr říká, že pokud dívka chce znát budoucího 

manžela, musí cestou domů z oslav nasbírat sedm 

různých květin. Ty si pak položí pod polštář a v noci se 

jí bude o jejím budoucím muži zdát. 

Také se traduje, že během této noci vám semínko 

kapradí může přivolat lásku.  

Díky květu kapradí se pak během svatojánské noci 

můžete stát neviditelným, ale jen v případě, že jste 

"vyvolený člověk" a přesně o půlnoci najdete květ 

kapradí vyzařující světlo. Tento květ položíte na bílý 

šat, kam ho necháte spadnout. Květ, který vyvolený 

bude nosit, mu zajistí nejen neviditelnost, ale také 

porozumíte řeči zvířat, ptáků a stromů. 

Podle českých pověstí se o Svatojánské noci v lesích a 

na lukách prohánějí bludičky a lesní panny. Pokud jste 

dobrý člověk, nemusíte mít strach, neublíží vám. Pokud 

jste ale zlý a závistivý hrozí vám dokonce i smrt! 
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Slavnosti slunovratu jsou původně pohanský zvyk. V 

noci v den letního slunovratu se pálily na nejvyšších 

kopcích posvátné ohně, okolo nichž se tančilo. Uhlíky z 

těchto ohňů se pak rozhazovaly po poli pro zajištění 

dobré úrody. Zapálenými bylinami se pak žehnalo 

dobytku. 

 

 

Po příchodu křesťanství však nahradil oslavy slunovratu 

svátek svatého Jana Křtitele. I svatojánská noc, se stejně 

jako slunovrat, slavil pod širou oblohou. 
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Víte, jaké tradice a zvyky se dodržují ve 

světě během letního slunovratu? 

Každá země má své tradice a zvyky, které jsou 

spojovány s letním obdobím. Pojďme si některé z 

nich přiblížit. 

Rusko 

Město Petrohrad nespí během červnových bílých nocí, 

je to období, kdy není téměř vidět soumrak. 

Probíhá zde celá řada festivalů a koncertů. Vrcholem 

je pak Scarlet Sails, který zahrnuje pirátskou 

bitvu, ohňostroj, pirátskou loď a velkou vodní show.  
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Aljaška 

Ve Fairbanks každoročně probíhá Midnight Sun 

Game. Jedná se o amatérský baseball, který se 

hraje až do pozdní noci. První turnaj se konal již v 

roce 1906 a nikdy při něm nebylo použito umělé 

světlo. 

Guatemala 

Starověká mayská civilizace sice již zmizela, ale její 

tradice a zvyky stále přetrvávají. V Guatemale 

se letní slunovrat slaví duchovními rituály, které se 

provádějí při východu a západu slunce v 

mayských ruinách Tikalu. 

 

Japonsko 

Festival Aomori Nebuta Matsuri je tradice, která se 

dodržuje v prefektuře Aomori počátkem srpna. 

Jedná se o přehlídku plovoucích luceren, které lidé 

vyrábějí často celý rok. Často se zde objevují 

postavy z popkultury, bohů nebo historických postav. 
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Mezi další oslavy pak patří Japonský festival ohňů 

Sumidagawa. 

 

Čína 

I Čína má své letní festivaly. Patří mezi ně i Hungry 

Ghost Festival, který může připomínat 

podzimní slavnosti podporované západními kulturami. 

Během tohoto festivalu jsou duchové předků 

osvobozeni z pekla a potulují se mezi živými. Během 

celého srpna Číňané provádějí celou řadu 

obřadů, aby je uklidnili a zmírnili případné škody. 

 

Španělsko 

Ve Španělsku můžete vidět na různých místech 

ohňostroje, ale mezi nejslavnější španělskou tradici 
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patří La Tomatina, která se koná ve městě Buñol. 

Během ní po sobě účastníci házejí rajčaty. 

Rajčatová bitva se koná asi jednu hodinu. 

