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Úvodní slovo paní ředitelkyÚvodní slovo paní ředitelky
Vážení čtenáři,

jaro přišlo, ať je doba jakákoliv. Je to dobře, sluníčko a pěkné počasí nám všem 
zlepší náladu a vykouzlí úsměv na tváři.

Vím, že už od začátku března žijeme všichni ve velkém napětí, přejeme si, aby 
všichni, kdo v našem zařízení žijí a pracují, byli ušetřeni nemocí, abychom měli 
zdravé všechny své blízké, aby se vrátila doba bez omezení. Vím, že je to těžké 
bez návštěv vašich blízkých. Věřte, že se snažíme dělat vše, abychom to 
překonali, každý den jsme blíž konci opatření, konci samotné pandemie.

Plánujme, jak si všechno užijeme, až restrikce skončí. Užívejme jarního slunce, 
probuzené přírody, radujme se i z úplných maličkostí, dřív jsme na to neměli tolik 
času.

Na závěr děkuji všem zaměstnancům – odvedli a odvádějí spoustu poctivé 
a pečlivé práce, mnozí z nich i nad rámec svých povinností ve volném čase. 
V tomto vydání najdete i dopis našeho supervizora Erdingera, myslím, že je 
v něm řečeno vše podstatné a dovolím se k němu připojit.

Pevně věřím, že tato doba je také k něčemu dobrá, prověří vztahy, „zmobilizuje“ 
naše rezervy a pomůže návratu k základním lidským hodnotám jako je 
odpovědnost, nesobeckost, pomoc druhým.

Příjemné jarní dny
 

Lenka Antolová, ředitelka







Blahopřejeme Blahopřejeme 
všem oslavencům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili svá životní jubilea.všem oslavencům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili svá životní jubilea.

Křehlíková HermínaKřehlíková Hermína

Šufrinková AlžbětaŠufrinková Alžběta

Bahníková PavlínaBahníková Pavlína

Dufková MarieDufková Marie

Vincíková MartaVincíková Marta

Netrvalová LibušeNetrvalová Libuše

Hradská EditaHradská Edita

Kučerová VlastaKučerová Vlasta

Magyerková EvaMagyerková Eva

Poršová JanaPoršová Jana

Šatavová VěraŠatavová Věra

Zaschke GünterZaschke Günter

Polívková Helena Polívková Helena 

Finsterlová StanislavaFinsterlová Stanislava

Fraňková MarieFraňková Marie

Macková ŽofieMacková Žofie

Pöpperlová WaltraudPöpperlová Waltraud

Novotný VáclavNovotný Václav

Hlavatá MiladaHlavatá Milada



Naši oslavenciNaši oslavenci

Oslavenec pan Zaschke Oslavenec pan Zaschke 
 a oslavenkyně p. Bubníková.  a oslavenkyně p. Bubníková. 



Oslavenkyně paní Fraňková oslavila krásných 89 let.Oslavenkyně paní Fraňková oslavila krásných 89 let.  

Paní Dufková oslavila ve společnosti své dcery úctyhodných 93 letPaní Dufková oslavila ve společnosti své dcery úctyhodných 93 let.. 



Apríl  

Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben.  Už od 16. století je apríl 
spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak 
dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. 
Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články. 
Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné 
zimy na veselejší jaro. V některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, 
ale tento den již není tolik rozšířen.
Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka ze zahraničí a rychle 
zdomácněl. První písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 1690 a zápis 
pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti 
žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy 
neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, závit M0, 
apod.
Aprílové žerty posledních let se staly mnohem více sofistikované a často 
reagující na aktuální události daného období.  Například v roce 2013, kdy 
zastupitelstvo Prahy jednalo o výstavbě trasy D pražského metra, se 
v Univerzitních novinách ČZU i ZUN se 1. dubna objevila informace, 
že zastupitelstvo Prahy schválilo investici na vybudování trasy D, která na rozdíl 
od původních plánů nepovede jihovýchodní částí města, ale bude vedena mezi 
stanicemi Stadion Strahov a Suchdol s mezilehlými stanicemi Střešovice 
a Pražský hrad a přestupní stanic Dejvická pro přestup na linku A. Tento žert se 
autorovi vydařil, neboť v červenci téhož roku byl v Pražském Deníku otištěn 
článek, který obsahoval stejné údaje o novém vedení linky D, jako článek 
v Univerzitních novinách.



 Aprílové pranostiky

Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Prší-li na 1.dubna, bývá mokrý máj.
Aprílové počasí je nad zimu vrtkavější.
Déšť Svaté Teodory, značí mnoho vody v máji.

Svátky a významné dny v dubnu

1. dubna - Mezinárodní den ptactva
 - slaví se již od roku 1906 na počest
 podepsání mezinárodní Konvence 
o ochraně užitečného ptactva

3. dubna - Mezinárodní den spodního prádla 

7. dubna - Den vzdělanosti - Jeden z nemnoha Parlamentem schválených 
Významných dnů České republiky, který připomíná vydání zakládací listiny 
Univerzity Karlovy v Praze 7. dubna 1348. Vznikla tak první vysoká škola tohoto 
druhu ve střední Evropě. Tato událost nepochybně výrazně přispěla k rozvoji 
vzdělanosti, a proto byl pro tento významný den zvolen právě 7. duben.

12. dubna - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

22.dubna - Mezinárodní den Země - Ekologicky motivovaný svátek, 
upozorňující na dopady ničení životního prostředí. Poprvé byl slaven v roce 
1970.

