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Úvodník

Vážení obyvatelé Domova, rodinní 
příslušníci a ostatní blízcí, přátelé, 
kolegové, 

KOLEKTIV VEDENÍ
DOMOVA

dovolte nám Vás srdečně pozdravit dovolte nám Vás srdečně pozdravit 
a přivítat Vás v novém roce 2022. Tento a přivítat Vás v novém roce 2022. Tento 
první úvodník roku 2022 jsme se roz-první úvodník roku 2022 jsme se roz-
hodli napsat společnými silami.hodli napsat společnými silami.

Konec roku a začátek nového je vždy Konec roku a začátek nového je vždy 
obdobím bilancování. Snažit se vystih-obdobím bilancování. Snažit se vystih-
nout, co v uplynulém roce bylo pro nás nout, co v uplynulém roce bylo pro nás 
nejzásadnější a s čím kráčíme vstříc nejzásadnější a s čím kráčíme vstříc 
roku novému, není jednoduché. Zce-roku novému, není jednoduché. Zce-
la jistě naše životy stále ovlivňovala la jistě naše životy stále ovlivňovala 
a ovlivňuje pandemie onemocnění co-a ovlivňuje pandemie onemocnění co-
vid-19, ale důležité je nenechat si touto vid-19, ale důležité je nenechat si touto 
situací ovládnout celý život.situací ovládnout celý život.

Navzdory všemu a při dodržení všech Navzdory všemu a při dodržení všech 
protiepidemických a hygienických naří-protiepidemických a hygienických naří-
zení jsme uskutečnili 36 společenských zení jsme uskutečnili 36 společenských 
akcí, vzpomeňme na grilování buřtů akcí, vzpomeňme na grilování buřtů 
o čarodějnicích, zahradní slavnost spo-o čarodějnicích, zahradní slavnost spo-
jenou s vyhlášením fotografické sou-jenou s vyhlášením fotografické sou-
těže Život ve vteřině, rozsvícení stro-těže Život ve vteřině, rozsvícení stro-
mečku v atriu Domova s koledami a mečku v atriu Domova s koledami a 
svařeným vínem a v neposlední řadě svařeným vínem a v neposlední řadě 
předsilvestrovská travesti show. Víme, předsilvestrovská travesti show. Víme, 
že společně prožitý čas je to nejcenněj-že společně prožitý čas je to nejcenněj-
ší, co máme a co můžeme dát druhému ší, co máme a co můžeme dát druhému 
člověku.člověku.

Václav Havel v jednom ze svých novo-Václav Havel v jednom ze svých novo-
ročních projevů vyřkl přání, které nese ročních projevů vyřkl přání, které nese 
v sobě hlubokou pravdu a je dobré se v sobě hlubokou pravdu a je dobré se 
nad ním zamyslet a něco si z něj odnést.nad ním zamyslet a něco si z něj odnést.

Václav Havel nás v projevu vyzval, citu-Václav Havel nás v projevu vyzval, citu-
jeme: „...abychom v příštím roce žád-jeme: „...abychom v příštím roce žád-
ný večer neuléhali s pocitem, že právě ný večer neuléhali s pocitem, že právě 
končící den byl zbytečný, či ztracený, či končící den byl zbytečný, či ztracený, či 
nicotný, či prožitý jen proto, že nebylo nicotný, či prožitý jen proto, že nebylo 
jiné alternativy. Měli bychom usínat na-jiné alternativy. Měli bychom usínat na-
opak s dobrým pocitem, že se něco dů-opak s dobrým pocitem, že se něco dů-
ležitého stalo, že ten den měl smysl, že ležitého stalo, že ten den měl smysl, že 
jsme něco nového pochopili či vykona-jsme něco nového pochopili či vykona-
li, že jsme svět něčím zajímavým obo-li, že jsme svět něčím zajímavým obo-
hatili nebo svět něčím obohatil nás.“hatili nebo svět něčím obohatil nás.“

Do nového roku Vám přejeme hod-Do nového roku Vám přejeme hod-
ně zdraví, životního optimismu, lásky ně zdraví, životního optimismu, lásky 
a radosti. Přejeme Vám spokojenost, a radosti. Přejeme Vám spokojenost, 
klid a duševní pohodu. Přejeme Vám, klid a duševní pohodu. Přejeme Vám, 
abyste se ve svém okolí setkávali pou-abyste se ve svém okolí setkávali pou-
ze s úctou, tolerancí a slušností. Ať Vás ze s úctou, tolerancí a slušností. Ať Vás 
provází jen to dobré a úspěchy příštího provází jen to dobré a úspěchy příštího 
roku předstihnou ty minulé.roku předstihnou ty minulé.

kolektiv vedení Domovakolektiv vedení Domova
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Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.

