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MASOPUST 

Redaktor: Gabča 

Ilustrace: Jarin 

Během února nás čeká tradiční svátek, 

masopust. Oznamuje nám začátek 

postního období. Předchází Popeleční 

středě. Spojujeme ho především 

s průvody masek. 

Masopust je spojován s křesťanskou 

tradicí, slaví se během tří dnů před 

Popeleční středou, tou začíná 40 dní 

půstu. Celkově toto období začíná už na 

svátek Tří králů. 

 

 

Letos nám vychází Popeleční středa na 22. února. 

Tučný čtvrtek – 16. února. 

Masopustní neděle – 19. února. 

Masopustní pondělí – 20. února. 

Masopustní úterý – 21. února. 

Masopust je spojován s dobrým jídlem, tancem a velkým veselím. Také se spojuje s tradičním rejem 

masek. 

Masky na období masopustu se často předávaly v rodinách z otce na syna. Většinou se dělily na 

červené a černé masky. 

Červených masek mělo být šest. Oblékají si je svobodní mládenci a jsou to Strakatý, Ženuška a čtyři 

Turci. 

Černé masky oblékají pouze ženatí muži. Oproti červeným maskám není omezen jejich celkový počet. 

Jaké byly zvyky a pranostiky na období masopustu? 
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Oblíbená byla zábava skok do výšky. Lidé věřili tomu, že jak vysoko vyskočí ženy při tanci, tak vysoké 

bude obilí při jejich úrodě. 

Někde se váleli lidé v bahně. Maskovaní lidé vlezli do napůl vypuštěného rybníka, pováleli se v bahně, 

aby bylo hodně ryb. 

A jaké pranostiky vznikly? Pokud bude na masopustní úterý zamrzlý rybník, bude špatná úroda. Jaké 

bylo počasí na Popeleční středu, takové by se mělo udržet celý rok. Když by o masopustu mrzlo, někdo 

se zraní. Když by svítilo na masopust slunce, bude na Velikonoce zima. A když bude sucho, bude tento 

rok bohatá úroda. 

HROMNICE - 2.února 

Redaktor: Gabča a Věrka  

Hromnice jsou oslavou brzy přicházejícího jara. Krajinou se může 

ozývat první bouřkové zahřmění v novém roce. Zlí duchové zalézají do 

svých skrýší a svět se nám pomalu probouzí ze zimního spánku. Tento 

den je spojený se zvyky, které nás měly ochránit před ohněm, bouří a 

bleskem. Lidé si v tento den světili svíce, těm se říkalo hromničky, které 

pak během bouřky, hromů a blesků, dávali do oken a před vchod domu. 

Svíčky jim měly ochránit rodinu od nezdaru, od smrti a od neštěstí. 

Jaké máme pranostiky k tomuto dni? 

Na Hromnice o hodinu více. Na Hromnice zimy polovice. Na Hromnice zima s létem potkala se. Na 

Hromnice kalužky, budou jablka i hrušky. Svítí-li slunce na Hromnice, bude hojnost žita i pšenice. 

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok 

na to běží. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Jak dlouho skřivan před 

Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá. Na Hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc. 

 

„TEHDY NA DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ“        
 Redaktor: Marinek 

Koncem roku 2022 jsme společně vyrazili za kulturou do městského kina. Bylo nás 
celkem sedm. Ochotnický spolek z Úpice hrál představení „Královna Dagmar“. 
Pro většinu z nás pojem neznámý. Netušili jsme, o čem děj bude, přesto jsme lačnili 
po dávce kultury a museli jsme vyrazit. Překvapivě se jednalo o hudební 
zpracování středověkého příběhu křehké české princezny Markéty Přemyslovny. 
Byla to vnučka královny Judity, dcera Přemysla Otakara I. a nevlastní sestra svaté 
Anežky České. Provdala se do dalekých krajin Dánska, za krále Valdemara. Příběh 
vyprávěl její strasti a obavy z žití v daleké zemi. 
Víte třeba, proč dánské novorozené holčičky dostávají k narozeninám přívěsky ve 
tvaru křížků? Právě na památku dobré královny, která se zastávala slabých a 

nemocných! Jeden takový, raně středověký, byl totiž nalezen v jejím hrobě v kostele sv. Benedikta v 
dánském Ringstedu. 
Vy, kdo jste s námi 24. listopadu nebyl, neváhejte a přidejte se příště 
k nám! Představení stálo za to. I s invalidním vozíčkem se do sálu 
dostanete, toalety bohužel bezbariérové nejsou, s tím je nutno předem 
počítat.   
Velké díky patří ochotníkům a stejný dík také městu Teplice nad Metují! 
Jsme rádi, že máme hned „za rohem“ tyto úžasné příležitosti. Už se 
těšíme, co nabídne rok 2023! Na nástěnkách a v měsíčníku vám vždy 
přinášíme čerstvé informace a nabídky na každou kulturní akci u nás. 
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RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ: ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ 

Požádali jsme v naší zámecké kuchyni o recepty na některá jídla, abychom věděli, co nás na talíři čeká 
  

Husitská směs 

Suroviny: 

Na 10 porcí (váhy v g): vepřová játra 200, klobása 200, vepřová kýta 400, žampióny čerstvé 300, mouka 

hladká 80, cibule 180, olej 80, pepř mletý, sůl 

Průměrná hmotnost 1 porce: 100 g 

Postup: 

Omyté maso a játra nakrájíme na kostky, přidáme nakrájenou uzeninu a žampióny. Nadrobno 

nakrájenou cibuli osmažíme na oleji do růžova, vložíme nakrájené maso, játra, uzeninu, osolíme, 

okořeníme a dusíme do měkka. Zahustíme moukou a provaříme. Podáváme s rýží. 

