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STRÁNKA 1 

 
SVÁTEK SV. MARTINA 
ilustrace obrázku Sv. Martina: Jarin  
 

Svátek sv. Martina slavíme 11. 11. Kdo to vůbec byl sv. Martin? Martin 
Tourský žil ve 4. století našeho letopočtu, pravděpodobně se narodil 
roku 316 (podle některých knih až v roce 317). Jeho snem bylo stát se 
mnichem, ale přáním jeho otce bylo, aby se stal vojákem. Sám byl totiž 
římským důstojníkem. 
Podle pověsti jel Martin jednoho dne na koni na kontrolu městských 
hlídek a cestou potkal žebráka, u sebe neměl nic, čím by ho mohl 
obdarovat. Ani jídlo, ani žádné peníze. Tak sundal svůj plášť, který 
rozpůlil. Polovinu daroval žebrákovi, aby ho ochránil před zimou. 
V tu noc se mu zdál sen a v něm se mu zjevil Ježíš, který byl oblečený 
do poloviny pláště. Hned po tomto snu se nechal Martin pokřtít a jako 
mnich šířil křesťanství mezi venkovským lidem. Později se stal biskupem. 

Zemřel 8. listopadu, pravděpodobně ve věku 80 
let. Pohřbený byl 11. listopadu. Tento den byl 
později uznán jeho svátkem. A protože čas kolem 
11. listopadu je dobou, kdy začíná padat sníh, říká 
se, že svatý Martin přijíždí na bílém koni. 
Sv. Martin je ochráncem a patronem všech vojáků, 
jezdců, koní, hus a vinařů, ale naopak je také 
považován za patrona abstinentů, podkovářů, 
zbrojířů, koželuhů, tkalců, krejčích, mlynářů, 
rukavičkářů, kloboučníků, bednářů, pastýřů, 
hlasatelů, cestovatelů a všech cestujících, 
hoteliérů. Je považován za ochránce všech 
domácích zvířat, zemědělců před neúrodou, před 
vyrážkou, proti hadímu uštknutí. 
 

Letos poprvé proběhl první ročník oslav sv. 
Martina i v Teplicích nad Metují. Do městského 
parku jsme dorazili i my, členové redakce, 
oslavovat tento svátek. Čekali jsme na příjezd 
Martina na koni. Ten po příjezdu vyrazil s dětmi 
na lampionový průvod městem. Mezitím se 
ochutnávaly koláčky – díla místních pekařek (i 
pekařů!). Bylo jich celkem 14. Večer završila 
ohňová show, která tajila dech.  
 

My moc děkujeme organizátorům za krásný 
zážitek!   
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DUŠIČKY 
redaktor: Gabča a Věrka  
 

Na druhý listopadový den připadá svátek všech svatých, památka zesnulých. V tento den se projevuje 
úcta k mrtvým. Většina z nás navštíví hřbitov a hroby ozdobí věnečky, květinami a zapálenými 
svíčkami. Je to den, ve kterém by si mohli vzpomenout všichni lidé na své blízké, kteří tu již s námi 
nemohou být. A nezáleží na tom, zda je člověk věřící či nikoliv. Tradičně se svátek zesnulých slaví 2. 
listopadu. Víte, kam až sahá svátek do historie? Tak něco málo z historie svátku svatých. 
Z doložené historické události, což bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon byl 
původně antický chrám, v němž se uctíval kult všech římských bohů. Svátek všech svatých je tak 
vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky jsou proti tomu 
vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli. Dušičky jsou také katolickým svátkem slaveným 
2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé. 
S tímto svátkem u nás začali Keltové a staří Slované, kteří zapalovali oheň, aby se ochránili před zlými 
duchy. Právě 1. listopadu začínal keltský kalendář. Svátek všech svatých je 1. 11. Hned po něm, tedy 
2. 11. jsou Dušičky, svátek zemřelých, kteří nenašli svůj klid. U nás je tento svátek spíše smutný, ale 
v Americe jsou to dny veselé. Slaví tam nám známý Halloween. Je to den, kdy se všichni převlékají do 
kostýmů a zdobí domy vydlabanými dýněmi, které působí strašidelně, když jsou osvícené svíčkami. 
V České republice jsou Dušičky, hned po Vánocích, jedním z největších svátků, který oslavují všichni 
lidé bez ohledu na jejich víru či jejich přesvědčení.  

17. LISTOPAD, VÝZNAMNÉ DATUM V NAŠICH DĚJINÁCH  
redaktorka: Gabča 
 

Na 17. listopad vzpomínáme v našich dějinách už v roce 1939, kdy studenti byli v čele demonstrace 
proti nacistické okupaci Československa. Někteří ze studentů zaplatili svým životem. Jedním ze 
studentů byl Jan Opletal. Po této demonstraci nechal okamžitě Adolf Hitler zavřít všechny vysoké 
školy, velká část profesorů přišla o práci. 
Přesně o padesát let později se domluvili studenti, že se sejdou a uctí památku Jana Opletala. Nakonec 
z toho byla demonstrace. Studenti procházeli pražskými ulicemi, až došli do ulice Na Perštýně, 
v blízkosti obchodního domu Máj. V těchto místech  studenty a účastníky demonstrace zastavila 
policejní složka, neumožnila jim odchod postranními uličkami. Nikdo v této situaci nevěděl, co se děje. 
Lidé se posadili na zem, zpívali hymnu a čekali, co bude policie dělat.  
Jednotky policie tvrdě začaly zasahovat do lidí, zranily spoustu účastníků demonstrace. Měly 
připravené autobusy a odvážely lidi do kanceláří Bezpečnosti k výslechu. Tento tvrdý zásah policie 
proti studentům celou naši společnost spojil a konečně se našla v lidech síla vzepřít se totalitnímu 
režimu.  
Tato demonstrace, později všemi nazývaná „Sametová revoluce“ změnila politický a hospodářský 
život v Československu. 
VZPOMÍNKY OBYVATEL NAŠEHO DOMOVA NA 17.11.1989 
Pan Jiří Š.: „V té době jsem byl v Novém Městě nad Metují, chodil s tátou po náměstí a z rozhlasu 
pouštěli zvolání Havel na hrad! 
 

Pan Slavomír H. si ten den pamatuje přesně. Byl na pohřbu svého dědy. Byl to velký antikomunista a bohužel se 
revoluce nedožil. 
 

Pan Petr D. (tehdy 17 let): „Že se něco děje, jsem se dozvěděl ve škole. Ze školy jsme pak se spolužáky 
šli na Staré náměstí v Hradci Králové. Vzpomínám si, že na náměstí bylo hodně lidí a na tribuně 
mluvil člověk o tom, co se děje v Praze, o demonstraci. Na oblečení jsme nosili trikolóru. Z Prahy 
promítaly obrázky na velké plátno.“  
 

Pan Pavel H. si pamatuje, že u nich nastaly rozbroje v rodině. Jeden ze členů rodiny byl „esenbák“, který byl na 
zásahu proti studentům v Praze. Rodina se rozdělila na dvě strany. Ti, co souhlasili se zásahem na studenty a na 
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ty, co byli zásadně proti. 
 
