Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 55.

listopad 2014

Zámecké listy

Dušičky a tradice aneb Svátky zemřelých
Svátek zemřelých, zesnulých, Dušičky... Někdy se až pletou různé názvy pro
tento svátek. Zodpovězme tedy otázku: proč tolik názvů pro jeden den?
Někoho to poplést opravdu může. Podle křesťanské tradice jsou Dušičky
vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni.
1

Nedosáhli ještě věčné blaženosti a procházejí zatím fází očišťování; podle
katolické tradice ještě pobývají v očistci. V římskokatolickém kalendáři najdeme
u 2. listopadu název Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, protestanti ale tento
den znají jako Památku zesnulých. Zastavme se nejprve u slova...zesnulý. Jistě,
jde o obrazné pojmenování zemřelého. Ale ne tak docela to souvisí s představou,
že se člověku po smrti zdá "věčný sen". Slovo
zesnulý je odvozeno od základu sen...tedy od
kořene, se kterým souvisí i slovo spáti. Tento
základ označoval spánek. Zesnulý byl tedy ten,
kdo přešel do "věčného spánku". Minule jsme
naznačili, že svátek Dušiček souvisel s
pohanskými tradicemi. Možná se budete divit,
ale církev podpořila tento svátek dost brzy.
Výroční vzpomínka na zesnulé byla poprvé
spojena s veřejnou slavností po roce 998, kdy ji
ve francouzském reformním klášteře v Cluny
zavedl benediktýnský opat Odillo. Ale teprve mezi 11. - 13. století se svátek
rozšířil do 18 dalších evropských zemí. V Římě svátek zdomácněl až ve 14.
století. Od roku 1915 mohou kněží katolické církve toho dne sloužit 3 mše (na
památku válečných obětí). Ke svátkům zemřelých se vztahovala řada lidových
pověr a zvyků. V předvečer Dušiček prý duše vystupují z očistce, aby si jednou za
rok odpočinuly od svého trápení. Rodina se proto sešla a naplnila lampu máslem
(místo oleje: aby si duše mohly potřít spáleniny); blízcí se večer napili studeného
mléka (nebo se jím postříkali: aby se duše ochladily). Dodnes lidé 2. listopadu
navštěvují hřbitovy, aby zavzpomínali na své pozůstalé. Naši předkové na hroby
pokládali také kamínky; dnes tam lidé pokládají věnce a květiny a zapalují
svíčky. Tato světýlka jsou tedy v českém prostředí projevem vzpomínky (a
přeneseně i pozměněnou formou staré tradice). V řeckém a pravoslavném
prostředí se ale objevuje i zvyk výročního přípitku na hrobě, tradičního jídla na
hřbitově apod. To ale nebývá běžné v listopadu (pokud někde nepůsobí příklad
západní církve). Tradiční slovanské slavnosti předků, které byly spojené s
návštěvou hřbitova (tzv. dzaidy čili "dědy" jarní, radunica, a dziady letní),
probíhaly obvykle v úterý po první neděli velikonoční nebo v době kolem
červnových letnic. Tento zvyk se přenesl do církve pravoslavné i řeckokatolické.
Kromě toho se slavily dziady podzimní a zimní (v sobotu před 26. říjnem nebo
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před masopustní nedělí, kdy se hodovalo doma). Zajímavé je i to, co se na svátky
Všech svatých a Dušiček dříve doma jedlo. Leckde se peklo i zvláštní pečivo, tzv.
dušičky. Těmi se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela i chudí lidé v obci. Na
území jihočeského Doudlebska se pekly dokonce tzv. všesvaté rohlíky nebo
všesvaté dušičky; ty ale byly větší než pečivo na jiných místech Čech.