 Takhle si Husitskou směs 

představuje pan Dominik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYŘIZUJEME DOKUMENTY 

V pondělí 17. ledna jsme se vydali na edukační výlet do našeho okresního 
města. Nejen za poznáním, ale také za vyřízením úředních záležitostí. 
Navštívili jsme Okresní správu sociálního zabezpečení, kde si dva 
pánové potřebovali zařídit své záležitosti. Oba pány doprovodila při 
jednáních aktivizační pracovnice paní Bubnová. 

A my ostatní jsme si šli projít město Náchod, podívali jsme se na nové zámecké 
schody, ukázali si důležité instituce a kulturní zajímavosti. Výprava byla 
zajímavá a přálo nám i počasí. Strávili jsme pěkné sluneční dopoledne v 
okresním městě. Vaše aktivizační pracovnice Šárka Ševcová. 
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 OSMISMĚRKA 

Na …zima s létem potkala se 

 

Č E H N R S A L A Ž V R K E E R 

 I C Š A Š K A I O N T Y L P C E 

D P D J B Ý A B P O I T E K I C 

E I Ť A R V Ú R D L S L T O D E 

Č Ř R R E A A E A A K O R T A P 

E K O K Y I L T K S S U M D N T 

Š S K P R A N O S T I K A O U Y 

A B I O T I T A O Á R E N R A K 

L E T E N K Y B M B O Ž I D L E 

A O N S A R R T B O Y S V N K J 

S C A I M Á I P A R T N E R Í D 

E T L E T P F A B I A O N L L A 

J A T K Y Ě N Á K T N D R D O L 

y N A M E C Ž A A A E E Y E M K 

 

ADICE, ALONŽ, ATLANTIK, BABKA, BIOTIT, BRADY, ČEDIČ, DRDOL, EMANY, EROTOMANIE, ETIOP, FABIA, IONTY, JATKY, KARASI, KARNER, KASTLE, KEJDA, KLAUN, 

KLETR, KOLESO, KRAJAN, KRÁPĚ, KUDRLINA, LATENCE, LETENKY, LIBRETO, MANTRY, MOLÍK, NEVINA, OBRÁTKA, OCTAN, ODTOK, PARTNER, PATRO, POESIE, 

RADIČ, RECEPTY,SADBA, SALAŠE, SKLEP, SKŘIPCE, SKÝVA, STAVBA, ŠAŠCI, ŠKRABKA, TÁBORITA,KAINE, TKÁNĚ, TLOUK, TURISTIKA, ÚVRAŤ, VTISK, ŽÁBRY, ŽIDLE 

 

 

Vyluštění osmisměrky nám můžete zaslat e-mailem na: zameckaredakce@gmail.com nebo vhodit na lístečku do 

schránky redakce Zámeckého měsíčníku (v přízemí zámku v okenním výklenku) do 25.2.23. Nezapomeňte uvést své 

jméno! O věcné ceny soutěží výhradně klienti DDz. Výherce losují členové redakce. 

 

Naše redaktorka Věrka předala malou sladkou pozornost paní Markétě, výherkyni 

prosincového luštění. 

Lednové luštění – Pohádkový kvíz 

Během skoro celého ledna jsme mohli opět soutěžit. Tentokrát jsme měli 

vyplnit pohádkový kvíz. Přes vánoční svátky jsme sledovali v televizi 

spoustu pohádek, takže to nebylo moc těžké. O tom nás také přesvědčila 

větší účast soutěžících. Ve schránce, kam se dávají odpovědi, bylo 8 lístků. 

Jsme za to moc rádi a děkujeme za váš zájem. Většina odpovědí byla 

správná. Ale, jak už všichni víme, vyhrát může pouze jeden. Tentokrát 

losoval pan Josef Švejda a vylosoval 

 

                                                    pana Milana Samka. 

Jsme za to moc rádi a děkujeme za váš zájem. Příští měsíc pro vás budeme 

mít další soutěž a možnost vyhrát pěknou cenu. 

V redakčním mailu jsme měli správné výsledky kvízu také od naší 

pravidelné luštitelky paní Hejnyšové. Také jí děkujeme za účast.  

 

mailto:zameckaredakce@gmail.com
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PŘÍBĚHY A HISTORKY ZE ŠKOLY (ČÁST V.) 
Redaktor: Polda – podle vyprávění pana J.D. 