 

Pan Milan S. byl v tu dobu v práci ve skladu v Hradci Králové. Až z rádia se dozvěděl, co se děje 
v Praze. 
 

Paní Lenka G.: „O revoluci jsem se dozvěděla od rodičů, kteří v té době bydleli v Hradci Králové. Já v době 
revoluce žila v Libanonu“.  
 

Paní Věrka L. byla na učňáku, nechtěli je ze školy pustit domů. Báli se, aby se do něčeho nepřipletli. 
Kdo by se do něčeho zapletl, měl by velký průšvih. 
 

Pan Josef H. byl v Pardubickém divadle společně s ostatními. Byl akční fotograf, fotil dění na ulici. Hlavně fotil 
ze střechy, kde byl nejlepší rozhled. 
 

Pan Leoš D. byl na učňáku, chodil s ostatními na náměstí v Náchodě. Chodil si tam zakřičet, ale 
hlavně kvůli holkám.               

Toto jsou vzpomínky našich uživatelů. 
 

A JE TO TU: 14.11. SE DATABÁZE PŘÁNÍ 

OTEVÍRÁ. DNE 15.11.2022 JE UŽ 10 

VAŠICH PŘÁNÍ REZERVOVÁNO  

 
 
 
 
 

 
 

SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR 

Celoroční soutěž tří oddělení  

redaktor: Marinek                              
 

V měsíci říjnu slavíme mimo jiné Předvečer všech svatých neboli 
Halloween. Mnoho z nás jej považuje za americký svátek a netěší se 
mezi starší generací velké oblibě. My jsme vás ale chtěli přesvědčit  
o opaku – že je to svátek velice pestrý a stojí za to oslavit jej. Proto bylo 
tématem pro měsíc říjen příprava masek a dýně na Halloweena.  
V pondělí 31.10. jsme se odpoledne sešli ve společenské místnosti 
s cílem oslavit jej. Vyhlašovala se nejlepší maska dne. Ocenili jsme také 
každého, kdo v masce přišel. Pro ty nejlepší masky jsme měli 
připravené věcné ceny (kávu, parfém a osušku).  
Nejlépe se úkolu zhostili na Oddělení se zvýšenou péčí, získali 12 
bodů. Oddělení SDNV jim bylo v patách s devíti body a Resocializační 
oddělení, které bylo trošku pozadu a zachránila ho luxusní výzdoba 
oddělení, jsme obdařili čtyřmi body. A to není vše – odhalili jsme 
novinku – dárek od Ježíškových vnoučat a od společnosti T-mobile: 
novou Smart TV Samsung, kterou můžete kdykoliv ve společenské 
místnosti využívat, což ocení hlavně muži, kteří se nemohou dočkat 
fotbalového MS! Zároveň lze využít aplikace Youtube a internetu.   
 

Měsíc Resoc. odd. Syndrom DNV Odd. se zvýšenou p. 

únor +15 bodů +24 bodů +9 bodů 

březen +38 bodů +16 bodů +6 bodů 

duben + 3 body + 6 bodů + 16 bodů 

květen + 7 bodů + 7 bodů + 11 bodů 

červen + 9 bodů + 11 bodů + 5 bodů 

červenec + 5 bodů + 5 bodů + 15 bodů 

srpen + 11 bodů + 8 bodů + 6 bodů 

září + 8 bodů + 11 bodů + 11 bodů 

říjen + 4 body + 9 bodů + 12 bodů 

celkem 100 bodů 97 bodů 91 bodů 

pořadí 1.  2. 3. 

1. místo 

2. místo 

3. místo 
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A CO JSME SI PŘIPRAVILI NA MĚSÍC LISTOPAD?  

ZVONKOHRA 

V listopadu společně tvoříte zvonkohru, z libovolného materiálu i předmětů. Ty zavěsíte na 
„základnu“ šňůrkami, šňůrami či špagátkem. Vše  ostatní přenecháme vaší fantazii a zručnosti. 
Držíme palce a už se moc těšíme na výsledky  Nezapomeňte, je to letošní předposlení zadání, takže 
už jde o hodně! Stav bodů je téměř vyrovnaný! Každý plusový se počítá   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAVÍME (SVÁTKY A NAROZENINY) 
Koncem měsíce prosince slaví svůj svátek Vlasta a Štěpán. Přejeme vše nejlepší! 
 

V prosinci slaví tři naši uživatelé narozeniny. Paní si nepřeje býti zveřejněna, respektujeme to. A je 
zajímavé, že dva pánové slaví ve stejný den! Takže 27.12. budou oslavy hned na dvou odděleních:  
 

        své 63. narozeniny slaví pan Jaroslav Bureš 
        a současně slaví i pan Leoš Drtil 
 

Pánové, moc gratulujeme  do dalších let přejeme spoustu zdraví a splněných přání! 
 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO 
Redaktor dik vám doporučuje:  
 

Ranč u Zelené sedmy - Eva a Ivo Pelantovi  
Redaktor a fotograf dik si pro vás připravil oddychovou 
knížku Ranč u Zelené sedmy. Je to do knižní podoby 
převedený úspěšný stejnojmenný seriál, který vysílala Česká 
televize. Hlavními hrdiny jsou členové rodiny Kudrnovy, kteří 
zdědili statek po strýci Hubertovi a vyměnili pohodlí 
panelákového bytu za život na vesnici. Rodinu tvoří maminka 
Eliška, povoláním optička, velká milovnice zvířat a zdravé 
výživy, tatínek Vojtěch, poněkud nepraktický programátor, 3 
děti a babička sršící jízlivým humorem. Na statku se postupně 
objevil kůň, kozy, králíci, slepice a pes. Kniha je, stejně jako 

seriál, vydaná v několika dílech a čtenář se určitě nudit nebude.  
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Redaktor Švejda vám doporučuje:  
 

Uvidíš, zemřeš - James Patterson 
Již v několika knihách se objevuje detektiv Alex, kterému se vždy podaří vyřešit 
každý případ. Tentokrát v knize vyšetřuje takový, který se stal jeho neteři. Byla obětí 
organizovaného zločinu spojeného s prostitucí. Všechny stopy zde vedou 
k záhadnému muži s maskou, kterého přezdívají Zeus. Jako vždy se musí detektiv 
poprat se spoustou překážek, tentokrát mu je do cesty připraví také úřady. Nakonec 
je z případu odvolán. Z toho je velmi zklamaný, v této době u něho doma zazvoní 
nejlepší kamarádka jeho neteře, která měla štěstí, že přežila setkání se zločincem.  
A jak to bude dál, to si můžete přečíst v knize. Je možné si ji zapůjčit v Městské 
knihovně v Teplicích nad Metují.  

