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STRÁNKA 1 

ZÁMECKÝ 
MĚSÍČNÍK 

Stromy zlátnou a po ránu jsou údolí plná mlhy – typické symboly října 

jsou tu. Pamatuji roky, kdy touto dobou přišly sněhové vánice a půlka 

republiky byla bez proudu, tepla i MHD, letošní rok se naštěstí nese 

v duchu slunných teplých dní a Babího léta. Všichni si tudíž užíváme 

počasí, co to jen jde. A pokud se přeci jen obloha zakaboní, sáhněte 

po šálku teplé kávy, kakaa či čaje a začtěte se do našeho měsíčníku – 

každý si zde přijde na své. Ohlédněme se opět zpět, tentokrát do 

měsíce září a pohlédněme kupředu - na co vše se můžeme těšit? 
 

SV. VÁCLAVE, VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ, 

NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM, NI BUDOUCÍM 

 

SVATÝ VÁCLAV 
článkem přispěl: pan Tomáš Eret  
ilustrace obrázku Sv. Václava: Jarin  

28. září si připomínáme Den české 
státnosti – den zavraždění sv. Václava, 
přemyslovského knížete, patrona Čech a 
Moravy. K vraždě došlo pravděpodobně 
v roce 935 za účasti bratra Boleslava ve 
Staré Boleslavi.  
Václav byl nejstarším synem 
přemyslovského knížete Vratislava I. a 
jeho manželky Drahomíry z rodu 
Stodoranů. Měl šest sourozenců, bratry 
Spytihněva a Boleslava a čtyři sestry, 
nejznámější z nich je Přibyslava.  
Na křesťanské výchově Václava měla 
největší zásluhu jeho babička Ludmila. 
Svou babičku měl velmi rád, ale už ve 
svých 14 letech o ni přišel. Byla 
zavražděna na Tetíně. Její ostatky dal 
Václav převézt za své vlády na 
Hradčany k sv. Jiří. Vlády se Václav ujal 
v roce 925. Hned se snažil o nápravu 
nepořádků a o náboženské povznesení 
země. Za vlády jeho matky Drahomíry 

Ilustrace: Jarin 
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docházelo často k útokům na přemyslovská panství. Křesťanský způsob vlády Václava a jeho 
spravedlivý postoj vůči neukázněné šlechtě vyvolával v zemi opozici.  
Václav vždy jednal čestně a podle křesťanské lásky. Pro dobro národa se snažil v zemi pozvednout 
morálku. Kníže Václav se účastnil poutních slavností a posvěcení kostelů. Při jedné takové příležitosti 
se sešli Václavovi odpůrci a dojednali jeho zavraždění. 
Sv. Václav je světcem, kolem kterého se ve vážných dobách a významných situacích shromažďuje 
český národ. Josef Václav Myslbek vytvořil sousoší, na kterém pracoval přes 30 let, to stojí na 
Václavském náměstí od roku 1912. Václav je vzorem křesťanského panovníka a svatosti.  
KAŽDÝ MÁ SVÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ…   
MOHOU VÁM JE SPLNIT JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
 

redaktor: Marinek                   
Na podporu osob, které žijí osaměle v sociálních službách  
a jsou starší 55 let (tzn. jsou seniorského věku), pořádá 
každý rok Nadační fond Českého rozhlasu projekt Ježíškova 
vnoučata. Poprvé tomu tak bylo na podzim roku 2016. 
Domov Dolní zámek se do projektu poprvé, zkušebně, 
zapojil až v roce 2019. Letos to budou Ježíškova vnoučata v domově již počtvrté.  
Někteří již tento projekt znají, jiní se u nás účastní poprvé. Stačí vyslovit své přání, přidat k němu popis. 
Asistentka jej poté zadá do systému a s dárcem vyřizuje veškerou komunikaci, případně se vás 
dotazuje na podrobnosti a upřesnění dárci přání. Pak už jen čekáte, ujme-li se vašeho přání Ježískovo 
vnouče. Kdokoliv si přání může na www.jeziskovavnoucata.cz rezervovat a splnit jej. Jednou to byl 
dokonce pán z Nového Zélandu nebo paní ze Slovenska, často jej vyberou občané našeho regionu, kteří 
přijedou předat dar osobně. V prosinci do domova přijíždí kurýři a běhají k nám neustále poštovní 
doručovatelky – dárečky přicházejí. Asistentka ty, které cestou utrpěly, nebo se zapomnělo na jejich 
vánoční „ohoz“, vánočně zabalí a dárci pošle zprávu, že je přání splněno. Není-li, přáníčko uvolní 
jinému zájemci a zkouší to znovu. Dárečky si předáváme těsně před Vánocemi (nejedná-li se o 
potraviny krátkodobé spotřeby), otevíráme je u stromečku společně, při posezení. Ten, kdo chce vyčkat 
do Štědrého dne, tomu je vyhověno.   
Je velice milé, když od vás chodí zpětné vazby obdarovaným – každý máte možnost zaslat dárci 
pohlednici, vánoční přání, nebo mu poděkovat prostřednictvím asistentky a e-mailu. Samozřejmostí je 
také fotografie, ta udělá velikou radost dárcům. Bližší informace se dozvíte při setkání (např. 11.10. 
nebo 20.10.) a osobně u pracovníků přímé péče a asistentky.  
 

       
Fotografie z předchozího ročníku.  

