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Zámecké listy

PROČ SLAVÍME VELIKONOCE?
Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo
třetího dne po jeho ukřižování, k němuž došlo kolem roku 30 či 33 v blízkosti
významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů
Hospodinem z egyptského otroctví.
V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním
úplňku, tedy na měsíc březen či duben (viz Výpočet data Velikonoc). Slovanský
název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen.
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Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v
listech apoštola Pavla (kolem roku 50). Nejstaršími mimobiblickými doklady
jsou pak spory 2. století o datum slavení Velikonoc a Velikonoční homilii
Melitona ze Sard z 2. století.
Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je
významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě
nese. Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápají jako naplnění
starozákonního obrazu přejití Izraelitů Rudým mořem při východu z Egypta.
Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které
vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého (letnice).
První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv. Lidové zvyklosti spojené s
Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských
Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v pohanských
oslavách příchodu jara.

Velikonoce v katolické církvi
Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 1. nikajský koncil. Podle
nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku.
Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli.
Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od
23. března do 26. dubna. Více viz výpočet data Velikonoc.
Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií Neděle Vzkříšení (která
završuje velikonoční triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a
trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha svatého.
První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den Velikonoc je
slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a
jeho oslavení u Otce.

Velikonoční symboly
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista,
neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
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Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k
smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak
zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako
znamení života.
Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody,
je ozdobena znamením kříže a symboly Á a Ů, tj. začátku a konce věků, jimiž je
Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při
každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též
rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus
prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s
Bohem.
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo
zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života
a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat;
důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se
nesměla jíst v postní době.
V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal
Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své
kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme
vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v
pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii
představoval zajíc Krista.
Nenáboženské velikonoční tradice
Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i
mimo církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně
důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba
vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup.
Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě
velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. V Česku je prastarou tradicí
hodování a pomlázka.
Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých
známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je spletena z osmi, dvanácti nebo až dvaceti čtyř proutků a je obvykle
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od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými
stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější
velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce
malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”
Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být
vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem
zájmu mužů o ženy.
Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži
barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají
být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost.
V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na
muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč Českem mírně mění.

Velikonoční zvyklosti v zahraničí
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky již prakticky nenáboženským
svátkem, takže mnoho amerických rodin se účastní jen velikonočního veselí
okolo zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno.
Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonočním
zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí.
Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka.
V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd.
Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je
například Poirot Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou
čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih.
Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami.
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Plánované akce na březen 2016
Seznam akcí za poskytovanou službu:
„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“














Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Výlet do Slaného spojen s návštěvou divadla
Výlet do Slaného za účelem návštěvy bazénu
Oslava svátků a narozenin
Matějská pouť
Oslava Mezinárodního dne žen
Výlet do Rokycan – Kuželkový turnaj
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Pěší výlet do Štemberka
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy
ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb

Naše akce v únoru 2016

DVĚ HUDEBNÍ ODPOLEDNE
V PROSTORÁCH ZÁMECKÉHO SÁLU
Začátkem měsíce února, přesněji šestého Domov pro osoby se zdravotním
postižením navštívila bigbeatová kapela Kiks. I když některým klientům tento
žánr nic neříkal, i tak se pustili do tance dle rytmu hudby, ostatní pouze
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poslouchali. Nejlepší tanečníci byli obdařeni dárky v podobě triček, kšiltovek a
CD. Byla velká škoda, že si klienti nemohli zazpívat, jelikož pro ně byly skladby
dosti neznámé.
za poskytovanou sociální službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Dne 18. února 2016 navštívil zámek pan Černucký, aby klientům se svojí
ženou zahrál a zazpíval několik písniček ze svého repertoáru. Zaznělo několik
písní na téma …„Různé zajímavosti a písně o mořích.“ Bylo to velmi příjemné
odpoledne, většinu písní účastníci znali, někteří je doprovodili i tancem.
Závěrem je třeba zmínit, že klienti nejvíce ocenili kontakt s publikem, který
dokázal výše uvedený udržet. Všichni se těší na další setkání!

za poskytovanou sociální službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Březen 2016

Sl. Hofmanová, sl. Kutíková APP Smečno (7.30 – 10.00 hod.)
Sl. Hofmanová každou středu škola na Smečně (8.30-14.30 hod.)
Výlet na Kladno, návštěva restaurace
7. ročník Josefínského jarmarku 19. března 10.00-17.00 hod.
Velikonoce – pečení beránka, barvení velikonočních vajíček

Chráněné bydlení 4
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22. 2. 2016
Tento měsíc byl v našem chráněném bytě celkem rušný, slavily se narozeniny sl.
Danieli Kutíkové a svátek slečny Jiřinky Hofmanové. Oslavy proběhly důstojně:
kytička, dárečky, občerstvení, přípitek s dětským šampusem s živou hudbou a
zpěvem. Ale není vždy veselo a také se stává, že někdo má zdravotní potíže a
musí do nemocnice.
To se u nás také stalo a při zpáteční cestě z nemocniční návštěvy jsme náhodně
zavítali na výstavu slánek pod Velvarskou bránou. Je to unikátní sbírka svého
druhu jediná na světě. Ta byla zahájena v dubnu 2011 a čítá více než 1.970
exponátů z různých koutů republiky i Evropy. Tento počet slánek není vůbec
konečný, některé jsou dřevěné, ze skla, porcelánu i novodobější z plastu.
Všechna děvčata si vše se zájmem prohlédla a byla velice nadšena ze Slánského
ručně vyšívaného kroje, který je zde vystaven a zapůjčen rodinou pana Kočky ze
Slaného. Také zde byla možnost nákupu hezkých pohlednic, tak toho klientky
využily a koupily si již velikonoční pohledy. Ještě drobné nákupy ve městě a
domů jsme šli o nějaký ten zážitek obohaceni, asi proto, že to vůbec nebylo
v plánu.
Za děvčata z CHB 4. napsala Pavlína Krejčíková.

