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Zámecké listy

Duben
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Před
přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc v roce. Slovo
pochází ze slova dub. Duben začíná stejným dnem jako červenec a v přestupném
roce jako leden. První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl
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spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje
počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém
a nestálém počasí v jiný čas.
Pranostiky pro měsíc duben
Březen - za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí.
Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží
k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší
pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich
počátky mnohé společnosti vykládají různě.

Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního
období. Jejich termín je pohyblivý a určuje se podle prvního jarního úplňku,
jelikož slunce a měsíc měly od pradávna rozhodující vliv na určování času.
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou
tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním
velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své
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jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka,
Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco
na Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo
výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky
kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by
se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku.
Pomlázka
Pomlázka je svazek různého počtu vrbových proutků spletených tradičním
způsobem a ozdobených barevnými pentlemi. Její počátky sahají minimálně do
středověku, kdy se o ní zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14.
století. Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomlazovat a šlehání
dívek má symbolizovat předání svěžesti mladých jarních prutů. V Česku a na
Slovensku má pomlázka
mnoho
jmenných
ekvivalentů podle regionální
závislosti:
dynovačka,
binovačka,
hodovačka,
karabáč, koleda, mrskačka,
šlehačka, šmerkust, tatar,
žíla a mnoho dalších. Podle
historika
a
publicisty
Vlastimila Vondrušky jde o
typický příklad toho, jak se
pod nánosem křesťanství uchovaly ozvěny pohanských rituálů a symbolů. Ve
středověku její užívání prý církevní preláti odsuzovali jako pohanství. Teprve
když se jim to nepodařilo, snažili se celé věci dát křesťanský smysl. A tak se
podle něj rozšířila doktrína, že na Velikonoce šlehá muž ženu proto, aby ji
potrestal, že je hříšná a aby nemyslela na necudnosti. "Středověká a renesanční
pomlázka byla zábava výhradně dospělých a byla značně nemravná. Tehdy totiž
prosté ženy nenosily spodní prádlo. Chlapci jim vyhrnovali suknice, šlehali je a
vyváděli s nimi i jiné kousky," vysvětlil Vondruška.
Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den
traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky,
jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst
pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst.
Bílá sobota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční
přináší velké hodování po dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy
jsou jidáše, mazance a velikonoční beránci.
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Původ sahá daleko za křesťanství
Všechny výklady Velikonoc spojuje společné téma smrti a zrodu nového života, v
jejich původu se však názory rozcházejí. Jejich počátky však s největší
pravděpodobností sahají do pohanských dob, kdy lidé oslavovali příchod jara a
plodnosti, což při tehdejším způsobu obživy znamenalo klíčovou životní otázku.
Plodnost a nový život symbolizují vajíčka.
Jako nábožensky organizovaná tradice se však Velikonoce poprvé objevily u
Židů, kteří slaví svátky Pesach k uctění Boží pomoci při vysvobození Izraelitů z
egyptského otroctví. Z tohoto pojetí pochází například beránek coby symbol
Velikonoc. Každá izraelská rodina obětovala mladého berana a jeho krví se
potřely veřeje domu na znamení ochrany. Uchránění, případně ušetření, je
překlad hebrejského slova pesach.
Podle některých historiků používali křesťané pro usnadnění christianizace
pohanských národů metodu, při které překryly stávající svátky svými vlastními
oslavami. Proto se dnes prakticky všechny křesťanské svátky včetně Vánoc a
Velikonoc kryjí s pohanskými. Také například pomlázky a jiné velikonoční
rekvizity mají původ v době dávno před Kristem.
Skutečností je, že Ježíš
Kristus měl zemřít kolem
roku 30 právě v blízkosti
svátku Pesach. Tuto událost
si křesťané připomínají
údajně od 6. století oslavou
Velikonoc, které fakticky
začínají
nedělní
bohoslužbou
na
počest
Ježíšova vzkříšení o Velké
noci a trvají padesát dní až
do Letnic slavností Seslání Ducha svatého na apoštoly.
Tradice
Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a
jiné se uchovaly dodnes. V české tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc
pondělí po Božím hodu velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je
mohou na oplátku polévat vodou (k tomuto účelu dříve v některých oblastech
sloužil následující den, takzvané odplatné úterý, kdy děvčata oplácela
pomlázkou hochům). Dívky obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky.
Toto pojetí má podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální podtext.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto
roční období se lidé snažili odpradávna přenést různými způsoby i do svých
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domovů, například v podobě obilí zasazeného v miskách a talířích. Zvykem
bývalo také nosit do kostela vrbové a lískové proutky a pučící jívové větve kočičky - které si lidé ozdobené a posvěcené vystavovali doma za svatými
obrázky.
Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku stále velmi oblíbené, podle průzkumu
společnosti Univeler se ukázalo, že velikonoční tradice dodržuje jen třetina (33
%) lidí. Naopak 35 % dotázaných uvedlo, že se jim velikonoční zvyky líbí, ale
mrzí je, že se už příliš nedodržují. Naproti 4 % lidí velikonoční tradice odmítá a
tedy je ani nedodržují.
Velikonoce v cizině
Ve většině zemí západní Evropy a v USA se praktikuje schovávání sladkostí a
drobností na zahradě, kde je děti hledají. Ve Finsku chodí koledovat děti
převlečené za čarodějnice, v Norsku se o svátcích vžila tématika vražd, takže
televize vysílají detektivky a v novinách vycházejí články, v nichž čtenáři hledají
pachatele.
V některých zemích, jako jsou například Filipíny, jsou Velikonoce spjaté s
krvavými průvody. Ve státech Střední a Jižní Ameriky se konají rozsáhlá procesí
za mohutné účasti věřících. V Rusku se slaví Velikonoce se zpožděním, protože
se pravoslavná církev drží starého juliánského kalendáře.
zdroj: internet
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Plánované akce na měsíc duben
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Oslava velikonoc
 Oslava narozenin a svátků
 Výlety po okolí
 Nákupy za kapesné – Slaný, Kladno, Praha