OSTAŠ  
Redaktorka: Jitka 

                
 

Původně byl 7.10. naplánovaný výlet do Police nad Metují na výstavu fotografií pana Tomáše Šrejbera. 
Vzhledem k posunutí času prohlídky, který už nevyhovoval, se výletníci vydali na stolovou horu 
Ostaš. Prošli se v krásném podzimním počasí malou osadou, pokochali se výhledem do údolí  
a nasbírali houby a šišky na výtvarné tvoření.   
 
 

CÍLE TURISTICKÉHO KLUBU:  
KAPLIČKA V LACHOVĚ 
Redaktor: řič 
 

Ve čtvrtek 6. října se nečekaně, až skoro 
neplánovaně, uskutečnil devítičlenný výlet (pod 
vedením pí. Polákové a p. Krále) nad obec 
Lachov, s cílem prohlédnout si Kapli Korunování 
Panny Marie. Výprava dojela po silnici až k 
odbočce do pastvin, kde auto zaparkovala a vydala se cestou mezi loukami 
čerstvě vysázenou alejí - stromky různých ovocných druhů, jako jabloně, hrušně, 
třešně, višně, slivoně, jedlé jeřabiny, směrem ke kapličce. Při pozorování stovky 
pasoucích se ovcí si členové poslechli vyprávění o nedávném řádění vlků, které 
na dvacet kusů oveček nepřežilo. Nechyběl ani krásný výhled na okolní krajinu 
(Ostaš, Bor, Hejšovina, Jiráskovy skály, Krkonoše se Sněžkou...) a pomalu se tak 
blížil cíl cesty, kaplička. Nově krásně zrekonstruovaná, s opravenou střechou, 

obnovenou vnitřní výmalbou i venkovní fasádou, s upraveným okolním nejbližším terénem.... Zkrátka 
stavba (dostupné informace se rozcházejí, uvádějí vznik rok 1770 a 1866) jako nová! Turisté si vše 
pořádně prohlédli, nafotili a po pokochání se rozhledem po kraji se vydali alejí k vozu a nakonec zpět 
do DDZ. 
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POLDOVY VTÍPKY 

 

NOC VENKU  
Redaktor: Polda 
 

Noc venku je kampaň na podporu lidí bez domova, do které se může zapojit kdokoliv. Jedná se o první 
celorepublikovou kampaň svého druhu v České republice. Tato kampaň se snaží zážitkovou formou 
přiblížit život lidí, kteří neměli to štěstí a skončili bez střechy nad hlavou. Kořeny této akce pocházejí z 
Anglie kolem roku 1970. Akce se koná v mnoha zemích světa (u nás již od roku 2012) a každoročně se 
k ní přihlašuje více měst. Lidé si mohou zkusit, jaké to je strávit noc pod širou oblohou, bez pro nás tak 
samozřejmé věci jako matrace, peřina, polštář... Na akci by se měli podílet samotní bezdomovci, ukázat 
jak správně ustlat na kartonu, jak se skrýt před deštěm. Případně povyprávět o svých, kolikrát krutých 
zážitcích od nás, „obyčejných lidí,,. Akce probíhají vždy navečer, jsou na nich přednášky, vyprávění a 
kulturní program. Tato akce má ukázat všem lidem problematiku bezdomovectví a věci s tím spojené. 
Kampaň byla oceněna různými cenami za řešení této problematiky.  
V roce 2022 se po dvou letech konečně uskuteční 9. ročník Noci venku dne 24. 11. 2022 od 18 hodin. 
Letos se k celorepublikové akci připojí tyto města: Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Znojmo, Beroun 
a letos poprvé zapojené města Moravská Třebová a Šumperk.  
 

 
Ilustrace: pan Josef Dominik 
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Naše organizace Domov Dolní zámek akci Noc venku, s bohatým kulturním programem, chtěla 
představit i v Teplicích nad Metují. Bohužel – letos to z různých personálních a organizačních důvodů 
nevyšlo a i přes pokročilé přípravy jsme se na poslední chvíli rozhodli od pořádání akce letos ustoupit.  
Určitě se ale zapojíme příští rok. A uvítáme každého, kdo bude ochoten přidat ruku k dílu a být 
součástí Noci venku.  

BESÍDKA: CESTA DO ŘÍMA 
Redaktor: řič 
 

V neděli 9. října po obědě navštívil DDz cestovatel Mgr. Ondřej 
Valchař (syn pracovnice pí Polákové), aby pro nás uspořádal 
besedu o některých svých "turistických" zážitcích. Ve 13.00 hod. se 
zájemci (cca 15 osob) sešli, usadili se na terase a mohlo se začít. 
Hned první vyprávění posluchače zaujalo - pan Valchař s 
kamarádem vyrazili z Teplic n/M pěšky (!) do Říma. Na trase 
dlouhé cca 1700 km, kterou ušli za 54 dní, si několikrát (hlavně 
prvních pár desítek kilometrů po startu) sáhli opravdu na dno sil, 
jídla nebylo příliš, někdy musely stačit jen těstoviny s kečupem a 
tak byli rádi, když se jim podařilo (kdykoli) narazit na hodné a 
vstřícné lidi, kteří neváhali oba náležitě občerstvit či přidat i něco 
na další cestu... Každý den tak měli v nohách 30-50 km, nevyhnuli 
se ani menší "zacházce" do Benátek, ale nakonec se jim na obzoru 

objevil Řím a bylo vyhráno... Po popsání této strastiplné túry se pan Valchař rozhovořil o svém 
měsíčním pobytu na Tchaj-wanu, o návštěvě romských osad, jak v okolí Košic, tak třeba i v Rumunsku, 
a dále o výletech absolvovaných hlavně stopem - do Německa, Belgie, Francie. Pochlubil se také 
ojediněle strávenými Vánocemi se Štědrým dnem - úplně sám (tedy ne úplně, byla tam ještě jeho 
přítelkyně....) se utábořil v jeskyni na Kanárských ostrovech, a tam je oslavil při svíčce a se šiškou 
salámu v ruce... Vypravování krásně uběhlo, spokojení posluchači ještě položili pár dotazů a nakonec 
se s poděkováním s milým hostem rozloučili.  

