
 

3. číslo 

Zpravodaj 

 Březen 2018 

Domov  

 „Srdce v dlaních“ 

 



V měsíci dubnu narozeniny slaví:  

 

7. dubna    Dagmar  Hofrichterová 

9. dubna    Rudolf  Světlík 

10. dubna     Marie  Pospíšilová 

14. dubna    Václav  Slánský 

15. dubna    Marie  Försterová 

21. dubna    Mária  Balogová 

29. dubna       Dagmar  Bernardová 

30. dubna    Marie  Kuklová 

 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme 



Kulturní program na měsíc duben: 

 

5. dubna od 09,00 hodin 

 „Zahrada Čech, Litoměřice“ 

6. dubna od 09,00 hodin  

„Krásná Lípa – soutěž o nejkrásnější kraslici“ 

6. dubna od 09,00 hodin  

„ Promítání“ 

12. dubna od 10,00 hodin  

„Jarní výtvarná dílna s MŠ Slunečnice“ 

13. dubna od 09,00 hodin 

„ Promítání“ 

19. dubna od 09,30 hodin  

„Výstava – Šluknovský zámek“ 

20. dubna od 09,00 hodin 

 „ Promítání filmu“ 

27. dubna od 14,00 hodin 

 „ Čarodějnický rej“ 



Co se událo v měsíci březnu: 

Zdobení kraslic v Oberlandu 

Dne 7. března jsme společně s panem Krupičkou 
vyrazili na soutěž ve zdobení kraslic do Oberlandu. 
K poslechu a tanci zahrál pan Jaroslav Porta a také 
pro nás bylo přichystáno bohaté občerstvení. Užili 
jsme si příjemný den a naše kraslice se umístila   
na krásném 4. místě. 
 

 
 



 

 



MDŽ – vystoupení dětí z MŠ Slunečnice 

Dne 8. března jsme v našem Domově oslavili 
Mezinárodní den žen. U této příležitosti nás 
navštívily děti z MŠ Slunečnice, které zazpívaly 
našim klientkám několik písniček a odrecitovaly 
několik básniček. Na závěr dostaly klientky od dětí 
malou pozornost a od Domova kytičku. 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



Maškarní bál v restauraci Hvězda 

Ve čtvrtek 15. března jsme s několika klienty 

vyrazili do Rumburku, kde se konal v restauraci 

Hvězda maškarní bál. Pro naše klienty bylo 

připraveno výborné občerstvení, pochutnali jsme 

si na chlebíčkách a řízečkách. Shlédli jsme také 

vystoupení mažoretek z Jiříkova a zapojili jsme se 

také do několika soutěží. Na závěr odpoledne byla 

vyhlášena soutěž o nejhezčí masku. Bylo to velmi 

příjemné odpoledne. 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Ples „Tančím tak rychle, jak dokážu“ 

 V sobotu 24. března se v Kulturním domě 

v Rumburku konal již 7. ročník plesu s názvem 

„Tančím tak rychle, jak dokážu. I tentokrát jsme  

se s našimi klienty, kolegy a přáteli těšili                

na příjemně strávené odpoledne a večer.  

V 16 hodin byl ples zahájen úvodním slovem 

ředitelky Domova se zvláštním režimem v Krásné 

Lípě Mgr. Miluší Havlíčkovou a zástupcem 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR           

– viceprezidentkou pro kvalitu sociálních služeb 

Ing. Danielou Luskovou MPA. 

 

Plesem nás provázel moderátor Slávek Boura, 

k tanci a poslechu hrála kapela Bonus orchestr 

a DJ Petr Hrdlička. Zněla zde hudba všech žánrů, 

na své si přišli milovníci disco, popu,                      

ale i dechovky. Svým vystoupením přispěli 

i významní hosté jako Jiří Helekal, František 

Čermák – Fanda a muzikálová zpěvačka Magda 

Malá. 

 



Všichni jsme si ples užili, zazpívali si, zatančili, 

občerstvení bylo také výborné a na některé          

se usmálo štěstí ve slosování vstupenek anebo 

lístků z tomboly. Nezbývá než dodat, že ples byl 

opět krásným rozptýlením pro naše klienty. 

Budeme se těšit na ten příští... 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Pálení čarodějnic má dlouhou a zajímavou 
historii 

Každoročně se mnozí z nás vydávají 30. dubna 
pálit čarodějnice. Jak ale vznikla tato tradice a co 
nás k pálení čarodějnic vede se dočtete v našem 
článku. 

 

 

Pálení čarodějnic  nebo také Noc čarodějnic, 
Filipojakubská noc, Valpuržina noc anebo       
Beltine, se odehrává v noci z 30. dubna                 
na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý 
lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé 



scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.  
Na některých místech se staví májka. 

Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší 
Satanský svátek. Na tuto noc připadala největší 
sabat Satanských kultů. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána 
za magickou. Svátek se původně pravděpodobně 
slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, 
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností 
a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc        
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat            
a skutečně je tato noc jedním z největších 
pohanských svátků. 

Lidé také věřili například v otevírání různých 
jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty 
poklady. Hlavním smyslem tohoto starého 
lidového zvyku byla pravděpodobně oslava 
plodnosti. 

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před 
zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až 
výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Postupem času se            
z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic". 



Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se      
do výšky. 

Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro 
zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem 
vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes 
oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.       
V Německu se čarodějnice slétávají 
na čarodějnický sabat do Brockenu. 

Podobný svátek se slaví v mnoha jiných 
evropských zemích (Slovensko, Skotsko, Irsko, 
Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo). Různé 
země označují tento svátek různými jmény. 

Zajímavé, co myslíte? 

 

Zdroj: www.blancheporte.cz/info/paleni-carodejnic.html 

 