 
Vloni jste si díky projektu přáli topný panel s efekty ohně do Modrého pokoje. Dárci přijeli osobně a 
předali jej na oddělení syndromu DNV. Přáli jste si hrnčířský kruh do keramické dílny, což není zrovna 
levná záležitost - ten nám daroval Nadační fond Českého rozhlasu. Nejen to jsou přání minulých 
ročníků. Na své si přišly také kluby – např. klub šití, zahrádkáři a kutilové. Co byste si přáli do svého 
oblíbeného klubu vy? Co by vám udělalo radost? Aktuálně máme zadáno 32 přání. 14 uživatelů, kteří 
se mohou zapojit, zatím své přání nevyslovilo… Zatím je ještě čas, ale neváhejte  

http://www.jeziskovavnoucata.cz/
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SLAVÍME (SVÁTKY A NAROZENINY) 
Hnedka z kraje měsíce listopadu slaví svůj svátek Karel. A my Vám, pane Karle, přejeme vše nejlepší! 
 

Dále budou slavit někteří z nás narozeniny. Dovolte, abychom vám jménem celé naší redakce popřáli 
k narozeninám panu:  
         Štěpánovi Holešovskému, který slaví krásných 57 let dne 5.11. 
         Jaroslavu Minaříkovi, našemu ilustrátorovi, 48 let mu bude dne 14.11. 
         Jiřímu Valáškovi, který dne 29.11. oslaví 67 let 
 

vám všem výše zmíněným přeje redakce Zámeckého měsíčníku mnoho zdravíčka, pohody, lásky a 
společnosti přátel. A k tomu přidáváme jeden narozeninový citát:  

Kdo si uchová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne. 

SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR 

Celoroční soutěž tří oddělení  

redaktor: Marinek                              
 

Měsíc září přinesl opět zajímavý soutěžní úkol. Tentokrát byli 
pracovníci požádáni, aby ve spolupráci se svým oddělením 
naplánovali výlet a pomohli s jeho realizací.  
Z poznatků, zážitků a zjištěných faktů poté sepsali účastníci esej a do 
podoby kolážo-eseje vypracovali za použití různých technik a 
kombinací celou A2.  
O první místo se dělí toto kolo Oddělení se zvýšenou péčí a Oddělení 
syndromu DNV. Obě mají po 11 bodech, v patách jim je Resocializační 
oddělení s osmi body.  
HALL     WEENSKÝ REJ 

- MASKA - 
Neboť 31.10. slavíme Předvečer všech 
svatých, neboli Halloween, je zadání měsíce 
října opět tematické. Bude rej – se vším 
všudy, od hudby, občerstvení, až po masky a 
vyhlášení té nejlepší. Součástí bude ukázka 
dýně Helouvína – dýně dodáme krátce před 
slavností, dále fotokoutek – každému 
můžeme vytisknout památeční fotografii. 
Přijďte se ukázat, přijďte se bavit!  
Spol. místnost dne 31.10. ve 14:00 hodin! 

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 

celkem 96 bodů 88 bodů 79 bodů 

pořadí 1.  2. 3. 

Resocializační odd.  
zpracovalo výlet na chatu 
Mádrovku ve skalách 
v kombinaci se vzpomínkou 
na leteckou havárii, ke které 
došlo nedaleko před 100 lety. 
Dílo bude vystaveno na 
Bischofsteinu, kde se k této 
příležitosti koná 30.10. akce. 

 
 

Odd. syndromu DNV  
se inspirovalo vycházkou 
k pramenu sv. Antoníčka zde 
v Teplicích a poselstvím p. 
Otokara Kleina, někdejšího 
kronikáře.  
 

 

Odd. zvýšené péče  
vyjelo do Broumova, do 
Benediktinského kláštera a 
přilehlého okolí a zahrad. 
Vypracovalo tzn. Klášterský 
pergamen.   
<= 
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SOUTĚŽ 
 

V minulém čísle jsme pro vás měli připravena hned dvě zadání soutěže. Buď jste mohli doplnit 
bublinu u opičky vtipným textem a nebo zodpovědět kvíz o vynálezcích.  
Redaktoři se museli poradit. V posledních dvou kolech soutěže se totiž zapojili i pracovníci naší 
služby a my si nevěděli rady, jak to udělat s cenami. Domluvili jsme se tedy společně a jednohlasně, 
že pracovníkům budeme pouze písemně děkovat, ceny a výhry si budeme nechávat pouze pro 
uživatele služby. Tak moc děkujeme paní Ježkové, Šrámkové, Soukupové a Hejnyšové. Ta nám 
minulý měsíc zaslala také hlášky k opičce se zdvihlou rukou a doplnila bublinu následovně: „Konečně 
vidím pátek, hurá!“   „To samý ještě 5x, děkuju!“   „Pane vrchní, platím!“   „Taxi, prosím.“ hlášky jsou 
opravdu vydařené, moc jsme se pobavili.  Cenu tentokráte, ovšem, nepředáváme nikomu.  
 

            O         

lidově říkáme Babka 

                     

hřibovitá, s oranžovým kloboukem 

              K       

výborná k naložení do octa 

                 

s kloboukem jako včelí plást 

           L       

se šupinatým kloboukem 

     Č              

jako zdrobnělina ženského jména 

                 

jako lesní šelma 

    Y              

kulinářská specialita 

                    

má slizkou hlavičku 

Do nové soutěže se můžete zapojit a odpověď (tajenku) nám vč. vašeho jména zaslat buď e-mailem 
na zameckaredakce@gmail.com nebo ji vhodit do schránky „Zámecký měsíčník“ v přízemí zámku. 
Termín, do kdy je možné se účastnit, je do 14.11.2022. Cena pro vylosovaného výherce zjištěna.  

