
Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují 

PROSINEC – DEVÁTÉ VYDÁNÍ 
 

STRÁNKA 1 

 
ADVENT 
redaktorky: Gabča a Věrka  
Advent je období posledních čtyř týdnů před Štědrým dnem. Začíná první adventní nedělí, té se říká 
železná. Druhá adventní neděle je bronzová, třetí je stříbrná a čtvrtá zlatá. Advent končí, jen co zapadne 
na Štědrý den Slunce. Je to období příprav na Vánoce. Symbolem adventu je adventní věnec, ten má 
čtyři svíce. Každou neděli se zapálí jedna svíčka. Občas se stane, že vyjde poslední adventní neděle na 
Štědrý den. V takovém případě se čtvrtá svíčka na věnci zapaluje dopoledne a večer se zapalují všechny 
svíčky společně. Někdo ještě doprostřed dává pátou svíčku a ta se zapaluje také. 

SV. MIKULÁŠ 
redaktorky: Věrka a Gabča 
ilustrace obrázku Sv. Mikuláše: Jarin  
 

Sv. Mikuláš opravdu žil. Narodil se 
kolem roku 270 n.l. v Pataře v Asii do 
rodiny bohatých křesťanů. Byl to velmi 
hodný člověk. Ten, když mu zemřeli 
rodiče, rozdal všechen svůj majetek 
chudým lidem.  
Byla velká náhoda, co se Mikulášovi 
stalo. V té době ve městě Myra zemřel 
biskup a vyhlásili, že jeho nástupcem 
se stane ten, kdo vejde následující den 
do chrámu. A byl to právě Mikuláš, 
kdo vešel. Úřad biskupa přijal a 
vykonával ho velice poctivě až do dne 
své smrti, která byla právě 6. prosince, 
to je den, kdy uctíváme jeho památku. 
Mikuláš se stal patronem dětí, 
námořníků, rybářů a také ochráncem 
převozníků. 
Tradice, jak ji známe teď. V podvečer 5. 
prosince chodí ulicemi muž s bílým 
vousem, společnost mu dělají čert a 
anděl. Rozdávají dárky z košíku. Vždy 
k tomu přidávají, že mají děti méně 
zlobit a mají poslouchat své rodiče. 
Také je pochválí za všechno, co se jim 
během roku podařilo. Děti mají 
většinou připravenou nějakou básničku, kterou zarecitují. Pak je čeká nějaká sladká odměna. 
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STRÁNKA 2 

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
Redaktor: řič 
 
Vánoce jsou spojovány s řadou tradic a zvyků, které měly lidem kouzelným způsobem ukázat, co je v 
příštím roce čeká. Zde  vám představíme některé z nich: 

 Po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Objeví-li se hvězdička, sejdou se všichni za 

rok ve zdraví. Kříž podle našich předků znamená nemoc či smrt. 

 Držením půstu na Štědrý den se děti se těší, že uvidí zlaté prasátko.  

 Podávání kapřích šupin (nebo také drobných mincí) pod štědrovečerní talíře. Tyto šupinky či 

penízky mají přinést po celý další rok dostatek peněz a hojnosti. 

 Do lavoru s vodou se dají rozpůlené skořápky vlašských ořechů s malými zapálenými 

svíčkami. Ořechové lodičky se nechají plout po vodě. Ten, jehož lodička vydrží nejdéle svítit a 
nepotopí se, má před sebou dlouhý a šťastný život. Když se lodička vydá doprostřed nádoby, 
vypraví se její výrobce do světa. Pokud se skořápka drží u kraje nádoby, bude se naopak celý rok 
držet doma. 

 Litím roztaveného olova do nádoby s vodou z něj vznikne obrazec. Pak už záleží jen na fantazii, 

co může tvar představovat. 

 Házením střevíce přes hlavu mohou svobodné dívky zjistit, že pokud se bota obrátí špičkou ke 

dveřím, čeká je svatba a odchod z domova, pokud se ke dveřím obrátí patou, znamená to naopak, že 
zůstanou doma. 

 Šíření Betlémského světla jeho zapálením v betlémské jeskyni (kde se podle tradice narodil Ježíš 

Kristus). Plamínek je rozvážen skauty do mnoha zemí (pro bohoslužby a charitativní akce). 

 Ozdobení domácnosti vánoční hvězdou (původně pryšec nádherný - poinsettia) v různých 

barvách (bílá, růžová, vícebarevná, ale hlavně samozřejmě červená). 

 Význam mělo podle pověr pro nadcházející rok prý už to, na kdy v týdnu Štědrý den připadal. 

Letos je to 
sobota – málo ovoce, ale vydaří se žito. 



Na závěr ještě něco o pověrách, třeba o tom, co nosí na Štědrý den smůlu: 

 Nevěste prádlo – vyčarujete si neštěstí v podobě oběšence mezi blízkými. Nemá se ostatně ani 

prát, protože to přináší smůlu. 

