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VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ DNY A PRANOSTIKY
Tři Králové
Připomínka legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma
poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Proto se i tento
den nejčastěji odstrojuje vánoční stromek. Tři krále neboli Zjevení Páně
slavíme 6. ledna.
Svátek Tří králů je spjat s legendou, jež se vyvíjela více jak dva tisíce let. Její
obsah se postupem let měnil, základ ale vycházel z biblického příběhu z doby,
kdy se narodil Ježíš Kristus. V té době vládl v Jeruzalémě král Herodes.
Tenkrát přišli do Jeruzaléma tři mudrci z Východu (později byli považováni
za krále) a ptali se po nově narozeném židovském králi, jemuž chtěli vzdát
hold. Herodes je na základě rad svých rádců poslal do Betléma. Tam se
mudrcům zjevila betlémská hvězda, která je dovedla přímo do stáje

k Ježíškovi. Obdarovali zde svého pána zlatem, kadidlem a myrhou. Tu noc
jim zjevil sen a poradil
jim, ať se raději při své
zpáteční cestě vyhnou
městu Jeruzalému, což
také učinili. Podobný
sen se zjevil i Josefovi
(Ježíšův otec), který mu
radil, ať odvede svou
rodinu do Egypta, což
také učinil.
Herodese rozzlobilo, že se mudrci do Jeruzaléma nevrátili a ze strachu o moc
nechal v Betlémě a okolí zabít všechny chlapce do dvou let. Až když Herodes
zemřel, mohl se Josef s rodinou vrátit do izraelské země.
Až v 5. století našeho letopočtu byli tito tři mudrci - králové pojmenováni
jako Kašpar, Melichar a Baltazar (černé pleti). Dodnes je připomínají malé
děti - koledníci. Zatímco dříve se za ně převlékaly chudé děti, které tak měly
poslední možnost vykoledovat zásoby jídla na zimu, od roku 2000 tak činí
děti, které vybírají peníze na Tříkrálovou sbírku, jež pomáhá potřebným
lidem.
Žehnání domů a další zvyky
Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou
křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale
patrně počáteční písmena jmen "Tří králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak
se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat
- Kristus žehnej tomuto příbytku".
Tři křížky za písmeny (K+M+B+) přitom nejsou znaménky plus, ale
symbolizují Nejsvětější Trojici - tzn. Otce, Syna a Ducha Svatého.
V některých obcích se dodnes dochovaly Tříkrálové průvody, které vždy
procházejí obcemi a končí u jesliček, kde se hraje pro návštěvníky dobové
představení.
Mezi další zvyky patří věštění délky života. Každý člen rodiny zapálí stejně
vysokou svíci a komu dohoří nejdříve, toho si nejdříve odnese smrt v podobě
Morany. Pokud dým stoupal vzhůru a plamen byl jasný, čekalo dotyčného
nebe. Když svíce prskala, dým šel k zemi a plamen byl nerovnoměrný, čekalo
jedince peklo.

Pevné zdraví šlo také na Tři krále zajistit tak, že jedinec našel odvahu
a ponořil se do nějaké řeky či potoka. Nebo ten den vypil nalačno posvěcenou
vodu z kostela.
Dříve se také na Tři krále pekl mazanec, do kterého hospodyně zapekla peníz.
Ten, kdo peníz našel, byl zvolen králem, který mohl kropit dům a zahradu
svěcenou vodou a psát písmena s křížky nade dveře.
Tříkrálová mše
Konec Vánoc se vždy nesl v duchu setkávání s ostatními lidmi ze vsi, a to při
příležitosti bohoslužeb v kostelech. Při nich se světilo kadidlo, myrha, voda,
zlaté předměty a křída. S jejich pomocí se pak žehnalo lidským příbytkům.

Pranostiky na leden
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Lednová zima i na peci je znát.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Holomrazy - úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Leden jasný, roček krásný.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh
Na Nový rok o slepičí krok.

Na tři krále o krok dále.
Na Tři krále mrzne stále.
Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho polež

Plánované akce na měsíc leden
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování
nákupů a výletů
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Návštěva pedikérky v zařízení
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní
Chaloupkové
Měsíční individuální posezení
Plnění individuálních plánů
Přivítání Nového roku 2020, Novoroční ohňostroj
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně (dle přání klientů)

Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Oslava Nového roku
Novoroční ohňostroj
Docházka do APP, škola, Stacionář
Návštěva u lékaře
Cvičení jemné a hrubé motoriky
Vycházky do přírody
Návštěva cukrárny a kina ve Slaném

Oběd v restauraci
Úklid vánoční výzdoby
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Kreativní dílna
Čágobélo – Zahrada Kladno
Prosincové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Vánoční setkání v Petrovicích