ŠIPKAŘSKÝ KLUB – TURNAJ  
redaktor: Věrka 
Dne 4. 10. se již po několikáté v našem Zámku uskutečnil velmi populární Turnaj v šipkách, který vždy 
pořádá pan Tomáš Janoušek. Pro všechny zúčastněné je vždy připravena nějaká pozornost a pro vítěze 
pěkné ceny. Tentokrát se hrál turnaj na dvě kola. Zájem o účast v turnaji byl velký, za což jsme všichni 
moc rádi. Každý, kdo přišel, se protáhl a pěkně se pobavil. Ale, jak to je v každém sportu, vyhrát může 
jen jeden. Ani u nás tomu nebylo jinak.    Na 1. místě se umístil pan Pavel Jiřička. 
                                                                       Na 2. místě se umístil pan Jaroslav Bureš. 
                                                                       Na 3. místě se umístil pan Petr Drábek.              Gratulujeme! 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO 
Tentokrát by vám paní Věra Vaňková chtěla doporučit knihy Lindy Castello, americké spisovatelky, 
která pochází z Ohia, kde se odehrávají děje jejích knih - thrillery z prostředí křesťanské komunity 
Amišů. Ti jsou známí především přísnými zákazy používání moderní techniky (nesmějí používat auta – 
jezdí bryčkou taženou koňmi, telefon, elektřinu-svítí petrolejkami). Je pro ně důležitá víra v Boha.  
Temná cesta: Za vraždu své ženy byl před lety odsouzen Joseph King na doživotí. Šlo sice o Amiše, ale 
s temnou drogovou minulostí.  Kingovi se podařilo uprchnout z vězení, tvrdí, že svou ženu nezabil a 
chce to dokázat. Unese své děti z domu jejich strýce.  Kate má o děti strach a snaží se je zachránit. Kinga 
zná ze svého dětství. Při pátrání po uprchlíkovi se sama dostane do potíží, když ji také zajme. Dozvídá 
se tam od jeho malé dcerky, že tatínek maminku nezabil, že si pamatuje jiného muže, který tehdy 
vraždil. King žádá Kate, aby mu pomohla usvědčit pravého vraha…  

mailto:zameckaredakce@gmail.com
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PODĚKOVÁNÍ 
Chtěli bychom vám všem poděkovat za to, že jsme mohli mít svatbu na zámku. Vše bylo perfektně 
připraveno, skvělé občerstvení, výborná zábava. Jsme za vše moc rádi a děkujeme vám.                                          
Manželé Věrka a Jirka Lamačovi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakce reaguje: 
Milí novomanželé, byla to nezapomenutelná chvíle nejen pro vás, ale i pro nás, kdo mohl a přišel se na 
svatbu podívat. Moc vám to oběma slušelo, jste dokonalý pár. Přejeme vám jen to nejlepší a nejkrásnější 
na společné cestě. Ať se kouzlo těchto chvil nikdy neztratí!  
 

MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 
Promítání vítězných filmů v městském kině 27.9.2022  
Zeptali jsme se manželů Lamačových: „Jak se vám promítání líbilo?“ 
Společně  na otázku odpověděli, že každý film byl nějakým způsobem zajímavý. Nejvíce ze všech je zaujal 
film, který také dostal cenu za nejlepší film festivalu. Film byl plný emocí, někdy oběma běhal mráz po 
zádech z toho, co viděli. Byl o ženě, která byla na vozíčku a o všech dalších lidech, kteří ženě pomáhali. 
Mluvila tam její hlavní terapeutka, která to s ní všechno prožívala. Všichni její kamarádi horolezci, ti 
všichni jí hodně fandili při jejím uzdravování, během rehabilitací a při její návratu do běžného života. 
Byly chvíle, kdy byla na konci svých sil, ale všichni se jí snažili podporovat a byli při ní, aby to zvládla a 
nevzdala to. Nakonec sebrala všechny síly a za pomoci svých přátel a lékařů to nevzdala. Sice zůstala na 
vozíčku, ale má chuť žít dál. Díky svým zkušenostem se neuzavřela sama do sebe a nezůstala někde sedět 
v ústraní, ale nyní pomáhá druhým, kteří jsou také na vozíčku. 
Úplně na konci filmu, říká Věrka, jsme se dozvěděli, jak se na invalidní vozíček dostala ona. Spadla ze 30 
– 35 metrů v horách. Všichni u si mysleli, že to nemohla přežít, že to je její konec. Ale ona pád přežila,  
i když měla poraněnou páteř, což jí dostalo na invalidní vozík. V kině u filmu nikdo ani nedýchal, bylo 
tam absolutní ticho. Všichni koukali nevěřícně na plátno a čekali, jak to dopadne. 
O své dojmy z promítání filmů se s námi podělil i pan Josef Fogl, který chodí na promítání vítězných 
filmů několik let: 
„Nejvíc mě zaujal vítězný film, který vyprávěl o lezkyni na invalidním vozíku. Ke svému úrazu přišla po 
pádu v horách, odkud ji ve vážném stavu odvážela helikoptéra. Bylo to o tom, jak se mladá žena postupně 
vracela do běžného života, naučila se řídit auto, s pomocí kamarádů se koupala v řece. Jezdila i do hor a 
alespoň na elektrickém vozíku jezdila kolem skal.                          Foto níže: z výletů na Ostaš a Bischofstein                  
 
 
 
 
 
 
 



ŘÍJEN 2022 – SEDMÉ VYDÁNÍ ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

    

 

STRÁNKA 6 

HOROSKOPY NA MĚSÍC LISTOPAD  
Redaktor: Věrka 
Ilustrátor: Jarin                         

Kozoroh                                                  22.12.-20.1. 

Kozorohům vládne planeta Saturn, to je 
planeta disciplíny a velké zodpovědnosti. 
Kozoroh na první pohled vypadá, že umí 
jen pracovat a zábava ho moc nezajímá, 
nemá na ni čas. Chce to velkou snahu a 

trpělivost, aby se vám podařilo Kozoroha rozesmát. 

Rak                                                            22.6.-22.7. 