 Nezametejte – vyhnali byste z domu duchy předků, kteří chodí v tento čas navštívit živé. 

 U štědrovečerní tabule by neměl sedět lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla smrt. 

Ochrání vás příbor a talíř navíc – pro doplnění do sudého počtu. 

 Nevstávejte od stolu při štědrovečerní večeři, dokud všichni nedojí. Kdo od stolu vstane, podle 

pověry do roka zemře. 

 Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, skončí do roka v bídě. 

 Na Štědrý den si od nikoho nic nepůjčujte, přitahuje to chudobu. 
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KDO BYLA SV. BARBORA?  
redaktorka: Gabča 
 

Barbora žila na přelomu 3. a 4. století v Nikomédii, byla dcerou bohatého kupce Dioskura, který byl 
velký odpůrce křesťanů. Barbora byla jiná, tajně se nechala pokřtít a odmítla se provdat za ženicha, 
kterého ji vybral její otec. Když její otec zjistil, že je z jeho dcery křesťanka a odmítá mu poslušnost, 
udal ji soudci, který ji nechal mučit a pak zabít. 
Dneska je svatá Barbora ochránkyní mnoha profesí. Hlavně horníků, ti nechávali ve štolách svítit přes 
noc tzv. Barbořino světlo. Ale také je ochránkyní pokrývačů, stavebních dělníků, tesařů, architektů, 
kuchařů a řezníků. Dál chrání týrané a opuštěné děti. 
Barborky jsou starý zvyk. Na svátek sv. Barbory 4. prosince, 20 dnů před Štědrým dnem, se nařezaly 
větvičky třešní nebo višní a daly se doma do vázy s vodou a čekalo se, zda do Vánoc v teplé místnosti 
rozkvetou. Tyto větvičky si dávaly do vázy hlavně svobodná děvčata, která se chtěla vdávat. Říkávalo 
se, komu do Vánoc vykvete, ta se příští rok vdá. Některé dívky, které se chtěly moc vdát, větvičkám 
pomohly. Narušily konce větviček kladívkem a tak mohly větvičky víc přijímat vláhu. Někde dívky na 
větvičky přivazovaly i mašličky se jménem chlapců a podle větvičky, která vykvetla jako první, se 
poznalo jméno ženicha. 
 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
Redaktorka: Marinek 
 

Každý klient Domova Dolní zámek, kterému bylo 55 let, se 
i letos mohl zapojit do projektu Českého rozhlasu 
„Ježíškova vnoučata“. Do momentu uzávěrky tohoto čísla 
bylo vysloveno 52 přání jednotlivců i společných. Přání 
byla zadána do systému a dárci z celé republiky (letos i ze 
Slovenska) je postupně plní – komunikujeme, přání upřesňujeme, dárci nakupují, kurýři denně 
dojíždějí až do zámku, kde se dárečky balí a chystají…. V tuto chvíli je 31 vašich přání splněných, další 
budou splněna v nejbližších dnech.  
Některé dárečky jsou již v rukách seniorů (byly-li předány dárci osobně), nebo čekají na předání dne 
21.12.2022, v dopoledních hodinách, kdy nadílku rozneseme přímo k vám. Nestihne-li balíček do 
zámku dorazit na Štědrý den, netruchlete. Dárci dělají, co mohou, co je v jejich silách. Může se  
i z logistických důvodů stát, že se dáreček opozdí. Vyjma jednoho dárečku se všechna přání splnila.  
 

ROZHOVOR S AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICÍ  
ŠÁRKOU ŠEVCOVOU 
Rozhovor pro vás připravil redaktor řič.  
 

1. Pracovnicí v DDZ jste již delší dobu, na starost máte především dobrý chod keramické dílny a pak 
také Vaše další činnosti či aktivity. Když jste do tohoto nynějšího zaměstnání nastupovala, 
pracoval na tom místě už někdo jiný před Vámi (Váš "předchůdce")? Který Vám vlastně mohl 
poradit, jak na to, na co si dát pozor, co "si dovolit", čemu se vyhnout atd.? Nebo jste byla 
postavena "před hotovou věc" a bylo Vám řečeno jen "holka, starej se"? 
 