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Výlet do Slaného, návštěva bazénu
 Výlet do Slaného spojen s nákupy
 Výlet do okolí Berouna – Koněpruské jeskyně
 Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Plnění Individuálních plánů
 Oslava svátků a narozenin
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně
 Pálení čarodějnic, opékání špekáčků
 Oslava velikonočních svátků

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
 10. 4. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Chicago
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 17. 4. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Las Vegas
 24. 4. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- San Francisco
 CANISTERAPIE- s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou
 30. 4. 2013 Pálení čarodějnic

Naše akce v březnu
Březnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
MATĚJSKÁ POUŤ
Dne 25.3. jsme se společně všechna „chráněná bydlení“ vydali na
Matějskou pouť. Počasí nám sice moc nepřálo,ale náladu nám zvedl koncertnechyběl samozřejmě Michal David. Ten to rozparádil, tak jsme se tancem
zahřáli. Vystoupení obohatil i Bohuš Matuš a zpěváci vystupující v muzikálech.
Atrakce jsme moc nevyužili, ale celý areál jsme prošli, klienti si zakoupili mlsky
dle chuti. Zahřáli se teplým pitím a jídlem.Společná akce se vydařila bez
sebemenších zádrhelů.Děkujeme za zorganizování pí.Barochové a sl.Chvapilové.
Za všechny CHB Míčková
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Návštěva kina
Naše cesta za kulturou nás tento měsíc přivedla do městského kina ve
Slaném. Sledování televizní propagace na nový film Čtyrlístek ve službách krále,
nás silně motivovalo k návštěvě. V pátek zakoupení lístků a v sobotu se šlo. Naše
těšení bylo velké a očekávání ještě větší. Opravdu nás tento příběh, který si
pamatujeme jako děti z kresleného komiksu nijak nezklamal. Slzy smíchu
vystřídala chvíle napětí. Nakonec vše dobře dopadlo a to bylo moc fajn. Po cestě
domů bylo opravdu o čem povídat.
Vlčková L. - CHB 3

Březnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Společenský ples
Ve středu 27. 3. 2013se devatenáct uživatelů vypravilo do Mšece, neboť
přijalo pozvání od Bellevue, poskytovatele sociálních služeb na „Společenský
ples.“ K tanci a poslechu hrála skupina HAPPY BAND. Většina zúčastněných
uživatelů se vrhla ihned na parket, ostatní si notovali známé melodie. Bylo to
odpoledne vskutku příjemné, protože prostřednictvím plesu proběhla soutěž o
nejlepší taneční pár. Za náš domov nás reprezentovala paní Justová s panem
Novákem. Touto cestou jim velice děkujeme! Na závěr každý účastník obdržel
milou pozornost. Těšíme se na další setkání se známými osobami z výše
uvedeného zařízení.
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Březnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Odpolední posezení
Ve středu 6. 3. 2013 se v odpoledních hodinách konalo v jídelně NP
Odpolední posezení. Strhující vystoupení orientálních břišních tanečnic přeneslo
diváky do světa dálného východu.
V jídelně se postupně vlnily v bocích za doprovodu rytmické hudby a v krásných
kostýmech dvě tanečnice. Součástí vystoupení byl společný tanec se závoji.
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Výročí
Bendová Zdeňka – 66let
Kochánek Stanislav – 57 let
Michlová Jaroslava – 81 let
Mullerová Marie – 79 let
Müllerová Marie – 86 let
Somol Jaromír – 80 let
Šustrová Božena – 90 let
Tomáčka Jaroslav – 88 let
Vondrušková Vlasta – 90 let
Hnátová Dana – 44 let
Horvátová Irena – 46 let
Verešová Miroslava – 56 let
Hlaváčková Květoslava – 61 let
Frič Jiří – 70 let
Schmitzová Marie – 74 let
Karchňáková Světlana – 41 let
Šolcová Jaroslava – 68 let
Herynk Jiří – 63 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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