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Úvodní slovo paní ředitelkyÚvodní slovo paní ředitelky
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední měsíce pro nás všechny nejsou právě nejlehčí v důsledku opatření, která 
musíme všichni dodržovat.  Opatření jsou důležitá pro ochranu nás všech – jak 
klientů, tak zaměstnanců i našich blízkých. Někdy se zdá, jako bychom pro 
veřejnost moc neexistovali, jako bychom nepracovali v pomyslné první linii i my. 
Věřte, že tomu tak není, že je mnoho lidí, kteří oceňují naši práci, kteří nám fandí. 
Dokladem je určitě nádherné poděkování z květinářství Pampeliška, ke kterému 
se ráda připojuji a věnuji své poděkování všem zaměstnancům organizace, ať už 
pracují na jakékoliv pozici. 

Jsou totiž pracoviště, jejichž práce na první pohled není moc vidět, ale bez nich 
bychom se také neobešli. Jen společně můžeme pracovat jako jeden živý funkční 
organismus. Mohli jsme se o tom přesvědčit, když ze dne na den musely zůstat 
doma pracovnice prádelny. Na druhou stranu bylo dobré vyzkoušet si jejich práci. 
Za sebe ovšem mohu říct, že jsem ráda, že v kuchyni je plný stav. :-)

Co říci závěrem? Nenechme si ničím zkazit náladu, protože na „blbou náladu“ 
není život nikdy dost dlouhý.

Pevně věřím, že společně všechno zvládneme.
                                                                                                                                

Lenka Antolová



Doboszová MarieDoboszová Marie
Šuličová HanaŠuličová Hana
Kmeť ŠtefanKmeť Štefan
Křehlíková EmaKřehlíková Ema
Brandl Karel Brandl Karel 
Kuncová RůženaKuncová Růžena
Čapková MarieČapková Marie
Mašková MarieMašková Marie
Zvonařová VěnceslavaZvonařová Věnceslava
Nováková AlenaNováková Alena
Prajer MiloslavPrajer Miloslav
Peška JanPeška Jan
Norek JaroslavNorek Jaroslav
Račková IvanaRačková Ivana
Kofroňová AnnaKofroňová Anna
Horčičková MarieHorčičková Marie
Klíma KarelKlíma Karel
Holanová LenkaHolanová Lenka
Kneiflová ZdenkaKneiflová Zdenka

BlahopřejemeBlahopřejeme
klientům, kteří v tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubileaklientům, kteří v tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea



Vyrábění podzimní výzdoby na 1.patřeVyrábění podzimní výzdoby na 1.patře
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odpovídá autor.
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Halloween ve světě

Historie a původ Halloweenu

Název halloween je zkratkou spojení All Hallows’ Eve, kterým se 
ve staroangličtině označoval předvečer dne všech svatých. Lidé si ten den 
připomínají své zesnulé předky. První zmínky o svátku sahají přibližně do roku 
1745, jméno se v průběhu let komolilo, až vznikl Halloween.
Historie Halloweenu sahá k slavnostem Samhain, kdy skotští Keltové slavili 
konec žní a příchod zimy, temnější části roku. Od 16. století bylo zvykem chodit 
v kostýmech stavení od stavení a výměnou za básničku či koledu vybírat 
potraviny. Strašidelné kostýmy měly představovat duše zemřelých.
Do Ameriky se Halloween rozšířil s masovou imigrací Irů a Skotů v 19. století. 
Puritáni (angličtí reformovaní protestanti) z Nové Anglie na východě USA byli 
zpočátku proti oslavám Halloweenu. 

Zvyky a tradice 

Nejrozšířenější tradicí je koledování, které spočívá v tom, že hned jak se setmí, 
si děti vezmou kostýmy a chodí po jednotlivých sousedech, zazpívají koledu 
a dostanou různé sladkosti. Někteří rozdávají třeba domácí cukroví, jiní to řeší 
penězi nebo i malou hračkou. Když dětem někdo neotevře, vyvedou mu za to 
nějakou lumpárnu. Mezi staršími dětmi je zvykem, že si navzájem vypráví děsivé 
příběhy a strašidelné historky. Nejlepší je ten, kdo přijde s nejděsivějším 
vyprávěním. Větší města pořádají průvody, ve kterých se děti, ale i dospělí 
předhání, kdo bude mít tu nejlepší masku, která by měla být originální a hlavně 
strašidelná. K těm nejznámějším průvodům patří The Village Halloween Parade 
v New Yorku.