Do Domova Dolní zámek jsem nastoupila v roce 1999 jako sanitářka. Tehdy bylo zařízení Domovem 
důchodců. Pracovala jsem na oddělení mužů, později na Resocializačním oddělení a na Oddělení s 
vyšší mírou podpory. Před rokem a půl mě byla nabídnuta pozice aktivizační pracovnice, což jsem 
velice ráda přijala, protože tvoření čehokoliv je mým velkým koníčkem a to již od mládí. O práci v 
keramické dílně jsem měla povědomí a trochu praxe z doby minulé, čili to nebylo přímo "hození do 
vody". 
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STRÁNKA 4 

 

2. Nastupovala jste s vědomím, že s uživateli bude z počátku opravdu potřeba jednat "přísně 
individuálně" a u každého zvlášť objevovat jejich schopnosti a možnosti či záliby...? Jak byste tuto 
Vaši, řekněme snahu, ve hledání přístupu a spolupráce s uživateli za dobu od nástupu po dnešek 
ohodnotila? 
Myslím, že jsem byla dostatečně zásobena informacemi od předchozí kolegyně, co se týče práce s 
uživateli a individuálního přístupu ke každému z nich. Po roce a půl mohu konstatovat, že jsme našli 
cestu jak spolupracovat ke spokojenosti mé i uživatelů, kteří do dílny docházejí. 
 

3. Ze své práce chcete mít radost nejen Vy, ale i Vaši kolegové a také nadřízení a především uživatelé. 
Máte v plánu Vaši činnost do budoucna nějak rozšiřovat, zlepšovat, nabízet nějaké nové aktivity 
apod.? 
Má práce se netýká jen činností v keramické dílně, ale i aktivizačních činností s uživateli, kteří do dílny 
nechodí. Patří sem aktivizace na všech odděleních, jako jsou paměťová cvičení, cvičení pohybových 
schopností a jemné motoriky, vycházky, výlety, relaxační cvičení na balónech a vedu také Dámský 
klub.  

 

4. Nelze se tak nějak ubránit dojmu, že pořád jsou zde ještě uživatelé, kteří Vaši dílnu a Vaši činnost 
nebo aktivity snad vůbec nevyhledávají, po pracovních i zábavních či pohybových příležitostech a 
jejich nabízení nepátrají a nepřemýšlejí o nich... Co Vy na to? 
Do budoucna bych se chtěla zaměřit na další aktivity, které by oslovily i ty uživatele, kteří mají své 
záliby a dílnu či klub nenavštěvují a ani se neúčastní společných aktivit, jako výletů, kulturních akcí a 
podobně. 

 

5. Na závěr tohoto (možná trochu "unavujícího") rozhovoru a než ještě jednou za něj a Váš čas 
poděkuju, snad už jen taková menší prosba: "Co malého byste nám, paní Ševcová, prozradila o svém 
soukromí (rodina, koníčky, záliby, radosti...)?" 
Jak jsem již napsala v úvodu, tvoření a ruční práce jsou mou zálibou i v soukromí. Dále jsem dnes již 
méně vášnivou rybářkou, houbařkou a zahradnicí. Mám skvělou mamku a "adoptovanou" babičku, o 
které se s manželem staráme. Mám dva syny již dávno dospělé a dvě krásná vnoučata Míšu a 
Danielku. 
 

Ještě jednou Vám, paní Ševcová, děkujeme za Váš čas pro rozhovor a přejeme Vám ve Vaší důležité 
práci mnoho úspěchů. 
 

BLÍŽÍ SE PREZIDENTSKÉ VOLBY!  
Milí klienti! V termínu 13. s 14. ledna 2023 probíhá první kolo Prezidentské volby. 
Ať už je vaším kandidátem kdokoliv, nezapomeňte, že o jeho volbě rozhodujete 
pouze vy. Každý hlas je důležitý, každý se počítá. Abyste mohli volbu provést, 
nezapomeňte, že:  
 

POTŘEBUJETE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ, tak si raději zkontrolujte 
datum platnosti vaší občanky a tu si vemte k volbám s sebou.  
 

JSTE-LI OMEZENI VE SVÉPRÁVNOSTI, nesmí být v rozsudku soudu vymezeno „omezen/a 
ve volebním právu“ – to pak volba není možná, bohužel. Někdo je omezen v právu být volen, 
ale málokdo je omezen v právu volit – sociální pracovnice vám mohou pomoci vysvětlit znění 
rozsudku o omezení, neváhejte se zeptat.  

  

NEJSTE-LI TRVALÝM POBYTEM HLÁŠENI V TEPLICÍCH, jet na svůj MěÚ volit nechcete či 
nemůžete, tzn, že volit chcete zde, potřebujete VOLIČSKÝ PRŮKAZ! Už nyní můžete svou 
žádost o jeho vydání sepsat (pomoc vám nabídne sociální pracovnice nebo asistentka) a poslat 
na příslušný MěÚ! Průkaz vám pak přijde poštou a před volební komisí ho předložíte u voleb.  