Raky ovládá Měsíc, jsou příliš náladoví, 
aby jim některé věci připadaly vtipné. 
Často se uráží, můžete je urazit i celkem 
nevinným vtípkem. Pokud pochopí 
skrytý vtip, dokážou se zasmát. Smysl 

pro humor jim úplně nechybí. 

Vodnář                                                       21.1.-20.2. 

Vodnáři nejsou úplně vypravěči vtipů. 
Vodnářům vládne planeta Uran, jsou 
jedineční a výstřední. Vodnář se raději 
baví, než by on bavil ostatní. Rád se 
podívá na dobrou komedii a poslouchá 

vtípky druhých. 

Lev                                                             23.7.-22.8. 

Lvům vládně Slunce, to je asi hlavní 
důvod, že chtějí být stále středem 
pozornosti a stále zářit. Když se Lev 
rozhodne pobavit společnost, klidně si 
něco přimyslí, aby byl příběh 
zajímavější. Všechno nafukují, přibarvují 

a zveličují. Někdy z vtipné historky může být něco celkem 
trapného. 

Ryby                                                         21.2.-20.3. 

Vládcem Ryb je planeta Neptun, to je 
planeta mystiky a všeho, co má 
zůstat ukryté. Někdy si ve 
společnosti myslí, že jsou velmi 
vtipné a svým vtipů se smějí jediné. 

Ostatní většinou nepochopí pointu jejich vtipu. Také 
jsou známé, že pořád opakují vše dokola, až to nezajímá 
vůbec nikoho. 

Panna                                                        23.8.-22.9. 

Pannám, stejně jako Blížencům vládne 
planeta Merkur. I Panny mají rádi 
sarkastický humor. Jsou dobré v nalézání 
ironie v jakékoli situaci. Pokud je ve 
společnosti napětí, je to většinou Panna, 

která to rozsekne svým nějakým velmi suchým vtípkem. 

Beran                                                       21.3.-20.4. 

Romantika pro vás dne rozkvétá. Pokud 
jste nezadaní, procházka po okolí by 
vám mohla zprostředkovat kontakt 
s někým novým, zajímavým. Je skvělá 
doba na psaní, i kdyby to měl být dopis 

příbuzným. Berani vyprávějí vtipy, když chtějí ostatní 
pobavit, pravdou je, že jejich vtipy jsou někdy trošku 
dětinské. 

Váhy                                                         23.9.-23.10. 

Váhy, kterým vládne planeta Venuše, 
jsou nejvíce přátelské znamení 
zvěrokruhu. Váhy si uvědomují, že když 
chce být člověk příjemný a milý, nemůže 
mu chybě smysl pro humor. Pokaždé 

najdou způsob, jak vás rozesmát. 

Býk                                                            21.4.-21.5. 

Býkům vládne planeta Venuše. Býk je 
spíše smyslný  a požitkářský. Nikdy 
nevypravuje vtipy, aby pobavil ostatní. 
Mají ale smysl pro humor, umějí se 
zasmát dobrým vtipům, dělají si legraci 

sami ze sebe. 

Štír                                                           24.10.-22.11. 

Štírům vládne planeta Pluto, přitahují 
vše tajemné. Štír má rád černý humor, 
své legrácky dávkuje velmi opatrně. 
Moc často nevytahují své vtípky, protože 
se bojí, by se nedostali do problémů. 

Blíženci                                                   22.5.-21.6. 

Blížencům vládne planeta změn a akce 
Merkur, jsou výborní v komunikaci. 
Nemají žádný problém udělat si 
z něčeho legraci. Stále si vymýšlí nějaké 
vtipné hlášky a vtipkují s ostatními. 

Nikdy se nikoho nedotknou a nikoho neuráží. Nevadí 
jim si dělat legraci sami ze sebe, občas jsou sarkastičtí, 
ale v dobrém smyslu. 

Střelec                                                      23.11.-21.12. 

 Střelcům vládne Jupiter, planeta štěstí, 
hojnosti a příležitosti. Není tedy 
překvapením, že lidé narození ve znamení 
Střelce se snaží najít něco vtipného na 
čemkoli a v každé situaci. Od Střelce 

s jistotou uslyšíte nejlepší vtipy. Každý příběh dokáže 
okořenit špetkou humoru. Také vám pomůže v situaci, 
kdy vám nebude úplně do smíchu. 

   

 



ŘÍJEN 2022 – SEDMÉ VYDÁNÍ ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

    

 

STRÁNKA 7 

LETNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
 

Během letních prázdnin jste měli možnost zapojit se do naší fotografické soutěže. Aby bylo z čeho 
vybírat, prodloužili jsme soutěž o další měsíc a nyní vám přinášíme soutěžní fotografie. Zapojili se dva 
pracovníci a dva uživatelé. V příštím vydání již vybereme výherce   máme připravenou věcnou cenu. 
Která fotografie se nejvíce líbí vám? Číslo fotografie vložte do naší zámecké schránky v přízemí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Redakce měsíčníku se                   schází 1x týdně v rámci klubu                    Fiktivní firma. Jejími čle 
ny jsou: Polda, dik, řič,                    Jarin, Švejda, Jirka, Věrka,                       podporou je pracovnice  
Gabča, Jitka a Marinek. Kontakt: zameckaredakce@gmail.com. Spolupráci se nebráníme, napište nám. 