30. dubna – pálení čarodejnic a stavění májky

       

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl 
http://druidova-mysteria.cz/KELTSKY_ROK/APRIL.htm
https://blog.hubatacernoska.cz/novinka-dubnove-svatky-vyroci-a-dalsi-vyznamne- dny-a-zajimavosti 
https:// kreslenevtipy.cz

https://www.google.com/search?q=vtipy+po%C4%8Das  
 



Ani zima nás neodrazuje od procházek po okolí našeho zařízení. Protože sluníčko 
již začíná pomalu a jistě přibývat na síle, snažíme se chodit na procházky jak jen 
to jde. Lze tím totiž velmi snadno zahnat všechny  chmury. :)

Když slunce maluje úsměvy na tváříchKdyž slunce maluje úsměvy na tvářích





    Máme tady jaro. Máme tady jaro. 





Neříká se nadarmo, že pes je nejlepší 
přítel člověka. Pejsek Drobek přišel 
potěšit a pomazlit naše klienty, avšak 
nepřišel zkrátka. I on si přišel na své, 
od každého dostal spoustu dobrůtek 
v podobě piškotů. 





 Cvičení, pečení vynikajících moučníků, turnaje 
v šipkách a procvičování paměti. To vše a mnohem 
více, je běžnou součástí dne našich klientů na 
dolním domově. O zábavu a aktivity se vždy 
s úsměvem starají aktivizační pracovnice Jana 
a Olinka. 



Výlet do Globusu v 

Výlet do Globusu v 

Karlových Varech. 

Karlových Varech. 

Je třeba si osladit 

Je třeba si osladit 

život.
život.





Jarní výzdoba na ZámečkuJarní výzdoba na Zámečku

Díky větvím z parku 
a poraženým stromům 
jsme neměli nouzi 
o materiál na jarní 
výzdobu. Oblíbení 
jsou také ,,ponožkoví 
zajíčci".

Hygienická opatření u nás dodržují opravdu všichni. ↓



Zajíčka do jídelny na Zámečku nám ušila paní Anička Kučeráková, z prádelny za 
což jí moc děkujeme. ↓



75. výročí osvobození a konce 2. světové války - cesta svobody 
z pláží Normandie do Kynšperka nad Ohří

1. pěší divize americké armády /velká červená jednička/ se 6. června 1944 v 
rámci operace Overlord /Den D/ vylodila na nejkrvavější pláži Omaha v oblasti 
Caumont v Normandii. Pěší pluky zde narazily na odhodlaný německý odpor, ale 
nakonec prorazily. 16. pěší pluk postupoval na čele a 10. června dosáhl silnice 
mezi Bayeux a Saint-Lô. Tím začala její cesta Francií a částečně i Belgií, která 
skončila osvobozením části západních Čech v oblasti Chebska a Sokolovska.
Když 16. prosince začala německá ofenzíva v Ardenách, byla divize urychleně 
přesunuta na jih do Belgie k Malmédám. Vyčistila oblast jižně od Eupenu, 
odrazila několik německých útoků v oblasti u obcí Bütgenbach a Faymonville a 
několik dní se účastnila bojů na elsenbornském hřebeni. Po několika dnech přešli 
Američané do protútoku a 1. pěší divize 15. ledna 1945 dobyla Steinbach, čímž 
otevřela 7. obrněné divizi cestu na St. Vith. U Schoppenu narazila na tuhý 
německý odpor, ale po čase ho překonala a pokračovala k Západnímu valu. 
V únoru byla divize přesunuta zpět do Rouru a 25. února 1945 zahájila u Kreuzau 
výpad na východ. Překročila celkem snadno řeku a rychle postupovala dál. 7. 
března dorazila k Bonnu, který po dvou dnech obsadila. V polovině měsíce 
překročila divize u Remagenu řeku Rýn /film Příliš vzdálený most, natočený u 
Davle, kousek od Prahy/. 
30. dubna 1945 byla divize přesunuta k československé hranici. 2. května 
podnikla omezený útok, jehož účelem bylo vylepšení pozic. 6. května následoval 
větší útok směrem na Karlovy Vary.
 
7. května se divize zastavila v oblasti Kynšperka nad Ohří.



 ANDÍLEK, CO LETĚL DO VERONY

Petr Kolman

Andílek, co letěl do Verony
hlídat Julii,

měl sluncem připálená křídla.
Tak sletěl na zem

a usnul v obilí.

A zdálo se mu 
o sklenici medu
a o ovesné kaši.
A o cukrkandlu,

jak se na žluťoučkém
másle škvaří.

A pozdě odpoledne,
když se probudil,

měl otlačenou tvář.
A jak spěchal

a byl celý popletený,
tak někde v těch klasech

ztratil svatozář.



A jak se sháněl
po tom kroužku ze svatosti,

košilku v trávě umazal.
Ke všemu nechal v nebi kapesník.

Tak nos utíral do rukávu.
A zatím ve Veroně,
ten pomatený osud,

úplně všechno zamotal.

A hošík z nebes myslel,
že je po něm veta.

Že konec světa nadešel.
Tak sednul na drn

a než mu slza 
kápla na koleno,

zaslechnul:
„No, no, andělíčku, 
snad bys nebrečel.“

Zrovna v těch místech 
boží kozu popásala Marie.
„No bóže, to se toho stalo.

To všichni pořád láska, láska
 a že tady kluk …

Tumáš, byla v kopřivách.
A stav se u mě na kaši.

Bůh ví, že jsem na ní nešetřila.
A než ji sníš,

tak ti uschne košile.“  



Chvilka pro cvičení pamětiChvilka pro cvičení paměti 

Za obsahovou správnost článků a jejich zpracování odpovídá autor.
Odpovědný redaktor Kristýna Karlíková
Telefon: 704 432 478 ; E-mail: karlikova@ss-po-cz
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