 

Volební místnost se nachází v síni Městského úřadu v Teplicích nad Metují. Nezapomeňte, že můžeme 
zajistit volbu formou přenosné volební schránky. Prostory MěÚ nejsou totiž bezbariérové, je tu několik 
schodů. Členové volební komise se dostaví u nás v domově – rádi toto společně s městem zajistíme!  
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SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR 

Celoroční soutěž tří oddělení                           vítězná zvonkohra Oddělení se zvýšenou péčí 

redaktor: Marinek                              
 

V měsíci listopadu jsme tvořili zvonkohry. Každé oddělení včas odevzdalo tu svou – byly nápadité a 
opravdu krásně propracované – předčily naše očekávání! Oddělení DNV vsadilo na Vánoční tématiku, 
které se drželo i Resocializační oddělení, zato Oddělení se zvýšenou péčí tvořilo čistě z přírodních 
materiálů, mušlí, provázku a dutých dřevnatých trubek. Zvonkohra vydávala ten nejlepší zvuk, 
neopadávaly z ní žádné součásti a tak získala nejvyšší počet bodů: 11.  
Je téměř konec roku a stav bodů je opravdu těsný. Odd. se zvýšenou péčí a Syndromu dem. se dělí o 
druhou příčku, vede o Resocializační oddělení. Dělí ho pouhých 6 bodů! 
Vyhlášení výsledků za prosincové téma proběhne už 21.12.2022 u Vánočního posezení, současně 
s vyhlášením vítězů a jejich ocenění. Držíme palce!  
 

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 

listopad + 8 bodů + 5 bodů + 11 bodů 

celkem 108 bodů 102 bodů 102 bodů 

pořadí 1.  2. 2. 

A CO JSME SI PŘIPRAVILI ZA TÉMA NA MĚSÍC PROSINEC?  

JAK JSME SLAVILI VÁNOCE 

Budeme rádi, když zavzpomínáte na vánoční čas u vás doma. Každý sám za sebe může popsat, jak to 
u vás na Štědrý den vypadalo. Co jste si přáli, co dostávali, jaké jste měli zvyky a tradice nebo co bylo 
servírováno na vašich slavnostních tabulích! Nosil vám dárky Ježíšek nebo Santa Klaus? Nebo snad 
dokonce Děda Mráz? Články můžete odevzdat jednotlivě nebo je zpracovat do ucelené podoby. 
Termín odevzdání je tentokrát již 19.12.2022, abychom stihli i úkol měsíce prosince zavčas vyhodnotit.  
 

        SANTA CLAUS 
 

                                              VERSUS 

 

 
 

                                                                                    JEŽÍŠEK 
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ADVENTNÍ PRAHA ANEB NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK 
Článek zpracovali a výlet realizovali pracovnice v sociálních službách z Resocializačního oddělení.   
 

V hlavách děvčat z resocializačního oddělení od léta uzrával nápad na společný výlet. Díky vstřícnosti 
vedení a hlavně kolegů z oddělení DNV, kteří za nás pracovali, se nápad stal skutečností a den D 
nastal 3. prosince. 
V sobotu brzy ráno jsme postupně nasedaly do vlaku směr Praha. Z běžného vagonu rychlíku jsme 
po dobu jízdy vytvořily jídelní vůz. Vánočku, jablečný štrůdl nebo cukroví jsme nabídly i panu 
průvodčímu – s díky přijal  Ve vlaku bylo veselo a tak jsme si ani nevšimly, že jsme už v Praze. V 8. 
hodin jsme „přistály“ na hlavním nádraží. Plán prohlídek jsme měly od Elišky připravený, nic 
nebránilo vydat se vstříc 
první pamětihodnosti. 
Metrem jsme z hlavního 
nádraží dojely na Vyšehrad. 
Nádherně zasněžené 
střechy domů, stromy i 
parky, umocňovaly vánoční 
atmosféru. Cesta vedla 
kolem Jedličkova ústavu, 
v parku jsme viděly Čertův 
kámen, rotundu sv. Martina 
a kostel sv. Petra a Pavla.  
Prošly jsme si Slavín, 
prohlédly místa odpočinku 
mnoha slavných Čechů – 
Matušky, Saudka, 
Němcové, Brzobohatého, 
Buriana, Smetany a dalších 
významných osobností naší 
země. Z vyhlídky na 
Vyšehradě jsme viděly na Pankrác, vzdálený Braník a naproti přes řeku Smíchov. Ze smíchovského 
nádraží zrovna vyjížděla parní lokomotiva, za kterou se táhl hustý dým.    
Z Vyšehradu nás Eliška vedla dolů k řece po pěšině a schodech, kde se natáčel film „Ženy v běhu“. 
(To my jsme tedy v běhu nebyly ) Na zastávce tramvaj Výtoň jsme nasedly do tramvaje č. 2, a 
popojely k Národnímu divadlu. Přes most Legii jsme se pěšky vydaly na druhý břeh Vltavy. Před 
sebou jsme měly výhled na zubačku na Petřín, vpravo Pražský hrad. Prošly jsme se parkem, viděly 
Sovovy mlýny, připomněly si jejich rekonstrukci díky Medě Mládkové, obdivovaly Werichovu vilu a 
došly pod Karlův most. Tam jsme si prohlédly sochu Brucvíka, při pohledu na Čertovku jsme si 
vzpomněly na Chobotničky z druhého patra. Nemohly jsme vynechat ani chrám Panny Marie Vítězné 
na Malé Straně s Pražským Jezulátkem. Vracely jsme se pak na Karlův most a už bylo nutné vytáhnout 
naši „průvodcovskou anténku“, abychom se neztratily navzájem. V uličkách ke „Staromáku“ už byla 
hlava na hlavě. Tou dobou nám už začalo kručet v žaludku, takže jsme se vydaly nejrychlejší trasou 
k Havelské Koruně – což je výborná rychlojídelna za rozumné ceny.  Po dobrém obědě jsme 
pokračovaly na Uhelný trh a k Betlémské kapli, kdysi působišti Mistra Jana Husa. Prošly jsme kolem 
Týnského chrámu,  Týnskou uličkou, kde jsme se občerstvily, dál Celetnou ulicí kolem Obecního 
domu a k Prašné bráně. 
Ohřát jsme se šly do nového obchodního centra ve starém kabátě – do Palladia. Uvnitř nádherně 
vyzdobené, vánoční stromky visely vzhůru nohama, vše svítilo. Jen volnou lavičku byl problém najít 
a nohy už tak bolely. Po válečné poradě jsme se shodly, že návrat domů uspíšíme. A když jsme se 
dostaly na Hlavní nádraží a zjistily, že vlak domů za chvíli odjíždí, neváhaly jsme. Chvíli nám trvalo, 
než jsme našly volná místa, alespoň trochu pohromadě, ale podařilo se. Hurá domů.  
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DDZ 
Foto: zaměstnanci DDz 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO VELKÝ ÚSPĚCH JSME ZNOVU NAVŠTÍVILI  
UMĚLECKOU KOVÁRNU ALCHIFER V ŠONOVĚ 
Redaktor: řič 
 