VÝLET NA HONY (NEJEN) ZA KOŇMI 
Redaktor: řič 
 

V pátek 14. října se konečně uskutečnil plánovaný výlet navštívit 
rodinné hospodářství Komendových v obci Hony (nedaleko 
Pěkova). Devítičlenná skupina (uživatelé a vedoucí pí. Ševcová a 
Krtičková) po obědě vozem vyrazila na cestu vybavená 
pochutinami pro zvířata a když dorazila na místo, už na ni manželé 
Komendovi čekali a prohlídka mohla začít. Nejdříve si návštěvníci 
prohlédli ustájené krásné tři klisny (tmavou hnědku Adélu - ta čeká 
v březnu hříbátko a světlou hnědku Devoru - ta také, ale v červnu, 
a na konec ryzku Bessi), které už jakoby čekaly na hosty a těšily se, 
že z nich možná "něco dobrého kápne"... Což se také stalo, výletníci 
rádi nabídli z dobře naplněné tašky všem třem přivezená jablíčka. 
Když dobroty pěkně ubývaly, museli Komendovi (s úsměvem) 
hosty skoro "okřiknout", že to s tou ochotou rozdat se nemají 
přehánět... Na exkurzi po hospodářství dohlíželo také nejen pět psů (brazilská fila Dag, australský 
ovčák Eliška, kříženci Ben a Flíček a staford Armin), ale také několik z celkových třinácti (!) koček, které 
hostitelé všechny postupně zachránili a přijali za své, ať už byla kočka zatoulaná, osamělá, poraněná 
či jinak svým způsobem zasažená smutným životním příběhem, těm všem bylo nabídnuto trávit svůj 
čas právě zde, což bylo zřejmě a možná i k oboustranné spokojenosti přijato. Samozřejmě i přítomní 
psi a kočky se dočkali pro ně nachystaných pamlsků. Když byly pak vyvedeny ze stáje Adéla s Bessi a 

54 dní 
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zapřaženy do povozu, přišla očekávaná chvíle. Kočí (pan Komenda, jinak zootechnik na farmě v 
Hejtmánkovicích) usedl na kozlík a první skupinka návštěvníků mohla vyrazit na okružní projížďku 
místní přírodou, ať už lučními cestami či lesem a zpět do vsi k domovu. Spokojené cestovatele 
vystřídala druhá část výpravy a absolvovala to samé, aby se pak po návratu všichni společně mohli (a 
velmi rádi) občerstvit čajem paní domácí. Hosté na závěr za vše, co pro ně bylo připraveno, manželům 
Komendovým poděkovali a s přáním, ať se jim v hospodaření daří i nadále, se s nimi rozloučili. 

 
 

LETNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ:  
VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE 
 

Děkujeme všem, kdo se účastnil soutěže a zaslal nám 
fotografii Domova Dolní zámek a také těm, kdo hlasovali a 
pomohli rozhodnout!  
V kategorii „foto uživatelů“ vyhrála fotografie č. 12 pana 
Slavomíra H. se čtyřmi hlasy /dole/ a v kategorii „foto 
pracovníka“ vyhrála fotografie č. 8 sociální pracovnice 
Lenky H. také se čtyřmi hlasy /vlevo/.  
Gratulujeme a vítězům posíláme pěknou cenu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTOPAD 2022 – OSMÉ VYDÁNÍ ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

    

 

STRÁNKA 9 

 

HOROSKOPY NA MĚSÍC PROSINEC 
Redaktor: Věrka 
Ilustrátor: Jarin                         

Kozoroh                                                  22.12.-20.1. 

Nastává ideální období pro to, abyste si 
začali plnit své sny a cíle. Hvězdy radí 
nepřerušovat sociální kontakt a klidně 
vsadit na sociální média. Zde můžete potkat 
dávné přátele. Znovu objevení kamarádi 

vám mohou přinést mnoho pozitivních změn a štěstí. 

Rak                                                         22.6.-22.7. 

Jste zaměřeni na rodinu a rodinný 
život. Možná se setkáte po dlouhé 
době se vzdáleným příbuzným. Přesto 
zapomínejte sami na sebe. Dopřejte si 
teplou koupel a dejte si třeba pleťovou 

masku nebo masáž – bodne vám, uvidíte! 

Vodnář                                                       21.1.-20.2. 

Dosáhnete svých limitů a dokonce budete 
mít tolik sil, že je několikanásobně 
překonáte. Možná objevíte nový zdroj 
příjmů, který vám vlije neomezenou 
energii do žil a začnete si plnit dávná 

přání a touhy. Jaké je vaše letošní vánoční přání? 

Lev                                                          23.7.-22.8. 

Budete muset přehodnotit styl své 
komunikace s okolím tak, aby se stal 
více srozumitelným. V tom případě 
vás čeká měsíc plný optimismu. 
Pusťte se s vervou do všeho – konec 

roku k tomu vysloveně vyzývá! 

Ryby                                                         21.2.-20.3. 

Cítíte komunikační nedorozumění 
mezi vámi samotnými a blízkými? Jste 
nerozhodní a roztěkaní? Dejte všemu 
čas. Ten všechny tyto obtíže zmírní a na 
konci měsíce přijde zase klid, mír a 

pohoda. Nevzdávejte se! 

Panna                                                    23.8.-22.9. 

Máte touhu učit se novým věcem. Hvězdy 
radí naslouchat více svému srdci! Máte-li 
chuť zkusit něco nového, nepoznaného, 
vřele do toho! Díky vaší kreativitě 
očekávejte velký úspěch. 

 

Beran                                                       21.3.-20.4. 

V prosinci můžete navázat nová velká 
přátelství. Hvězdy ovšem věští i to, že se 
potkáte s určitými výzvami. Když je 
překonáte, docílíte přesně toho, co si již 
dlouhou dobu přejete. Vytrvejte ve svém 

úsilí a přinese to ovoce. 

Váhy                                                     23.9.-23.10. 

Tento měsíc bude vaše šťastné období. 
Najdete životní rovnováhu. Ujasníte si 
priority. A do nového roku si můžete 
dát spoustu předsevzetí. Máte 
nakročeno díky pevné vůli uspět!  

 

Býk                                                            21.4.-21.5. 

Držte se toho, co jste si naplánovali. 
Některé chmurné a deštivé dny vám 
mohou zhoršit náladu a možná se dostaví 
i bolesti hlavy, vám to ovšem vadit 
nebude, protože budete cítit, že jste na 

správné životní cestě. Prioritou by pro vás mělo být 
zdraví. Nepřejídejte se a myslete pozitivně. 

Štír                                                       24.10.-22.11. 

Máte pocit, že se máte dobře a nic vám 
neschází? Ono to bude dokonce lepší 
– vyčkejte. Vaši přátelé vám pomohou 
naplnit i ta nejtajnější přání! Udělejte 
někomu z nich radost – třeba 

nečekaným, milým, vánočním dárkem.  
 

Blíženci                                                   22.5.-21.6. 

Využijte své kreativity – zajistí vám dobré 
finanční vyhlídky! Jakékoliv nápady 
nezavrhujte a přeneste je třeba i na papír. 
Časem se mohou hodit a přinesou vám 
mnoho štěstí a úspěchu. Budete 

překvapeni, co si na vás měsíc prosinec přichystal! 

Střelec                                                      23.11.-21.12. 

