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Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

STRANA 2

Slovo úvodem

STRANA 2

čekají nás dny mladého podzimu. Jeho postupné 

stárnutí a zmoudření povede i nás lidi k hlubšímu 

zamyšlení nad prožitými léty. Někdo začne bilancovat 

a jiný se s pohledem na nové životní výzvy začne těšit 

na další kilometry svého života. Tak je to s námi lidmi 

a tak je to i s přírodou, jejíž jsme součástí. Ona ve své 

podzimní mladosti doslova hýří všemi barvami. Je to 

její poslední vzedmutí před nástupem zimy. Poslední 

výdej sil a pak už se tiše stáhne do země ke kořenům 

a s klidnou ospalostí bude čekat na nový impuls a na 

povel „ vpřed.“ Ale to již bude jiná kapitola. 

Váš tým ergoterapie
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Novinky z domova

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali 

o zahájení provozu  Lékárny Pod Lesem, která je 

umístěna v budově C v blízkosti dětské skupiny. 

Vstup do lékárny je možný z horního parkoviště 

v době od pondělí do pátku od  8:00 do 11:00 hodin   

a od 13:00 do 16:00 hod. 

Každý měsíc bude  pro Vás vždy připraven aktuální 

leták s akčním zbožím sortimentu lékárny. Letáčky 

naleznete na pobytovým oddělení, ve vstupní hale 

domova či přímo v prostorech lékárny. 

Dále pro Vás připravujeme věrnostní program lékárny 

"Zdraví o krok blíž".  Členové věrnostního programu 

získávají výhody v podobě výhodnějších cen na 

vybrané produkty a připsání bodů za každý nákup 

volného prodeje. 

Veškeré další informace Vám poskytnou pracovníci 

Lékárny Pod Lesem ve výše uvedených otevíracích 

hodinách.
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Příběhy neobyčejných lidí

Denně se potkávám se skvělými lidmi, kteří 

vyprávějí své příběhy a rekapitulují svůj život. 

Ráda se s vámi podělím o příběh jedné úžasné paní:

„Když přemýšlím o svém životě a konám inventuru 

mezi dobrým a nepodařeným počínáním, potěšilo mne, 

že přece jen dobro má převahu. 

Podle lorda Chesterfielda, 

je poznání příjemným a nutným 

útočištěm těm, kdo se dožili 

vysokého věku a já mohu 

konstatovat, že za 10 let budu 

stoletá stařenka. Můj život byl 

celkem šťastný, protože štěstí 

nezávisí na vnějších podmínkách, 

nýbrž na vnitřních, nezáleží, co člověk má, kým je, 

nebo co dělá. Rozhodující je, co si o životě myslí 

a na tom jsme se s manželem vždy shodli.
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V manželství musí existovat láska a přátelství, 

základem lásky je úcta. Snažili jsme se, aby naše děti 

vnímaly tuto souhru, protože děti jsou nejlepší imitátoři 

přirozeně a automaticky napodobující. Teď, kdy si děti 

založily své vlastní rodiny, mě nezbývá pozorovat jen 

z dálky jejich život a výchovu jejich dětí.

Nepoučuji, nekritizuji, neradím, pokud o radu  samy   

nepožádají. Jsem šťastná, že jsou zdravé a občas použijí 

na výchovu dětí názor svých rodičů.

Svou samotu vyplňuji vzpomínkami, četbou, poslechem 

dobré hudby a cvičím si paměť. Snažím se ukládat věci 

na stálé místo, opakuji si abecedu a podle každého 

písmene určuji nějakou věc, jméno, rostlinu a podobně. 

Vnímám všemi smysly přírodu a po návratu domů si 

znovu promítám v myšlenkách reprodukci, co mě na 

procházce zaujalo. 

Občas si povídám sama se sebou, pomáhá mi to 

soustředit se a snadněji si pamatovat. Protože paměť 

je závislá na smyslech, využívám různé zvuky, vůně 

a podobně.  Aby mohl mozek více zpracovávat 

a ukládat informace, je třeba i dostatečný spánek.
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Největším uměním při tom, 

jak stárnout, je neuzavřít 

se do sebe, nezanevřít na přátele, 

nezávidět, když vidím líbat se 

mladé lidi, ale umět si dokázat 

říct, vždyť si to také zažila.

Stáří má být žní života, starý 

člověk jako z pohádky – milý 

a laskavý.