7. listopadu podnikla skupinka uživatelů pod vedením pí. Ševcové a pí. Bubnové výlet do Šonova 
navštívit dílnu uměleckého kováře a zámečníka pana Ondřeje Klíra.  
Tento mistr svého řemesla i s manželkou své hosty přivítali a pak už návštěvníci jen sledovali jeho 
práci a poslouchali. Dozvěděli se také, že "černé řemeslo" ho provází od malička, že s dědou jezdil na 
řemeslné trhy dívat se práci na kovářů, že jeho první kovárna se skládala z ohniště a kusu uříznuté 
kolejnice, také jak absolvoval obě studia v oboru umělecké kovářství a zámečnictví v Turnově a jak se 
věnoval historickému šermu (samozřejmě s vlastním mečem)... A jak pan kovář řekl, práce je pro něj 
"srdcovka" a když náhodou není u výhně, běhá kolem včelích úlů nebo opravuje či rekonstruuje svůj 
starý statek. Při návštěvě dílny a krámečku (obchůdku) bylo opravdu na co se dívat a co obdivovat. V 
čase návštěvy se pan mistr zrovna věnoval výrobě kovových číslic určených pro tzv. "číslo popisné". 
Během své práce se pak dále šířeji rozhovořil o tom, jaké různé věci vyrábí (většina byla jak v dílně tak 
třeba v krámku ke zhlédnutí, případně doložená fotografií) - parádní háčky, věšáky, skoby, konzole, 
garnýže, lžíce na boty, vázy, držáky na cokoli, otvíráky, krbové nářadí, klepadla na dveře, svícny, sady 
hracích kostek, nádherné šperky, spojená srdce se jmény na přání, 
zvonky nebo unikátní křesadlo s pazourkem v koženém váčku... 
Návštěvníci se opravdu nestačili divit, co je vůbec možné 
vykovat, když se dozvěděli nebo uviděli houpacího koníka, 
ještěrku, vážku, mravence, draka a dokonce dinosaura (!), to vše 
třeba s poměděnou patinou. Prostě parádní pokoukání, hezký 
výlet, příjemně prožité 
chvilky. Za to vše se 
poděkováním výletníci 
s manžely Klírovými 
rozloučili a odcestovali 
zpět do Teplic. 
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ŽIJÍ MEZI NÁMI 
Srdečně Vás zveme na malou výstavu fotografií Josefa Hledíka, ASČF, Hon. EFKP, Hon. KTMFis 
(tuzemské a mezinárodní fotografické tituly). Pan Hledík patří mezi přední české fotografy. Získal řadu 
ocenění z výstav po celém světě.  
 