Měsíční plán na březen CHB 1
Výlet do Prahy – nákupní centrum Zličín - 8.3.
Výlet do Prahy Velikonoční trhy Staroměstské náměstí -
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Pravidelná docházka do školy, chráněné dílny
Mytí oken a velikonoční výzdoba, pečení perníčků, barvení vajec
Nácvik a opakování činností spojených s chodem domácnosti.
Vycházky po okolí poznávání přírody
Oslava svátku sl. Světlana – 20.3.

Měsíc únor v chráněném bydlení
Měsíc únor utekl jako voda. Počasí bylo jak na houpačce a tak jsme chodili ven a
některé odpoledne trávili doma. Údržba bytu, příprava jídla a nákupy to je naše
každodenní náplň dne. Volné chvíle trávíme vyšíváním, malováním, hrami na
tabletu, stolními hrami. Sledujeme telku, nebo své oblíbené filmy na dvd.
Tento měsíc jsme dostali chuť na Kebab, který nám velmi chutná. Na Valentýna
jsme navštívili cukrárnu – káva výborný zákusek, pěkné prostředí a příjemná
atmosféra. Hezky strávené odpoledne.
Tento měsíc nás doma navštívila paní pedikérka, která je velmi příjemná a
šikovná. A tak měl celý byt lehký krok. Její služby a přístup se nám všem velmi
líbil.
ChB 3 - Vlčková
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ÚNOR V CHB1
NA MĚSÍC ÚNOR JSME SI NAPLÁNOVALI VÝLET DO PRAHY DO MUZEA
HRAČEK, KTERÉ SE NACHÁZÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ – VÝLET SE MOC
POVEDL A VŠEM, KDO MÁ RÁD HRAČKY A PRAHU DOPORUČUJEME.
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Další výlet jsme podnikli do Kladna, dali jsme si tentokrát výborný oběd již nám
dobře známé hospůdce a poté dobře naladěné a plně zasycené jsme obešli
krámky a nakoupili dárky pro naše dvě oslavenkyně sl. Zuzanu a Simonu, které
měly narozeniny.
Oslavu narozenin jsme si uspořádali doma společně jsme upekli dort, vyrobili
chlebíčky, připili si na zdraví rychlími špunty poseděli jsme a bylo nám velmi
dobře.
Zbytek měsíce se věnujeme pravidelnými vycházkami v okolí bydliště, kreslíme,
vyšíváme a těšíme se na Velikonoce

Klientky z CHB1

Akce únor 2016
Měsíc únor je nejkratším měsícem roku, ale právě letos máme takzvaný
přestupný rok.
Přestupný rok má 366 dní, na rozdíl od běžného kalendářního roku, který trvá
365 dní. Tato nutnost vznikla proto, že rok trvá přesně 365,24219 dne (tento
časový údaj se nazývá tropický rok). Jednou za čtyři roky se vkládá jeden den
navíc ke srovnání času. Ale ani to není zcela přesné. Za tisíc let dojde k posunu o
7,81 dne, které budou proti skutečnosti přebývat.
Proto gregoriánský kalendář (v českých zemích přijatý roku 1584) upřesnil, že
roky dělitelné 100 jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li zároveň dělitelné i 400.
V našem bytečku na sídlišti v tomto krátkém měsíci nedošlo k žádným oslavám
ani výletům. Sl. Plecitá nadále dojížděla za prací u firmy APP na Smečno a jednou
týdně navštěvovala školu.
Jinak jsme se snažily upevnit již získané dovednosti při péči o vlastní
domácnost, každá dle svých možností. Čas se našel i pro naši zájmovou činnost
jako malování, vyšívání, zpívání, nebo pohádky na USB na odpoledne a podvečer.
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Poslední únorovou sobotu jsme se vypravily na návštěvu cukrárny Venezia
cukráře Pudila. Poseděly jsme u kávy a pak už zase pěknou vycházkou domů.
Za klientky CHB Slaný 2 zaznamenala Milfaitová
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Výročí
DS
Čermáková Hana – 67 let
Ďoubal Miroslav -73 let
Frolíková Květuše – 89 let
Hovorková Jiřina – 91 let
Jakubíková Emila – 75 let
Kottová Jaroslava – 86 let
Koudková Jiřina – 91 let
Krausová Jaroslava – 83 let
Lepeška Stanislav – 63 let
Lišková Ludmila – 74 let
Mazurová Marie – 80 let
Petrů Bohumil – 88 let
Pocner Jaroslav– 62 let
Škrábová Jarmila – 88 let
Štědrá Marie – 88 let
Valešová Blanka – 87 let
Voslařová Jiřina – 87 let
Zelenková Libuše – 87 let

DZR
Aulický Vladimír – 37 let
Blažková Marie – 69 let
Jedličková Irena – 70 let
Kalytiaková Eva – 61 let
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Kocábek Miloš – 71 let
Křovinová Pavla– 53 let
Novák Petr – 61 let
Nováková Marie – 70 let
Sehnoutková Bohumila – 42 let
Šiplerová Iveta – 42 let
Šornová Pavlína – 41 let

CHB
Benešová Kateřina – 40 let
Plecitá Bohumila – 64 let

DST
Kalousová Hana – 74 let
Kozel Pavel – 81 let

DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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