 

 

 

„Jak jsem začínala 

v ústeckém Domově důchodců.“ 

Marie Sikorová 

Můj první letošní poznatek o tomto domově se nesl 

telefonicky přes paní Plívovou při projednávání mého 

nástupu. Později mě zde jako první přivítala a uvedla na 

pokoj. Prostředí domova jsem znala, v minulosti jsem 

zde navštěvovala příbuzné a známé. 
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Hned v úvodu se přiznám, že jsem nečekala svůj pobyt 

zde tak brzy. Stalo se to tak. V září loňského roku jsem 

musela do nemocnice s velkými otoky nohou a špatnou 

funkcí ledvin. V té době jsem měla francouzské hole a 

běžně chodila. Dlouhým ležením na JIPce interního 

oddělení nemocnice jsem chodit přestala. Po odléčení 

jsem byla přeložena na LDN do Žamberka, kde bylo 

příjemné prostředí, ale málo rehabilitace a převážně 

jsem ležela. Požádala jsem o přestup do Hamzovy 

léčebny, rehabilitačního oddělení v Luži – Košumberku. 

Tam jsem nastoupila v lednu letošního roku, pilně 

cvičila a rehabilitovala. Od rána do večera jsem se 

pohybovala na vozíku, ale bylo zřejmé, že chodit 

nebudu. Proto se sociální sestra spojila se zdejším 

Domovem důchodců, ve kterém jsem měla podanou 

žádost. Po vyřízení všech formalit jsem přišla 27. února 

2020 k vám. 

Sestřičky mě přivítaly moc hezky, některé mě jako 

ústeckou obyvatelku znaly, jiné byly známé i mně. 

Pokoj ve 3. patře se mi líbil, vybavení také. Výhled 
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k sídlišti na východ je pěkný. Dnes se vše už zazelenalo 

a je to ještě hezčí, než když jsem přišla. Ve stráni 

vpravo je školka, kde jsem vyzvedávala své dvě 

pravnučky a o to je ten můj pohled milejší. Z postele 

vidím tři smrky a večer, když svítí sluníčko, mohu 

sledovat jak ustupuje, setrvává jen na vršcích, až se 

ztrácí kolem osmé hodiny docela. Ráda se dívám na 

oblohu, jak plují oblaka. V noci nás navštěvuje měsíc, 

hlavně v úplňku. Začala jsem si zvykat. Bydlela jsem 

v Domově s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 

v tak zvané „Sladkovně“, tam se mi moc líbilo a bylo mi 

líto, že se už nemohu vrátit. Naše původní vilka byla 

přepsána na děti. Ty musely můj byt zlikvidovat a 

předat v původním stavu městu. Nemohla jsem u toho 

být a tak to bylo pro mě zvlášť obtížné.  

Z domova jsem si vzala dva velké obrazy a jeden malý. 

Bylo to pro mne hodně důležité, protože mě provázely 

od dětství dodnes a byla jsem na ně zvyklá. S mnoha 

dalšími jsem se musela rozloučit. Jeden obraz mám 

pověšený nad postelí, malý nad stolem a stále je mi moc 



23 
 

líto, že na druhý rodinný obraz se musím chodit dívat do 

jídelny, když jsou teď známá omezení a nemohu ho mít 

u sebe.  Ne, že bych ho nepřála všem, ale pro nikoho to 

nemá ten pravý význam. Navíc jsem ve svém volnu 

pracovala 20 let v ústecké „Galerii pod radnicí“ a dívat 

se na prázdné nevyužité místo na stěně v pokoji nedobře 

nesu. 

Mojí velikou radostí je každodenní vstup do koupelny, 

kam se jezdím umýt, protože můj vozíček do umývárny 

neprojede. Nádherný pohled z okna na naši krásnou 

domovinu mi nic nemůže nahradit. Vidím na les, 

modrou oblohu s mráčky a stráň zvanou „Amerika“, 

plnou chatiček a zahrádek „Oušťaků“. Od rána se 

koupou v slunci, a když je pod mrakem, jakoby se 

trochu vzdálí. Pokud přijde velká mlha, zahalí se ten 

vzácný obraz jak oponou jeviště.  