Vítáme nové obyvatele

Rozloučili jsme se

1. 1. Alena Fenclová 1. 1. Alena Fenclová 
2. 1. Marie Chlaňová2. 1. Marie Chlaňová
2. 1. Stanislav Šrytr2. 1. Stanislav Šrytr
3. 1. Móric Bíró3. 1. Móric Bíró
4. 1. Danuše Stančíková4. 1. Danuše Stančíková
6. 1. Mgr. Jaruška Urbanová6. 1. Mgr. Jaruška Urbanová
7. 1. František Švehlák7. 1. František Švehlák
8. 1. MUDr. Ludovít Lúdik8. 1. MUDr. Ludovít Lúdik
9. 1. Květoslava Ullrichová9. 1. Květoslava Ullrichová
12. 1. Miloslava Neumannová12. 1. Miloslava Neumannová
12. 1. Eva Vokounová12. 1. Eva Vokounová
16. 1. Jana Trnková16. 1. Jana Trnková
16. 1. Eva Žyrková16. 1. Eva Žyrková
17. 1. Ing. Eva Dohnálková17. 1. Ing. Eva Dohnálková
18. 1. Věra Maříková18. 1. Věra Maříková

18. 1. Drahomíra Vallová18. 1. Drahomíra Vallová
24. 1. Zděnka Koubková24. 1. Zděnka Koubková
24. 1. Daniela Vrbová24. 1. Daniela Vrbová
26. 1. Olga Selnekovičová26. 1. Olga Selnekovičová
27. 1. Marie Boháčová Lhotáková27. 1. Marie Boháčová Lhotáková
30. 1. Erika Dieterlenová30. 1. Erika Dieterlenová
31. 1. Naděžda Kaňkovská31. 1. Naděžda Kaňkovská

Tatiana CirmanováTatiana Cirmanová
RNDr. Eva KouteckáRNDr. Eva Koutecká
František BirnbaumFrantišek Birnbaum
Květuše LoudováKvětuše Loudová
Zdeněk HošnaZdeněk Hošna

František VydraFrantišek Vydra
Alžběta HájkováAlžběta Hájková
Jitka UrbanováJitka Urbanová
Jiřina PařízkováJiřina Pařízková

Jaromíra BartošováJaromíra Bartošová
Milada SamkováMilada Samková
Alena ErteltováAlena Erteltová
Slavomíra MaškováSlavomíra Mašková
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Husitské bohoslužby jsou až  
do odvolání přerušeny.

Ježíškova vnoučata nadělila 
radost
Díky projektu Ježíškova vnouča-Díky projektu Ježíškova vnouča-
ta máme dárky pro společné trávení ta máme dárky pro společné trávení 
času – metaná, nové matrice a doplňky času – metaná, nové matrice a doplňky 
k plackovačce (páková řezačka), vy-k plackovačce (páková řezačka), vy-
stoupení kouzelníka, umělý stromeček stoupení kouzelníka, umělý stromeček 
na retro ozdoby. Těšíme se, až je všech-na retro ozdoby. Těšíme se, až je všech-
ny brzy společně využijeme.ny brzy společně využijeme.

Zbavte se exekucí díky 
Milostivému létu
Akce vyhlášená státem vám umožní Akce vyhlášená státem vám umožní 
zbavit se vysokých exekučních poplat-zbavit se vysokých exekučních poplat-
ků, sankcí a úroků, které vám navýši-ků, sankcí a úroků, které vám navýši-
ly původní dluh a komplikují tak jeho ly původní dluh a komplikují tak jeho 
splácení. Stačí, když zaplatíte původní splácení. Stačí, když zaplatíte původní 
dluh a poplatek 908 Kč. Máte čas jenom dluh a poplatek 908 Kč. Máte čas jenom 
do 28. ledna, tak zbytečně neotálejte.do 28. ledna, tak zbytečně neotálejte.

Více informací na webových stránkách Více informací na webových stránkách 
www.nedluzimstatu.cz/milostive-leto/www.nedluzimstatu.cz/milostive-leto/..

Fotogalerie z konce roku

Na našem webu www.seniordomov.cz Na našem webu www.seniordomov.cz 
najdete velkou fotogalerii z akcí z konce najdete velkou fotogalerii z akcí z konce 
roku. Tak se mrkněte, co všechno jsme roku. Tak se mrkněte, co všechno jsme 
zažili. zažili. 
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19. 1.
14:00–15:00

Beseda s cestovatelem o Madeiře

ZMĚNA PRO GRA MU VYHRA ZENA  VZHLED EM
K E PIDE MIOLOGICK ÝM  OPA TŘENÍM .

2. 2.
14:00–15:00

Vystoupení kouzelníka

9. 2.
14:00–15:00

Křeslo pro hosta s Petrem
Štěpánkem

16. 2.
14:00–15:30

Ples

23. 2.
14:00–15:00

Křeslo pro hosta s Tomášem
Töpferem
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Pražský hrad
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Autorka: Eva Frantálová

Asi jste v minulosti poznali, že historie naší Asi jste v minulosti poznali, že historie naší 
země je mým velkým koníčkem, a tak bych země je mým velkým koníčkem, a tak bych 
se s vámi ráda podělila o další zajímavosti se s vámi ráda podělila o další zajímavosti 
z naší velké Prahy.z naší velké Prahy.

