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Svátky a významné dny v období podzimu
28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu
28. října 1918 byl v Praze "muţi 28. října" (Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří
Stříbrný, Vavro Šrobár aj.) vyhlášen samostatný Československý stát. Martinskou deklarací
se k němu 30. října přihlásila i slovenská reprezentace. Předcházela tomu dlouhodobá národní i politická emancipace v rámci Rakousko - Uherské monarchie a vývoj a výsledky 1. světové války. Vyvrcholením pak byly úspěchy exilové i domácí reprezentace. Zde je třeba si
vzpomenout především Tomáše Garrigue Masaryka,
Edvarda Beneše a Karla Kramáře. Názory na budoucí
politické uspořádání se však vyvíjely a idea samostatného státu se převáţila aţ během války. Vláda Rakousko-Uherska musela nakonec 27. října 1918 odeslat nótu vládě Spojených států, oznamující přijetí mírových podmínek. 14. listopadu Prozatimní národní
shromáţdění vyhlásilo ČSR, aklamací zvolilo prezidentem Tomáše Garrigue Masaryka a předsedou vlády
na základě voleb z roku 1911 Karla Kramáře. Reparační komise na paříţské mírové konferenci v roce
1919 uznala 28. říjen 1918 za den vzniku Československého státu. Společný stát Čechů a Slováků trval s
přestávkou válečných let (1939 - 1945 Protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika) do roku 1992.
1. ledna 1993 vznikly po rozpadu České a Slovenské
Federativní Republiky dva samostatné státy - Česká
Republika a Slovenská Republika. Česká republika
slaví 28. říjen jako státní svátek i po rozpadu Československa.
28. říjen je spolu s 1. lednem řádovým dnem podle
zákona 157/1994 Sb. o státních vyznamenáních České republiky. Tento den uděluje prezident republiky ve Vladislavském sále Praţského hradu stání vyznamenání.
Den vzniku samostatného Československého státu patří k nejvýznamnějším státním svátkům
s dlouhou tradicí. Jeho oslavám věnuje prezident republiky velkou pozornost. Památku prvního Československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka připomíná poloţením věnce
u jeho sochy na Hradčanském náměstí a sv. Václava, patrona českého národa a ochránce
české země, poloţením kytice u jeho sochy na Václavském náměstí. Kaţdoročně se prezident republiky účastní vojenské přísahy vojáků Hradní stráţe, jmenuje generály a přijímá na
Praţském hradě členy diplomatického sboru. Vyvrcholením oslav tohoto státního svátku je
ceremoniál předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Praţského hradu za účasti
nejvyšších ústavních činitelů, diplomatického sboru a dalších významných osobností. Prezident republiky při této příleţitosti vţdy pronese projev.
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17. listopadu slavíme svátek – Den boje studentstva za svobodu a demokracii.
Podzim 1939 znamenal první masovější náznak proti nacistické okupaci českých zemí. I přes
varování a výhruţky se 28.10.1939 jako vţdy
uskutečnily v Praze demonstrace v rámci připomenutí vzniku Československé republiky. Bezpečnostní sloţky okupantů však demonstrace násilně
rozehnaly a při zásahu smrtelně postřelily studenta
medicíny Jana Opletala. Jeho pohřeb se konal
15.11.1939 a stovky lidí – zejména studentů – vyšly znovu do ulic. Německé vojenské jednotky
opět demonstrace násilně potlačily a desítky protestujících zatklo gestapo. SS přepadly brzy zrána
všechny studentské koleje, více neţ 1200 studentů
bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračního tábora, 9 studentů a představitelů studentského hnutí
bylo popraveno. Na rozkaz Adolfa Hitlera byly
české vysoké školy uzavřeny.
O 50 let později 17. listopadu 1989 v době totalitního reţimu se čeští studenti rozhodli tradičně připomenout smrt Jana Opletala a vydali se do ulic. Demonstrace se zúčastnilo 15 000
lidí. Kdyţ se vraceli z Vyšehradu, kde zaţehli stovky svíček, donutili je policisté pokračovat
přes Národní třídu. Cestou dav vzrostl na 50 000 lidí, ti všichni zaţili v centru města brutální
zásah. Policie neváhala pouţít obušky a zmlátila asi 2000 lidí v čele průvodu. Důsledkem
této události byla vysokoškolská stávka po celých Čechách a Moravě. Tato událost odstartovala řadu situací, které vedly k pádu totality a jejichţ výsledkem byl vznik svobodné demokratické společnosti.