Chtěla bych být babičkou, která 

se stále usmívá, i když třeba 

nemá zuby. Večer pak 

poděkovat Pánu Bohu, že jsem 

zase jeden den přežila.“ 
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Sté výročí Československa

„Moje tři setkání“

Ve dnech, kdy se blíží oslavy 100letého výročí jedné 

z nejdůležitějších událostí našich dějin, rád bych k této 

příležitosti přispěl i mým příspěvkem. Vzhledem 

k tomu, že poslední století bylo přímo přesyceno 

politickými a sociálními změnami, jež náš život velmi 

ovlivnily a ohromný význam tehdejší události překryly, 

rád bych se do této doby vrátil. Skončilo 300 let 

podoby našeho národa a náš lid opět mohl svobodně 

vydechnout. Jak praví básník „Vláda věcí Tvých opět 

do rukou Tvých se navrátí, o lide český “. Tímto bych 

chtěl připomenout výlučnost této doby.

Moji rodiče v době světové války stáli na pokraji života. 

Otec pocházel z chudé rodiny drobného zemědělce 

z Jižních Čech, v pořadí 4 z 10 dětí a po skončení 

školní docházky pracoval v hospodářství. V době 

vypuknutí I. světové války mu bylo 16 let. Brzy byl 
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povolán k armádě, takže když válka skončila, neměl 

ve 20 letech prakticky žádnou přípravu pro další 

zaměstnání, tak odešel do Prahy, kde se mu podařilo 

nastoupit jako strážník k uniformované policii. 

Matka ač rodačka z Jižní Moravy v době ukončení 

války měla 16 let a jako nejmladší z 10 sourozenců 

se též musela o sebe postarat. Přišla do Prahy a získala 

místo pomocné kuchařky v rodině jednoho manažera 

Svazu cukrovarníků. Jeho vila stála v rajonu, kde můj 

otec vykonával obchůzky a tak se jedna mladá 

kuchařinka zakoukala do jednoho strážníka a vznikla 

láska na celý život a později i celoživotní svazek. 

Jelikož to bylo jen několik málo let po skončení války, 

národní hospodářství se teprve probouzelo a tím i 

bytová výstavba vázla. Tak nadšeně přijali nabídku 

matčina zaměstnavatele na zajištění bydlení.

V té době se Svaz cukrovarníků finančně podílel na 

výstavbě dvou domů v překrásném prostředí na Letné, 

jen několik set metrů od Letenských sadů a mým 

rodičům nabídl možnost získat byt, jež pozůstával 

z jedné suterénní (sklepní) místnosti se společným 

sociálním zařízením se sousedem, což byl domovník. 
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Vezmeme-li v úvahu finanční možnosti mladých 

manželů a stav bytové výstavby, byla to přece jen 

možnost mít střechu nad hlavou. Takže když náš národ 

oslavoval desáté výročí osvobození od konce od 

I. světové války a jásal, v těchto dnech potkala mé 

rodiče „tragická“ událost, a sice že jsem se narodil. 

Tuto katastrofu přijali statečně a připravili mi nádherné 

dětství. 

Náš byt byl, jak jsem již uvedl, ve sklepě obrácen 

do dvoru. Měl jedno okno, pod nímž jsem měl stolek, 

kde jsem se později učil násobilku a vybraná slova 

a zároveň se stával odborníkem na ženská lýtka. Jediné 

co jsem z okna viděl, byly lýtka služebných dívek při 

vynášení smetí do popelníku a klepání koberců tamtéž. 

Nešlo o obyčejný dům, ale svým způsobem byl 

výjimečný. Bylo to dáno občany, jež zde bydleli. 
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Své rané dětství zde prožívala i jedna holčička, z níž 

se později stala velmi známá osobnost naší kultury. 

Byla to Stellinka Zázvorková, naše budoucí divadelní 

a filmová stálice. Dále zde žila i rodina hrdiny odboje 

a legionářského velitele Medka, jehož syn Ivan se stal 

kancléřem prezidenta Václava Havla. Žil zde též i jeden 

malíř, jménem Herbert Masaryk, syn našeho pana 

prezidenta, jenž ho v našem domě navštěvoval. 

Jednou se moje maminka rozhodla, že se půjdeme projít 

do Letenských sadů. Zatímco zamykala dveře u chodby, 

já vyběhl těch několik schodů k domovním dveřím 

a jelikož jsem již dosáhl na kliku, snažil jsem se dveře 

otevřít. Ale o totéž se z venkovní strany pokoušel jeden 

velmi vysoký pán. Po otevření dveří jsem se sice 

pokoušel jej přetlačit, což se mi nepodařilo. Jak mi 

později řekla matka, tak mne pohladil po hlavě a řekl 

něco jako „chlapečku málem jsi mě porazil“. Jak jsem 

později zjistil, tak tehdy proběhla moje první, ale 

zároveň i poslední audience u hlavy státu. 