Sám o sobě a o výstavě autor říká: 
„Představuji především fotografie ze 70. let až z počátku tisíciletí. V té době jsem používal klasickou 
fotografickou techniku – negativ – zvětšovák – papír – vývojka. Mimo to jsem oprášil staré techniky, 
jako částečné kolorování a tónování. K dosažení konečného výsledku se používají různé chemikálie a 
především štětce a anilinové barvy. V 70. letech jsem byl jeden z prvních, kdo tuto techniku začal 
používat. Měla tenkrát velký úspěch, hlavně na zahraničních výstavách po celé Evropě, Japonsku, 
Indii, Hong Kongu, Singapuru, Macau, Novém Zélandu, Austrálii, Brazílii, Argentině…. Dříve jsem 
pracoval v propagačním oddělení VCHZ, potom v Pardubických novinách a novinách Pernštejn. 
V současné době jsem klientem zdejšího Domova Dolní zámek.“  

                          

VÝSTAVA NAŠEHO FOTOREPORTÉRA SE NACHÁZÍ V BUDOVĚ 

ZÁMKU, V PROSTORÁCH PŘÍZEMÍ, MEZI SCHODIŠTĚM A 

VÝTAHEM. POTRVÁ DO PŮLKY LEDNA. PŘIJĎTE SE PODÍVAT! 
 

PŘÍBĚHY A HISTORKY ZE ŠKOLY (ČÁST IV.) 
redaktor: Polda – tentokrát z vyprávění pana J. D.  

Chodil jsem do šesté třídy na ZŠ. Byl jsem chlapec trochu divoký prý i hyperaktivní. Zkrátka se mnou 
lomcovali všichni čerti a snad právě proto, jsem ve třídě seděl v první lavici, hned naproti stolu 
učitelskému (asi proto, abych byl na očích, možná i na ráně) . I když jsem byl pod silným učitelským 
dohledem, stále jsem něco vyváděl, například mé spolužačce Janičce, která z toho, že sdílí lavici s mou 
maličkostí, vůbec nadšená nebyla a veškerou mou aktivitu ihned poctivě hlásila paní učitelce. Paní 
čitelko! Pepik tóó.. paní čitelko! Pepík onóó.. Rudá u toho byla jak vlajky, které v té době visely při 
každé příležitosti z oken. A já milou Janičku pošťuchoval dál. Jednou jsem ji rozšteloval kružítko, 
podruhé zamastil gumu na gumování, jindy otupil její vzorně špičaté tužky. Jednou při hodině ruského 
jazyka, jsme měli mít rozhovor, samozřejmě rusky a já ji řekl lámaně „ja tebjá choču pocelováť“ a mlaskl 
jsem ji pořádnýho hubana. Také si pravidelně hlídala židli, zda jsem ji na ni něco nedal, ale neuhlídala 
si ji. Při první příležitosti jsem ji na ni položil ježka, koule z čehosi, propíchaná špendlíky skrz na skrz. 
Janička si na něj sedla a v momentě s mohutným řevem vyskočila. Mě to samozřejmě neprošlo. Jako 
odměnu jsem dostal dvojku z chování a představte si, že i teď, po mnoha letech mi Janička mé 
„kamarádské chování“ neodpustila a když jsem potřeboval do jednoho ozdravného zařízení, kde ona 
(aniž bych to předem věděl) pracovala na vedoucí pozici, shodila mou žádost ze stolu. A pak se říká,, 
vždyť jsme tenkrát byli děti nebo „to už je dávno“. Kdepak!  Janička čekala dlouhé roky na odplatu, 
která se ji vyvedla. Nic ji nemám za zlé, jen si říkám, jak to sednutí na to klubko špendlíku muselo asi 
bolet. Přežil pokus o vraždu. Jako ještě velmi mladého se ho v Itálii pokusil otrávit člověk, který byl 
najatý nepřátelskou rodinou z Milána. 
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VÁNOČNÍ SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA  
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 KONCE ROKU 2022. NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ JMÉNO! O VĚCNÉ CENY SOUTĚŽÍ VÝHRADNĚ 

UŽIVATELÉ DDZ. VÝHERCE LOSUJE NĚKTERÝ Z ČLENŮ REDAKCE.  

                   voňavé koření 

                osladí nám kávu či čaj 

                ryba, kterou jíme na Vánoce 

                     zdobí se  

                  na vánočním porostu visí 

                  v zimě spadne z nebe 

                    vanilkové…. 

TAJENKOU MINULÉHO ČÍSLA BYLO „KAREL  IV. BYL LUCEMBURK“. TENTOKRÁT JSME POŽÁDALI O VYLOSOVÁNÍ VÝHERCE NAŠÍ VEDOUCÍ KUCHYNĚ, PANÍ 

ZÁPOTOČNOU, KTERÁ PRO VÁS SESTAVUJE JÍDELNÍ LÍSTKY. ZE TŘÍ ÚČASTNÍKŮ VYTÁHLA KŘÍŽOVKU NAŠEHO FOTOREPORTÉRA, PANA HLEDÍKA. MOC 

GRATULUJEME, CENA UŽ K VÁM, PANE HLEDÍKU, LETÍ  

PANÍ MARKÉTA K. VÁM 

PŘINÁŠÍ RECEPT NA BOŽÍ 

MILOSTI 
PAN SLAVOMÍR H. ZASE 

POŘÍDIL FOTOGRAFIE ZE 

ZAHRADY DOMOVA – 

NÁVŠTĚVU SÝKOREK 

V KRMÍTKU ZAVĚŠENÉM NA 

BŘÍZE. 