Zajímavé bylo sledovat změny v přírodě ze zimy do 

jara. Šedohnědá louka se jednoho rána proměnila ve 

světlezelenou. V lese začaly jako první probleskovat 

svěží zelení modříny a hned za nimi se do zeleně 
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odívaly břízky a listnaté stromy. Dole pod strání, kde 

protéká naše řeka Orlice, je pás stromů ve všech 

odstínech zeleně i v barvě vínové, to jsou asi buky. 

Když jdu blíž k oknu, vidím celý pás lesa až po nejvyšší 

kopec Hůrku. Ten se rozprostírá nad Dobrou Vodou, 

dnes je vše zahrnuto do Orlického Podhůří. Sleduji les, 

kudy jsme chodili s rodinou přes „Zelenou žábu“ 

(místní název), nebo kolem „Tří chalup“ (ty tam 

bývaly), do Říček a dál do Klopot. Tam byl vyhlášený 

hostinec, kde panoval pan Štangler, bydlel vedle a staral 

se o to líbezné místo se studánkou a kapličkou. Dá se 

tam jít i od železniční zastávky „Bezpráví“. Zůstávají 

jen vzpomínky, už se nikam nedostanu.  

Na východní straně pokoje je dole zahrada, tam kvetly 

stromy bíle a růžově. Z druhé strany domova zlaté 

deště. Vyfotografovala jsem si to, byla to jedna z mých 

mnohých zálib.  

Vrátím se zpět. Při odchodu z Luže mi dělalo největší 

starost, jak to bude s rehabilitací, neměla jsem 
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představu, že tady nějaká bude. Jaké bylo moje 

překvapení, když jsem se seznámila s velkými 

možnostmi zdejší rehabilitace v prostorné tělocvičně. 

Také i množstvím aktivit – cvičení, jóga, muzikoterapie, 

čtení z knihy, cvičení paměti, promítání filmů, hudební 

pořady, biblické hodiny i možnost návštěv mše svaté 

pro věřící. Vše jsem absolvovala a ujasnila si, že při 

svých všestranných zájmech to nemohu všechno ani 

stačit. Mnohé mě zaujalo, např. tvorba zajíčků v dílně 

před Velikonocemi na úpravu stolků, společné pečení i 

výroba roušek, do které se sestřičky obětavě zapojily. 

Trvale připravují pěkné výzdoby k různým událostem a 

ročním obdobím, pestré nástěnky a zdejším rozhlasem 

podávají ke všemu potřebné informace. Na chodbách 

jsou andulky, je milé je poslouchat, v přízemí je 

akvárium s rybičkami, kde se často zastavuji, je to 

uklidňující. Na naší chodbě je i malý králíček, hladím 

ho a dávám mu povolená jablíčka. Navrací mě to domů, 

vše jsme pořizovali dětem a vnoučatům. Moc bych 

všem přála, aby jim to přineslo stejnou radost jako mně.  
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Nadešla chvíle, kdy jsem se měla seznámit se svou 

spolubydlící, když se vrátila po delším pobytu 

z nemocnice. Ani větší věkový rozdíl nevadil tomu, 

abychom si pohovořily dobře jako ústecké rodačky. 

Znaly jsme vzájemně své rodiny a příbuzné, vše šlo 

dobře. Teprve čas ukázal zcestné hovory ve dne i v noci, 

což už bylo horší. Za pomoci paní doktorky se to 

zklidnilo a povídáme, si tak jak to jen jde.  

Bylo by jistě ideální, kdyby bylo možné dávat k sobě 

obyvatelé blízké věkem i zájmy. Ale je logické, že to 

možné není. Místa se uvolňují různě, každý se zabydlí a 

o stěhování už nemá zájem. Ani já ne. 

Přemýšlela jsem i o tom, zda zde stačí přítomnost paní 

doktorky jen dvakrát do týdne. Přišla jsem ale na to, že 

přijíždí kdykoliv je zapotřebí, jak jsem byla svědkem. 

Mně bylo vždy ve všem vyhověno i sestřičkou.  

Musím se zmínit také o každodenním úklidu 

s odtahováním stolků, otíráním klik u dveří, zaléváním 
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květin. A jednou týdně vzorným utíráním skříní i nahoře 

a všech dalších předmětů. Je to chvályhodné.  