Druhé setkání s tímto velikánem mělo zcela již jiný 

charakter. Došlo k němu o několik let později a opět jej 

připomenu slovy básníka. „To kalné ráno, 14. září na 

věky napsané v kalendáři, to kalné ráno to si pamatuj 
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mé dítě“. Bylo to ve dnech, kdy nás opustil 

prezident T. G. Masaryk navždy. Tehdy 

jsme s otcem přišli na Hradčanské náměstí, 

kde se vinul několika tisícový had lidí. 

Zařadili jsme se nakonec průvodu a pomalu, 

několik hodin postupovali. Prošli jsme 

kolem Španělského sálu do široké chodby, 

kde stál katafalk s ostatky tohoto giganta 

naší historie. V hlubokém smutku jsme 

procházeli kolem a já měl poslední možnost 

se mu hluboce uklonit. Poté jsme se přes 

Druhé hradní nádvoří vrátili domů. To bylo 

mé druhé a velmi smutné setkání.

Poté následoval život s mnoha kotrmelci 

a pohlavky, smíchem i slzami, prostě jak 

život normálně plyne. Až ke konci mé 

životní dráhy jsem měl poslední příležitost 

na setkání s T. G. Masarykem. Bylo to 

v tomto roce a zařízení, když jednou přišla 

do mého pokoje paní Mgr. Čečetková 

a zeptala se, zda jsem ochoten odpovědět 

na několik otázek. Jsem velmi rád, že jsem 

souhlasil a že se z tohoto setkání vyvinula 

velmi příjemná debata.
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Při její otázce na moje záliby jsem jí odpověděl, 

že mám velkou lásku k literatuře, a že moje knihovna, 

kterou jsem celý život tvořil, obsahuje zhruba půl 

druhého tisíce knih. Můj oblíbený autor byl Karel 

Čapek. Že jsem si velmi oblíbil jeho Knihu Apokryfů, 

ale že je jedna jeho kniha, kterou se mi získat 

nepovedlo. Touto knihou jsem myslel Hovory s T. G. 

M., jež v době, když jsem knihovnu zřizoval, byla na 

indexu. Za několik dnů mi paní Mgr. Čečetková obě 

tyto knihy v univerzitní knihovně vypůjčila a přinesla. 

S velkou radostí, i když s problémy, které díky svému 

věku mám se zrakem jsem přelouskal knihu Apokryfů 

a začal číst Hovory. Tato kniha pozůstává ze dvou částí. 

V první části pan prezident hovoří o své pedagogické 

a publikační činnosti. Rozebírá tam svůj postoj 

k Hilsneriádě což byla vražda Anežky Hrůzové 

a rasově motivovaný postup proti údajnému pachateli. 

Dále příprava a řízení odboje, po získání svobody 

diplomatická práce při obnově státu. V druhé části 

se zabývá otázkami rázu filozofického. I když moje 

znalosti tohoto oboru jsou velmi nízké, ba přímo 

nulové, přesto mne tato diskuze velmi zaujala a i když   
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mé názory na základní otázku filozofie, na otázku 

prvotnosti hmoty a vědomí se s názory pana prezidenta 

T.G.M. ne zcela ztotožňují, bylo toto mé poslední 

setkání i když vlastně skutečným setkáním nebylo, 

velmi hluboké a poučné. Děkuji osudu, že jsem měl 

možnost se s tímto velikánem takto rozloučit.

Napsal p.  J. Kubart z pobytového oddělení A5
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Zahradní terapie

Většina našich uživatelů měla v mládí silné sepětí 

s půdou. Práce v hospodářství a na zahrádce vyplňovala 

veškerý jejich volný čas, proto jim byla nabídnuta 

aktivita, při které mohou své nabyté zkušenosti zúročit 

v našem malém zahradnictví - v truhlících.

Sazeničky jsme si vypěstovali výsevem semínek salátu, 

jahodníku, lobelek, aster, cínií, afrikánů a červených 

salvií. O pravidelné rosení semínek se podělilo několik 

žen, které je podle vzájemně dohodnutého rozpisu 

chodily zalévat do relaxační zahrady, kde jsme měli na 

oknech umístěné mini skleníky. Vzešlé rostlinky jsme 

následně pikýrovaly, a potom přesazovaly do květináčů 

a truhlíků.

Pánové se zapojili při impregnaci truhlíků, které 

opatřili několika nátěry laku. 