Prošli jsme část Prahy 1 a 2 po pravém bře-Prošli jsme část Prahy 1 a 2 po pravém bře-
hu Vltavy (proti proudu) a nyní se přebro-hu Vltavy (proti proudu) a nyní se přebro-
díme na Malou stranu a vystoupáme Neru-díme na Malou stranu a vystoupáme Neru-
dovou ulicí až k Pražskému hradu.dovou ulicí až k Pražskému hradu.

Připomínám, že Pražský hrad je Připomínám, že Pražský hrad je největším největším 
hradním komplexem na světěhradním komplexem na světě. Podle . Podle 
nejstarších písemných pramenů se uva-nejstarších písemných pramenů se uva-
žuje, že hrad založil kolem roku 880 kníže žuje, že hrad založil kolem roku 880 kníže 
Bořivoj z rodu Přemyslovců. První zděnou Bořivoj z rodu Přemyslovců. První zděnou 
stavbou byl kostel Panny Marie, další kos-stavbou byl kostel Panny Marie, další kos-
tely vznikaly až v polovině 10. století.tely vznikaly až v polovině 10. století.

Od té doby se stal Pražský hrad sídlem Od té doby se stal Pražský hrad sídlem 
hlavy státu (knížat, králů, pražského bis-hlavy státu (knížat, králů, pražského bis-
kupa). Také zde byl založen první kláš-kupa). Také zde byl založen první kláš-
ter (u kostela sv. Jiří) pro Benediktýnky. ter (u kostela sv. Jiří) pro Benediktýnky. 
V 18. století byla započata bazilika sv. Víta V 18. století byla započata bazilika sv. Víta 
na základech bývalé rotundy jako relikviář na základech bývalé rotundy jako relikviář 
pro zemské patrony a světce.pro zemské patrony a světce.
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Největšího rozkvětu se dostalo Pražské-Největšího rozkvětu se dostalo Pražské-
mu hradu za vlády Karla IV. (14. stol.), mu hradu za vlády Karla IV. (14. stol.), 
kdy stal se císařskou rezidencí. Byl pře-kdy stal se císařskou rezidencí. Byl pře-
budován Starý královský palác, posíle-budován Starý královský palác, posíle-
no opevnění. Podle francouzského vzo-no opevnění. Podle francouzského vzo-
ru začal vyrůstat gotický Chrám sv. Víta.ru začal vyrůstat gotický Chrám sv. Víta.

Ještě za vlády Karlova syna Václava IV. Ještě za vlády Karlova syna Václava IV. 
pokračovala výstavba hradu, avšak za pokračovala výstavba hradu, avšak za 
husitských válek došlo k chátrání bu-husitských válek došlo k chátrání bu-
dov i opevnění.dov i opevnění.

Po r. 1483, kdy se vlády ujala dynastie Po r. 1483, kdy se vlády ujala dynastie 
Jagellonců, byla opět zahájena pře-Jagellonců, byla opět zahájena pře-
stavba hradu. Architekt Benedikt Ried stavba hradu. Architekt Benedikt Ried 
(Rejt) rozšířil královský palác. Velkolepý (Rejt) rozšířil královský palác. Velkolepý 
Vladislavský sál byl největším světským Vladislavský sál byl největším světským 
klenutým sálem tehdejší Evropy a zdej-klenutým sálem tehdejší Evropy a zdej-
ší okna jsou považována za první projev ší okna jsou považována za první projev 
renesance v Čechách.renesance v Čechách.

Vyvrcholení přestavby hradu bylo za Vyvrcholení přestavby hradu bylo za 

vlády Rudolfa II. Ten se zde natrvalo vlády Rudolfa II. Ten se zde natrvalo 
usídlil a začal proměňovat hrad v dů-usídlil a začal proměňovat hrad v dů-
stojné a velkolepé středisko říše přitaž-stojné a velkolepé středisko říše přitaž-
livé pro diplomaty a vzdělance.livé pro diplomaty a vzdělance.

Pro umístění svých bohatých a umělec-Pro umístění svých bohatých a umělec-
kých sbírek založil císař severní křídlo kých sbírek založil císař severní křídlo 
paláce (s dnešním Španělským sálem).paláce (s dnešním Španělským sálem).

Po roce 1618 v období válek byl hrad Po roce 1618 v období válek byl hrad 
poškozen a vyloupen. Panovník jej vy–poškozen a vyloupen. Panovník jej vy–
užíval výjimečně.užíval výjimečně.

V 2. pol. 18 stol. byla provedena posled-V 2. pol. 18 stol. byla provedena posled-
ní velká přestavba, která jej proměnila ní velká přestavba, která jej proměnila 
v reprezentační sídlo zámeckého typu.v reprezentační sídlo zámeckého typu.