Chodil jsem do sedmé třídy, puberta už se mnou mlátila a energie jsem měl na rozdávání. Bylo nás ve 
škole pár, takových hyperaktivních uličníků, které, jakmile se někde něco stalo, ihned volali do 
ředitelny. Né, že by jsme dělali nějaké velké průšvihy, prostě takové ty, co puberťáci dělají. My jsme s 
klukama byli taková ,,Povedená čtyřka,, a vždy, jakmile se někde naskytla příležitost na lumpárnu, 
byli jsme ihned ve střehu. Náš pan učitel na přírodopis, přezdívaný ,,Brkos,, , který bydlel cca 150 
metrů od školy, den co den u svého domu s řevem nastartoval svého Trabanta a s kvílením a clonou 
smradlavého kouře přijel a zaparkoval u školy. Nás čtyři to samozřejmě nenechalo chladnými, proti 
učiteli jsme nic jiného neměli, byl to hodný pán, pouze tu vadu měl, že neuměl psát poznámky. Třeba 
když nechal po třídě kolovat vycpaného bažanta a chytil mne, jak z něho pod lavicí trhám péří, napsal 
mi poznámku, z které byli mý rodiče celkem v šoku: ,, Hraje si pod lavicí s ptákem,,. Takto přesně zněla 
poznámka. Vrátíme se k naší Povedené čtyřce. Takže učitel, místo toho, aby došel ten kousek cesty do 
školy pěšky, každý den, každé ráno, túroval toho svého Trabanta. My jsme dostali nápad, který jsme 
ihned uskutečnili. Byli jsme čtyři, každý energie jako obr, každý jsme uchopili ubohého laminátového 

smraďocha za nárazníky a pomalu, ale jistě jsme 
jej přesouvali do výklenku u školy, z kterého se 
nedalo vyjet ani zajet. Naše dílo zkázy bylo 

hotovo  . Pár chvil poté si nás zavolali do 
ředitelny a začal výslech, který neměl dlouhého 
trvání, jelikož jsme se nemuseli ani přiznávat k 
tomu hrůznému činu. Totiž přímo nad místem, 
kam jsme bakelita doparkovali, byl učitelův 
kabinet a on v tichosti pozoroval naše ďábelské 
dílo. Vše se vysvětlilo, Trabanta jsme za 
hřmotného učitelského smíchu museli dostat z 
výklenku zpět na chodník! Pravděpodobně díky 

té fyzické námaze, jsme to tenkrát odnesli pouze poznámkou a poškolou. Určitě to stálo za to. S 

úsměvem na to rád vzpomínám dodnes  
  

 

ROZHOVOR 
Redaktor: Věrka 

V dnešním Zámeckém měsíčníku bychom vás rádi seznámili s naším zámeckým panem kuchařem 

Martinem Brodským. 

Jakou máte vystudovanou školu? 

Vystudoval jsem Střední odborné učiliště v Hradci Králové, obor kuchař. 

Proč jste si vybral právě toto povolání? 

Své povolání jsem si vybral sám, líbilo se mi to a hlavně jsem koukal při vaření 

pod ruce mamince a babičce. Kuchařinu jsem chtěl dělat od dětství. Strašně mě 

to bavilo. 

Co vaříte rád a naopak, co nerad? 

Rád vařím svíčkovou, guláš a nerad vařím sladká jídla a peču.  

Máte nějaké záliby a koníčky? 
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Můj koníček je zahrada. 

Jakou kuchyni byste rád vařil? 

Mám sen vařit orientální kuchyni. To by se mi líbilo. 

Děkujeme Vám za rozhovor a také za výbornou kuchyni, kterou pro nás vaříte a připravujete. 

 

TŘI KRÁLOVÉ NA ZÁMKU 

 

 

7. ledna do našeho domova zavítali Tři králové se svým doprovodem. Navštívili klienty v domečku, 

kde jim zazpívali. Poté se společně s doprovodem přemístili do hlavní budovy, vyjeli do třetího patra 

a hned po vystoupení z výtahu začali zpívat koledy. Na resocializační oddělení došli hned poté. Mile 

překvapeným klientům zazpívali koledu a rozdali stejně jako na ostatních odděleních malé dárečky- 

cukříky. 

Na oplátku děti dostaly sladké odměny a dárek z keramiky. Návštěva Tří králů byla příjemným 

zpestřením sobotního podvečera.   

ČESKO VOLÍ PREZIDENTA  

Redaktor: Marinek 

Prezidentské volby 2023 byly vyhlášeny na termín 13. a 14. ledna. 

Pouze pár klientů z „Oddělení původních obyvatel“ má v Teplicích 

nad Metují hlášený trvalý pobyt. Proto byla ostatním klientům 

nabídnuta možnost podání Žádosti o vydání Voličského průkazu, se 

kterým lze volit kdekoliv v ČR (resp. ve světě). Sepsat žádost, nechat 

ji úředně ověřit matrikářkou, paní Janou Záleskou, a ještě týž den ji 

odeslat poštou příslušnému městskému či obecnímu úřadu, se stihlo 

včas, dne 4. ledna. Až na jednu žádost (z důvodu neplatného OP – 

změnu trvalého pobytu) bylo žádostem vyhověno a tak následující 

týden přicházely poštovní doručovatelky s obálkami s červeným 

pruhem. Ty obsahovaly Voličský průkaz pro první i případné druhé 

kolo volby prezidenta.  
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Dvě zástupkyně volební komise dorazily 13. ledna po 15. hodině 
s přenosnou volební schránkou do Domova Dolní zámek a volilo zde 
prezidenta devět klientů (volební místnost na MěÚ není bezbariérová, 
proto osoby s handicapem či zdravotním omezením volí touto 
formou). Zhruba za hodinu jsme měli všichni, včetně tří pracovníků, 
odvoleno. Další tři klienti jeli s pracovníkem odvolit na svůj příslušný 
MěÚ (voličský průkaz neměli) a jeden klient volil na MěÚ v Teplicích 
n. Metují.  