Kromě vypěstovaných sazeniček jsme si do truhlíků 

vysadili bylinky, jejichž vůní se mohl potěšit nejeden 

z uživatelů.
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Po přesazení sazeniček do truhlíků se o pravidelnou 

zálivku na terase A2 staraly převážně p. Vágnerová 

s p. Outlou a na terase A3 p. Adlerová, která si vysadila 

i begónie. Díky letošnímu horkému létu si ani neumíme 

představit, kolik vody musely ženy do truhlíků nanosit. 

Patří jim za to a také personálu z pobytového oddělení 

A2 velký dík a obdiv. Ostatní ženy se průběžně podílely 

na odstraňování uvadlých květů.

Naše kvetoucí truhlíky jsou mobilní, proto dělaly radost 

nejen na terase, ale také na pokojích u ležících 

uživatelů. V rozzářených očích se odrážela modrá barva 

lobelek, která kontrastovala se žlutí afrikánů a se svěží 

červenou barvou salvií. Na odděleních jsme měly také 

možnost ochutnat vypěstovaný salát, připomenout si 

vůni levandule a občerstvit se lahodným čajem z bylin.
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Svatý Václav 

český kníže a mučedník 

Brzy oslavíme svátek Václava, který připadá na 

28. září. Od roku 2000 je tento den státním svátkem 

nesoucím označení Den české státnosti, nicméně 

je spojován hlavně s osobou svatého Václava, patronem 

České země a symbolem české státnosti. Na jeho počest 

se po celé republice konají mše, náboženské poutě 

a oslavy. A tak jsme si pro vás přichystali krátký článek 

o této významné osobnosti naší země.

Zemřel v roce: 929/935 

Je považován za patrona: Čech, 

Moravy; míru; sládků.    

Jeho atributy jsou: dva andělé, 

hrozny a klasy, korouhev či 

kopí s praporem, orlice, kníže 

na koni, štít a zbroj.     
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Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ludmila jako matka 

jeho otce Vratislava I. mu pro život dala cennější 

výbavu než jeho vlastní matka, Drahomíra. Naučila 

ho křesťanským zásadám, ctnostem, základům 

moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, 

který ochránil český národ před podmaněním 

od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní povznesení 

Čech a dal důkaz naší rovnocennosti s ostatními 

zeměmi Evropy. 

ŽIVOT

Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká 

zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl lid 

z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Kníže 

Václav vždy jednal čestně a podle křesťanské lásky. 

Pro dobro národa se snažil o pozvednutí morálky 

a pokřesťanštění země. Měl zájem na vzniku českého 

biskupství, ale zřízení nebylo v jeho možnostech. 

Nedostatek kněží pomáhal Václav řešit jednáním 

o povolání kněží z jiných zemí. Osobně měl Václav 

touhu podílet se také na přípravě obětních darů pro 

slavení mše svaté. Fr. Palacký v Dějinách národu 

českého uvádí, že "v doprovodu jednoho sluhy tajně 

chodil do polí a vinic, žal pšenici a sbíral hrozny, 
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a vlastní rukou vykonával všechny práce, které byly 

potřebné k zhotovení hostií a vína ke mši pro kněze." 

Tento autor se také zmiňuje, že kníže Václav pro 

konání skutků milosrdenství a zbožnosti volil často 

i noční dobu. 

Nespokojení šlechtici uvažovali o odstranění knížete 

a v touze po radikální změně se obrátili na Václavova 

bratra Boleslava, o němž věděli, že by o trůn stál. 

Kníže Václav měl ve zvyku účastnit se ve své zemi 

poutních slavností a výročí posvěcení kostelů. 

Na svátek sv. Kosmy a Damiána byl proto pozván 

do Boleslavova sídla, v jehož blízkosti byl kostel 

zasvěcený těmto mučedníkům. Po bohoslužbách 

vyhověl prosbě bratra Boleslava, zúčastnil se u něj 

hostiny a zůstal přes noc. Již při hostině byl prý 

varován přítelem, že se proti němu chystá úkladný 

útok.   

Za noci se Václavovi odpůrci sešli s Boleslavem 

u Hněvsy a dojednali zavraždění Václava ve chvíli, 

kdy podle svého zvyku půjde na jitřní. Bylo 

rozhodnuto, že mu už nebude dopřáno vkročit do 

chrámu. 