Jako členku Českého červeného kříže mě moc těší, že 

zde provozují kavárničku a hlavně pro všechny tolik 

potřebnou prodejnu. Vybavení je tam pěkné a dá se tam 

příjemně posedět. 

Byla jsem zde několikrát i v knihovně, to byla má další 

radost. Doma jsem musela dvě velké knihovny 

ponechat. Zde jsem si toho už dost vypůjčila a za 

krátkou dobu přečetla.  

Velice důležité je pro mne každodenní cvičení a 

rehabilitace. Cvičím i sama o víkendech na vozíčku. 

Speciální cviky, které mě naučila má rehabilitační 

sestřička, považuji za mimořádně účelné a dobré.  

Ani rehabilitace v Luži – Košumberku mi nic takového 

nenabídla, přestože péče byla velká. A právě tyto cíleně 

vedené cviky s mojí sestřičkou mě posunuly nečekaně 

daleko. Skvělé jsou i masáže kolen, ramen a zad 

biolampou. Je to velká pomoc. I dvě další rehabilitační 
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sestřičky jsou bezvadné, jak jsem poznala při 

zastupování a péči o mojí spolubydlící. Výborná je i 

možnost masáží a individuální rehabilitace každý pátek. 

Sestry ji všem zájemcům svědomitě provádějí. 

Přejdu k dalším důležitým záležitostem. Všechny 

sestřičky jsou ke mně hodné, milé, pozorné a ochotné ve 

všem, co potřebuji. Pomáhají mně. Dokonce mi ráno, 

když je pěkně, dají vyvětrat na balkón peřiny. Tuto 

možnost jsem neměla ani doma. Vidím, jak se laskavě 

chovají k mojí spolubydlící, když cokoliv potřebuje. Už 

jsem jim řekla, že se nebudu bát tady s nimi zestárnout. 

Jsem si jistá, že stejná péče je věnována vám všem. 

Vždyť sestřičky kolem nás běhají celý den i v noci. 

Přidělují léky, polohují nás, doplňují pití, načechrají a 

obrátí i peřinu. Přes den nás myjí, ošetřují, pomáhají 

s oblékáním, na vozíček, z vozíčku, roznášejí jídlo a pití 

včetně uklízení nádobí. Krmí starší osoby. Starají se o 

větrání, k oknu se s vozíčkem nedostanu. V týdnu nás 

koupou, myjí nám hlavy, měří teploty, asistují při 

soukromých potřebách a zajišťují vše další, např. nám 
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zalévají na pokojích kávu. Záslužné je, že nesamostatné 

a ležící obyvatele vyvážejí na vozíčcích podle počasí 

ven do přírody v okolí domova a zpět. 

Vzpomínám na první noc zde. Přišla moc milá sestřička, 

pohladila mě po ruce, po tváří a popřála hezký sen. Bylo 

mi najednou moc hezky, 10 let jsem žila sama, to 

pohlazení bylo jako balzám. Hladí mě i jiné sestřičky, 

jistě i Vás. Připomíná mi to internát z mládí, ale pro 

starou generaci.  

Teprve se dostávám ke stravování. Jsem naprosto 

spokojená. Za celou dobu se mi nestalo, že bych si něco 

nevzala. Většina jídel je chuťově přímo na jedničku. 

Velice mi vyhovují časté změny dobrých polévek. 

Buchty jsou výborné, voní domovem a moučníky 

chutnají stejně tak. Máte zde i moc dobrý chléb a děláte 

k němu výběrové pomazánky. Mám ráda kompoty, 

ovoce a zeleninu. Píši za sebe, a pokud se někomu něco 

nezdá, ať si sáhne do svědomí, zda by si tak pestrá jídla 

připravoval doma. Jedině je snad dlouhá doba od večeře 

do rána. Řeším to tak, že si nechávám od snídaně rohlík 
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s máslem, nebo banán od svačiny, popřípadě si koupím 

jogurt, když mají, vezmu si to kolem dvacáté hodiny a 

jsem opět spokojená.  

Musím se zmínit o tom, jak je příjemné pobývat venku. 