Po roce 1848 zde pobýval císař Ferdi-Po roce 1848 zde pobýval císař Ferdi-
nand V. Chystaná korunovace Františka nand V. Chystaná korunovace Františka 
Josefa V. se zde neuskutečnila.Josefa V. se zde neuskutečnila.

Velkou stavební akcí byla dostavba Velkou stavební akcí byla dostavba 
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katedrály, avšak dokončena byla sku-katedrály, avšak dokončena byla sku-
tečně až v r. 1929.tečně až v r. 1929.

Od r. 1918 se opět Pražský hrad stal síd-Od r. 1918 se opět Pražský hrad stal síd-
lem hlavy státu. Nutné úpravy byly po lem hlavy státu. Nutné úpravy byly po 
roce 1920 svěřeny slovinskému archi-roce 1920 svěřeny slovinskému archi-
tektovi Josipu Plečnikovi.tektovi Josipu Plečnikovi.

Pražský hrad je významnou kulturní Pražský hrad je významnou kulturní 
a historickou památkou, kde jsou ucho-a historickou památkou, kde jsou ucho-
vávány korunovační klenoty, pozůstat-vávány korunovační klenoty, pozůstat-
ky českých králů, vzácné křesťanské ky českých králů, vzácné křesťanské 
relikvie, umělecké poklady a historické relikvie, umělecké poklady a historické 
dokumenty.dokumenty.

Pražský hrad je zhmotněním historické Pražský hrad je zhmotněním historické 
tradice českého státu, spojení součas-tradice českého státu, spojení součas-
nosti s minulostí.nosti s minulostí.

Půjdeme-li z Hradčanského náměstí, Půjdeme-li z Hradčanského náměstí, 
projdeme I. nádvořím a Matyášovou projdeme I. nádvořím a Matyášovou 
branou, dojdeme na II. nádvoří a ke branou, dojdeme na II. nádvoří a ke 
vchodu do vchodu do Katedrály sv. Víta, Václava Katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěchaa Vojtěcha..

Příkaz ke stavbě dal Karel IV. v r. 1344. Příkaz ke stavbě dal Karel IV. v r. 1344. 
Prvním stavitelem byl Matyáš z Arrasu, Prvním stavitelem byl Matyáš z Arrasu, 
dále pokračoval Petr Parléř. Byl posta-dále pokračoval Petr Parléř. Byl posta-
ven chór s věncem kaplí, Svatováclav-ven chór s věncem kaplí, Svatováclav-
ská kaple, Zlatá brána a spodní část ská kaple, Zlatá brána a spodní část 
Velké jižní věže.Velké jižní věže.

Nad vstupem do chrámu je překrásná Nad vstupem do chrámu je překrásná 
rozeta (růžice s vitráží a bronzové dveře rozeta (růžice s vitráží a bronzové dveře 
zdobí reliéfy s výjevy z historie chrámu zdobí reliéfy s výjevy z historie chrámu 
a legend) o sv. Václavu a Vojtěchu.a legend) o sv. Václavu a Vojtěchu.

Část vnitřku tvoří hlavní loď s postranní-Část vnitřku tvoří hlavní loď s postranní-
mi kaplemi s vitrážovými okny. Vstup do mi kaplemi s vitrážovými okny. Vstup do 
chrámu z III. nádvoří je Zlatou bránou. chrámu z III. nádvoří je Zlatou bránou. 
Mozaika znázorňuje poslední soud. Mozaika znázorňuje poslední soud. 
Uprostřed je Kristus jako soudce obklo-Uprostřed je Kristus jako soudce obklo-
pen anděly. Pod nimi je skupina šesti pen anděly. Pod nimi je skupina šesti 
českých patronů (Prokop, Zikmund, Vít, českých patronů (Prokop, Zikmund, Vít, 
Václav, Ludmila, Vojtěch). V řadě kaplí Václav, Ludmila, Vojtěch). V řadě kaplí 
jsou pochováni panovníci a svatí patro-jsou pochováni panovníci a svatí patro-
ni české země.ni české země.
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Kultovním centrem katedrály je Svato-Kultovním centrem katedrály je Svato-
václavská kaple s hrobem zemského václavská kaple s hrobem zemského 
patrona. Stěny jsou obloženy drahými patrona. Stěny jsou obloženy drahými 
kameny a nástěnné malby jsou z paší-kameny a nástěnné malby jsou z paší-
jového cyklu (14. stol.). Druhý pás ma-jového cyklu (14. stol.). Druhý pás ma-
leb tvoří výjevy ze života sv. Václava (asi leb tvoří výjevy ze života sv. Václava (asi 
r. 1509). V rohu kaple jsou dveře do Ko-r. 1509). V rohu kaple jsou dveře do Ko-
runní komory, kde jsou uloženy české runní komory, kde jsou uloženy české 
korunovační klenoty.korunovační klenoty.