STRANA 2
STRANA 19

Při odchodu od Boleslava se s ním Václav setkal ve 

vratech a děkoval mu za pohostinnost. Boleslav se ho 

nato snažil ještě obdarovat ranou mečem do hlavy, ale 

Václav jako silnější se mu ubránil a dodal: "Bůh ti to 

odpusť, bratře!" a pospíšil si k chrámovým dveřím. Na 

Boleslavovo volání o pomoc pustili se Hněvsa, Česta a 

Týra za Václavem. Ten, ač zraněný, stačil po doběhnutí 

k chrámu chytit se pouze kruhu ve dveřích, které byly 

úmyslně zamčeny. Zde po probodení Hněvsovým 

mečem skonal.   

POVĚSTI

ZROZENÍ SV. VÁCLAVA

Na jaře roku 903 narodil se 

knížeti Vratislavovi a jeho choti 

kněžně Drahomíře prvorozený 

syn. Bylo to na Novostrašecku 

v hradu Stochově. Sotva křestní 

voda skropila kněžice, zahořela 

nad celým hradem čarokrásná 

hvězda. Tu se probudil starý 

ovčák a kráčel za ní k hradu. 

Tam spatřil knížecí komornou 
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BLANIČTÍ RYTÍŘI

a otázal se jí, co znamená ten hradní shon, který zde 

nikdy nezažil. Ona odpověděla, že narodil se kněžic 

a jmenuje se Václav. Starý ovčák se velmi radoval 

a pronesl sudbu, ať je Václav vznešenou osobou, z níž 

by český národ čerpal ve zlých dobách. Poté zatnul 

svoji dubovou pastýřskou hůl do země a v tu chvíli 

na ní začaly rašit pupeny. 

Před dávnými časy, když Čechy přepadl zákeřný 

nepřítel, sebral Zdeněk Zásmucký množství 

dobrovolníků a obsadili horu Blaník. Statečně 

odolávali, ale nakonec podlehli. Po boji se přátelé 

padlých vydali na bojiště pohřbít své blízké, ale nenašli 

ani jednu mrtvolu. Devátého dne po krvavém boji 

slyšeli kolem vrchu řinčet zbraně. Viděli také Zdeňka   

Zásmuckého a jeho 

druhy cvičit na 

koních. Po chvíli 

zašli do skály a ta 

se za nimi 

s rachotem zavřela. 
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ŠUMPERSKÁ LEGENDA

Až bude v Čechách nejhůře, zjeví se na Karlově mostě 

svatý Václav s družinou blanických rytířů, jeho kůň 

vyrýpne kopytem skrytý kouzelný Bruncvíkův meč, 

který je ukryt v pilíři. Tím mečem Václav seseká všem 

nepřátelům hlavy a zavládne trvalý mír. 

V šumavské legendě se zase dozvídáme o chrabrých 

rytířích, kteří se po odvalení velkého balvanu z Boubína 

objeví, aby spolu s Václavem zachránili naši zemi. 

PŘED BITVOU U KOLÍNA

Dnešní Václavské náměstí 

v Praze, dříve Koňský trh, 

se jmenuje podle návrhu Karla 

Havlíčka Borovského z r. 1848. 

Na místě Národního muzea stála 

Koňská brána zvaná též brána 

sv. Prokopa. Roku 1757 jednou 

o půlnoci se před ní objevil 

Václav na bílém koni. Prohlásil, 

že jede na pomoc ke Kolínu 

a zmizel. Druhého dne se zde 

strhla bitva. 
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VZNIK SVATOVÁCLAVSKÉHO CHORÁLU

V letech 1278 - 1283 vznikl mohutný a slavnostní 

zpěv a slavný český chorál Svatý Václave. Je to 

nejvznešenější česká modlitba. 

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, 

pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison. 

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. 

Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, 

Kriste eleison. 

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš 

smutné, 

zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison. 

Zdroj: CHLUMSKÝ, Jan. sv. Václav [online]. [cit. 2.8.2018]. Dostupný na WWW: 

http://catholica.cz/?id=4696 

Zdroj:  AUTOR, Neznámí. Legendy o Sv.Václavovi [online]. [cit. 2.8.2018]. Dostupný 

na WWW: https://referaty.aktuality.sk/legendy-o-sv-vaclavovi/referat-7147
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Strom - symbol života         

                                                   

Podzimní téma časopisu Zpravodaj budu tentokrát 

věnovat stromům. 

Se stromy jsem se setkávala už jako kojenec, kdy mě 

maminka v kočárku nechávala před domem a já dle 

jejího vyprávění pozorovala koruny stromů, cvrkot 

v nich, kdy jsem byla tím nejspokojenějším miminkem. 