Naše příspěvky
Letošní léto bylo ve znamení velkých veder, které naši klienti špatně snášeli. V zahradě většinou sedávali v altáncích nebo jsme jezdili do Baţantnice, kde bylo v parku příjemněji. Cestou se dokonce podařilo nasbírat i houby, kterých nejvíce viděla p. Diáková.
Koncem července přijela do domova zpěvačka Naďa Urbánková, na kterou se všichni moc
těšili. Byla velice milá, hezky vyprávěla, dokázala lidi rozveselit. Zazpívala všechny její
známé písničky. Ještě dlouho nám klienti připomínali, jak se jim představení líbilo.
Na závěru prázdnin, jako kaţdým rokem, se konala v Heřmanově Městci pouť. Personál se
snaţil prostřídat klienty tak, aby se kaţdý, kdo měl zájem, mohl na pouť podívat a koupit si
sladkosti. Jídelníček v domově byl přizpůsoben pouti i pondělnímu posvícení a všem moc
chutnalo.
Zajímavé byly i dvě přednášky o horách a horolezectví, které si připravil pan Jiroušek. Druhou přednášku zpestřil videem natočeným na zámku Sychrov, kde se konalo setkání dudáckých kapel a tančily se skotské tance.
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Je škoda, ţe léto pomalu končí, ale budeme věřit, ţe nás čeká ještě babí léto.
Pracovníci odd.L1

Vzpomínky na školu a na taneční!
Kdyţ začne škola, vzpomínáme, jak jsme šli do 1. třídy, jak jsme
pak vedli své děti poprvé do školy a svěřili je učitelům. Na svoji
první paní učitelku vzpomínám s láskou a jsem jí
i ostatním učitelům, vděčná za to, co nás naučili. Autoritu v té době
a úctu rodičů k jejich práci měli všichni kantoři. Dnes na ně myslíme a přejeme jim, aby si autoritu zase získali.
Ale další vzpomínka. Jak léta utíkala, my dospívali a mohli v 16,
nebo v 17 letech navštěvovat taneční hodiny. Nejdříve nám tanečníci šlapali na špičky střevíčků, poskakovali jsme podle rytmu bubínku, ale postupně jsme se všichni tančit naučili a na večírku na
rozloučenou jsme všichni vířili kolem sálu a byli jsme šťastni.
Jednu příhodu z tanečních chci vyprávět. Spoluţák měl rád jazz a
hudbu vůbec. Hrál na havajku a studium bral lehce bokem. Volný
čas věnoval svému koníčku – hudbě. V tanečních při tzv. korzu na4

bídl své tanečnici hašlerku, tenkrát dosaţitelný bonbon se slovy: „Nemohla bys říct tátovi,
aby mne zítra nezkoušel z dějepisu? “ Byla to dcera pana profesora. Ovšem ráno byl můj
spoluţák vyvolán k tabuli se slovy: „Nemáte náhodou hašlerku?“ – „Nemám, pane profesore.“ „Tak si sedněte, aţ půjdete příště do tanečních, předtím si zopakujte poslední látku a
uvidíme!“ Byl to přísný profesor, ale měl i pěkný vztah ke studentům. A hudebník tanečník
se vypracoval a úspěšně vystudoval vysokou školu.
Je doba tanečních, mladí se budou také těšit na tance, na nová přátelství. Budou tančit uţ jiné
tance, neţ jsme tančili my v roce 1950! Jak těm mladým přejeme jejich mládí a štěstí!
J. Rousková