Pro vyzvednutí klenotů z této komo-Pro vyzvednutí klenotů z této komo-
ry je potřeba sedm klíčůry je potřeba sedm klíčů (tato tradice  (tato tradice 
trvá od 17. stol.). A kdo je vlastní? Prezi-trvá od 17. stol.). A kdo je vlastní? Prezi-
dent, předseda vlády, arcibiskup praž-dent, předseda vlády, arcibiskup praž-
ský a primas český, předseda Senátu, ský a primas český, předseda Senátu, 
předseda Poslanecké sněmovny Parla-předseda Poslanecké sněmovny Parla-
mentu, probošt metropolitní kapituly mentu, probošt metropolitní kapituly 
sv. Víta, primátor hl. m. Prahy.sv. Víta, primátor hl. m. Prahy.

V roce 2010 byla ustavena rada, kte-V roce 2010 byla ustavena rada, kte-
rá má přispívat k náležité péči o stav rá má přispívat k náležité péči o stav 
a provoz katedrály ve prospěch a v zá-a provoz katedrály ve prospěch a v zá-
jmu věřících a široké veřejnosti. jmu věřících a široké veřejnosti. 

V samém středu katedrály se nachází V samém středu katedrály se nachází 
hrobka českých králůhrobka českých králů (Colinovo mau- (Colinovo mau-
soleum). Hrobka je umístěna v podzemí soleum). Hrobka je umístěna v podzemí 
pod mauzoleem. V podzemí katedrály pod mauzoleem. V podzemí katedrály 
se nacházejí zbytky románské bazili-se nacházejí zbytky románské bazili-
ky z 11. stol. Hrobka byla vybudována ky z 11. stol. Hrobka byla vybudována 
na příkaz císaře Rudolfa II. V roce 1590 na příkaz císaře Rudolfa II. V roce 1590 
byly do nové hrobky přeneseny všech-byly do nové hrobky přeneseny všech-
ny rakve ze staré krypty pod kněžištěm. ny rakve ze staré krypty pod kněžištěm. 
Roku 1612 tam byl pochován také Ru-Roku 1612 tam byl pochován také Ru-
dolf II. Nejvýznamnější místo zaujímá dolf II. Nejvýznamnější místo zaujímá 
sarkofág Karla IV. – českého a římského sarkofág Karla IV. – českého a římského 
krále, později císaře (1316–1378) a jeho krále, později císaře (1316–1378) a jeho 
manželek (Blanka z Valois, Anna Falc-manželek (Blanka z Valois, Anna Falc-
ká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořan-ká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořan-
ská). Dalším je jeho syn Václav IV. a jeho ská). Dalším je jeho syn Václav IV. a jeho 
manželka Johaha Bavorská.manželka Johaha Bavorská.

Dále jsou zde sarkofágy Jiřího z Po-Dále jsou zde sarkofágy Jiřího z Po-
děbrad, Ladislava Pohrobka, Jana děbrad, Ladislava Pohrobka, Jana 
Zhořeleckého (syn Karla IV. a AlžbětyZhořeleckého (syn Karla IV. a Alžběty

Pomořanské), Václava (syn Karla IV. Pomořanské), Václava (syn Karla IV. 
a Anny Falcké), pozůstatků dalších ne-a Anny Falcké), pozůstatků dalších ne-
dospělých dětí Karla IV., Rudolfa II. ( jed-dospělých dětí Karla IV., Rudolfa II. ( jed-
nalo se o poslední pohřeb českého krá-nalo se o poslední pohřeb českého krá-
le do české půdy).le do české půdy).

Ve společném sarkofágu jsou pohřbeni Ve společném sarkofágu jsou pohřbeni 
tři Habsburkové: Rudolf Habsburský, tři Habsburkové: Rudolf Habsburský, 
Rudofl II. Švábský a Eleonora Habsbur-Rudofl II. Švábský a Eleonora Habsbur-
ská (sestra Rudolfa).ská (sestra Rudolfa).

V areálu Chrámu sv. Víta je stříbrná tum-V areálu Chrámu sv. Víta je stříbrná tum-
ba s ostatky sv. Jana Nepomuckého.ba s ostatky sv. Jana Nepomuckého.

Více se nám do tohoto čísla už nevešlo. Více se nám do tohoto čísla už nevešlo. 
Na pokračování se můžete těšit v dal-Na pokračování se můžete těšit v dal-
ším čísle Chodováčku.ším čísle Chodováčku.



CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
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NĚMECKO

Autorka: Tereza Jechová
adventní výlet

Každoročně před Vánoci Každoročně před Vánoci 
navštěvujeme s mamin-navštěvujeme s mamin-
kou trhy v různých kou-kou trhy v různých kou-
tech světa. Nejraději však tech světa. Nejraději však 
jezdíme do německých jezdíme do německých 
Drážďan.Drážďan.

Na tomto výletě jsme Na tomto výletě jsme 
byly v roce 2018 a začínal byly v roce 2018 a začínal 
v městečku Pirna. Pojď-v městečku Pirna. Pojď-
me nahlédnout do jeho me nahlédnout do jeho 
zákoutí.zákoutí.