Už jako malá holka, jsem ráda lezla po stromech 

s kluky. Dodnes si pamatuji na starou břízu, kde jsme 

seděli hodiny a vyprávěli si příběhy našich hrdinů. 

Rodiče nás mnohokrát musely svolávat domů, protože 

život a volný čas hlavně v letních měsících trávený 

v lese nabízel celou řadu dobrodružství a mnohokrát 

se na hodiny zapomínalo. 

Se stromy byl velmi úzce spjat život mého dědečka, 

který velkou část svého života trávil v lese jako 

myslivec. Společnost mu dělal lovecký pes (irským 

setr) Darga.   
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Jako školačka a studentka jsem ráda 

na podzim sbírala kaštany, nosila je 

v kapse, pro svůj tvar, léčivé účinky 

a také tajemství, které vždycky slupka 

kaštanu skrývala. 

Stromy mě začaly provázet dál a to 

mým profesním životem v kurzech 

a výuce psychologie. Přesvědčuji se 

čím dál častěji jak úzce jsou životy 

stromů a lidí spjaté, ať už v symbolické 

podobě, strom jako archetyp lidské 

postavy a psychiky (kořeny – 

podvědomí, kmen – ego, koruna 

kontakt s okolím) tak psychosomaticky 

v oblasti dendroterapie, která zkoumá 

vlastnosti stromů a jejich léčebný vliv 

na člověka. Se symbolem stromu se 

setkáváme již v Bibli (kniha Genesis), 

a to u Stromu poznání, z kterého 

Adam a Eva ochutnali jablko, za tento 

prvotní hřích byli vyhnáni z ráje. 
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Strom se v mytologii objevuje také v mladší době 

kamenné, severské mytologii tak mytologii keltské. 

Do povědomí se dostává symbolika, vlastnosti stromů 

v keltském kalendáři dle astrologického znamení. 

Jelikož byli Keltové velmi úzce spjati s přírodou, 

dokázali z ní mnoho vyčíst. Celý kalendář funguje 

v souladu s ní, jednotlivé stromy a rostliny mají svůj 

charakter.   Zde je velmi stručný přehled, zkuste najít 

ten svůj.     

BERAN - 21.3. - 20.4. - planeta - MARS - 

akát, dub, olše, tůje 

BÝK - 21.4. - 20.5. - planeta - VENUŠE - 

jilm, ořešák, topol, tis 

BLÍŽENCI - 21.5. - 20.6. - planeta - 

MERKUR -borovice, habr, jasan, kaštan 

RAK - 21.6. - 20.7. - planeta - MĚSÍC - bříza, 

jabloň, olše 

LEV - 21.7. - 20.8. - planeta - SLUNCE - 

borovice, jilm, topol, švestka 
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PANNA - 21.8. - 20.9. - planeta MERKUR - 

jilm, lípa, olše, vrba 

VÁHY - 21.9. - 20.10. - planeta - VENUŠE - 

jilm, modřín, olše, ořešák 

STŘELEC - 21.11. - 20.12. - planeta - 

JUPITER - buk, habr, jasan, modřín 

ŠTÍR - 21.10. - 20.11. - planeta - MARS - 

hrušeň, kaštan, ořešák, třešeň 

KOZOROH - 21.12. - 20.1. - planeta - 

SATURN -buk, bříza, jabloň, jilm 

VODNÁŘ - 21.1. - 20.2. - planeta - SATURN 

- borovice, jabloň, topol 

RYBY - 21.2. - 20.3. - planeta - JUPITER - 

jasan, javor, lípa, vrba 

Mgr. Alexandra Čečetková 

manažer sociální péče
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Stále ještě letní teploty a slunce na modré obloze nás 

přivítaly  na prvních Dobrovodských sportovních hrách. 

Celé společensko – sportovní odpoledne se neslo 

coubertenovském duchu: „Není důležité zvítězit, ale 

zúčastnit se“. Dobrá nálada, smích, „urputné" zápolení 

a posezení pod košatými duby se skvělým pohoštěním, 

bylo doprovázeno hudbou ze 70. let. Mladí i ti dříve 

narození si odnášeli domů nejen pěkné ceny, 

ale především hezké zážitky z příjemně stráveného 

odpoledne.   
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Od rána jsme se nemohli dočkat, jaké disciplíny pro 

nás i ostatní tety připravily. Povídali jsme si o tom, 

že budeme soutěžit vedle dospělých a ani trochu se 

nebáli. Jsou to naši kamarádi, které potkáváme na 

procházkách.Dopoledne jsme cvičili, poslouchali 

pohádky a v poledne snědli celý oběd. Pan kuchař 

je náš kamarád a vaří samé dobroty. 