I druhého kola se zúčastnilo okolo 13 klientů. Požádali jsme o vydání 
dalších dvou Voličských průkazů a opět vyjeli volit do Broumova a 
Meziměstí. Výběr kandidátů byl užší, ovšem to neznamená, že byl 

jednodušší. 

MÁME NOVÉHO PREZIDENTA 

 Armádní generál (v.z.) Ing. Petr Pavel, M.A., 
se narodil 1. listopadu 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Po ukončení základní školy 
nastoupil v roce 1975 na Vojenské gymnázium v Opavě a následně do roku 1983 na studia 
ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Zájem o vojenské zpravodajství 
jej přivedl na postgraduální studium oboru na Vojenské akademii v Brně, které ukončil v 
roce 1991. Díky skvělým studijním výsledkům i znalosti cizích jazyků byl v roce 1995 
vybrán ke studiu Vysoké štábní školy pro vyšší důstojníky v Camberley (Velká Británie) a 
později přijat na Královskou akademii obranných studií v Londýně (2005) a na King’s 
College London, kde získal titul Master of Arts (M.A.) v oboru mezinárodních vztahů 
(2006). 
 
Velitelskou dráhu zahájil v roce 1983 u výsadkové průzkumné čety zvláštního určení v 
Prostějově a v žebříčku kariéry stoupal u útvarů vojenského zpravodajství, společných sil i 
jako zástupce AČR v mezinárodních institucích až k funkci náčelníka generálního štábu 
AČR (2014) s hodností armádního generála. Byl účastníkem několika zahraničních vojenských misí a za vykonané 
činy obdržel řadu vyznamenání AČR i vysoké zahraniční řády, mj. nejvyšší vyznamenání Francie a USA. Vrchol 
jeho vojenské kariéry představuje zvolení do funkce předsedy Vojenského výboru NATO (2015–2018), po níž 
ukončil 30. listopadu 2018 služební poměr a odešel do zálohy. 
 
V současné době se věnuje přednáškám a popularizaci otázek obrany a bezpečnosti. Jeho osobními zájmy jsou 
cestování, motocykl, lyžování, fotografování a literatura. Je podruhé ženatý, má tři dospělé děti, syny Jana, Petra a 
dceru Evu. Také jeho manželka Eva absolvovala úspěšnou vojenskou kariérní dráhu, z níž odcházela do zálohy v 
hodnosti podplukovník. 
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Z internetu dodal redaktor Polda  

Maminka se ptá staršího syna : „Proč nechceš bráškovi půjčit sáňky?“ Syn odpoví: „Já 

mu je půjčuju. On je má do kopce a já z kopce“. 

Kamarád se ptá kamaráda: „Proč seš takovej vysmátej?“ On povídá: „Byl jsem na 

pohřbu.“ „A co je na tom vtipného?“ „No pochovali mého kolegu kardiologa a na 

náhrobním kameni bylo velké srdce.“ „A proto ses začal smát?“ „Ne, smál jsem se při 

pomyšlení, co budu mít na náhrobním kameni já, až umřu, protože jsem gynekolog.“ 

 

Zlato, ty spíš? Ne, pouze jsem zavřela oči a jen tak si cestuju v hlavě. Ale chrápeš. Cestuju traktorem. 

 

NOVÁ INFORMAČNÍ TV V PŘÍZEMÍ 

Milí klienti, od měsíce ledna je umístěna v přízemí zámku QLED televize, která v budoucnu zcela 
nahradí „papírovou“ nástěnku.  Již nyní vám v době po-pá po celý den promítá informační videa: 

·         o naší sociální službě a cílové skupině, 
·         jídelníček, 
·         týdenní přehled o akcích a klubech, skupinách, 
·         nabídku kulturních a společenských akcí ve městě a okolí 
·         letáky na jednotlivé kluby s bližšími údaji, 
·         výsledky a zadání Celoroční soutěže, 
·         kalendář, 
·         předpověď počasí, 
·         Zámecký měsíčník, 
·         fotogalerii. 

V průběhu Prezidentských voleb jste také mohli na obrazovce sledovat výsledky, termíny, kandidáty, 
a informace k voličským průkazům. Samozřejmě vás prostřednictvím této obrazovky budeme 
informovat o provozních informacích, jako je například odstávka vody, elektrické energie, opravách 
aj. nebo o změnách v Domácím řádu, ve Smlouvě, Podmínkách zvláštního režimu… 
A nyní naše anketní otázka: Co byste rádi na tomto informačním panelu viděli vy? 
Internet, noviny, rádio i televize jsou zdrojem informací, ale my vám je rádi poskytneme i touto 
formou. Víme totiž, že v chodbě zámku u vestibulu často čekáte před odchodem ze služby nebo si 
zde dáváte kávu z automatu. Je jen na vás, jaká oblast by pro vás byla zajímavá a poutavá. Třeba 
byste rádi cestovali po světě a shlíželi fotografie z cizích krajin? Hradů a zámků? Nebo měli přehled o 
současné divadelní scéně? Lačníte po informacích o zdravém životním stylu, sportu, celebritách? 
Napište nám to! 
Odpověď na anketní otázku prosím vhazujte do schránky „Zámecký měsíčník“ umístěné v přízemí 
zámku v okenním výklenku. 
PS: Souběžně s odpovědí na anketní otázku můžete také reagovat na současný vzhled, doprovodnou 
hudbu a obsah sdělení… budeme rádi za jakékoliv zpětné vazby. Jen díky nim můžeme vše 
vylepšit  
  
Martina Malá 
 

 

 

 

VTIPY   



ZÁMECKÝ MĚSÍČNÍK ÚNOR 2023  

     

      

Stránka | 9 

SLAVÍME (SVÁTKY A NAROZENINY)  

V měsíci únoru máme čtyři oslavence. Začátkem měsíce, 5. 