Je čas zaměřit se na svůj duchovní rozvoj. 
Dejte si hodinku jógy, meditace a relaxu. 
Pakliže jste svobodní, je možné, že vás 
potká nová láska. Nebo potkáte dobré 
přátelé. Nevyhýbejte se společenskému 

životu – vyrazte za kulturou a do společnosti! 

 
  

OMLOUVÁME SE, ŽE JSME V MINULÉM ČÍSLE CHYBNĚ UVEDLI AUTORKU RECEPTU NA HUBNÍK. TEN NÁM 

DODALA PANÍ VLASTA SVĚDÍKOVÁ. BUDEME RÁDI, KDYŽ SE OPĚT PODĚLÍTE O NĚJAKÝ NOVÝ, CHUTNÝ A 

JEDNODUCHÝ RECEPT! PRO PŘÍŠTĚ TŘEBA S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU – NEMÁTE NĚJAKÝ OSVĚDČENÝ NA 

CUKROVÍ NEBO VYCHYTANÝ BRAMBOROVÝ SALÁT? 
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PŘÍBĚHY A HISTORKY ZE ŠKOLY (ČÁST III.) 
redaktor: Polda 

Možná že se vám tento příběh nebude zdát tolik humorný, ale za to podělit se o něj s vámi stojí. To 
bylo za doby hluboké totality... Byl jsem v páté, možná šesté třídě, čerstvě rukovaný pionýr. O post 
pionýra jsem se fanaticky snažil již delší dobu (pravděpodobně jsem byl zfanatizovaný naší třídní 
učitelkou, zapřísáhlou komunistkou). Kvůli mému nepředvídatelnému chování bylo povýšení na 

tento post mnohokrát odloženo přímo SSM ☝️ Blížil se první máj, naše třída připomínala sál na 
maškarní bál, okna plné holubic, srpy a kladiva, kam se člověk podíval. Naše třídní na to byla 
pedant, vždy když se skončilo s výzdobou, ode dveří vše musela shlédnout, ruku na mohutné hrudi, 
rudé tváře skoro jako před mrtvicí, zhluboka dýchala dojetím jak zručné má ve své třídě malé 
komunistíky, oddané soudruhu Husákovi a tavárišči Brežněvovi. Nastal den D, tedy první máj. My 
vyšperkovaní, modré košile, krvavé šátky u krku. Venku to vypadalo na pěkný den, svítilo sluníčko, 
celkem teplo. My se těšili do průvodu vyzbrojeni mávátky a vlaječkami srp a kladivo. Průvod začal, 
kombajny, traktory a alegorické vozy se rozjeli v plné parádě po broumovském náměstí a my šli s 
řevem URÁ za nimi. Minuta a rázem se počasí obrátilo, obloha se tmavě zatáhla a začalo sněžit. My 
pionýři jen v těch bleděmodrých košilích jsme byli ihned na kůži mokří a tak jsme se snažili vzít z 
průvodu roha a někam se schovat. Paní učitelka nás povzbuzovala, že jsme přece pionýři, budoucí 
proletáři či co! Mě a kamarádovi se podařilo utéct do městského parku Alejka, kde jsme se ke 
spokojenosti schovali pod tehdy mohutným kaštanem. Nikde nikdo, jen občas jsme zaslechli něčí 
hlasy, jako že někdo někoho hledá. Byli to příslušníci VB a hledali přímo nás. Odvedli nás v té 
chumelenici zpět na náměstí jako dva vyvrhely společnosti, veřejně nás pokárali a má třídní učitelka 
mi s vražedným pohledem sundala rudý šátek z krku s poznámkou, že to se dalo čekat. Takže jsem 
během chvilky přišel o tak dlouho vysněný šátek i hodnost pionýra. Na vysvědčení jsem měl za to 
samozřejmě dvojku z chování a mnozí učitelé mě svým žákům dávali jako špatný příklad. Lump 

jsem dodnes, ale zaplať pánbůh ne Bolševik.😁 
 

KAREL IV. *14. 5. 1316  † 29. 11. 1378 
Článkem přispěl pan Tomáš Eret, ilustraci dodal člen naší redakce, ilustrátor Jarin                                               
 

Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Byl pokřtěn jako 
Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi 
Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl 
neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně mluvil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování 
českého státu, který byl od jeho doby známý jako Koruna česká. Už jako císař nechal vytvořit Zlatou 
bulu, nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Zlatá 
bula významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé 
postavení v rámci říše. 
Co o Karlu IV. možná nevíte? 

 Neuměl svou vlastní řeč. Ve svém životopise Vita Caroli se přiznal, že se český jazyk musel po 
návratu do Čech znovu učit. Jinak mluvil a psal francouzsky, italsky, latinsky a německy. 

 Oženil se celkem čtyřikrát. Poprvé s Blankou z Valois, jež mu byla spíš jen přítelkyní, ale brzy 
zemřela. Téměř hned poté si vzal Annu Falckou, ale ta také po pár letech zemřela. Třetí manželkou 
se mu stala jeho životní láska – čtrnáctiletá Anna Svídnická. I ta ale zemřela, umřela při třetím 
porodu dítěte. Jeho poslední manželkou byla Eliška Pomořanská, s tou měl celkem šest dětí. 

 Měl dohromady dvanáct dětí. Dospělého věku se dožili pouze tři synové, z nich se nejvíce věnoval 
osiřelému Václavovi. Mezi něj a dalšího syna, kterého zplodil se svou poslední manželkou, před 
svou smrtí rozdělil svoji říši. 

 Byl vyhlášeným záletníkem. Jeho zálety byly tak pověstné, že si dokonce vysloužil pokárání od 
papeže. 
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 Přežil pokus o vraždu. Jako ještě 
velmi mladého se ho v Itálii pokusil 
otrávit člověk, který byl najatý 
nepřátelskou rodinou z Milána. 

 Byl velmi zbožný. Stal se 
vyhlášeným sběratelem ostatků 
svatých a vzácných rukopisů, pro ně 
nechal vyrábět překrásné zdobené 
zlaté relikviáře a vazby. 

 Byl autorem několika děl. Kromě 
vlastního životopisu Vita Caroli 
napsal spis Morality určený pro jeho 
následníka, Legendu o sv. Václavovi 
a několik zákoníků. 

 Přátelil se se známými osobnostmi. 
Udržoval mimo jiné kontakty i 
s filozofem a básníkem Francescem 
Petrarkou, autorem známých Sonetů 
Lauře. 

 Jednou dočasně ochrnul. Stalo se to 
v roce 1350, a to prý při turnaji, jehož 
se zúčastnil inkognito a při něm 
údajně spadl z koně, přerazil si čelist 
a poškodil si krční páteř. 