Mateřídouška
Jaroslav Seifert

Je tak nízká, lidé chodí po ní,
čím víc ji šlapou, tím víc voní,
cvrčkům, kteří lidem nevěří,
hlídá někdy prahy u dveří.
Také jsem ji trhal v dávném čase,
do kytiček špatně vázala se,
teď jsem rád, kdyţ kvítek voňavý
zavoní mi někdy u hlavy.
Je uţ podzim, uţ je teskné září,
jako bych si četl v slabikáři,
vracejí se dlouhou řádkou let –
ještě umím něco nazpaměť.
A, b, c, d přeříkávám nyní,
teď uţ vím, čím vonělo to v skříni,
kdyţ maminka vzala ve svátek
šátek, plný bílých poupátek.
báseň dodala pí. Rousková
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Setkání
Jezdím mnoho let na kontrolu do pardubické nemocnice na oční oddělení. Znám tam pár
sester, které ještě neodešly do důchodu a které se ke mně hlásí.
Nedávno jsem se uviděla se sestrou Velehradskou, která mi řekla, ţe mne viděla, jak se procházím v zahradě našeho domova. Na můj dotaz, kde se vzala u nás v DPS, mi řekla: „Já tam
mám babičku, paní Koţenou.“ A tak jsme se domluvily, ţe paní Koţenou, 90letou naši klientku uţ znám, ţe krásně zpívá, zvlášť slovenské písničky a ţe jsme na lavičce mezi ostatními klientkami spolu zpívaly.
Je to milá, maličká paní, sice zapomíná vzhledem k svému věku, ale písničky nezapomněla.
Velice ráda se prý koupe ve vaně a libuje si v ní – k radosti sestřiček. Vzpomíná na Kristiánka, jestli za ní přijde a teskní. Uţ poznala prostředí, zabydlela se a uţ snad tolik nebloudí.
Jednou ji rozzlobilo, ţe tolik lidí tady sedí na lavičkách a nikdo nic nedělá na zahradě – co
by tady narostlo zeleniny! Hůlkou rozhrabovala kupku posekané a zmoklé trávy. Králíci by
si pochutnali a tady to shnije na kupkách. Vysvětlili jsme jí, ţe se to odváţí ze zahrady na
valníku. Nemáme tu ţádné králíky a sekačka trávu rozdrtí. Však po deštích narostlo tolik trávy, zahradnice bude sekat brzy znovu.
Ústavní zahrada je teď ozdobný nádherný park a o něj pečují naši zaměstnanci – zahradnice
a údrţbáři. Je vidět, ţe paní Koţená byla jako ţena z venkova zvyklá stále pracovat. Snad se
naučí tady také odpočívat a těšit se ze svého pobytu u nás a nebude se cítit opuštěná. Vţdyť
nás tu ţije tolik. Kdyţ zpívá, má veselé oči. Od její vnučky, sestry Velehradské, jsem vyřídila, ţe zase brzy přijde.
J. Rousková

Z provozu
Během času dovolených se nekonaly ţádné větší akce, přesto několik dalších vylepšení se
podařilo.
 nechali jsme postavit zastřešenou pergolu u prádelny a B1, aby při nepřízni počasí
nemusely převáţet čisté prádlo zaměstnankyně z prádelny do spojovací chodby, vystaveni dešti, větru…..hromům a bleskům
 nechali jsme opravit rampu u vrátnice, kde jezdí sanitky a klienti s vozíky, rampa má
nyní protiskluzovou dlaţbu
 do prádelny jsme pořídili dvě nové průmyslové pračky
 do kuchyně jsme koupili novou průmyslovou myčku nádobí
 údrţba natřela celý plot kolem objektu od Baţantnice aţ ke kuchyni
 firma Stavební konstrukce nám opravila mrazem poškozenou fasádu na oddělení D3
 do prádelny jsme nechali nainstalovat změkčovací zařízení na studenou vodu, které
nám umoţní změnu dávkování pracích prostředků a finanční úsporu
Zbyněk Jiroušek
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KONČÍ VÝZKUM.

13.10. 2010 KONČÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT FLU NG-006 = VÝZKUM
ÚČINNOSTI CHŘIPKOVÉ VAKCÍNY.
TATO STUDIE, VEDENÁ Prof. MUDr. Jiřím Beranem, CSc.
z Centra očkování a cestovní medicíny Hradec Králové, probíhala v letech 20082009.

Děkuji všem klientům, kteří s námi spolupracovali a podporovali
tento projekt.
Alena Vitvarová

Na odd. LO před necelým rokem nastoupila pí. Hergerová, která celé oddělení oţivila. Ţeny
ji velmi rády vyhledávají, neboť je společenská a veselá. Zasmějí se různým vtípkům, hlavně
nesedí na pokojích. Scházejí se nejvíce na chodbě, pouštějí si k tomu pěknou hudbu a vyprávějí si záţitky ze ţivota. Paní Hergerová se věnuje mnoha koníčkům… šije, háčkuje a nejvíce chce pomáhat na zahradě. Chtěla by se starat o záhonek, i kdyţ má k tomu těţší podmínky.
Zahrádku a kytičky má také ráda pí. Zemková, která se stará o zahrádku před svým pokojem. Spojovací chodba je rozkvetlá díky ní.
I kdyţ se necítí někdy dobře, přece jen jde zalévat a přesazovat. Jakmile nastoupí nový klient, tak ho pí. Zemková vlídně přivítá a několik prvních dnů se mu snaţí více věnovat a pomáhat. I nám se lépe pracuje, kdyţ vidíme spokojené klienty s úsměvem na tváři, ţe se dokáţí pobavit hlavně mezi sebou.
Sestry odd. LO a B1
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Dne 9.9. 2010 se konaly V LAMPERTICÍCH – SPORTOVNÍ HRY.
Zúčastnily se pí. Spálenská a pí. Marvanová.
Hry probíhaly ve dvou disciplínách. Házení šipek a kuţelky, při kterých se účastníci postupně vystřídali. Za účast dostali všichni soutěţící diplom. Pro všechny bylo připraveno dostatečné mnoţství občerstvení. V odpoledních hodinách hrála na terase domova ţivá hudba, při
které se tančilo. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme proţili příjemný den.