Plánované akce na měsíc listopad
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlety Kladno, Praha
Kuželky – Rokycany
Nákupy na vánoce
Posvícení Hřebeč

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Slaného (popř. Kladna) spojen s nákupy, návštěvou cukrárny,
restaurace
Výlet do Slaného, návštěva bazénu, solné jeskyně
Mikulášská zábava
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Vánoční jarmark, prezentace Domova Pod Lipami Smečno
Plnění individuálních plánů
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Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy
ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb, výroba vánoční dekorace
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
4. 11. 2014 – CESTOMÁNIE- Turecko
11. 11. 2014 – CESTOMÁNIE- Co dali Češi světu
18. 11. 2014 – CESTOMÁNIE- Lázně Luhačovice
Felinoterapie
6. 11. 2014 – Pravidelné setkávání s dětmi ze ZŠ Smečno -seznámení
19. 11. 2014 – Richard Adam – Stará láska nerezaví
20. 11. 2014 – Pravidelné setkávání s dětmi ze ZŠ Smečno – výroba
adventních věnců
28. 11. 2014 – Slavnost světla – rozsvícení vánočního stromu ve Slaném

Naše akce v říjnu
Říjnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Cvičení
Setkaly jsme se 16. 10. 2014 krátce před 13 hodinou. „Tak jak dneska
budeme trávit čas?“ Byla jsem překvapená, že klientky chtěly individuálně cvičit
a oddechnout si při masáži. Tak to bylo super, v pokoji byla vždy každá sama a
vůbec se nestyděla, procvičovaly jsme správné dýchání, potrápily líné svaly na
krku, zádech, břišní svaly a dále to bylo cílené cvičení při různých zdravotních
potížích. Na závěr tohoto cvičení byl relax v podobě masáží zad. Bylo to
nádherně vydařené odpoledne a řekly, jsem si, že alespoň 1 – 2 x měsíčně
budeme takto aktivní.
Za službu CH Slaný - D. Skorkovská
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Procházka
Dne 26. 10. 2014 se přibližuji k domu, kde bydlí naše klientky, z dálky už
mávají. No a já zase vidím, že jsou připravené, těší se a budeme mít společný
zážitek. „Tak co dnes?“ Odpověď: „půjdeme ven, je tam hezky.“ Já už vím, že to
bude cesta za malými daňky. Cestou počítáme auta, říkáme barvy, sledujeme čilý
provoz na silnici, díváme se po přírodě. Všechny klientky jsou nedočkavé, zda
uvidíme zvířátka či nikoliv, a co budeme dělat, pokud je nikde neuvidíme. To by
byla opravdu škoda. No a k našemu údivu jsme je v dálce spatřily, ale hned
k nám neběželi. Napadlo nás, posbírat jablka a tím je nějak nalákat k sobě. A
podařilo se - takovou tlupu jsme dosud neviděly, přehozená jablka od nás začaly
chroupat, dívali se na nás, ale k plotu na pohlazení tentokráte nepřišel ani jeden
daněk. Vůdce skupiny se zamotal parožím do kusu hadru, sledovaly jsme, jak
dokáže zápasit s tím, co mu překáží. Podle dobré nálady bylo vidět, že klientkám
túra prospěla, byly spokojené, krásně vyvětrané.
Za službu CHB Slaný D. Skorkovská
Návštěva cukrárny
Konečně se dnes po náročném dopoledni, kdy se uklízelo, nakupovalo,
vařilo a peklo dostalo na již dlouho plánované posezení v cukrárně. Odpoledne
jsme se vydaly na delší procházku. Klientky ještě netušily, že se zastavíme cestou
zpět domů v cukrárně – bylo to pro ně připravené překvapení a samozřejmě
velmi příjemné. Každá klientka si vybrala dortík dle svého výběru, c huti a
k tomu si samozřejmě objednaly kávičku nebo čaj. Poseděly jsme hezkou
hodinku v příjemném prostředí s milou obsluhou a pak se vydaly zpět domů.
Klientky byly velmi překvapené a také moc spokojené s dnešním odpolednem.
Za chb3 Seidertová D.
Návštěva restaurace
Na tento sobotní den, jsme si společně naplánovaly oběd v restauraci.
Nejdříve jsme zašly na náměstí, kde se konala soutěž o nejlepšího Slánského
voříška. Pejskové se předváděli se svými páníčky. Měli, zde dvě disciplíny ve
kterých ukazovali, jak umí poslouchat na povel a pak překážkovou dráhu, kterou
si během soutěže vyzkoušelo jedno z neposedných dítek – samozřejmě se
všechny diváky dokonale pobavilo. Dokonce proběhlo vystoupení jednoho
pejska s paničkou na hudbu, kde pejsek probíhal pod nohami, skákal přes ruce a
