
3. číslo 

Zpravodaj – Březen 2016 

           Domov 

„Srdce  

v dlaních“ 

 



V měsíci dubnu narozeniny slaví: 

 

07.4.             Dagmar Hofrichterová 

10.4.             Marie Pospíšilová 

14.4.             Hana Hrubá 

14.4.             Václav Slánský 

15.4.             Marie Forsterová 

29.4.             Dagmar Bernardová 

30.4.             Marie Kuklová 

 

                                                                                                                         

Srdečně blahopřejeme 

 

 

 

  



Kulturní program na měsíc duben: 

01. 4. od 8.30 hodin      ,,Velikonoční výstava“ 

07. 4. od 9:00 hodin       ,,Zahrada Čech“ -     

                                           - Litoměřice 

08. 4. od 9:00 hodin       ,, Promítání filmu“ 

15. 4. od 9:00 hodin       ,,Promítání filmu“ 

21. 4. od 10.00 hodin      ,,MŠ Slunečnice“ -                     

                                            - Jarní vystoupení 

22. 4. od 9.00 hodin       ,,Promítání filmu“ 

22. 4. od 9:30 hodin       ,,Cukrárna Lužánek“ – 

                                            - Rumburk 

25. 4. od 9:00 hodin       ,,Vaříme levně a chutně“ 

28. 4. od 14:00 hodin      ,,Čarodějnický rej“ 

 

  

 

 



Co se událo v měsíci březnu: 

 

Vystoupení dětí z MŠ Slunečnice 

k MDŽ 

Dne 8. února bylo připraveno pro naše klientky 

překvapení v podobě vystoupení dětí z MŠ 

Slunečnice. Při té příležitosti byla každá z žen 

obdarována krásným tulipánem.  Připomněli jsme 

si tak výročí, které vzniklo v roce 1908 a i když 

si někteří myslí, že je to socialistický svátek, drží 

ho spoustu jedinců dodnes.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Výjezd Senior bandu do Pohádky 

Varnsdorf 

 

Dne 9. března se naši klienti zúčastnili výjezdu 

Senior Bandu do varnsdorfského klubu Pohádka, 

kde zahráli tamějším seniorům k tanci a poslechu. 

Někteří z nás si také zatančili. Klienti sem jezdí 

rádi, byli spokojení. 

  



Maškarní bál v sokolovně Filipov 

 

Dne 9. března se naši klienti zúčastnili 

1. Maškarního bálu pořádaného Domovem 

Severka v místní Sokolovně. Klienti si pochutnali 

na připraveném pohoštění, k poslechu a tanci 

zahrál DJ Ondra. Vystoupily zde také děti 

z dětského domova v Lipové. Někteří si také 

zatancovali a užili si velmi příjemné odpoledne. 

 

  



 

 

 

 

  



Ples ,,Tančím tak rychle, jak dokážu“  

V sobotu 12. března se v Kulturním domě Střelnice 

v Rumburku konal 5. ročník plesu s názvem 

,,Tančím tak rychle, jak dokážu“, který jsme 

připravovali společně s Domovem se zvláštním 

režimem v Krásné Lípě.  

Po měsíci příprav konečně nastal dlouho 

očekávaný večer. Každý si dal záležet, aby vypadal 

co nejlépe, a není pochyb o tom, že se to všem 

podařilo.   Kolem čtvrté hodiny odpolední mohl 

ples začít. Ve chvíli kdy zazněla první píseň, byl 

parket doslova plný.  Všichni se těšili na bohatý 

program, který skýtal vystoupení dětí z DD Lipová 

i naší kapely Senior band.  Již tradičně nám přijela 

zazpívat Heidi Janků. K tanci a poslechu hrála 

skupina U-Style. Všichni jsme se báječně pobavili, 

zatančili si a zazpívali. Také jsme si pochutnali 

na množství občerstvení, které připravili naši 

zaměstnanci. Opravdu bylo z čeho vybírat, ať již 

výborné koláčky, slané pečivo, nebo sekanou 

s chlebem a kyselou okurkou.  Na plese se všem 



moc líbilo, jako důkaz stačí uvést snad to, 

že někteří z nás odcházeli domů až v pozdních 

nočních hodinách. 

 Nezbývá než dodat, že ples byl jako vždy krásným 

rozptýlením pro naše klienty. Budeme se těšit 

na ten příští. 

 

  



  



 

 

  



,,Velikonoční soutěž“ Oberland 

Německo 

 

Naši klienti Josef Krupička a Bohumil Hlaváč se 17. 

března zúčastnili mezinárodní soutěže "O nejhezčí 

velikonoční vajíčko" v Oberlandu. Po celou dobu 

tu k poslechu hrál Jaroslav Porta. Vajíčko 

do soutěže se našim klientům moc povedlo. 

Umístili se na krásném 4. místě z 12 družstev. 

  



 

 

 

  



,,Velikonoční jarmark“ Šluknov  

 

 V pátek 18. března jsme byli prodávat velikonoční 

výrobky, vytvořené našimi klienty v ergo dílně 

na Velikonočním jarmarku ve Šluknově. 

 

 

  



 

 

 



Velikonoční pečení beránka 

 

Dne 21. března se naše klientky sešly v Ergo dílně, 

kde společnými silami pekly velikonočního 

beránka. Při práci si klientky také zavzpomínaly, 

jak pekly dříve doma.  

  



 

„ Velikonoční těšení“ Kytlice 

 

Dne 23. března si naše klientky byly zasoutěžit 

v obci Kytlice, kde se konala akce nazvaná 

,, Velikonoční těšení“. Z mnoha našich výrobků 

s touto tématikou byl vybrán velikonoční zajíček 

z proutí. Tančilo se, zpívalo, byly zde také k vidění 

soutěžní výrobky ostatních zařízení, které jsme 

si se zájmem prohlédly, abychom je mohly 

zhodnotit. Všichni zúčastnění si odpoledne 

náležitě užili.  

  



  



 

 

 



Pečení jihočeských koláčků 

 

Poslední březnový den se naše klientky sešli v Ergo 

dílně, aby společně napekly koláčky. Práce tu bylo 

pro každého dosti. Ať už šlo o tvarování 

jednotlivých koláčků, plnění makovou náplní, 

sypání drobenkou, nebo natírání vajíčkem. Každý 

si tu přišel na své. Kolem poledne se už po celém 

Domově linula typická koláčková vůně. Dílko 

se nám opravdu vyvedlo a není divu, že se naše 

dámy již těší na příští pokračování. 

  



 

 

 



Čarodějnice 

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. 

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. 

 

Čarodějnice na hranici 

Na ochranu před 
čarodějnicemi (původně před 
zlými duchy a démony obecně, 
čarodějnice jsou až výsledkem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1je
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnice.jpg


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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnic 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy


Něco k zasmání1: 
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