 Za své vlády nechal vystavět: 
Pražský hrad, katedrálu sv. Víta (tu 
nechal přebudovat), kamenný most 
přes Vltavu. Sám vyprojektoval Nové 
město pražské, první univerzitu a 
také je jeho dílem Svatováclavská 
korunovační koruna. Nechal vystavět 
mnoho nových hradů – 

Karlštejn,  Kašperk, Radyně. Potom, co měl nemocnou nohu a pomohla mu léčivá voda z pramene 
v západních Čechách, nařídil zde vybudovat město Karlovy Vary.  

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA…..      KAREL IV. BYL ……… 

                    Jméno Karla IV. při narození… 

                   Jméno syna Karla IV. říkali mu Liška Ryšavá 

                 Titul panovníka 

                     Hrad, který nechal Karel IV. postavit 

                Juditin… 

                  Jméno první manželky Karla IV. 

                    První arcibiskup Arnošt z … 

                      Vysoké učení v Praze (Karlova …) 

                  Jméno matky Karla IV. 

TAJENKU NÁM MŮŽETE ZASLAT E-MAILEM NA ZAMECKAREDAKCE@GMAIL.COM A NEBO JI VHODIT NA LÍSTEČKU DO SCHRÁNKY REDAKCE ZÁMECKÉHO 

MĚSÍČNÍKU (V PŘÍZEMÍ ZÁMKU V OKENNÍM VÝKLENKU) DO 12.12.2022. NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ JMÉNO! O VĚCNÉ CENY SOUTĚŽÍ VÝHRADNĚ UŽIVATELÉ 

DDZ. VÝHERCE LOSUJE NĚKTERÝ Z ČLENŮ REDAKCE. TENTOKRÁT VĚRKA VYLOSOVALA VÝHERCE Z MINULÉHO ČÍSLA, PANA JOSEFA DOMINIKA. MOC VÁM 

TÍMTO GRATULUJEME K VÝHŘE! 

mailto:zameckaredakce@gmail.com
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TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
redaktor: Marinek 
 

Ve dnech 5. a 6. října u nás v domově probíhaly 
v rámci Týdne sociálních služeb dva Dny 
otevřených dveří.  
Sociální pracovnice a asistentka uvítaly a 
provedly stovku návštěvníků – převážně žáků 
ZŠ v Teplicích nad Metují a studentů SŠ 
SOCEA Náchod, ale i dalších návštěvníků z řad 
veřejnosti, kteří chtěli do služby nahlédnout a 
něco se o způsobu poskytování péče u nás 
dozvědět.  
 
Moc nás hojná účast potěšila!   
 

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO: TÍSŇOVÉ LINKY 
článkem přispěl: pan Jiří Habart 
 

LINKA TEL. ČÍSLO 
Policie  158 

Rychlá zdravotnická záchranná služba 155 

Hasičský záchranný sbor  150 

Integrovaný záchranný systém  112 

Obecní (městská) policie 156 

SMS tísňová linka pro neslyšící 603 111 158 

Pravidla volání na tísňovou linku: 
 volání je bezplatné 
 čísla volíme vždy bez předvolby 
 po vytočení tísňového čísla se dovoláme na operační středisko dané složky IZS, většinou v 

krajském městě 
 nikdy se nesnažte operátora linky překřičet - na Tísňové lince jsou zkušení operátoři a kladou 

cílené otázky. 
 

Až se ozve operátor, sdělíme mu: 

 co se stalo a jestli se někdo zranil 
 kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici 
 řekneme mu své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláme 
 nezavěšujeme, odpovíme operátorovi na jeho otázky 
 uděláme to, co operátor říká 

Pamatujte: nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na 
jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří 

pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.  
 

V PŘÍPADĚ NOUZE SE NEBOJTE VOLAT TÍSŇOVOU LINKU, ALE NEZNEUŽÍVEJTE JI. 
MŮŽETE ZTÍŽIT POMOC LIDEM, KTEŘÍ JI SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ! 
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Evropská tísňová linka 112 
 Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 je zavedeno ve všech státech EU včetně ČR. 
 V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do  
 Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice 

volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání. 
 Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i 

angličtině a němčině. 
 Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí 

signálu vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora. 
 Při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje 

nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce 
i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrace doplnil: pan Josef Dominik 