února oslaví 69. narozeniny paní Božena Nanárová, 8. února, 

71. narozeniny pan Milan Kropáček, 12. února 53. narozeniny 

pan Pavel Jiřička a 23. února 47. narozeniny paní Markéta 

Kejzlarová. Srdečně gratulujeme a přejeme hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti.  

Svátek v únoru slaví paní Božena, paní 

Lenka a pánové Petrové. I jim přejeme vše nejlepší.  
 

 

 

 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO 
Do dnešního čísla si pro nás připravila knížku paní Vaňková, vášnivá čtenářka detektivek 

 

Hypnotizér 
Lars Kepler 

 

Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu traumat pomocí 
hypnózy. Jedné prosincové noci ho probudí zvonění telefonu. Volá mu 
detektivní inspektor Joona Linna z nemocnice ve Stockholmu a prosí ho, aby 
okamžitě přijel k případu malého chlapce, který je v bezvědomí, ve velmi 
kritickém stavu. Erik je jedinou nadějí, jak může policie chlapce vyslechnout 
a zjistit, kdo brutálně zavraždil jeho rodiče a mladší sestru. Doufají, že vraha 
vystopují a zachrání jeho starší sestru dřív, než bude pozdě. Erik se však 
praxi hypnotizéra nevěnuje už deset let a je rozhodnutý, že hypnózu už 
nikdy provádět nebude. Žádost o pomoc v něm probudí bolestné 
vzpomínky, a proto Erik prosbu policie odmítá. Když se Erik konečně nechá 
přesvědčit, všichni se rázem ocitnou ve víru nečekaných událostí. Tyto 
události bez varování udeří plnou silou do Erikova života. Erikův syn zmizí. 
Erik je nucen postavit se tváří v tvář minulosti a vrátit se ve vzpomínkách 
zpět do časů, kdy jeho profesionální život ležel v ruinách a jeho manželství 

bylo na pokraji zhroucení. Jedině tak má šanci zachránit život svému synovi. 

PODĚKOVÁNÍ 

Do redakčního pošty nám přišel milý e-mail: 

My, klienti Domova Dolní zámek, velice děkujeme paní ředitelce 
za přání do nového roku. I my všichni tady, Vám přejeme Vše 
nejlepší do Nového roku, hodně zdraví,  štěstí a úspěchů ve vaší 
ne jednoduché práci. Také děkujeme všem pracovníkům za to, že 
tu máme skvělou péči, skvělé zázemí, skvělé aktivity i skvělé 

jídlo  . Moc vám děkujeme za vaši ochotu věnovat nám svůj čas, trpělivost i snahu nám to tu co 
nejlépe zpříjemnit. Velké díky  
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ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO – ZLOMENINY 
Redaktor: řič 
 

První pomoc - zlomenina 
 
Když si člověk něco zlomí nebo mu nějaká kůstka či kostička v těle 
praskne, nebývá někdy až tak moc složité na to přijít, a to ještě před 
zrentgenováním (které je samozřejmě důležité). Horší je to s poskytováním 
první pomoci, kde už lidé mnohdy tápou. 
Takže otázka: Jaké jsou nejčastější příznaky zlomenin kostí a jak poskytnout 

základní ošetření (první pomoc)? 
 
Důležitým příznakem je určitě bolest. Někdo může tvrdit, že naraženina bolí více než zlomenina. Ale 
i zlomenina bolí jako čert. K tomu ještě bolest při zlomenině neustává a může se šířit do okolních 
tkání. A vůbec, při takovém zranění končetin nemůže pacient postiženou ruku nebo nohu jakkoli 
zatížit - neudrží třeba těžší předměty nebo může mít problém s postavením se na nohy. 
 
Dalšími příznaky, které často zlomeniny doprovázejí, jsou otoky a modřiny (ty ale můžou být vidět i 
v případě pouhého naražení). Prasklá kost nebo její úlomky mohou podráždit a poškodit okolní cévy 
nebo i vnitřní tkáně a často tak dochází k postupnému zvětšování vzniklých modřin. 
 
Při zlomenině končetin můžeme dokonce někdy zpozorovat, že se ona 
postižená ruka nebo noha hýbe v místě, kde se normálně nehýbe! (Zajímavé, 
že?) Mimo sledování postiženého místa musíme také dávat pozor na 
možnou výraznější bledost či chlad těla. K tomu dochází v případě porušení 
nervů a citlivých tkání, ale také v případě zhoršeného krevního oběhu. 
 
Jak tedy provést první pomoc? 
 
Podstatné a velmi důležité je: 
 
Pokud rána krvácí, pomocí tlakového obvazu ZASTAVÍME KRVÁCENÍ! 
Končetinou NEHÝBEME, pokud ano, skutečně MINIMÁLNĚ! Nesnažíme se ji jakkoli 
NATAHOVAT! ZAMEZÍME jejímu NAMÁHÁNÍ! Je vhodné držet končetinu ve zvýšené poloze a 
postižené místo chladit. Nesnažíme se končetinu nijak znehybňovat. Dlahu připevníme pouze tehdy, 
když chceme postiženého přemístit. V takovém případě znehybníme kloub nad i pod zlomeninou 
pomocí měkce podložené dlahy. 
 