mailto:zameckaredakce@gmail.com
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ZDRAVOTNÍ OKÉNKO: SVÁTKY A JEJICH NÁSTRAHY 
článkem přispěl: pan Jiří Habart ve spolupráci s paní Markétou K.  
Ilustroval: pan Josef Dominik  
 

MOHU SE RYBÍ KOSTÍ UDUSIT? 
Nepodléhejte mediální panice, protože taková věc je velmi nepravděpodobná. Hlasivková štěrbina je 
nejužším místem dýchacích cest u dospělého. Přesto i kosti z velkých ryb (dlouhé 5-7 cm s průměrem 
až 2 mm) nedokáží hlasivkovou štěrbinu ucpat. Kostí se tedy neudusíte. Proč ale prožíváte pocit, že se 
dusíte? Kostička (obvykle cca 20 x 1 mm) se nám přilepí na sliznici a vyvolá pocit cizího předmětu v 
dýchacích cestách i možný pocit na zvracení. Nervová zakončení jsou podrážděna a náš mozek vše 
vyhodnotí jako stav „dušení“, který může nadále přetrvávat 30 až 60 minut. A to i přesto, že rybí kost 
v krku již není. Ostrou a dráždivou bolest v krku doprovází kašel. Kašel je přirozený obranný reflex 
při podráždění dýchacích cest, 
který nám pomůže s 
odstraněním cizích těles v krku. 
Dalším přirozeným 
pomocníkem jsou trávicí 
enzymy přítomné ve slinách, 
které by nám měly pomoci kost 
natrávit a odstranit, dojde-li k 
jejímu „zapíchnutí“ do sliznice. 
Rybí kost vás bezprostředně 
neohrozí na životě. Co ale 
můžete udělat proto, abyste se 
rybí kosti v krku zbavili co 
nejrychleji? 

PRVNÍ POMOC PŘI UVÍZLÉ 

RYBÍ KOSTI V KRKU 

I přes to, že si s kostí ve většině 
případů tělo poradí samo, 
přinášíme několik kroků k 
tomu, jak celou situaci 
zvládnout. Zachovejte klid. 
Kašlejte. Napijte se vody. Snězte 
sousto hutnějšího jídla – chléb, 
rýže, bonbóny „marshmallows“ 
(lepkavé, houbovité – kost se 
snadněji nalepí), banán aj., 
můžete se napít oleje nebo 
zředěného octa. Čekejte – 
příznaky odezní zpravidla do 30 
až 60 minut. Nejsou-li přítomné 
žádné jiné život ohrožující 
příznaky (úplné ucpání 
dýchacích cest, porucha 
vědomí, silné 
krvácení aj.), nevolejte záchrannou službu! Budou-li příznaky dlouhodobě přetrvávat (obtížné 
polykání, dráždivý kašel, obtížné dýchání aj.), vyhledejte ORL ambulanci. 

POPÁLENINY OD PYROTECHNIKY  
Při popáleninách platí jedna zásada. Včasným podchlazením (proudem studené vody nebo ledem) lze 
snížit závažnost popáleniny až o jeden stupeň. Ovšem je nutné popáleninu podchladit do několika 

https://www.prvnipomoczive.cz/lezi-nereaguje-jak-poskytnout-prvni-pomoc-pri-bezvedomi/
https://www.prvnipomoczive.cz/lezi-nereaguje-jak-poskytnout-prvni-pomoc-pri-bezvedomi/
https://www.prvnipomoczive.cz/lezi-nereaguje-jak-poskytnout-prvni-pomoc-pri-bezvedomi/
https://www.prvnipomoczive.cz/101-pojmu-prvni-pomoci/
https://www.prvnipomoczive.cz/101-pojmu-prvni-pomoci/
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vteřin po jejím vzniku. 

PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENÍ  

Nejprve je nutné okamžitě přerušit působení tepla a odstranit zdroj jeho působení (pokud došlo k 
opaření přes oděv, je nutné ho co nejrychleji odstranit). Následně je potřeba odvést teplo z popálené 
plochy, a to jejím ochlazením (vodou, ledem nebo přiložením chladných předmětů). Popálené místo 
oplachujte proudem studené vody po dobu maximálně 10 – 15 minut, abyste spolehlivě zabránili 
dalšímu proniknutí popáleniny do hloubky. Neustále také sledujeme pacienta, zda nedochází 
k podchlazení. Hlavní zásada je nevyndávat z rány nic co je v ní přiškvařené. Hrozí totiž riziko infekce. 
Pokud má postižený prsten nebo hodinky, okamžitě mu je sundejte. Později to již nemusí být možné, 
a to z důvodu otoku postiženého místa. Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý 
převoz do nemocnice. Pokud není možné okamžitě pacienta do nemocnice převézt, můžeme zakrýt 
popálená místa sterilním obvazem (v nouzi lze použít čistý kapesník nebo přežehlenou bavlněnou 
látku) a vyčkat příjezdu lékaře. Na popáleniny nikdy nepoužívejte masti, vatu ani jiné materiály, které 
by se mohly v ráně zachytit. Nikdy proto ránu ničím nemažte a nedotýkejte se jejího okolí (hrozí 
infekce). Vždy k popáleninám přivoláme lékařskou pomoc! 