TEPLICKÝ FOTBAL OČIMA NAŠEHO SPORTOVNÍHO REDAKTORA 
redaktor: řič 
 
MUŽI  
V 9. kole okresního přeboru přivítal Slavoj na svém hřišti 15. října mužstvo Velkého Poříčí (zatím v tabulce deváté) a 
jistě ho chtěl porazit, protože s ním v minulém ročníku oba zápasy prohrál (u nich na podzim 2:1 a v tom druhém, v 
květnu, i doma - 0:3). Během dne se stal díky silnému mrholení až deště trávník pěkně kluzkým a oba soupeři si to 
tak měli určitě uvědomovat a přizpůsobit tomu svou hru - přihrávat po zemi, nebát se střílet na branku i z větší 
vzdálenosti... A tak to také ve 12. min. vyzkoušel domácí Matouš a jeho pěkná střela z 20 metrů mířila těsně pod 
břevno - 1:0. Za minutu opět teplický útok, po pravé straně unikl Lauryn a gólmana Poříčí, který zřejmě čekal z 
poněkud ostrého úhlu centr, přelstil střelou do poodkryté branky - 2:0. Dvě minuty před přestávkou si hostující 
obránci při vlastním autu u svého rohového praporku vůbec nerozuměli a tak se zamotali ve vlastní šestnáctce do 
nepřesných "přihrávek" nakrátko, až toho využil číhající Kalaš, míč jim sebral a podél čáry unikal před branku. V 
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malém vápně byl zastaven faulem a následující pokutový kop proměnil Lauryn - 3:0. Hosté, kteří sice nebyli 
fotbalově horší a nechali vyniknout několika zásahy také domácího brankáře, se gólu ale v prvním poločase 
nedočkali. I po výměně stran se Slavoj nadále snažil a tak ve 49. min. pěknou ranou z rohu velkého vápna zvyšoval 
na 4:0 Hrubý. Poříčští se jakoby fotbalově zlepšili a po pěti minutách měl na kopačkách jejich první gól Nguyen. 
Když ale jeho sólový útok domácí brankář ještě zneškodnil, tu další šanci, v 67. minutě, po zazmatkování domácí 
obrany a jejím přečíslení (dva útočníci proti samotnému Mačímu) už Nguyen (zřejmě zahraniční posíla) využil a 
snížil na konečných 4:1. Slavoj se tak po zaváhání Deštného v Červeném Kostelci (1:1) vrátil s 20 body do čela 
tabulky. 
Příští neděli, 23. října, vyrazili tepličtí na utkání 10. kola do Velké Jesenice a jistě chtěli svým výkonem a hrou 
všechny přesvědčit, že průběžné první místo jim patří právem. Domácí Sokol (v tabulce třetí) naopak jistě toužil 
oplatit soupeři své dvě porážky z minulého ročníku (0:2 a 2:4). Po bezbrankovém prvním poločase dostali zřejmě 
hosté o přestávce vynadáno, že neumí dát gól a tak už z prvního kloudného protiútoku zavěsil Dominik 
Kretschmer - 0:1. Když se pak nadále domácím nedařilo překonat gólmana Mačiho a ani Slavoj neskóroval, blížil se 
pomalu konec zápasu a hosté už pevně věřili, že si jednobrankové vítězství odvezou... Tři minuty před koncem (!) 
se ale domácí zmátořili a povedlo se jim vyrovnat na 1:1 a tak také utkání skončilo. A protože Deštné doma taktak 
porazilo Machov (gólem pět minut před koncem!) 3:2, dostalo se v tabulce na první místo (22 b.) před druhé 
teplické (21 b.). 
Příští sobotu, 29. října, čekal Slavoj na domácím hřišti od 14.30 zápas 11. kola s dalším soupeřem - Stárkovem (v 
tabulce zatím na 7. místě se 13 b.). V minulém ročníku tepličtí doma se soupeřem remizovali 3:3, ve Stárkově 
prohráli 2:1, tak určitě bylo co vracet. Když se po počátečním vzájemném oťukáváni dostal do gólové šance domácí 
Moravec, ale branku netrefil, přišla 15. min., Lauryn zahrával rohový kop a překvapenému brankáři ho nasměroval 
přímo do brány - 1:0. Ve 28. min. hostující obrana rozehrála tak neuvěřitelně špatně výkop od vlastní branky, že 
ještě ve velkém vápně se zmocnil míče Moravec a tentokrát se již dočkal - do odkryté branky s přehledem - 2:0. 
Hosté nehráli vůbec hůř a ve 30. min. se dostali do příležitosti snížit, ale šanci Peka likvidoval gólman Mačí. Za pět 
minut se už dočkali, Novákova střela zpoza vápna byla tečovaná a skončila v síti - 2:1. Ještě do přestávky se ale po 
přízemním centru dostal k míči Kalaš a vrátil Slavoj do dvoubrankového vedení - 3:1. I když ve druhém poločase 
bylo znát, že oba mančafty chtějí ještě skórovat, vypadalo to chvílemi, že domácím při rychlém zaútočení chybí 
podpora záložní řady a hostům, kteří přijeli bez náhradníků, asi docházely síly. Své šance Lauryn (2x) ani Kalaš 
neproměnili, v 75. min. Moravec dokonce střelou z rohu šestnáctky netrefil vzduchem prázdnou bránu a protože 
těsně před koncem poslali střelci Slavoje dva nařízené přímé kopy z 18 m hodně mimo, utkání výhrou teplických 
3:1 skončilo. Ti se tak mohli se 24 body vrátit na první místo přeboru, ale protože si Deštné po napínavé gólové 
přestřelce v Provodově (4:5) odvezlo domů tři body, zůstalo čelo tabulky nezměněno. 
Jelikož poslední (13.) podzimní kolo bylo už v srpnu předehráno, končila mistrovská utkání letošního roku 12. 
kolem. Tepličtí tak ke svému poslednímu letošnímu mistrovskému zápasu přijeli 5. listopadu do Zábrodí, které za 
nimi bylo v tabulce třetí, jen s tříbodovou ztrátou. Když se s místním Sokolem v minulém ročníku dvakrát utkali, 
pokaždé to skončilo nerozhodně (1:1 a 0:0), takže se všichni mohli těšit na pěkný souboj dvou předních týmů 
soutěže. Domácí se ničeho nezalekli a když po čtvrthodině vedli 2:0, čekali diváci jistě na další góly a těšili se na 
případně i vyšší a poklidnou výhru. Další branky však ani na jedné straně nepadaly a kdyby se hostům podařilo 
alespoň snížit, dal by se ještě boj o zisk bodů předpokládat. Slavoj ale gól (nakonec čestný) dal až v 90. min. 
střídajícím Hečkem a protože výsledek 2:1 už Sokol ubránil, dostihl tak bodově svého soupeře v tabulce. K dalšímu 
zajímavému utkání došlo v Dolanech, kde domácí TJ (v tabulce poslední) hostila první Deštné a když po poločase 
vedla 4:3, vypadalo to na překvapení kola. Hosté však po přestávce zabrali a třemi brankami otočili na konečných 
4:6. Upevnili si před zimní přestávkou s 28 body průběžné vedení v soutěži před Teplicemi na druhém a Zábrodím 
na třetím místě (oba s 24 body), Dolany zůstávají se šesti body poslední za Policí n/M (12 b.).  
Takže lze říci, že podzim teplickým fotbalistům vyšel, druhé průběžné místo je možná i nad očekávání a hráči spolu 
s fanoušky tak budou jen věřit, že svou hrou po zimní pauze v další části, v jarní, potvrdí, že na čelních místech 
okresního přeboru jsou právem. Tak chlapi, držte se!!! 
 
MLADŠÍ ŽÁCI 
V sedmém, posledním kole první fáze okresního přeboru mladších žáků přišlo 15. října na řadu konečně očekávané 
"derby" Teplice - Police. Domácí konečně toužili soupeře porazit, vždyť v minulém ročníku od něj dostali dvakrát 
devět gólů (0:9 a 3:9)! Poličtí ale od začátku byli hlavně v útočné hře lepší, vytvářeli si brankové příležitosti a do 
přestávky také čtyři využili. I když v druhém poločase tepličtí bojovali, v útoku se jim stejně moc nedařilo, snad jen 
(zřejmě nadějný hošík) Hitschfel se snažil trochu více než ostatní, ale branky se Slavoj nedočkal. Domácí gólman se 
předvedl také dobrými zákroky (chytil i penaltu), celkovou prohru 0:8 ale neodvrátil a tepličtí tak byli zatím v 
tabulce se 6 body předposlední. 
Za týden, v sobotu 22. října, už začala druhá (vlastně "jarní") fáze letošního přeboru. Na řadu tak postupně přijdou 
odvety všech dosud sehraných podzimních utkání. Už letos budou předehrána tři kola a zbývající čtyři na jaře (v 
dubnu). V prvním odvetném zápase se tak tepličtí žáci opět představili doma, když přivítali Meziměstí, na jehož 
hřišti Slavoj vyhrál první zápas 6:0. Když domácí po herně vyrovnaném prvním poločase s gólovými šancemi na 
obou stranách vedli dvěma pěknými brankami 2:0, hra se po přestávce ještě více vyrovnala a po přibývajících 



LISTOPAD 2022 – OSMÉ VYDÁNÍ ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

    

 