Nejdůležitější je samozřejmě: Dostat postiženého co nejdříve k lékaři nebo volat záchrannou službu. 
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NAŠI KLIENTI FOTOGRAFUJÍ 
Foto: p. Hurdálek 
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                        NOVOROČNÍ TURNAJ V ŠIPKÁCH 
Redaktorka: Věrka 

Foto: p. Janoušek 

   Začátek letošního roku jsme pojali v DDz sportovně. Hned na Nový rok jsme pořádali turnaj 

v šipkách. 

   Pořadatel pan Janoušek měl pro všechny soutěžící připravené občerstvení a drobné ceny. 

   Nálada všech účastníků byla výborná. Postupně během hry se stupňovalo napětí a nervozita, všichni 

chtěli vyhrát. To ovšem nejde, vyhrát může pouze jeden. 

   Novoroční turnaj nakonec vyhráli: 

1. místo  -  pan Holešovský 

2. místo  -  pan Bureš 

3. místo  -  paní Lamačová. 

   Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast a 

budeme se těšit příště. 

   Panu Janouškovi moc děkujeme za organizaci celého turnaje. 

 

SUCHÝ ÚNOR 2023 

I v letošním roce zveme všechny pracovníky a veřejnost k účasti v projektu Suchý únor. A proč byste 
se měli účastnit? Protože naši cílovou skupinu klientů chápeme a rádi je v abstinenci podpoříme! 
Ukažme, že máme také silnou vůli, jako oni! Přidáte se? Vloni uspělo ¾ zúčastněných pracovníků, 
kolik to bude v roce 2023? 
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HOROSKOPY NA MĚSÍC ÚNOR 
Redaktor: Věrka a Gábina  

Ilustrátor: Jarin  

KOZOROH                         22.12.-20.1. 

pokud jde o důležitá rozhodnutí, raději se jim v únoru vyhýbejte, nebo požádejte někoho důvěryhodného (pokud možno 

by měl být z rodiny) o pečlivou konzultaci. Získáte dobrou radu nezkreslenou vašimi názory a dosavadními zkušenostmi. 

Hlídejte si termíny, dochvilnost a dodržování slibů bude podle horoskopu hrát v tomto měsíci opravdu významnou roli. 

Společenský život může rozkvést, stačí, když se ozvete známým, které jste již delší dobu neviděli. Drobné zdravotní 

problémy řešte hned v zárodku. 

VODNÁŘ                              21.1.-20.2                                                

očekávejte, že to ve vašem zaměstnání bude hodně žít. A vy toho můžete velmi snadno využít. Stačí jen chtít a popadnout 

každou příležitost pořádně za pačesy. V únoru můžete pro svou kariéru a budoucnost udělat opravdu hodně. Měli byste 

se připravit na to, že vám v prvním týdnu budou peníze trochu protékat mezi prsty. Kdykoliv si uvědomíte touhu více 

utrácet, zastavte se a popřemýšlejte, jestli je to opravdu nutné. Ke konci měsíce se může objevit zajímavá finanční nabídka. 

RYBY                                       21.2.-20.3. 

pracujte co nejpilněji bez ohledu na komentáře kolegů a nadřízených. Vaše budoucnost je nyní pevně ve vašich rukou a 

ať slyšíte cokoliv nebo naopak se k vašim uším zatím nic nedoneslo, vše je na nejlepší cestě. Jen musíte dokázat, že na to 

máte. Podle horoskopu bude únor v roce 2023 z pracovního hlediska velmi pozitivní pro umělečtěji založené lidi a také 

pro všechny, jejichž práce se opírá o pravidelný kontakt s lidmi. Na začátku měsíce a ve třetím týdnu byste si měli dát 

větší pozor na zdraví. Pokud možno se v těchto dnech vyhýbejte nemocným lidem. 

BERAN                                     21.3.-20.4. 

únor nejkratším měsícem v roce, podle horoskopu v něm budete mít spoustu času nejen na udělání svých pravidelných 

povinností, ale také i na ukončení některých záležitostí z minulých měsíců. Nejlépe vám to v práci půjde od ruky v prvním 

a posledním týdnu, ale ani ty dva mezitím nebudou k zahození. Jediné co vám může trochu dělat problémy je přílišné 

sebevědomí hraničící s arogancí. Dávejte si pozor na to, co a jak říkáte a vše by mělo být v pořádku. 

BÝK                                                 21.4.-21.5. 

vaše pracovní i rodinné okolí od vás bude v únoru vyžadovat více samostatnosti. Jejich požadavky můžete bez problémů 

splnit, stačí si jen věřit a přestat před sebou samým hledat různé výmluvy. Nehledejte novinky, sázejte spíše na ověřené staré 

postupy a pečlivost. V první polovině měsíce můžete mít menší potíže s vyrovnaným domácím rozpočtem, ale nemělo by to 

být nic neřešitelného. Sportovní aktivity mohou hrozit úrazem, dávejte si raději větší pozor než obvykle. 

 

BLÍŽENCI                                       22.5.-21.6. 