Pirna se nachází nedale-Pirna se nachází nedale-
ko Drážďan a je význam-ko Drážďan a je význam-
ným okresním městem. ným okresním městem. 
Říká se jí také brána do Říká se jí také brána do 
Saského Švýcarska.Saského Švýcarska.

Když jsme v ranních hodinách do města přijely, paní Když jsme v ranních hodinách do města přijely, paní 
průvodkyně nás vzala na obhlídku města. Procháze-průvodkyně nás vzala na obhlídku města. Procháze-
ly jsme kolem kláštera, kde později otevřeli městské ly jsme kolem kláštera, kde později otevřeli městské 
muzeum. Naše procházka pokračovala po břehu Labe muzeum. Naše procházka pokračovala po břehu Labe 
a skončila na místních vánočních trzích.a skončila na místních vánočních trzích.

Další část našeho výletu se odehrávala na pevnosti Ko-Další část našeho výletu se odehrávala na pevnosti Ko-
nigstein. Její bránu vidíte na obrázku na další straně. nigstein. Její bránu vidíte na obrázku na další straně. 
Bývá také nazývána „Saská bastila“ a je to pevnost na Bývá také nazývána „Saská bastila“ a je to pevnost na 
vrcholku stejnojmenného města. Je to jedno z největ-vrcholku stejnojmenného města. Je to jedno z největ-
ších opevnění sídlící na vrcholu kopce v Evropě.ších opevnění sídlící na vrcholu kopce v Evropě.

Tyčí se 240 metrů nad řekou Labe a má okolo 50 bu-Tyčí se 240 metrů nad řekou Labe a má okolo 50 bu-
dov, z nichž některé jsou starší než 400 let. Pevnost, dov, z nichž některé jsou starší než 400 let. Pevnost, 
která byla využívána jako vězení, je stále neporušená která byla využívána jako vězení, je stále neporušená 
a dnes se z ní stala vyhledávaná turistická atrakce.a dnes se z ní stala vyhledávaná turistická atrakce.

Konigstein nebyl nikdy dobit, a to ani během druhé Konigstein nebyl nikdy dobit, a to ani během druhé 
světové války.světové války.
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Dnes se ve venkovních prostranstvích Dnes se ve venkovních prostranstvích 
pevnosti konají vánoční trhy. Vidět pevnosti konají vánoční trhy. Vidět 
zde můžete i betlém s živými zvířaty zde můžete i betlém s živými zvířaty 
a spoustu stánků s jídlem nebo vá-a spoustu stánků s jídlem nebo vá-
nočním zbožím. Prohlédnou si mů-nočním zbožím. Prohlédnou si mů-
žete také vojenské muzeum, které se žete také vojenské muzeum, které se 
v prostorách pevnosti nachází. Na horu v prostorách pevnosti nachází. Na horu 
do pevnosti se dostanete buď pěšky po do pevnosti se dostanete buď pěšky po 
vydlážděné cestě, nebo můžete využít vydlážděné cestě, nebo můžete využít 
celoprosklený výtah nalézající se na jed-celoprosklený výtah nalézající se na jed-
né straně hradeb. Pro ty z nás, kteří se bojí né straně hradeb. Pro ty z nás, kteří se bojí 
výšek, doporučuji jít po svých, pohled výšek, doporučuji jít po svých, pohled 
z výtahu do prázdna není nic moc.z výtahu do prázdna není nic moc.

Po prohlédnutí celé pevnosti se naše Po prohlédnutí celé pevnosti se naše 
skupina výletníků vydává na pro mne skupina výletníků vydává na pro mne 
nejkrásnější vánoční trhy, a to přímo do nejkrásnější vánoční trhy, a to přímo do 
centra Drážďan. Vánoční trhy se zde ko-centra Drážďan. Vánoční trhy se zde ko-
nají na každém volném kousku náměs-nají na každém volném kousku náměs-
tí a celé město je oděno do světelného tí a celé město je oděno do světelného 
hávu. Všude, kam se podáváte, uvidíte hávu. Všude, kam se podáváte, uvidíte 
ozdobené stromečky, světýlka na stán-ozdobené stromečky, světýlka na stán-
cích a ucítíte vůni skořice a perníku. cích a ucítíte vůni skořice a perníku. 
Zábavu si tu najdou nejen děti ve for-Zábavu si tu najdou nejen děti ve for-
mě kolotočů a houpaček, ale i dospělí mě kolotočů a houpaček, ale i dospělí 
při ochutnávání svařáků a německých při ochutnávání svařáků a německých 
bratwurstů čili grilovaných klobás.bratwurstů čili grilovaných klobás.

Na vánoční nákupy do Drážďan se sjíž-Na vánoční nákupy do Drážďan se sjíž-
dějí lidé z celého světa a myslím si, že je dějí lidé z celého světa a myslím si, že je 
na co se dívat. A to nejen ve smyslu Vá-na co se dívat. A to nejen ve smyslu Vá-
noc, v Drážďanech najdete také spous-noc, v Drážďanech najdete také spous-
tu pamětihodností.tu pamětihodností.