U nás v Česku nejde o tradiční svátek. Některé 
domácnosti si před dům symbolicky dávají 
vydlabanou dýni, postupem času se u nás 
i rozšířily akce ve stylu helloweenu, avšak jedná se 
spíše o akce pro děti. Koledování se u nás 
nepraktikuje. My v České Republice, jak jistě 
všichni víte,  máme 2.listopadu Svátek zesnulých.  
V těchto dnech tradičně tiše vzpomínáme 
a uctíváme naše blízké,  kteří tu s námi již 
nemohou být. 



Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

V dušičkový večer, rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše, při nich za dušičky.
Poslední již svíce, zvolna dohořívá,

za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.

 Svátek zesnulých – lidově Dušičky v České Republice

 Oslava Dušiček se odvíjí od slavnosti (svátku) Všech svatých, který připadá na
 1. listopadu.

Historie

Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 opat z Cluny, sv. Odilo († 1048), 
který se snažil pokřesťanštit pohanskou tradici. Z Cluny se slavení rozšířilo po 
všech benediktinských klášterech. V Římě se památka 2. listopadu začala slavit ve 
13. století. V 15. století v Aragonii začali v tento den dominikánští kněží slavit tři 
mše; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze 
ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 dovolil Benedikt XV. 
sloužit tři mše všem kněžím (jednu na úmysl papeže, jednu za duše v očistci, jednu 
za jiný úmysl).V této době se na Dušičky pořádaly průvody na hřbitovy, zdobily se 
hroby atd.

Jedna z řady českých lidových pověr byla, že v předvečer Dušiček vystupují duše 
z Očistce, aby si odpočinuly od útrap. Blízcí hříšníků proto měli naplnit lampu na 
olej máslem, aby si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé 
napili studeného mléka (nebo se jím postříkali), aby se tak duše ochladily.
Na svátky se také pekly „kosti svatých“, bochánky či rohlíky ve tvaru kostí. 
V jižních Čechách ještě na počátku 20. století chodili koledníci na Dušičky prosit 
o toto pečivo. V okolí Českého Krumlova nazývali tuto koledu „chodit po 
rohlíkách“. Pečivem „dušičkami“ se obdarovávali chudí, pocestní a žebráci 
u kostela. Na území jihočeského Doudlebska se pekly tzv. všesvaté rohlíky nebo 
všesvaté dušičky, toto pečivo bylo větší než jinde.

Zdroj : https://chcidoameriky.cz/svatek-halloween-symboly-zvyky-a-tradice
https://www.levou-zadni.cz/halloween/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1i%C4%8Dky



Naši věrní kamarádi a pomocníciNaši věrní kamarádi a pomocníci











Svátek svatého Václava 

Den české státnosti je státní svátek, který připadá na 28. září. V ten den byl 
zavražděn kníže Václav. Byl to syn českého knížete Vladislava a Drahomíry. 
Václav byl vychován svou babičkou Ludmilou, matkou otce Vratislava, která byla 
po své násilné smrti prohlášena za svatou.
Václav se vlády ujal v 18ti letech. Vládl do svých 28 let, kdy byl 28. září 935 
zavražděn svým bratrem Boleslavem u dveří kostele ve Staré Boleslavi. Po smrti 
byl prohlášen za svatého, stal se patronem a ochráncem českých a moravských 
zemí. 
Podle legendy jej za jeho života provázeli dva andělé a na čele mu zářilo znamení 
kříže. Kníže Václav je považován za světce, mučedníka a zároveň svatého 
panovníka. 
Od jeho smrti spočívá koruna českých králů na jeho lebce, a král si ji mohl půjčit 
jen na den své korunovace.

Dagmar Frydrychová

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison.











Výlety do cukrárny patří mezi oblíbené aktivity Výlety do cukrárny patří mezi oblíbené aktivity 
našich klientů. našich klientů. 