– v únoru roku 2023  by měla podle horoskopu překvapivě výraznou roli odehrávat u lidí narozených ve znamení 

zvěrokruhu Blíženci láska. Možná vás čeká nějaký nový vztah, možná váš život s partnerem se dostane do nové mnohem 

hlubší fáze a možná prostě si budete vychutnávat každodenní zamilovanost a romantiku více než dosud. Situace v 

zaměstnání bude stabilní, nikdo se nechce odhodlat k nějakým větším krokům před příchodem jara. Peněz byste měli mít 

dost, takže není důvod vyhledávat půjčky. 

RAK                                                22.6.-22.7. 

v polovině druhého měsíce roku 2023 vás čeká několik velmi důležitých profesních rozhodnutí, které budou mít 

přinejmenším do léta významný vliv na váš život. Než se pro něco rozhodnete, požádejte o trochu času na rozmyšlenou a 

s partnerem nebo dobrým kamarádem proberte všechna pro a proti vybraného řešení. Nenechte se nikým tlačit ke zdi. 

Navážete také zajímavý vztah s úplně novými lidmi. Láska z toho nebude, ale i dlouhodobé pevné přátelství má v dnešní 

době obrovskou cenu. 

LEV                                                23.7.-22.8. 

v některých dnech měsíce února můžete mít dojem, že jste se dostali do patové situace. Zvláště pokud se to bude týkat 

lásky. Ať uděláte, co uděláte, vše bude zůstávat při starém. Někomu to může do jisté míry vyhovovat, ale občas to bude 

dost únavné. Několikrát také můžete zakopnout, ale nezapomínejte, že každá chyba vám dává možnost se poučit a získat 

nové zkušenosti. Obecně možná nebudete řadit únor k nejlepším měsícům roku 2017, ale na druhou stranu z něj vyjdete 

mnohem silnější, než jste do něj vstoupili. Pokud budete mít občas horší náladu, hledejte příčiny hlavně v únavě. 

PANNA                                     23.8.-22.9. 

lidé narození ve znamení zvěrokruhu Panna budou mít v únoru hodně práce, která se ale nijak výrazně neodrazí na lepší 

pracovní pozici či stabilnější finanční situaci. Budete se muset přeci jen trochu obrnit trpělivostí a počkat ještě pár týdnů. 

Ve vztahu se snažte posilovat to pozitivní, co vás spojuje. Vůbec nemá smysl řešit minulost nebo rozebírat nějaké 

drobnosti, protože teď si budete moci vztah opravdu vychutnat. Single budou mít mnohem větší šance, než tomu bylo 

v předchozích měsících. Kujte železo, dokud je žhavé. 



ZÁMECKÝ MĚSÍČNÍK ÚNOR 2023  

     

      

Stránka | 14 

VÁHY                                      23.9.-23.10. 

– podle horoskopu se mohou objevit nějaké problémy v zaměstnání. Nemusí se přímo dotýkat vás, ale přeci jen jistý vliv 

na vás mít budou. Přinejmenším jako nepříjemný tlak okolí, který atmosféru v zaměstnání příliš nezlepší. Nejlepší 

obranou bude píle a schopnost prodat své výsledky za co nejvyšší cenu. Nebojte se občas překážející lidi odstrčit stranou, 

jen se to snažte udělat co nejelegantněji. Jde o vaší budoucnost. V druhém měsíci roku 2023 se snažte otužovat a posilovat 

svou imunitu, bacily a viry na vás budou mít podle horoskopu obzvlášť spadeno. 

ŠTÍR                                               24.10.-22.11. 

v práci si dávejte větší pozor na lidi… kteří vám najednou začnou chtít pomáhat. Raději je s úsměvem a plnou slušností 

odmítněte,  

abyste pak nemuseli zjišťovat, že za tím vším byl nějaký nekalý záměr. Nejbezpečněji se budete cítit s rodinou. Pokud 

vás trápily v posledních měsících a letech spory s nějakým příbuzným, podle horoskopu nyní budete mít hodně velkou šanci vše vyřešit 

k oboustranné spokojenosti. Po dvacátém dostanete nějaký velmi zajímavý nápad, ale nevrhejte se do ničeho po hlavě. Bylo by rozumné 

všechno ještě takové dva tři týdny promyslet. 

 

STŘELEC                                     23.11.-21.12. 

vaše optimistická nálada a pozitivní přístup k lidem vám získá spoustu příznivců. Když k tomu přidáte mnohem lepší 

komunikační schopnosti a cit pro diplomatická řešení, únor roku 2017 může být pro vás jedním z nejlepších měsíců. A to jak v práci, kdy 

oslníte kolegy i nadřízené, tak i v osobním životě, kde se vám podaří nastavit dlouhodobě vytoužený směr. A pokud partnera nemáte, 

tak v únoru, díky vaší schopnosti lidi “ukecat”, to můžete velmi snadno napravit. A to, jestli vztah bude na delší dobu nebo jen pár týdnů, 

se už rozhodnete později. 