Například Frauenkirche neboli kostel Například Frauenkirche neboli kostel 
Panny Marie. Jedná se o evangelicko-Panny Marie. Jedná se o evangelicko-
-luterský kostel a monumentální stav--luterský kostel a monumentální stav-
bu drážďanského Neumarktu. A kostelů bu drážďanského Neumarktu. A kostelů 
byste ve městě našli daleko více. A ne-byste ve městě našli daleko více. A ne-
jen kostelů, ale také významných ná-jen kostelů, ale také významných ná-
městí, divadel a dalších staveb.městí, divadel a dalších staveb.

Nejznámější drážďanské vánoční tržiště Nejznámější drážďanské vánoční tržiště 
se jmenuje Striezelmarkt a najedete ho se jmenuje Striezelmarkt a najedete ho 
na největším náměstí. Zde si můžete za-na největším náměstí. Zde si můžete za-
koupit vše, co vás jen napadne.koupit vše, co vás jen napadne.
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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Přejeme všem zaměstnancům Domova úžasný nový rok 2022. Ať se každému
vyplní to, co se vyplnit má. Velmi děkujeme (i dopředu) za podporu a spolupráci
při zvládání nečekaných událostí, které nastaly a které určitě nastanou i v roce
letošním.
 
Ať se máme, ať se nám daří jak v profesním, tak i v osobním životě.
 

Přeje a drží všechny palce
    osazenstvo patra B1

Do nového roku přejeme mnoho splněných přání,
dny plné radosti a především klid na duši.
 

AKTIVIZACE
PF 2022

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021 a do roku
2022 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
 

 patro B3
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NOVOROČNÍ POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH
Jak jsme na tom se čtením a knihami?

Věděli jste, že více než ¾ obyvatel ČR přečtou ročně alespoň 1 knihu? Navíc téměř 
½ pak alespoň jednu knihu ročně zakoupí a více než ¼ zajde alespoň jednou ročně 
do knihovny. Naopak bohužel mírně stoupá počet nečtenářů.

Z posledního průzkumu v roce 2018 vyplynulo, že 22 % obyvatel ČR ve věku 15+ 
nepřečetla za rok vůbec žádnou knihu.

Zkuste si tipnout, kdo čte víc:
• ženy, nebo muži,
• staří, nebo mladí,
• lidé ve městech, nebo v malých obcích?

A co u nás v knihovně? 

Odhadnete, kolik jsme za loňský rok půjčily celkem knih a které byly ty nejoblíbe-
nější?

Odpovědi na tyto otázky, ale i další zajímavosti se dozvíte v naší knihovně v průbě-
hu ledna 2022.

Zastavte se, těšíme se na vás
knihovnice Šárka + Katarína



FOTOGALERIE
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29. listopadu nastal již vpravdě před-29. listopadu nastal již vpravdě před-
vánoční čas. Samotnému slavnost-vánoční čas. Samotnému slavnost-
nímu rozsvícení stromečku v atriové nímu rozsvícení stromečku v atriové 
zahradě předcházel komponovaný zahradě předcházel komponovaný 
pořad, složený z patřičně náladových pořad, složený z patřičně náladových 
písní, doprovázený slovem. Rolí mo-písní, doprovázený slovem. Rolí mo-
derátorů se výborně zhostili aktivi-derátorů se výborně zhostili aktivi-
zační pracovníci Jiří Růžička a Dušan zační pracovníci Jiří Růžička a Dušan 
Bitala.Bitala.

Program probíhal v divadelním sále, Program probíhal v divadelním sále, 
přeměněném k té příležitosti na obý-přeměněném k té příležitosti na obý-
vací pokoj s virtuálním plápolajícím vací pokoj s virtuálním plápolajícím 
a praskajícím ohněm v krbu.  Klienti a praskajícím ohněm v krbu.  Klienti 
poslouchali koledy a vánoční písně poslouchali koledy a vánoční písně 
z let dávných i nedávných.z let dávných i nedávných.

Funguje tak, že si vylosujete kartičky Funguje tak, že si vylosujete kartičky 
s obrázky zvířat, domácích spotřebičů s obrázky zvířat, domácích spotřebičů 
atd. a poté se do přehrávače vloží CD, atd. a poté se do přehrávače vloží CD, 
kde jsou zvuky charakteristické pro tyto kde jsou zvuky charakteristické pro tyto 
předměty, zvířata atd. Ve chvíli, kdy-předměty, zvířata atd. Ve chvíli, kdy-
žuslyšíte zvuk, který patří k obrázku na žuslyšíte zvuk, který patří k obrázku na 
jeho kartičce, položíte na obrázek žeto-jeho kartičce, položíte na obrázek žeto-
nek. Je třeba pozorně poslouchat zvuky, nek. Je třeba pozorně poslouchat zvuky, 
protože některé jsou záludné a je potře-protože některé jsou záludné a je potře-
ba si je poslechnout několikrát.ba si je poslechnout několikrát.