1 2 3 4 
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PŘÍBĚHY A HISTORKY ZE ŠKOLY (ČÁST II.) 
redaktor: Polda 
Když se dnes ohlédnu zpětně do školních let, musím se někdy od srdce zasmát. Bylo to asi v šesté či 
sedmé třídě. Rádi jsme chodili jednou týdně na dvouhodinové buď dílny, nebo pozemky (školní zahradu). 
Na tuto školní aktivitu jsme měli paní učitelku, která nás rovněž učila hodinám přírodopisu. Byla taková 
plachá, až moc slušná, řekl bych.. Stačilo, když jsme se v hodinách dostali k rozmnožování, třeba jen 
rostlin, zrudla tak, že jsme se báli, aby od ní nechytla tabule, nedej bože, když se někdo přihlásil s 
dotazem, jakže se jako rozmnožujeme my, lidi. To vylétla ze třídy rudá jako feferona a už se do zvonění 
neukázala. Tak s tou jsme jednoho dne byli na zahradě, každý dělal to, na co se hodil. Já, jelikož jsem 
patřil k největším ve třídě, jsem vyfasoval rýč a ryl si pěkně pod dohledem učitelky záhony. Reju, reju.. 
když tu se zničehonic ze země začal drát na světlo obří potkan, vyrušen mým rýčem. Do té doby v našich 
očích slušná učitelka s hrůzou zařvala ( originál: jebni toho hajzla!) . Já vyděšený k smrti, protože takový 
stvoření jsem viděl a měl před sebou poprvé v životě, jsem se tím rýčem rozmáchnul a chudáka netvora 
pár dobře mířenými ranami zneškodnil! Při tom, jak jsem mával tím rýčem, odlétlo pár kapek krve i na 
paní učitelku, která měla výraz, jako kdyby viděla přinejmenším mimozemšťana! Na ten výraz 

nezapomenu nikdy! 😂 😂 😂 Skončilo to tak, že já, jakožto problémové dítko (u učitelů), jsem byl na 
chvilku hvězda dne na celé škole a dokonce jsem za to, že jsem zneškodnil úhlavního nepřítele školního 

pozemku, dostal ředitelskou pochvalu 😎  

DO LESA…. NA HOUBY! 
Článkem přispěl pan S. Hurdálek, ilustraci „Jelen v říji“ dodal člen naší redakce, ilustrátor Jarin                                               

Hřib smrkový (lidově též pra-

vák, smrkáč, hřib bílý) patří mezi 
nejpopulárnější a nejoblíbenější 
houby rostoucí ve volné přírodě. 
Sbírá se jak pro použití v kuchyni, tak 
i ve velkém pro průmyslové zpra-
cování. Vyskytuje se především v 
jehličnatých lesích pod smrky, ale 
vzácněji ho můžeme najít i ve 
smíšených a listnatých lesích. Roste v 
hlubokých lesích i na slunných 
lesních okrajích, v mechu pod 
mladými smrčky i ve vysoké trávě. Je 
to houba velmi proměnlivá a vytváří 
mnoho odchylek. V typické podobě 
má hřib smrkový sytě hnědou až 

černohnědou hladkou a lesklou pokožku klobouku, která je jen v mládí nepatrně plstnatá, na 
dospělých exemplářích bývá za vlhkého počasí slizká. Mladé plodnice přikryté jehličím mají klobouk 
dokonce celý bílý. Bílé až stříbrné mohou být klobouky i starších plodnic za déle trvajícího sucha a 
slunečného počasí. 

Využití v kuchyni: Výborná houba vhodná do polévek, do omáček, do smaženic, k nakládání do octa 
i k sušení. Vynikající jsou obalované houbové řízky ze statnějších plodnic, menší plodnice se lépe hodí 
k nakládání do octa. 

RECEPT paní Věry Vaňkové na hubník: Den předem namočíme sušené houby. Druhý den je 

uvaříme. Namočíme pečivo do mléka, do toho přidáme uvařené houby, vajíčka, osolíme a opepříme, 
zasypeme trochou mouky a nelejeme do pekáčku. Zapečeme a podáváme. Přeji dobrou chuť! 
 

A jak jsme houbařili naposledy? Sledujte fotky na následující straně! 
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ZDRAVOTNÍ OKÉNKO  
Pan Jiří Habart, pracovník Oddělení se zvýšenou péčí, který pro vás každý měsíc pořádá zdravotnický 
klub Modrý kříž, nám bude nově přispívat do Zdravotního okénka – vždy na jiné téma. A co jiného při 
vrcholu houbařské sezóny vybrat, než-li otravu houbami. Vždy existuje riziko, že bychom mohli sebrat 
nejedlou, ba jedovatou houbu. Jaká je prevence toho, abychom se neotrávili? 

 Sbírat jen houby, které bezpečně známe. 
 Neochutnávat před dětmi syrové houby. 
 Houbové jídlo nikomu nenutit (hlavně dětem - i nezávadné je pro ně špatně stravitelné, pokud 

dojde k otravě, dítě je vždy více ohroženo než dospělý). 
 Houby správně skladovat, protože i jedlé houby mohou vyvolat zdravotní potíže, pokud jsou 

špatně skladovány (např. zapaření v igelitovém sáčku, v kufru auta). 
 Houby správně tepelně upravit, protože i jedlé houby mohou vyvolat zdravotní potíže, pokud 

jsou špatně zpracovány. 
 Nejíst houby příliš staré. 

 

Příznaky otravy se různí, objevují se od 30 min od požití až do sedmi hodin – mohou mít podobu potíží 
trávicího traktu (nevolnost, průjem, zvracení, bolest břicha), psychické příznaky (halucinace, 
dezorientace) dále svalové záškuby, slabost, teplota, pokles krevního tlaku, zrudnutí a bolest hlavy, 
pocení, slinění, otok plic.  
Otrava může zapříčinit těžké poškození jater nebo ledvin – celoživotní. Může být i smrtelná.  
 

Mezi nejjedovatější houby patří muchomůrka zelená, 
bílá, jarní; ucháč obecný, pavučinec plyšový. 
 

PRVNÍ POMOC 
 Zjistíme, co se stalo (od postiženého či svědků). 
 Zavoláme bezplatnou linku 155 - Rychlá záchranná 

služba. 
 Pokud je postižený při vědomí a spolupracuje, 

vyvoláme zvracení (prsty do krku).  
 Pak podáme černé uhlí (dávkujeme podle 

přiloženého příbalového letáku) a dáme vypít dva 
šálky vody nebo černého čaje.  