 

 

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ  

ZADÁNÍ MĚSÍCE ÚNORA  
S novým ceníkem úhrad a cílové skupiny souvisí také úprava propagačních materiálů Domova Dolní zámek. 
Opět jsme se rozhodli dát vám příležitost podílet se na grafické úpravě našich letáků.  
Před třemi lety sice Celoroční soutěž neexistovala, přesto jste byli osloveni vytvořit obrázek, který dodnes 
reprezentuje naši organizaci. Tehdy se součástí letáku stal obrázek paní Mirandy P. Tento měsíc vybereme nový 
obrázek z prostředí naší služby. Bude součástí letáků vyrobených v měsíci březnu. Ať oddělení či jednotlivec 
může tvořit různými formami:  
OBRÁZEK Z PROSTŘEDÍ NAŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA LETÁKY A PROPAGAČNÍ 
MATERIÁLY  
Pravidla:  

 Soutěž je určena pouze klientům Domova Dolní zámek.  

 Účast je založena na spolupráci klientů ze stejného oddělení, ale není vyloučené, aby oddělení zastupoval i 
samotný (jediný) účastník.  

 Pracovníci v sociálních službách pomáhají klientům s organizací, motivují je k účasti a podporují je.  

 Zadání soutěže pro nový měsíc určují vedoucí pracovníci, je zveřejněno vždy první týden v měsíci na 
nástěnkách, včetně průběžných výsledků, které jsou každý měsíc aktualizovány. Návrhy na zadání od klientů 
jsou vítány!  

 Zadání je možné odevzdat do 28.12.2023 do 8:00 hodin, výhradně pracovníkům v sociálních službách (24 
hodin denně), sociálním pracovnicím a asistentce (kanceláře v přízemí, pracovní dny 6:30-15 hod).  

 Z hotových a včas odevzdaných zadání vyhodnotí vedoucí pracovníci počet získaných bodů – každý 
účastněný vedoucí má k dispozici 5 bodů.  

 Výsledky a vyhotovená zadání můžou být zveřejněna na Facebooku DDz a v Zámeckém zpravodaji.  

 Vyhodnocení soutěže za celý rok se bude konat v závěru měsíce prosince. Vítěze čeká cena a získání 
Putovního poháru, který momentálně zdobí Resocializační oddělení a speciální cena.  
 
Držíme palce, přejeme příjemně strávené společné  
chvíle a spoustu zábavy  
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PŘÍBĚH SNĚHULÁKA   
V měsíci lednu bylo zadání soutěže vzhledem k ročnímu období jasné. V době uzávěrky Zámeckého 

měsíčníku nebyla soutěž ješt vyhodnocena, ale na fotografie výtvorů klientů ze všech třech oddělení 

se můžete podívat: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sněhuláci, ti se mají, 

           nekašlou a nekýchají. 

           I když kmotru Meluzínu, 

          pozvou ráno na hostinu. 
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BAZÁREK OBLEČENÍ 

V pátek 27. ledna si mohli klienti vybrat oblečení v našem malém bazárku. Většina odcházela 

spokojená s novými kousky oděvů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ OKÉNKO  
Redaktor: řič  

Mistrovství světa v hokeji juniorů  

Na přelomu loňského a letošního roku (od 26. prosince do 6. ledna) se v Kanadě ve městech Halifax a 

Moncton uskutečnilo mistrovství světa hokejistů do 20 let. (Původním hostitelem šampionátu byla 

ruská města Novosibirsk a Omsk, ale z důvodu rozpoutání 

válečného konfliktu na Ukrajině byla hostitelské zemi pořadatelská 

práva odebrána...) 

Deset účastníků bylo rozděleno do dvou skupin a Češi - poslední 

medaile z MS byla před 18 lety (!), bronzová - hned na úvod 

perfektní hrou porazili favorizovanou domácí Kanadu 5:2 a 

roznesli Rakousko 9:0. Těžký zápas proti Švédům skončil smírně 

2:2 a i když nakonec v prodloužení podlehli, za výkon si zasloužili 

pochvalu. V posledním utkání ve skupině ještě diváky potěšili 

výhrou nad Německem 8:1 a už čekali na čtvrtfinále. V něm jako 

vítěz skupiny čekali na čtvrtého z druhé skupiny a tím byl tým 

Švýcarska. I když v zápase dostali Češi první gól už v první minutě 

(!), nezalekli se, soupeře "přejeli", vyhnali ho z ledu výsledkem 9:1 

a těšili se na semifinále. A to už šlo do tuhého - toto infarktové a dramatické utkání proti Švédům 

mělo být odplatou za loňskou "bramborovou medaili" a letošní porážku ve skupině... Češi opravdu 

doslova utekli švédskému hrobníkovi z lopaty. Nejprve 39 vteřin před koncem základní hrací doby 

vyrovnal Jiříček na 1:1. Po třech gólových švédských tutovkách pak v poslední minutě prodloužení 

rozhodl svou střelou Kulich - 2:1! Po dlouhých 22 letech postoupili Češi do finále MS! Čekala je 

Kanada (19x mistrem světa), obhájce titulu z minulého šampionátu... Finále nabídlo velké drama. A 

když český tým celkově výbornou hrou stáhnul pět minut před koncem brankami Kulicha a Kosa 

dokonce i dvougólový kanadský náskok a zápas postoupil do prodloužení, velký a zpočátku 

neuvěřitelný sen o zlatu se blížil... V sedmé minutě se ale štěstěna přiklonila více na stranu domácích 

a ti gólem rozhodli o zisku zlaté medaile a obhajobě titulu. Česká dvacítka tak přesto přiváží skvělý 

úspěch v podobě stříbrných medailí. 

 

Hoši, děkujem! 
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