Dne 10. prosince 2019 se někteří uživatelé z Domova pro osoby se
zdravotním postižením vypravili do Petrovic. Cílem této cesty byla účast na
vánočním setkání, které zprostředkoval Domov Domino ze Zavidova. Po
přívětivém přivítání a projevu paní ředitelky z výše uvedeného zařízení
zábava mohla začít. Po zaznění prvních tónů někteří účastníci z našeho
domova se vypravili na parket za účelem tanečních kreací. Ostatní posedávali
a zapojovali se zpěvem moderních a vánočních písní. Všichni si z tohoto
setkání odvezli mnoho zážitků, které prožili s „kamarády“ během tohoto
odpoledne. Vždyť to byla zábava vskutku vydařená!
za poskytovanou službu – DOZP

Prosincové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Prosinec máme ze všech měsíců nejraději,
vždy si pěkně vyzdobíme celý byt, moc se
těšíme na dobroty od Mikuláše. Dárečky od
Ježíška, milujeme pohádky a celou
atmosféru kolem chystání vánoc.

Pečení vánočky, přípravu a ochutnávání
cukroví, vaječného koňaku, porcování a
nákup kapra. Letos jsme bohužel nemohly
na trhy do Prahy a ani moc po výletech, ale i
tak jsme si krásný adventní čas užily.

Jako každý rok jsme u nás přivítaly paní starostku Štrobachovou, velmi pěkně
jsme si s ní popovídaly a jsme rády, že ji máme za opatrovníka, máme ji velmi
rádi. O Štědrý den k nám, zavítal pan ředitel Šála, popřál nám krásné vánoce,
také jeho návštěva nám udělala velikou radost.

Ježíšek nám naděli vše co jsme si přály, moc jsme si celý měsíc užily a těšíme
se na rok 2020.
Vše přejeme mnoho štěstí zdraví a spokojenosti v příštím roce a my si
přejeme, aby byl jako ten letošní, protože se máme moc dobře.
Klientky z CHB1

Měsíc jsme začali hned 2. prosince
čertovským rejděním ve Mšeci, kde
jsme se potkali s přáteli, zatančili si, a i
malou nadílku si přinesli. K večeru
jsme se vrátili v plném počtu, nikdo
nebyl čerty odnesen do pekla, a tak se
můžeme těšit na další rok :-)

Louskáček na ledě
Celodenní výlet vlakem s obědem v restauraci a shlédnutím lední revue- byl
další námi krásně prožitý adventní čas a zkrácení si čekání na Vánoce.

Louskáček je fascinující a tajemný příběh. Při zachování
klasického motivu a slavného námětu pohádky jsme se
ponořili do atmosféry kouzel, zázraků a magie.
Za celým projektem stojí ruský krasobruslařský šampion,
trenér a v posledních letech především úspěšný režisér Ilja
Averbuch. Louskáčka na ledě, ve které jsme shlédli
špičkovou akrobacii, fantastický zpěv, perfektní hudbu a
scénu, která nám často brala dech. Všem se výlet moc líbil, i
když se mnozí vrátili ucaprtaní, unavení, ale pomyšlení na
nedělní přispání tyto pocity zahnalo.

Vánoční Praha.
V pátek 13. 12. jsme neplánovaně vyrazili do Prahy Poslední dobou nám
plánované akce z provozních důvodů nevychází. Naše rychlé rozhodnutí
stálo za to. Výlet se moc vydařil a všem se líbil. Autobusem od Billy jsme dojeli
na nádraží Veleslavín a odtud tramvají až do centra. Prohlédli jsme si vánoční
trh na Náměstí republiky a zašli na oběd do restaurace. Po chutném obědě
jsme prošli Václavské náměstí a vydali se na Staroměstské náměstí ke
stromečku. Po prohlídce náměstí a pořízení fotografií jsme si v kavárně dali
výtečnou kávu na zahřátí. Nechyběla ani ochutnávka tradičních dobrot.

Nezapomněli jsme ani na Janu, která si přála přivézt klobásu. Domů jsme jeli
opět tramvají a autobusem až k Bille. Celý výlet zakončila sněhová
chumelenice, která dala celému dni ten správný předvánoční čas.

Oslava narozenin.
V sobotu 14. 12. 2019 jsme uspořádali oslavu kulatin jedné z našich
obyvatelek. Připravili jsme pohoštění a pozvali i děvčata z vedlejšího bytu.
Oslava probíhala při poslechu známých melodií a družného hovoru. A 26. 12.
2019 jsme si naplánovali další oslavu narozenin, která se ponese ve stejném
duchu, jako ta předchozí.