Relaxační centrum
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Naše plány…
Léto je pryč, teplých dnů ubývá a našim klientům uţ bude v zahradě zima. Klienti z našeho
oddělení mají do zahrady kousek, a proto, jak to bylo moţné, jiţ brzy ráno posedávali po lavičkách. Kdyţ počasí dovolilo, i v zahradě poobědvali.
A co teď, kdyţ se venku ochladí a začne foukat? Nápad by byl. Viděly jsme v televizi ukázku pletení košíků a dóziček z novinového papíru. Moc se nám to líbilo. Napadlo nás, ţe bychom se mohly pokusit s našimi klienty o něco podobného.
Zatím sbíráme staré noviny a informace, jak na to. Uţ jsme si sehnaly instruktorku, která
nám přijde poradit. Pokud nám to půjde, rádi své výrobky ukáţeme ostatním klientům.

Sestry oddělení D3 a D4
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Nashledanou léto….
Pomalu začíná ţloutnout listí, blíţí se podzim.
Se smutkem se ohlíţíme za odcházejícím létem a chytáme poslední teplejší paprsky.
I kdyţ……letošní červenec nám připravil opravdu horké chvilky, a to doslova.
Na našem oddělení L2, které je pod střechou, bylo těţko klientům i zaměstnancům.
Vedro sálalo ze všech koutů i koutků. V takových podmínkách se velice těţko ţije i pracuje.
Starý člověk navíc nepociťuje ţízeň a je velice těţké doplnit tekutiny, které by byly třeba.
A tak nám přibývaly ještě zdravotní problémy.
A zaměstnanci? Ti odcházeli domů někdy na pokraji sil.
Takţe vlastně – těšíme se vůbec na příští léto?
Hodně bychom si přáli na našem oddělení klimatizaci, která by vše vyřešila, ale chápeme, ţe
zatím na ni nejsou peníze. Snad se někdy dočkáme a bude se nám ţít a pracovat „chladněji“.
Ivana Mejstříková
Houbaříme.
Houbaření patří ke koníčkům hodně lidí a ani my nejsme výjimky. Letos se jich urodilo hodně, a proto jsme se s klienty p. Starým, pí. Havlíčkovou, pí. Pěknou a pí. Forštovou vypravili
do nedaleké Baţantnice. Přálo nám počasí, a kdyţ paní Forštová našla první podhříbek, všem
nám to dodalo chuť dál hledat. Hub bylo opravdu velké mnoţství: hříbky, podhříbky, babky,
klouzci a dokonce i kozáci. Klientům i nám se procházka moc líbila a radost jsme měli i z
houbového úlovku.
A jak ty houby dopadly? Byla z nich přece výborná smaţenice.
odd. L2
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Co vše jsme zažili!
Přinášíme vám malý přehled kulturních akcí, které proběhly od července do září.
Ve čtvrtek 28.7.2010 vystoupila v našem domově známá zpěvačka paní Naďa Urbánková
s muzikanty Lubošem Javůrkem a Petrou „Šany“ Šanclovou. Paní Urbánková nám zazpívala
nejen své známé hity, ale také nové písničky. Vystoupení si nenechali ujít klienti ani zaměstnanci.