Dobrovodské sportovní hry pohledem 

  dětí z Dětské skupiny Rybičky

Odpoledne před domovem přivítala paní ředitelka 

soutěžící a všichni tleskali. Hry nás bavili. Jen nevíme, 

jak tety, věděly že máme rádi požárníky. To byla 

legrace stříkat vodou na cíl. Učíme také naše ručičky 

motat provázky. Soutěž s housenkami jsme zvládli na 

jedničku. Puzzle, kroužky a kuželky máme moc rádi 

a chytání rybek byla velká zábava. Zvířátka schovaná 

v hrníčcích nám potrápila hlavičky. Přišli fandit i rodiče 

a my se na konci mohli pochlubit krásnými cenami 

a diplomy.   
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Dobrovodské sportovní hry pohledem 

  pečujících osob  z Dětské skupiny 

Rybičky

Děkujeme všem, kdo se na těchto hrách podíleli. Víme, 

kolik úsilí a práce stojí za jejich přípravou. Za krásný 

přístup ke všem soutěžícím, jejich milé úsměvy 

a trpělivost. Takové akce nám pomáhají podpořit 

a urychlit vývoj šikovných a zvídavých dětí, a to naše 

Rybičky jsou. 

Marcela Bydžovská 

vedoucí Dětské skupiny Rybičky 
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Fototerapie

S přibývajícími podzimními dny a ubývajícím denním 

světlem nás opět přepadá pocit, že léto je za námi a ta 

dlouhá a úmorná zima před námi. Meziobdobí podzimu 

a nejen toho, si můžeme docela hezky zpříjemnit.

O fototerapii jsem slyšela již před x lety a to v době, 

kdy jsem ještě studovala na vysoké škole.  Součástí 

terapie u alergiků resp. atopiků byla tehdy i tzv. 

biolampa, která „slavila„ obrovský úspěch u dětí 

i rodičů dětí v pomoci zmírnění nebo dokonce 

i vyléčení těchto problémů, stejně i poúrazových stavů. 

Čas běžel a já se znovu s tématem fototerapie setkala 

coby pedagog, kdy jsem od svého studenta vyslechla 

chválu na léčbu světlem, která se s úspěchem používá 

ve Skandinávii, a tím se předchází nebo léčí psychické 

problémy lidí (deprese) spojené s nedostatkem světla 

v této části světa.



STRANA 2

STRANA 31

Co je vlastně světlo?

Pohledem fyzika to je část elektromagnetického záření, 

které je schopné zachytit naše oko a to v rozmezí 390 - 

760 nm (nanometrů). Světelnou  délku  pod a nad těmito 

hodnotami označujeme jako infračervené a ultrafialové 

záření.

Jak nám světlo pomáhá?

Díky světelnému záření dodáváme do těla tolik 

potřebný vitamín D, má protizánětlivý efekt, zpomaluje 

degenerativní procesy, urychluje látkovou výměnu, 

odbourává stres, vyrovnává poruchy biorytmu, zlepšuje 

imunitu, zbavuje ospalosti a pocitů únavy, léčí deprese.

Kdy je vhodná doba?

Nejlepší je léčbu světlem  aplikovat  v ranních hodinách, 

kdy je dobré tělo aktivovat na rozdíl od večerních 

hodin, kdy nastupuje vyšší produkce melatoninu 

(spánkový hormon) a tím bychom potlačovali jeho 

produkci a naopak si problémy s usínáním přivodili.



STRANA 2

STRANA 32

Jak fototerapie probíhá?

Energii si můžeme „dobít“ sami a jednoduše např. 

zvýšením svítivosti  žárovek, pobytem u moře, 

na horách.  Existují specializovaná zařízení jako např. 

světelné boxy (light box) s min. int. 2500 lux s 

odstupem od zdroje cca 40 cm, simulátory svítání 

(světelné budíky).

Naše tělo je velmi chytré a dává nám jasně najevo 

„co se mu nelíbí“, proto poslouchejme naše vnitřní 

hodiny a dopřejme si, co potřebuje nejen naše tělo, 

ale i duše. 

Mgr. Alexandra Čečetková 

manažer sociální péče
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Domácí řád

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o aktualizaci Domácího 

řádu Domova důchodců Dobrá Voda, který nabyl 

účinnosti od 1. 9. 2018.