LEHKÉ POPÁLENINY 
Obecně u popálenin platí, že je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoci. Pouze při lehkých 
popáleninách (červená kůže bez puchýřků) můžeme po jejich zchlazení nanést Panthenol sprej a 
sterilní krytí. Lze také použít Hemagel nebo Betadinovou mast, kterou natřeme okraje kůže kolem 
popáleniny (má desinfekční účinky). 

PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENÍ DĚTÍ - u dětí platí zásada chladit popáleninu maximálně po dobu 

1 – 2 minut. Hrozí totiž riziko podchlazení a zhoršení celkového stavu.  Hlavičku a krk dítěte chladíme 
vždy, ovšem trup a stehna pouze jednorázově a maximálně po dobu 1 minuty. Ihned zavoláme 
lékařskou pomoc! Při popáleninách je důležitá okamžitá odborná lékařská pomoc (do hodiny od 
poranění). Proto při závažnějších popáleninách okamžitě volejte záchranku! 
 

A my samozřejmě doufáme, že žádnou z uvedených pomocí nebudete potřebovat vy, ani nikdo ve 
vašem okolí – ale víte jak to je… náhoda…. tak kdyby se někdo z vašich přátel či blízkých dostal do 
životaohrožující situace, hnedka si vzpomeňte na článek a víte, jak se zachovat (a ještě lepší varianta je 
rychle zalarmovat personál domova, zdravotní sestry, a nechat pomoc na nich  ).  
 

TEPLICKÝ FOTBAL OČIMA NAŠEHO SPORTOVNÍHO REDAKTORA  

Redaktor: řič 
 
MUŽI 
12. listopadu skončila po třinácti kolech dohrávkou jednoho odloženého utkání (Babí - 
Hejtmánkovice 4:0) podzimní část fotbalového náchodského okresního přeboru. Tepličtí se jistě 
snažili ve všech odehraných zápasech zvítězit nebo aspoň bodovat, aby tak měli ze svého 
předvedeného výkonu radost a potěšení nejen oni, ale především jejich fanoušci a příznivci. Všech 
šest domácích utkání sice vyhráli, přesto ale divák nebyl vždy (bez ohledu na výsledek) nějak 
obzvlášť nadšen jejich hrou... Venku se Slavoji podařilo vyhrát jen jednou (v Polici), třikrát remizoval 
a prohrál jen v Deštném a Zábrodí. Zimní přestávku tak Teplice s 24 body stráví na druhém místě 
tabulky, kterou vede Deštné (28 b.). Sousedé z Police jsou předposlední (12 b.), poslední Dolany se 6 
body. 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, jarní části potvrdí, že na čelních místech okresního přeboru jsou 
právem. Tak chlapi, držte se!!! 
 
MLADŠÍ ŽÁCI 
Mladším žákům začala ještě na podzim druhá (vlastně už "jarní") fáze letošního ročníku (2022/2023) 
náchodského okresního přeboru, kdy na řadu postupně přijdou odvety všech dosud sehraných 
podzimních utkání. Letos už tak byla sehrána tři kola - v nich doma porazili Meziměstí a prohráli s 

 



PROSINEC 2022 – 9. VYDÁNÍ ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

    

 

STRÁNKA 12 

Náchodem a v posledním, 10. kole, 5. listopadu prohráli ve Velkém Poříčí. První jarní mistrovský 
zápas po zimní přestávce čeká Slavoj doma 8. dubna v 10.00 proti družstvu Zábrodí/Náchod "B". Do 
té doby tepličtí přezimují s 9 body 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 
Podzimní sezóna pro teplické nejmladší fotbalové naděje skončila 23. října turnajem v Polici 
n/Metují. 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 jarni části soutěže mile překvapí svými výkony. 
Kluci a holky, snažte se, budeme se těšit!!! 
 
(Informace o termínech nadcházejících odvetných jarních zápasů okresního přeboru mužů a o 
termínech a místech konání jarních turnajů okresního přeboru starších přípravek budou oznámeny 
po zasedání OFS Náchod) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mše v průběhu vánočních svátků: Teplice nad Metují 

 
 

POZVÁNKA: VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
 

VE STŘEDU 21. PROSINCE  
OD 13:00 HODIN-CELÉ ODPOLEDNE 

VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI 