5.8.2010 si pro nás připravil pan Jiroušek přednášku o Walliských Alpách.
2.9.2010 proběhla druhá přednáška pana Jirouška o dovolené v Solnohradsku. Toto vyprávění bylo doplněno o video ze Skotských her na zámku Sychrov.
A co nás čeká v měsíci říjnu?
V sobotu 2.10.2010 v odpoledních hodinách vystoupí divadelní soubor Kvítek.
Ve středu 6.10.2010 se uskuteční vyprávění o Boţeně Němcové a jejím díle Babička. Vyprávění bude doplněno o prohlídku několika výtisků knihy Babička.
A v sobotu 23.10.2010 se uskuteční setkání vedení našeho domova s rodinnými příslušníky,
příbuznými a známými klientů.
Ve dnech 26. a 27.10.2010 proběhne v kulturní místnosti burza ošacení.
sociální oddělení
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Narozeniny budou slavit
Říjen:
paní Rulíková Marie
paní Černá Terezie
pan Starý František
paní Feniková Božena
pan Valenta František
paní Diáková Mária
paní Málková Věra
paní Smolíková Anna
paní Syrovcová Vlasta
paní Lidická Eliška
paní Štěpánková Jarmila
paní Ondrušková Jaromíra
paní Michálková Blažena
paní Picpauerová Marie
paní Stýblová Marie

6.10.1931
8.10.1915
8.10.1920
9.10.1921
9.10.1940
16.10.1923
17.10.1935
18.10.1921
19.10.1923
21.10.1920
21.10.1923
22.10.1919
23.10.1924
24.10.1921
24.10.1925

Listopad:
paní Machačová Marie
paní Štulínová Drahomíra
paní Mariniová Vlasta
paní Satkeová Stanislava
paní Svobodová Miroslava
paní Bláhová Marta
paní Plašilová Božena
pan Hrubý Jaromír
paní Horáková Emilie
paní Rešetárová Mária
paní Tréglová Jiřina
paní Spálenská Jaroslava

3.11.1924
4.11.1932
8.11.1934
10.11.1935
11.11.1925
12.11.1949
14.11.1919
16.11.1929
16.11.1937
18.11.1922
20.11.1919
25.11.1933

Prosinec:
Paní Wimmerová Jiřina
pan Orosz Václav
slečna Vyhnálková Marie
pan Vlasák Josef
pan Hála Luboš
paní Sobotková Milada
paní Duchečková Marie
paní Kotěšovcová Hana
paní Vladyková Růžena
pan Paar Vlastimil
paní Klimešová Zdeňka

1.12.1926
3.12.1935
3.12.1956
9.12.1937
9.12.1955
12.12.1912
12.12.1929
13.12.1914
16.12.1927
16.12.1943
17.12.1923
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paní Mencová Věra
paní Kožená Marie
paní Čepová Vincencie
paní Danihelková Marie
pan Kočí Jaroslav
paní Kubištová Jiřina
paní Marvanová Alenka
pan Kroutil Josef

20.12.1920
22.12.1921
22.12.1925
23.12.1934
25.12.1923
25.12.1931
27.12.1929
28.12.1930

Blahopřejeme !

Vítáme nové obyvatele
Červenec 2010
paní Bartošíková Anežka
paní Hovorková Elena
pan Šponar Antonín

7.7.2010
16.7.2010
20.7.2010

Srpen 2010
paní Švadlenková Marie
paní Bakešová Miloslava
paní Hromková Marie
paní Kudláčková Božena
pan Blažek Miroslav
paní Kadaňková Miloslava
paní Hvolková Růžena
paní Lidická Eliška

6.8.2010
12.8.2010
12.8.2010
12.8.2010
17.8.2010
23.8.2010
27.8.2010
30.8.2010

Září 2010
paní Čepová Vincencie
paní Volfová Marie
paní Duchečková Marie
pan Jelínek Ladislav
pan Houfek Jaroslav
paní Jindrová Marie

3.9.2010
9.9.2010
13.9.2010
16.9.2010
20.9.2010
22.9.2010

a přejeme příjemný pobyt !
pan Solnička Jaromír ukončil 20.7.2010 pobyt v našem domově a odešel do domácí péče
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S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili
Červenec 2010
pan Frýda Jaroslav
pan Rudolf Rudolf
pan Horák Miroslav
paní Pernicová Anna
pan Šponar Antonín

1.7.2010
8.7.2010
14.7.2010
24.7.2010
25.7.2010

Srpen 2010
paní Loskotová Slavomíra
paní Culková Bohuslava
paní Vojáčková Anna
paní Vohradníková Marie
paní Benešová Vlasta
paní Netíková Věra
paní Soudková Milada
paní Hromková Marie

3.8.2010
7.8.2010
8.8.2010
15.8.2010
19.8.2010
20.8.2010
23.8.2010
25.8.2010

Září 2010
paní Malínská Věra
paní Strouhalová Jiřina
pan Lavička Antonín

12.9.2010
19.9.2010
22.9.2010

Čest jejich památce !
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