16. - 20.12. Výstava našich výrobků v slánské galerii TROUBA,
tuto výstavu pořádáme pravidelně před Vánoci a Velikonoci a již si na ně
mnoho obyvatel našeho města zvyklo. Chodí si k nám vybrat ještě pár
maličkostí, svícínky, vánoční cukroví, ale i jen prohlédnout si výstavu a
podpořit nás.
21. 12. - Další příjemnou sobotu jsme strávily na výletě vánočních trhů
Kladno,
společně s děvčaty s CHB 1 a 4, kde jsme si prohlédly vánoční strom, tržiště
se stánky. Prošly jsme i pěší zónu, kde jsme si zakoupily pár drobností za
kapesné a na poledne jsme se přesunuly do OC Oáza na oběd dle našeho
výběru.

Při samostatném dvouhodinovém rozchodu po OC, jsme si prohlédly krámky
a nasály už opravdovou vánoční atmosféru.
CHB 2 Slaný

2. prosince jsme přijali
pozvání od kamarádů z Ledec
na Čertovské rejdění ve Mšeci.
Zábavného odpoledne se
zúčastnili všechny klientky
z našeho bytu. Setkali se
s kamarády, popovídali si,
zatančili, měli strach z čertů,
kteří
vypadali
opravdu
věrohodně, každý dostal
balíček sladkostí, na kterých si
pochutnali. Domů odjížděli
všichni spokojeni z příjemně stráveného odpoledne.

Návštěva vánočních trhů v Praze
13. prosince jsme podnikli společně s děvčaty z vedlejšího bytu výlet do
Prahy. Navštívili jsme trhy na Václavském náměstí a pokračovali na
Staroměstské náměstí, kde jsme se vyfotili u krásného vánočního stromečku
a dali si výborné kapučíno. Děvčata obdivovala vánočně vyzdobenou Prahu.
Poté jsme se přesunuli do restaurace na chutný oběd, každý si vybral podle
své chuti. Po dobrém obědě jsme se vydali na tramvaj a dojeli na Veleslavín a
autobusem zpět do Slaného. Všem se výlet s vánoční atmosférou moc líbil.

LOUSKÁČEK NA LEDĚ
Ledová pohádka Ilji Averbucha
Louskáček je fascinující a tajemný příběh. Při zachování klasického motivu a
slavného námětu předvedeme tuto pohádku v nových barvách a v neobvyklé
interpretaci.
Od prvních okamžiků se diváci ponoří do atmosféry kouzel, zázraků a magie.
Za celým projektem stojí ruský krasobruslařský šampion, trenér a v
posledních letech především úspěšný režisér Ilja Averbuch, který do
Louskáčka na ledě obsadil jen samá velká jména. V hlavní roli se ukáže
čtyřnásobný mistr světa a zlatý olympionik ze Salt Lake City, Alexej Jagudin.
Vedle něj uvidíte krasobruslařský a taktéž zlatý olympijský pár Tatianu
Totmjaninovou s Maximem Marininem a těšit se můžete také na špičkovou
akrobacii, fantastický zpěv, perfektní hudbu a scénu, která bere dech dětem
i dospělým po celém světě už bez mála dva roky. Všechno, na co se podíváte,
je v ledové show Louskáček promyšlené!
Všichni diváci a kritici s nadšením přijali nové představení a Louskáček se
stal jedním z nejúspěšnějším ledovým show pro celou rodinu.

Návštěva vánočních trhů na Kladně
V sobotu 21. prosince jsme navštívili vánoční trhy na náměstí Starosty Pavla
na Kladně. Na náměstí jsme obešli všechny stánky, podívaly se na živý betlém
se zvířátky a vyfotili se u vánočního stromku. Poté jsme se přesunuli do
obchodního centra Oáza, kde jsme si dali oběd a obešli obchody, kde jsme si
koupili drobnosti za kapesné. Výlet se nám velice líbil.
CHB 4

Prosincové akce za službu,, DOMOV PRO SENIORY“
V prosinci jsme u nás v domově
přivítali mnoho milých návštěv.
Začali
jsme
Mikulášskou
besídkou, kdy přišel Mikuláš se
svou družinou. A v tu chvilku se
spousta klientů vrátila do
dětských let.

Poté přišly děti ze ZŠ Smečno a 4
ZŠ
Kladno,
zazpívaly
a
zarecitovaly vánoční koledy,
rozdaly přání a drobné dárky.

Následovalo
hudební
vystoupení pana Krulicha,
kterého přivítala starostka
města
Smečna
paní
Štrobachová,
spolu
s panem ředitelem Šálou.

Celý adventní čas zakončilo Smyčcové kvarteto se svým programem.
Nesmím zapomenout na projekt
Ježíškova vnoučata, který nás
provázel celý listopad a
prosinec.

Blahopřejeme Všem
klientům k životnímu jubileu