Netradiční zvukové pexesoNetradiční zvukové pexeso

Rozsvícení vánočního stromečkuRozsvícení vánočního stromečku

Na program navázala paní ředitelka mi-Na program navázala paní ředitelka mi-
lým slovem a pokynem k rozsvícení lým slovem a pokynem k rozsvícení 
stromku v zahradě. V té se podával čaj stromku v zahradě. V té se podával čaj 
nebo svařené víno.nebo svařené víno.
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Mikulášská nadílkaMikulášská nadílka

Vánoční přípravyVánoční přípravy
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FOTOGALERIE

Vánoční večírky na patrechVánoční večírky na patrech

V rámci jednotlivých pater V rámci jednotlivých pater 
domovů si klienti uspořá-domovů si klienti uspořá-
dali vánoční setkání. Dob-dali vánoční setkání. Dob-
ré jídlo a pití, zábava, dá-ré jídlo a pití, zábava, dá-
rečky, nechyběla ani paní rečky, nechyběla ani paní 
ředitelka, aby se se všemi ředitelka, aby se se všemi 
zastavila, pozdravila, spo-zastavila, pozdravila, spo-
lečně poseděla. Nejdůle-lečně poseděla. Nejdůle-
žitější a nejhezčí však byl žitější a nejhezčí však byl 
společně strávený čas.společně strávený čas.

Zpívání s dětmiZpívání s dětmi

K vánočnímu stromečku do Domova K vánočnímu stromečku do Domova 
přišly zazpívat děti z MŠ Semínko, se přišly zazpívat děti z MŠ Semínko, se 
kterou v rámci mezigeneračního projek-kterou v rámci mezigeneračního projek-
tu Mezi námi spolupracujeme už hodně tu Mezi námi spolupracujeme už hodně 
dlouho. dlouho. 

Travesti showTravesti show
Předsilvestrovský program zahrnoval Předsilvestrovský program zahrnoval 
velmi oblíbenou travesti show. Sleč-velmi oblíbenou travesti show. Sleč-
na Miluška a slečna Nancy vystoupily  na Miluška a slečna Nancy vystoupily  
s tradičními českými písničkami.s tradičními českými písničkami.
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Jak Ježíškova vnoučata nadělovalaJak Ježíškova vnoučata nadělovala

Přáli jste si širokou škálu dárků a dárečků – maličkosti, jako jsou polštářek či křížov-Přáli jste si širokou škálu dárků a dárečků – maličkosti, jako jsou polštářek či křížov-
ky, zážitky v podobě návštěvy divadla, plavby lodí, setkání se známou osobností ky, zážitky v podobě návštěvy divadla, plavby lodí, setkání se známou osobností 
nebo také věci k užitku – kosmetiku, drogerii, sladkosti.nebo také věci k užitku – kosmetiku, drogerii, sladkosti.

Novinkou pro nás byla hromadná přání skupiny klientů. Zde se objevilo například Novinkou pro nás byla hromadná přání skupiny klientů. Zde se objevilo například 
přání v podobě matric a řezaček pro plackovačku, kterou hojně využíváme, stelivo přání v podobě matric a řezaček pro plackovačku, kterou hojně využíváme, stelivo 
pro našeho králíka Lumpíka, ptačí krmítka anebo třeba vystoupení kouzelníka pro pro našeho králíka Lumpíka, ptačí krmítka anebo třeba vystoupení kouzelníka pro 
všechny.všechny.



POVÁNOČNÍ
 

Víno je dopito
a svíčky už dohořely

prší do posledních zbytků sněhu.
 

Utichly kostely
i rozechvělé tóny v nás

a bílé plátky třešňových květů ve váze opadaly.
 

Probouzíme se z dětství
do ranního chladu

a dny zase šlapou po starých stopách.
 

Nesměle vyhlížíme
příslib vzdáleného předjaří,

když krmíme na řece divoké labutě.
 

Dana Šubrtová
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C h v i l k a  p o e z i e



ZIMNÍ ČAS
 

Pomalu s klidem nastává zimní čas,
chladno a mráz zalézá za nehty.

Natáhnem čepice a vezmem rukavice,
teplo a pohoda zůstávají v nás.

 
Máme znovu plnou hlavu starostí,

když ten děsný virus zase sílí.
Nikdo z nás se mu ale nepoddá,

tu možnost mu nedáme ani na chvíli.
 

Máme již kus cesty za sebou,
ale přesto je nám život milý.

Chceme být ještě potřební
a slunce nám stále dodává síly.

 
Pěknou zimu přeji.

Eva Frantálová

19

NOVOROČNÍ 
 

Po prožití poslední noci, kdy veselí bývá dosti,
myšlenky toulají se v hlavě,

zda loňský rok měli jsme v radosti,
zda vše proběhlo hravě.

Při vzpomínce na hezké chvíle
se objeví i mráček smutku,

však vše, co je nám milé,
ať se v novém roce změní ve spousty krásných skutků.

 
Edita Svobodová
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