...a nejen cukrárny. Není nad to dát si dobrý oběd. Proto naši ...a nejen cukrárny. Není nad to dát si dobrý oběd. Proto naši 
klienti vyrazili na výlet do restaurace v Horách u Karlových Varů.klienti vyrazili na výlet do restaurace v Horách u Karlových Varů.



Navštívili jsme také Statek Bernard. Navštívili jsme také Statek Bernard. 





Státní svátek -Vznik ČSRStátní svátek -Vznik ČSR

Každoročně 28. října slavíme vznik Československa. Bylo to přesně dva týdny 
před koncem první světoví války a vznik ČSR po rozpadu habsburské monarchie 
byl vlastně jedním z nejdůležitějších výsledků konfliktu.
Den vzniku samostatnosti považujeme za nejdůležitější státní svátek, v kterém si 
připomínáme zejména to, že novodobá národní svoboda a státní svrchovanost 
nejsou zdaleka samozřejmostí, ale že byly těžce vybojovány a tisíce Čechů 
a Slováků za to, že dnes žijeme ve vlastním samostatném státě, zaplatilo cenu 
nejvyšší - svůj život. Současně si tím také připomínáme celý národně 
osvobozenecký zápas Čechů za svou samostatnost, kterou jsme ztratili po bitvě na 
Bílé hoře 8. listopadu 1620.
Podle plánů rakousko-německé válečné politické reprezentace z dubna 1915 měl 
být v případě válečného vítězství mocností Rakousko-Uherska a Německa český 
národ totálně germanizován, tedy zlikvidován.
Začátek svobody a samostatnosti se rodil už ve Washingtonu /USA/ dne 13. -16. 
října 1918 při sepisování takzvané Washingtonské deklarace T.G. Masarykem. 
Deklarace vyhlašovala budoucí samostatný stát jako republiku garantující úplnou 
svobodu svědomí, náboženství a vědy…tisku a práva shromažďování a práva 
petičního.
21. října německo-rakouští poslanci ve Vídni vyhlásili utvoření německo-
rakouského státu, do něhož hodlali proti vůli Čechů včlenit i pohraniční oblasti 
Čech a Moravy.
24. října československé divize v Itálii se zúčastnili závěrečné ofenzívy proti 
rakousko-uherské armádě, jež skončila italským vítězstvím a kapitulací 
habsburského mocnářství.
28. října v Praze při demonstraci proti válce někdo vyvěsil brzy ráno na 
Václavském náměstí text, který si lidé vyložili jako kapitulaci starého mocnářství 
a tím vyprovokoval další živelné demonstrace a strhávání německých nápisů 
a vlajek Rakouska-Uherska.
K samotnému vyhlášení Československé republiky došlo 28. října 1918 
v Obecním domě v Praze. Zasloužili se o něj Antonín Švehla, Alois Rašín, 
František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár, do historie vstoupili jako „Muži 
28. října“.
A na závěr je nejlépe dát slovo prvnímu prezidentovi T. G. Masarykovi:

„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy uvaleného, 
vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe 
dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila a přes 
těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů 
mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“.  

Pavel Benda



Věděli jste, že…

V našem krásném parku roste vzácná houba s poetickým názvem lesklokorka 
lesklá. Je to houba, která dokáže udržovat lidský organismus v rovnováze 
a dokáže tuto rovnováhu obnovit, pokud se jedná o člověka již nemocného.

Lesklokorka lesklá je zřejmě nejdůležitější a nejuctívanější bylinou užívanou 
lidmi v Asii v celých dějinách pro podporu oslnivého zdraví, dlouhověkosti a 
soustředěnější mysli. Dlouhodobá konzumace reishi pomáhá zlepšit fungování 
celého našeho organismu. Podporuje imunologické, neurologické, metabolické a 
cévní funkce. Tradičně je ceněná jako posilující bylina, která pomáhá vydláždit 
cestu k oslnivému zdraví na všech úrovních a udržet si ho. Cenili si jí taoisté, 
budhisté, královská šlechta a bylinkáři všech úrovní.

Na fotkách vidíte, jaké nádherné plodnice nám celé léto rostou v parku u starého 
pařezu. 

Lenka Antolová
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