Jak úžasné bylo, při všech omezeních mít možnost 

poslechu mnoha kapel i jednotlivců, kteří se zde pro nás 

vystřídali. Líbila se mně i účast a pomoc sociálních 

pracovnic a přítomnost paní ředitelky, která chodila 

mezi nás. Hudbu se zpěvem je nutné ocenit, viditelně to 

byla vzpruha pro většinu z nás a na všechna omezení 

kvůli koronaviru se rázem zapomnělo. 

 

Prostředí je venku velmi pěkně upravené. Na jedné 

straně domova je altán, trávník se stromem a smrky. 

Upravené cestičky, záhony vysazených květin a 
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mladých stromků, vše vysypané pěknými kamínky. 

Ráda se dívám na jejich tvary. Jako poslední zavěsily 

sestřičky květiny na balkóny domova. Až to rozkvete, 

bude to krása.  

Na druhé straně domova je kulaté jezírko s rybičkami a 

fontánkou znázorňující vážku. Vytvořil ji umělecký 

kovář František Bečka z Ústí. Protékající voda příjemně 

zurčí.  

Na obou stranách domova jsou pro nás a návštěvy 

lavičky. Za bazénkem je i menší altánek.  

Už jsem se zmínila o pěkné výzdobě uvnitř budovy. Je 

příjemné, že se na ní můžeme v dílnách podílet. Každý 

měsíc se vydává místní časopis „Měsíčník“. Kdokoliv 

do něj může něčím přispět. 
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Nesmím zapomínat na ochotné hochy z údržby. 

Mnohokrát mi už v mnohém pomohli. Jeden z nich mi 

nedávno provedl náročnou úpravu nového vozíku, 

musel ho skoro celý rozebrat a znovu sestavit. Druhý 

opravil televizi a rozhlas.  

Skvělá je i pomoc s praním prádla. Je o něj postaráno 

tak vzorně, že mi ho sestřička dává čisté až do 

prádelníku, kam z vozíčku nedosáhnu.  

Celé dny máme možnost si zajít do přízemí k automatu 

pro kávu nebo čaj. Za dostupné ceny je k dispozici 

mnoho druhů nápojů. Pro kuřáky je zde vybavená 

potřebná kuřárna s výhledem do zeleně. Jednou 

místností je izolována tak, aby kouř nemohl proniknout 

do budovy. 

Už také vím, že jsou po dlouhé době povoleny návštěvy 

a jsou obnoveny původní služby – kadeřnictví a 

pedikúra. Na ty jsme už všichni čekali. Krizovou situaci 

s omezeními pro epidemii koronaviru se nám podařilo 

dobře přečkat.  



33 
 

Za krátkou dobu zdejšího pobytu jsem se seznámila 

s mnoha obyvateli a pracovníky domova. Ty ústecké 

jsem většinou znala. Celý život jsem pracovala mezi 

lidmi a jsem s nimi ráda. Jistě mi to v životě hodně 

pomáhá a snadněji si na všechno zvykám. Mám velkou 

rodinu i hodně dobých přátel, nikdo z nich mě v mé 

svízelné zdravotní situaci neopustil, chystají se za mnou 

a to je velká opora.  

V závěru chci moc poděkovat všem, kteří za nás 

zodpovídají a pečlivě se o nás starají, abychom se měli 

dobře. 

Současně přeji všem jednotlivě, aby byli zdrávi, 

dokázali se radovat z maličkostí, kterých je kolem nás 

dost a byli šťastni i spokojeni v možnostech jaké mají. 
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Přes veškerá opatření a omezení jsme prožili květen 

v dobré náladě a k tomu přispěli lidé s velkým srdcem, 

kteří nám pomohli překonat toto těžké období.  Krásné 

odpoledne jsme prožili s Otou a Naďou. Spolek 

Honoreta nám zatančil v krásných kostýmech. Zahrála 

nám Studentská kapela 375 m.n.m., Sopotnická 

dechovka, Dada a Mirek Koupilovi, RC Srdíčko a 

Jednota bratrská s panem D. Dostrašilem a Michael  

Grils´VOICES 
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