nosil si misku – to se děvčatům moc líbilo. Ve finále bylo vyhlášení těch
nejšikovnějších, focení a také ceny. Soutěž končila přesně v poledne, tak jsme se
vydaly do nedaleké čínské restaurace na Londě. Klientky si pochutnaly na
kuřecím s nudlemi a na zapití je už téměř samozřejmostí coca-cola. Vše proběhlo
v naprosté pohodě a klidu. Děvčata byla hodně spokojená, protože věděla, že po
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návratu domů je čeká káva a zmrzlina. Byl to velice příjemný den, který si jistě
brzy zopakujeme.
Za chb3 Seidertová D.
Nákupy
V sobotu 18.10 ráno jsme se rozhodly vydat se za nákupy na Kladno do OC
Oáza. Vypadalo to, že počasí nebude nic moc, když jsme ráno v 8.10 hod
nastupovaly do autobusu MHD u nás na sídlišti, byla mlha a pošmourno, ale již
při přestupu na autobusovém nádraží se klubalo sluníčko a na Kladně na nás už
koukalo a hřálo, až nezvykle na říjnový den. Prošly jsme si obchody, nakoupily za
ušetřené kapesné, a nežli jsme se nadály, nastal čas oběda a proto jsme zašly do
restaurace, kde jsme si všichni daly kuřecí řízek, jen s tím rozdílem, že někdo
s opečeným bramborem a někdo s hranolkami. Po obědě jsme se vydaly na cestu
zpět. Jelikož bylo, jak už jsme říkaly hezké počasí, cestu zpět jsme si užily ještě
procházkou z autobusového nádraží pěšky, po návratu už jsme jen poseděly u
kávy a popovídaly si o hezkém dnu.
S klienty CHB zapsala Fučíková
Česání jablek v zámecké zahradě
Po krátkém létě nám opět začal podzim a s tím je spojeno nejen padání
listí, ale i jablek, či jiného ovoce,
nebo ořechů. V zámecké zahradě je
spoustu jablečných stromů, tak
jsme se vydali na jejich sběr.
Z původního
úmyslu
doplnit
nezbytné vitamíny a posbírat pár
jablek na štrúdl jsme nakonec
naplnili
několik
papírových
bedýnek. Doma jsme je potom
roztřídili, něco zavařili, nastrouhali
do mrazničky a upekli si výborný
koláč a štrúdl. Zbytek jsme si
uskladnili na zimu. Z padlých jablek
budeme dělat sušený a pečený čaj, který doplníme sběrem šípků, takže podzimní
virózy u nás nemají šanci. K mlsání u televize nasušíme křížaly. Sběr jablek
v naší zahradě nám rozhodně prospěl, určitě se tam příští rok znovu vydáme.
Za CHB Přelíc Řepová Lucie
Výstava historických kočárků v OC Šestka
I když ráno byla mlha, že by se dala krájet a sluníčko bylo schované daleko
za mraky, tak i přesto jsme se opět vydali do Prahy. A protože nás zajímá
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historie, tak tentokrát naše volba padla na výstavu historických kočárků, která
probíhala v OC Šestka. U nejstarších vystavených kočárků se doba výroby
datovala od roku 1870 až skoro po současnost. Někteří z nás tam našli i ten svůj,
ve kterém nás vozili rodiče a široké příbuzenstvo. A nad těmi nejstaršími nás
zase udivovalo, v jakém dobrém stavu se nacházejí. Pak jsme jako obvykle
navštívili Albert, kde si děvčata koupily barvy na vlasy, aby byly krásné, mlsky a
něco dobrého po večeři. Autobusem jsme se přepravili do Metropole na Zličín,
kde jsme chvíli poseděli u fontány a krátce si odpočinuli, kochajíc se barevnými
vodotrysky. A abychom si v autobuse sedli a mohli si v klidu vychutnat cestu
domů, vydali jsme se na celkem dost dlouhou jízdu metrem s přestupem na
Dejvickou a odtud již rovnou do Hřebče.
Za CHB HŘEBEČ: Stiborová Pavla
Výlet na Kladno
Byl pátek, den jako každý
jiný a my jsme se rozhodly, že
vyrazíme na výlet na Kladno.
Bohužel počasí nám od rána
nepřálo, neboť pršelo a nepřestalo
ani během dne. Výlet jsme tudíž
zrušily a domluvily se, že pokud
bude v sobotu příznivější počasí,
tak vyrazíme na Kladno. A povedlo
se, protože sluníčko nám svítilo už
od rána. Z autobusového nádraží
ze
Slaného
jsme
vyrazily
autobusem na Kladno. Šly jsme na pěší zónu a nákupy vánočních dárků mohly
začít. Podívaly jsme se do všech obchůdků, které nás zaujaly na první pohled.
Nákup vánočních dárků se povedl ke spokojenosti všech. Po úspěšných
nákupech jsme se odměnily sladkou tečkou nakonec…
Společně s klientkami z CHB zapsala Chvapilová
Říjnové akce
POSTIŽENÍM“