STRÁNKA 15 

příležitostech skórovali dvakrát i meziměstští (nazývaní svými fanoušky "Mezáro"). Slavoj se ale nedal, tři branky 
ještě přidal a zvítězil 5:2 (2 góly Borna a Vittek, jeden Hitschfel). S devíti body ale i tak zůstali tepličtí v průběžné 
tabulce stále předposlední. 
Příští sobotu, 29. října, přijelo v 9. kole soutěže do Teplic družstvo Náchod "A" (v tabulce zatím druhé), aby 
napravilo výsledek prvního vzájemného utkání, které prohrálo doma 1:2. Náchodská děvčata dorazila i s pěti kluky, 
čtyři z nich byli připraveni na lavičce k plynulému střídání během hry, jeden se už od začátku postavil do branky. V 
prvním poločase měli gólové šance oba týmy - za domácí jich měl několik dobře hrající útočník Vittek, za hosty 
výborná Vašíčková - a ta také těsně před přestávkou vsítila první branku zápasu. V druhé půli se pak za náchodské 
prosadili gólově ještě tři "náhradníci" a protože se Slavoji překonat gólmana nepodařilo, odvezl si Náchod za výhru 
4:0 tři body. V průběžné tabulce si tak Teplice nepolepšily a s 9 body byly nadále předposlední. 
Na řadě bylo poslední podzimní utkání mladších žáků, když v 10. kole zajeli 5. listopadu do Velkého Poříčí. S tímto 
soupeřem v prvním zápase (v září) prohráli doma 1:8 a tak si jistě přáli svůj výkon napravit. V devět hodin se 
začalo, Slavoj se s třemi bojovnicemi v týmu snažil a po vyrovnaném prvním poločase, ve kterém se i za teplické 
trefila právě jedna z dívek (Vilma Jandáčková), prohrával "jen" o gól, 2:1. Po přestávce dala jejich druhou branku i 
další fotbalistka (Káťa Hrubá), ale domácí o své vítězství nepřišli, naopak dvě branky přidali a vyhráli 4:2. 
Zimní přestávku tak tepličtí stráví s 9 body stále na předposledním místě tabulky, kterou vede družstvo 
Poříčí/Hronov (19) před Náchodem (18) a Policí n/M (17). Nezbývá než věřit, že kluci i holky na sobě přes zimu 
trochu zapracují a sebe a jejich fanoušky svou hrou na jaře v příštích zápasech jen a jen potěší. Tak do toho!!! 
 
PŘÍPRAVKA 
Teplické nejmladší fotbalisty (a jednu fotbalistku) čekal v rámci 6. kola okresního přeboru starších přípravek v 
neděli 16. října tříčlenný turnaj ve Stárkově. Hned v prvním zápase se utkali s domácími a když po prvním poločase 
prohrávali "jen" 3:1 (gól Wendl), bojovali určitě dále s cílem branky přidat a skóre alespoň srovnat. To se ale 
nepovedlo a konečným výsledkem bylo vítězství Stárkova 5:1. V druhém utkání se Slavoj postavil proti Broumovu, 
který roli favorita potvrdil a když po prvním poločase 4:0 další čtyři branky přidal i ve druhém, zvítězil 8:1 (čestný 
gól teplických vsítil Veselík). O prvenství v turnaji svedli pěkný souboj stárkovští s broumovskými. Po zasloužené 
remíze 4:4 pak byli hosté v penaltovém rozstřelu lepší a turnaj vyhráli. 
Poslední podzimní turnaj, opět tříčlenný, pořádala pro starší přípravky (v rámci 7. kola) v neděli 23. října Police 
n/Metují (třetím účastníkem bylo Velké Poříčí/Hronov). Hned v prvním utkání domácí vyzvali k boji Velké Poříčí a 
po poločase 4:0 nakonec zvítězili 6:2. Pak na trávník nastoupili tepličtí fotbalisté (s jednou fotbalistkou - Amálkou) 
proti poříčským. Na nich ale únava pro předchozím zápase nebyla znát a Slavoji nasázeli čtyři branky (4:0). 
Posledním střetnutím bylo "derby" Police - Teplice. Hosté určitě chtěli oplatit domácím svou vysokou prohru 1:10 
ze zářijového turnaje, pořádaného právě v Teplicích. Proto i přes nepříznivý výsledek po poločase (2:0) bojoval 
Slavoj dál a kapitánem Veselíkem snížil na 2:1. Více branek však už nepadlo a zápas touto těsnou prohrou 
teplických i skončil a domácí tak turnaj vyhráli. 
Podzimní sezóna pro teplické nejmladší fotbalové naděje skončila. V osmi kolech okresního přeboru starších 
přípravek odehráli v rámci osmi turnajů celkem 16 utkání, ale ani v jednom se jim, bohužel, nepodařilo zvítězit 
nebo aspoň remizovat. Bez bodového zisku zaznamenali celkem 17 vstřelených branek (nejvíce Lukáš Wendl - 6), 
inkasovaných bylo 158 (tzn. 9,9 gólu na zápas)...  
Protože OFS Náchod pro tuto svou sedmičlennou soutěž tabulku ani průběžně ani po odehrání všech podzimních 
zápasů nesestavuje a eviduje zřejmě pouze vítěze jednotlivých turnajů a statistiku střelců branek, lze jen uvést, že 
nejvíce bodů ze svých 16 zápasů získala Police n/M (42) před Broumovem (31), tepličtí skončili bez bodu za 
Stárkovem (10 b.) na posledním místě. Nejmladší fotbalové reprezentanty Teplic teď čeká "zimní přestávka", kterou 
jistě budou chtít strávit pilným tréninkem a po pauze tak určitě jejich fanoušky v nadcházející jarní části soutěže 
mile překvapí svými výkony. Kluci a holky, snažte se, budeme se těšit!!! 
 
Náhodně vybrané fotografie z klubů a aktivizací: 
  

        
 
Zleva: klub Modrý kříž a práce s fixními matracemi, pečení Vatikánského chleba, výroba v keramické dílně téma 
večerníček, návštěva kovárny v Šonově u Alchifera.  
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V informačním centru města Teplice nad 
Metují bude od 15.11.2022 do 31.12.2022 ke 
zhlédnutí výstava fotografií mladých umělců 
ze Střední průmyslové školy Otty Wichterle-
ho v Hronově.  

Dne 24.11. je možné zajít na divadelní představení 
Královna Dagmar do městského kina. Pro zájemce 
rádi zajistíme doprovod!  

A zase se po roce blíží Vánoce. Na začátek 
adventu se tradičně rozsvící v Teplicích nad 
Metují stromeček! 

 

 
5.12. Chodí Čert, Anděl a Mikuláš! A jak to vypadalo vloni? Mrkněte se  

      

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 

S UŽIVATELI  
VČETNĚ PŘEDÁNÍ DÁRKŮ 

SENIORŮM OD JEŽÍŠKOVÝCH 

VNOUČAT 
 

BUDE PROBÍHAT V DOPOLEDNÍCH 

A ODPOLEDNÍCH HODINÁCH DNE 

21.12.2022 

NA VAŠEM ODDĚLENÍ.