Kromě drobných úprav je zde zaznamenána změna 

ve vyplácení důchodů, které Vám jsou vypláceny 

z České  správy sociálního zabezpečení vždy k 15. dni 

v měsíci. V předchozím období byla při výplatě 

hromadným seznamem z ČSSZ uplatňována tato praxe: 

pokud 15. den v měsíci připadl na sobotu, byl vyplácen 

v pátek. Pokud připadl na neděli, zůstatek byl vyplácen 

v pondělí.
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Na základě změny 

legislativy (§ 116c zákona 

č. 582/1991 Sb.) budou 

důchody z České  správy 

sociálního zabezpečení 

Praha k 15. dni v měsíci 

vypláceny formou 

položkových převodních 

příkazů. Připadne-li den 

splatnosti důchodu na 

sobotu, neděli nebo státem 

uznaný svátek, výplata 

zůstatku důchodu bude 

provedena až následující 

pracovní den.

Mgr. Renata Tetourová 

vedoucí sociálního úseku 
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Artróza malých kloubů

Artróza, která postihuje malé klouby ruky, může být 

velmi bolestivá. Pohyb je při tomto onemocnění přesto 

velmi důležitý. Tento typ artrózy se většinou objevuje 

v páté dekádě a uvádí se, že každá druhá žena po 55 

letech a každý třetí muž po 60 letech má artrózu 

alespoň jednoho malého kloubu prstů ruky. Mezi 

rizikové faktory tohoto druhu artrózy patří vyšší věk, 

ženské pohlaví, zvýšená tělesná váha, přetěžování 

kloubů těžkou fyzickou prací nebo sportem a také 

genetické vlivy. Artróza drobných kloubů ruky 

je svízelná na léčbu. Přesto je možné od potíží, 

které ji doprovází, výrazně ulevit, a tak zpomalit její 

vývoj. V některých případech se volí operativní řešení.

Pacient by měl být poučen, jak má chránit klouby ruky, 

aby se odstranily negativní mechanické faktory. 
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Proč postihuje artróza prstů především starší občany, 

u někoho se rozvíjí bez bolesti a u jiných se opětovně 

klouby bolí a rozvine se u nich zánět? Na to nedokáže 

věda zatím přesně odpovědět. Ukázalo se ovšem, že 

mnoho řemeslníků a pianistů má i ve stáří bezvadné 

kloubní plochy u kloubů rukou. Lidé u těchto profesí 

Další důležitou součástí léčby je cvičení. V jedné 

německé studii bylo zjištěno, že pacienti, kteří byli 

vzděláni  v tom, jak chránit klouby a k tomu měli 

doporučeno cvičení  na posilování svalů, měli zlepšenou 

funkci rukou a počet pacientů nutných léčit byl pouze 

dva ze dvaceti.
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musí neustále pohybovat rukama. Tyto pravidelné, 

časté, opakované pohyby pravděpodobně fungují jako 

prevence artrózy.

V zásadě může artróza postihnout všechny klouby ruky. 

Nejčastěji se rozvíjí jako první artróza u 

karpometakarpálního kloubu. Tedy kloubu mezi 

zápěstím a hřbetem ruky.

Tři pravidla při artróze

Chlad nebo teplo. Teplo dělá často dobře. Podporuje 

látkovou výměnu a uvolňuje křeče ve svalech. Při 

akutním záchvatu zánětu to platí naopak. Studené 

aplikace zmírní bolest.

Pohybovat ve směru osy. To podporuje tekutinu 

v kloubech a zvyšuje pohyblivost. Prsty byste přitom 

neměli pootočit, šikmo zatížit nebo přetahovat.
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Správně zatěžovat. Přenášejte zátěž stejným způsobem 

jako tašku při nákupu. Rozložte zátěž do obou rukou 

rovnoměrně. Pokud jedete pro větší nákup, je rozhodně 

lepší vzít si na to auto.

Když si pacienti sami na vlastních rukou vyzkouší, 

jak dobře jim dělá například řepková lázeň, jak jejich 

klouby reagují na teplo nebo chlad a jak ulevují pohyby 

rukou při masírování, většinou jsou pak plně 

přesvědčení o účinku těchto procedur.

Když bolesti stále nepolevují i přes přísně dodržovaný 

léčebný režim, může na řadu přicházet operativní 

řešení. Podle kloubu ruky a podle článku prstů se volí 

různá technika. U prostředních kloubů se kloub chrání 

protézami z pyrokarbonu. U koncových kloubů se 

nejlépe kloub vyztuží šroubem.

Zdroj:  http://penzista.net/zdravi/co-pomaha-pri-artroze-malych- 

kloubu-ruky/
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Křížovka
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Pro volné chvíle