 Můžeme kontaktovat Toxikologické informační 
středisko, tel. 224 91 92 93; 224 91 54 02. 

 Zajistíme zbytky hub, jídla, popř. zvratky, stolici. 
 

OTRAVU SI MŮŽEME PŘIVODIT I KONZUMACÍ JINÝCH LÁTEK, 

TAK POZOR NA NĚ! 

ILUSTRACI REDAKCI DODAL PAN J. DOMINIK.  . 
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MEZINÁRODNÍ DEN ČOKOLÁDY 
redaktor: Věrka  
Čokoláda. Každý jí určitě někdy ochutnal. Lahodná pochoutka, 
vyrobená z kakaových bobů. Existuje jich celá řada, známe mléčnou, 
hořkou, bílou, s ovocem, chilli, solí nebo oříšky atd. Málokdo jí 
dokáže odolat. Její historie sahá až do doby indiánských kmenů 
v oblasti dnešního Mexika. Jako první vařili už ve 4. století n. l. hořkou tekutinu z kakaových bobů 
Mayové. Čokoláda hořká, s vysokým obsahem kakaa (70% a více), je odborníky na zdravou výživu 
doporučována pro svůj příznivý vliv na lidské zdraví. Je zdrojem energie a endorfinů, ty v nás vyvolávají 
pocit štěstí. V domově jsme si 21. září povídali  o  čokoládě s paní Malou, která je bývalá průvodkyně 
v Muzeu čokolády v Praze. Společně jsme si řekli něco z historie kakaa a čokolády. Během přednášky 
jsme si promítali zajímavou prezentaci, s obrázky, fakty, grafy a retrokoutkem – čokoládovými obaly. 
Nemohla chybět ani ochutnávka – připraveny jsme měli čtyři vzorky: bílá, mléčná, hořká čokoláda a čisté 
kakaové boby. Z ankety, která následovala, vyplynulo, že nejvíce 
chutnala a největší oblibě se dostalo čokoládě mléčné s 33% 
kakaa. Připravena byla i malá pozornost, sladký dárek z dolů 
Bohumír, které jsou nedaleko Teplic nad Metují, což se všem 
líbilo (a taky dost chutnalo).  
 

SVĚTOVÝ DEN SRDCE 
redaktor: Marinek 
Na 29. září připadá světový den srdce. Protože je důležité 
připomínat si, že kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou až 
1/3 všech úmrtí, proběhla ve společenské místnosti přednáška o prevenci těchto onemocnění a zdravém 
životním stylu. Každý měl nějaký dotaz, kterému se staniční sestra či asistentka věnovaly, následovala 
příjemná diskuze. A abychom podpořili imunitu a zdraví všech našich uživatelů, na Světový den srdce 
dostali všichni ze služby dárek. Firma Juvenil nám zaslala ochranné nápoje ve formě šumivých tablet 
s dávkou energie, hořčíku a zinku a na zkoušku také jejich „nakopávače“ v podobě kapslí. Nesměla chybět 
společná fotografie (viz str. 1), na kterou jsme se ke SDS tématicky oblékli do červené (nebo alespoň 
někteří z nás). Bylo to fajn. Určitě si zase při další příležitosti obdobnou akci zopakujeme.  
 