za

službu

„DOMOV

PRO

OSOBY

SE

ZDRAVOTNÍM

HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA
V neděli 26. října 2014 proběhla v prostorách zámeckého sálu „Halloweenská
diskotéka.“ Tato akce byla zajištěna na základě přání některých uživatelů. Cílem
bylo oslavit tento svátek (před křesťanským svátkem „Všech svatých“) se vším
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všudy, zkrátka jak se patří. Z výše uvedeného důvodu každé oddělení si zajistilo
karnevalové masky a posléze vše vypuklo. Za
doprovodu oblíbených hitů se na sále objevilo
několik hejkalů, dýní, lesních žínek, víl a jiných
populárních postaviček. Bylo to vskutku vydařené
odpoledne, všichni si libovali nad připraveným
občerstvením, neboť se podávalo pečené kuřecí
maso. Dále bylo zajištěno nealkoholické i alkoholické
pivo, limonády a sladká tečka na závěr v podobě
frgálového moučníku. Na závěr došlo k vyhlášení
nejlepších karnevalových masek a tanečníků. Bylo to velice těžké rozhodování.
za poskytovanou sociální službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Říjnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY “
Senior Minichor
Ve středu 29. 10. 2014 nás navštívil pěvecký sbor kralupských seniorů
„Senior Minichor“. Účinkující v dobovém oblečení si pro nás připravili kabaretní
pásmo písní z první republiky s názvem“ Ku Praze uhání vlak“. Představení se
všem velmi líbilo a v prosinci se těšíme na další setkání!
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Výročí
Anderlová Alžběta – 70 let
Bolehovský Jan – 91 let
Gutmanová Jaroslava – 65 let
Janda František – 91 let
Jilmová Anna – 91 let
Juppa Miloslav – 82 let
Kratochvíl Antonín – 77 let
Sládková Věra – 87 let
Suchánková Jana - 69 let
Vejrážka Václav – 88 let
Wienerová Dagmar – 92 let
Fousková Miroslava – 52 let
Janebová Růžena – 62 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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