TEPLICKÝ FOTBAL OČIMA NAŠEHO SPORTOVNÍHO REDAKTORA 
redaktor: řič 
 

MUŽI 
V 5. kole okresního přeboru mužů (17. a 18. září) měli fotbalisté Teplic volno a tak jen čekali, jak si povedou jeho 
soupeři z čela tabulky. A protože Stárkov porazil Babí 2:1 a Velká Jesenice po přestřelce zdolala Deštné 6:4, Slavoj 
zůstal na prvním místě s 11 body před Stárkovem (10 b.) a Deštným, Babím a Červeným Kostelcem "B" (9 b.).  
Po "volném" víkendu přišla konečně očekávaná sobota 24. září a to byl den pro DERBY, tj. utkání 6. kola Police - 
Teplice. Hosté přijeli, aby sousedům konečně oplatili minulý ročník soutěže, když si loni z Police odvezli "šišku" 5:0 
a v odvetě doma to samé, jen s tím, že aspoň čestný gól dali (1:5)... Když Slavoj po poločase dvěma brankami Kalaše 
vedl 0:2, mohli se jeho hráči v dobré náladě vrátit po přestávce do druhé půlky zpět a soupeři ještě určitě pár branek 
dát ("na pamětnou"). Během půl hodiny se však nic nestalo a tepličtí si tak nakonec aspoň dvě branky nechali až na 
poslední čtvrthodinku (Kalaš, Lauryn). Odplata tak hostům konečně vyšla (0:4) a odvezli s proto domů zasloužené 
tři body. 
Ve svátek, 28. září, se dohrála dvě utkání: v rámci 1. kola mezi Deštným a Policí "B" (5:3) a 2. kola mezi Provodovem 
a Zábrodím (4:1). Po šestém podzimním kole bylo tak na prvním místě tabulky přeboru Deštné s 15 body a Teplice 
druhé (14 b.), zatímco sousedi z Police se šesti body zatím poslední... 
V sobotu 1. října přivítal Slavoj v 7. kole na svém hřišti soupeře z Babí. Chvíli před začátkem utkání začalo pršet a 
tak si hráči obou týmů měli uvědomit, že na postupně víc a víc mokrém trávníku bylo třeba kombinační hru, 
nahrávání míče při zakládání akcí a jejich vedení proti soupeřově brance vést hlavně po zemi (!) a také díky 
možnému zaváhání gólmana s krytím kluzkého balónu neváhat se střelami na jeho bránu i z větší vzdálenosti. 
Tepličtí tak začali dobře a už ve 2. minutě, po menším zazmatkování obrany hostů, měli první gólovou šanci.  
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A když tu druhou, ve 12. min., využil pěknou ranou Lauryn, vedli 1:0. Domácí bojovali dál a ve 32. min., když 
gólman hostí neudržel po střele z vápna míč pod kontrolou při svém pokusu ho krýt, využil dorážku číhající 
Kretschmer - 2:0. Za pět minut došlo v šestnáctce hostí zřejmě k faulu ze strany obránce, rozhodčí zákrok posoudil 
jak posoudil a nařídil penaltu, kterou Kalaš proměnil. Ve druhém poločase (za stálého deště) se hra vyrovnala a 
šance měli i hráči Babí, ale naopak - když Kalaš v 59. min. zvýšil vedení Slavoje, deset minut před koncem ještě 
Řeháček trefil tyč a minutu před koncem po krásné akci domácího útoku (po přihrávce téměř do ofsajdu) vsítil gól 
Otta, skončil zápas 5:0. A protože zápas skončil, přestalo i pršet. Zajímavé... 
Tepličtí tak byli po 7. kole okresního přeboru v tabulce první se 17 body před Deštným (15), které dostalo 
"nakládačku v Zábrodí (7:1). 
A přišla sobota 8.10., teplické čekal velmi důležitý zápas. V boji o udržení prvního místa zajeli v 8. kole na hřiště 
pronásledovatele, a sice do Deštného. Domácí chtěli před svými diváky napravit svůj výkon z minulého týdne (viz 
výše) a už ve 12. min. se ujali vedení 1:0. Tak skončil i první poločas a když se Slavoji nepodařilo dát branku ani po 
přestávce a naopak domácí deset minut před koncem dali druhou, utkání o první místo v tabulce skončilo 2:0. Tato 
výhra posunula Deštné do čela tabulky (18 b.) před teplické (17 b.). Zábrodí, které dalo Deštnému doma v minulém 
kole sedm gólů (viz výše), dalo dalších sedm tentokrát soupeři z Velkého Poříčí na jeho hřišti (2:7) a udrželo tak třetí 
příčku (15 b.).  
Dalším programem teplických mužů je zápas 9. kola na domácí půdě a to 15. října v 15.30 proti Velkému Poříčí. V dalším (10.) 
kole zajedou 23. října do Velké Jesenice a protože poslední (13.) podzimní kolo bylo předehráno už 13. srpna (Teplice - 
Hejtmánkovice 2:1), čeká Slavoj v 11. kole v sobotu 29. října závěrečné domácí utkání v podzimní části okresního přeboru, když 
se od 14.30 postaví proti Stárkovu. Před zimním odpočinkem bude sezóna zakončena 12. kolem a to 5. listopadu ve 14 hodin 
zápasem v Zábrodí. 
 

MLADŠÍ ŽÁCI 
V okresním přeboru mladších žáků ve 3. kole přivítali tepličtí v prvním domácím zápase družstvo Velké 
Poříčí/Hronov v sobotu 17. září. Hosté byli od začátku fotbalovější a Slavoj skoro nepustili ke své brance. 
Zajímavou postavou poříčských mladších žáků byl stoper, který vypadal spíš jako dorostenec, domácí se ho ale 
neměli bát, s balónem mu to moc nešlo... Nakonec skutečně lepší tým vyhrál, dal devět branek, ale protože z toho 
jednu vlastní, utkání skončilo 1:8. 
Pro termín 24.-25. září bylo týmům ze strany OFS nabídnuto předehrát poslední (10.) podzimní kolo, ale protože 
zápas teplických na hřišti Vel. Poříčí se po domluvě odehraje dle původního rozpisu, tj. 5.11., sehrála se jen dvě 
utkání tohoto kola (Náchod "A" - Skalice 7:3 a Zábrodí/Náchod "B" - Meziměstí 8:5).  
Mladší žáci po volném víkendu nehodlali dále odpočívat a tak už ve svátek, ve středu 28. září, zajeli ve 4. kole do 
Zábrodí. Od začátku se snažili a po 10 minutách vedli brankou Vitteka 0:1, ale ještě do přestávky domácí 
(Zábrodí/Náchod "B") srovnali a v druhém poločase dvěma góly stanovili výsledek na 3:1. V druhém zápase 
porazila Skalice Polici stejně (3:1). 
Po volném víkendu 1. a 2. října, kdy se hrálo 5. kolo a Slavoj měl volno, přišla neděle 9. 10. a žáci zajeli k dalšímu 
utkání, když je v rámci 6. kola hostila Česká Skalice. Ta teplickým vstřelit branku nedovolila a když sama dvě v 
prvním poločase a dvě v druhém dala, vyhrála 4:0. V boji o první místo v tabulce se utkaly ještě v městském "polo-
derby" družstva Náchod "A" a Zábrodí/Náchod "B" a po výsledku 10:0 pro "A" se tak oba náchodské týmy spolu s 
týmem Skalice ocitly na špici žebříčku (po šesti kolech se stejným počtem dvanácti bodů) a sice s Náchodem "A" v 
čele.  
Dalším programem žáků budou tři domácí zápasy v řadě: nejprve v rámci 7. kola v sobotu 15. října očekávané "derby" s Policí 
(začne v 10 hodin), potom za týden 22. října a nakonec opět v sobotu 29. října. Ale to už, počínaje 22. říjnem, začne druhá 
polovina podzimní části okresního přeboru a na řadu tak přijdou odvety utkání již na podzim sehraných. Takže jako první 
přijede Meziměstí (8. kolo) a za týden Náchod "A" (oba zápasy od 10 hodin). K dalšímu podzimnímu soupeři pojedou tepličtí v 
10. kole 5. listopadu ven - do Velkého Poříčí a protože OFS rozhodla čtyři poslední podzimní kola přeboru mladších žáků 
odehrát až na jaře (v dubnu), bude toto utkání také poslední a nastane "zimní přestávka". 
 
PŘÍPRAVKA 
Součástí 3. kola okresního přeboru starších přípravek byl i čtyřčlenný turnaj v Teplicích 17. září, na který dorazila 
kromě domácích ještě družstva Č. Skalice, Police n/M a Velkého Poříčí/Hronova. Každý tým čekaly dva zápasy, 
teplické chlapce s dvěma děvčaty čekalo na úvod derby proti Polici. I když v prvním poločase potěšila domácí i 
fanoušky brankou Káťa Hrubá, soupeři to nevadilo a do druhé půlky šel za stavu 1:5. Dalších pět gólů ještě přidal a 
výsledkem 1:10 zápas skončil. Po krátké přestávce přišlo pro domácí na řadu utkání proti Velkému Poříčí. Měla to 
být vlastně odveta za minulý turnaj (také v Teplicích), když se oba soupeři potkali a Slavoj prohrál 0:13. Ale ani v 
odvetě se nedařilo a po poločase 0:5 skončil zápas 0:10. 
Dalším turnajem, který se konal 25. září ve Stárkově, bylo předehráni posledního, 8. podzimního kola, za účasti 
domácích, Teplic a Skalice. Hned v úvodním zápase nastoupili tepličtí proti domácímu Stárkovu a když v prvním 
poločase prohrávali 0:7, vypadalo to na dvouciferný debakl. To se nestalo, Slavoj zlepšil obranu, díky Wendlovi 
vstřelil branku a utkání skončilo "jen" 1:8. Potom je čekala Skalice a ta, když jim do přestávky vsítila 10 branek a oni 
sami jen jednu (Bayer), vypadalo to "na ručník"... Soupeři se zřejmě průběh mače zalíbil, byl fotbalovější i nadále a 
na rozloučenou tak ještě v druhé půlce radši osm gólů přidal (1:18). O boji o prvenství v turnaji pak na závěr Skalice 
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porazila domácí Stárkov 7:2. 
Za týden, 1. října, čekalo Slavoj 4. kolo, když proběhl čtyřčlenný turnaj ve Skalici. Hned v prvním zápase proti 
Machovu se mu ale vůbec nedařilo a tak, když po první půlce 0:4 dostal ještě devět branek ve druhé a žádnou 
nedal, skončilo utkání 0:13. Pak na něj čekala domácí Skalice a tepličtí určitě nechtěli opakovat průběh zápasu z 
minulého turnaje, když dostali výprask 1:18. Nyní tolik branek nepadlo, ale i tak prohra 2:9 (branky Wendl) 
nepotěšila. Machov pak ještě porazil Broumov (6:3) a stal se vítězem turnaje.  
A Machov byl za týden, v sobotu 8. října, v rámci 5. kola okresního přeboru pořadatelem turnaje dalšího, 
tříčlenného, když přivítal družstva Skalice a Teplic. Hned na úvod si to domácí rozdali se Slavojem, který chtěl 
určitě napravit svůj výkon proti nim z minulého turnaje (viz výše), ale to se mu nepodařilo. Když po prvním 
poločase 6:1 (branka hostí Kopecký) přidali ještě dalších šest branek ve druhém a žádnou již nedostali, vyhráli 12:1. 
V dalším zápase (opět v odvetě za minule - viz výše) na teplické čekala Skalice. Poločasový výsledek 5:2 ještě budil 
trochu naději, že tepličtí vstřelí pár branek a utkání nějak zdramatizuji a také proto dvě dali, ale také i Skalice ještě 
dvě přidala a tak zápas skončil 7:4 (branky Bayer, Wendl a dvě Kopecký). V boji o prvenství v turnaji pak domácí 
Machov porazil v gólové přestřelce Skalici 9:6. 
Teplické nejmladší fotbalisty a fotbalistky čekají v podzimní části okresního přeboru starších přípravek ještě dvě kola a tedy dva 
turnaje. První proběhne v neděli 16. října ve Stárkově, druhý (poslední) za týden 23. října v Polici n./M. a pak i na tyto teplické 
reprezentanty čeká zasloužená "zimní pauza". 

VTIPY PRO ZASMÁNÍ 
redaktor: Polda 

Dnes jsem šla do obchodu a na 
dveřích bylo napsáno: TÁHNI 
K SOBĚ… Tak jsem šla domů. 

„Anno, pověz mi, co jsi dala do 
toho jídla?“ – „Nepovím, to je 

tajný recept“ – „Anno, pověz mi 
to, jsem na intenzivce, oni se mě na 

to ptají.“ 

Jestli ti po výplatě zůstanou nějaké 
peníze, pravděpodobně to znamená, 

že jsi něco nezaplatil. 

Začátkem měsíce listopadu pro vás aktivizační 
pracovnice chystá pro velký úspěch další návštěvu 
umělecké kovárny Alchifer s možností vlastního 
kování (příplatek 100 Kč). Naposledy jsme se za 
milým párem, který pečuje o velký statek se 

zvířátky v Šonově, byli v dubnu. Určitě se najdou tací, kteří se tam rádi  
podívají. Brzy na nástěnkách naleznete bližší informace   

Na akci spolku Skály-
Bischofstein, dne 30.10., bude 
vystavena práce uživatelů 
Resocializačního oddělení, 
jejich zpracování esejo-
koláže z měsíce září o letecké 
nehodě, ke které došlo před 
100 lety. Tak to je skvělé! Přijďte se podívat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Milostivé léto pokračuje.  
Informujte se u sociálních pracovnic! 


