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Vážení uživatelé Domova pro seniory Česká 

Třebová, do rukou se Vám dostává časopis 

Kohout. Dozvíte se v něm aktuální zprávy z dění 

z Domova pro seniory, které Vás určitě budou 

zajímat. 

 

Časopis Kohout vychází čtyřikrát do roka. 

Přinášíme Vám ohlédnutí za uplynulými 

událostmi, i přehled aktuálního dění.  

 

Kohout je k zapůjčení na všech nástěnkách  

na chodbách Domova pro seniory a u aktivizačních 

pracovnic. 

 

Doufáme, že také s tímto číslem Kohouta budete 

spokojeni. Vaše náměty, připomínky a případná 

spolupráce na článcích jsou velice vítány.  

 

Redakční tým Kohouta: 

 

Helena Mechlová, DiS. 

Dorota Faltysová 

Lucie Rolečková DiS. 
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Slovo paní ředitelky 

 
„Věci lásky jsou věci života. 

Po čase zimním přicházívá 

jaro, po beznaději vzniká 

naděje, po hrůzách noci 

zasvítává den.“ 

           (Vladislav Vančura) 

 

Milé dámy, milí pánové, 

slovy klasika V. Vančury zahajuji tento svůj 

úvodník, a protože po čase zimním opravdu 

přišlo jaro, a protože Covidová situace už nás 

uvrhla téměř až do beznaděje, bude úvodník zase 

o naději… o naději, která s prvními jarními 

paprsky slunce prostupuje každým z nás a 

přináší víru v dobré časy. 

 

Kéž by tohle byl poslední úvodník, ve kterém se 

objevuje slovo „Covid.“ Provází nás již více než 

dva roky a je čas říct: „Už stačilo.“ Podle 

nejnovějších zpráv epidemie ustupuje, důležitá je 

také vysoká proočkovanost, která nedovoluje 

viru působit fatální následky. Po více než dvou 

letech jsme proto přistoupili k rozvolnění režimu 
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návštěv, takže vaši blízcí za vámi mohou chodit 

každý den od 13 do 18 hodin, a to bez povinnosti 

prokazovat svoji bezinfekčnost. Snad vám tato 

zpráva udělala radost a návštěvy vám budou 

zpříjemňovat dny v našem Domově pro seniory. 

A pevně věřím, že je to opravdu krok, kterým už 

se postupně začínáme vracet k režimu, jaký do 

Domova patří… volný pohyb osob, spousta 

příležitostí ke scházení se, nejen s blízkými, ale 

také s ostatními uživateli Domova pro seniory. 

Věřím, že bude zase v Domově slyšet švitoření a 

smích… a že zkrátka zavládne ta pravá pohoda. 

 

Zatímco Covid je snad už opravdu na ústupu a 

přicházejí ohledně něj dobré zprávy, a všichni už 

se těšili na rozvolnění opatření s tím, že se svět 

zase zklidní a začne vracet k normálu, přišla věc, 

se kterou nikdo v demokraticky smýšlejících 

zemích nepočítal. Rusko zahájilo válečnou 

operaci na Ukrajině s cílem si ji podrobit. Válka 

ve 21. století byla pro mě osobně věc zcela 

nepředstavitelná. A ačkoliv je od nás Ukrajina 

vzdálená více jak 1000 km, bezprostředně se nás 

jejich neštěstí dotýká. Jsme součástí válečného 

konfliktu tím, že přijímáme denně tisíce 

uprchlíků, zejména žen a dětí, a poskytujeme jim 
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zázemí pro nový život. Jestli je něco, co v takové 

beznaději, jakou prožívají, přináší alespoň 

částečnou naději, pak je to lidská solidarita a 

snaha pomoci. Ač máme jako národ za sebou 

těžkou zkoušku v podobě pandemie, našli jsme 

zdroje a sílu pomáhat těm, kteří byli nuceni kvůli 

zlovůli ruského prezidenta ze dne na den opustit 

své domovy, často i své muže, otce, bratry, kteří 

zůstali, aby bránili svou zem… To, s jakou 

vervou se Češi vrhli do pomáhání, mě naplňuje 

nadějí, že na tom jako lidé nejsme vůbec špatně 

a že ač máme sami svých starostí až nad hlavu, 

osudy lidí, kteří jsou nedobrovolně vystaveni 

válce, nám nejsou lhostejné. Nadějí, že lidé 

s dobrým srdcem a vědomím toho, co je v životě 

opravdu důležité, stále existují a je jich dost.  

 

A tak chci svůj úvodník 

zakončit optimisticky. Naděje 

nikdy neumírá a dokud v ní 

budeme věřit, budeme se moct 

těšit na každý nový den a 

radovat se i z drobných 

maličkostí, které nám život přináší. A říká-li V. 

Vančura, že „Věci lásky jsou věci života,“ 

neodpustím si tentokrát osobnější závěr. Co 
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může vyvolat více lásky než nový život? Mám 

teď ten nejlepší důvod radovat se z každého dne 

a vám přeji, abyste i vy zažili každý den alespoň 

drobnou radost, která vás potěší!  

Přeji vám krásné jaro, hezké Velikonoční svátky 

a pevné zdraví! 

Těším se s vámi brzy na viděnou… 

 
Magdaléna Zemková  

 (t. č. na mateřské dovolené s Amálkou)  
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Narozeniny 
 

 

V březnu slaví: 
 

Gombíková Františka 

Ježková Gabriela 

Kargerová Eva 

Němcová Bohumila 

Nevídalová Zdeňka 

Peroutková Marie 

Pojman Miroslav 

Wacníková Marta 
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V dubnu slaví: 
 

Gloserová Vlasta 

Hyksová Božena 

Kolář František 

Preisler František, Doc. Mgr. 

 

 

 

V květnu slaví: 
 

Čáslavková Libuše 

Foldynová Libuše 

Koštová Květuše 

Langová Jaroslava 

Slezáková Eva 
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V červnu slaví: 
 

Rousková Jana 

Srnka Luděk  

Trubková Pavlína 

Votavová Milada 

 

 
 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce prosinec 

 
6. 12. 2021 Mikulášská nadílka 

Náš Domov dnes navštívil sv. Mikuláš s anděly a 

čerty, kteří štědře obdarovali naše uživatele. 

 

 
 

Domovem procházely tři Mikulášské družiny. 

Mikuláš každému předal balíček s nadílkou a kdo 

chtěl, mohl se s ním i vyfotografovat. 
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15. 12. 2021 Strojení vánočního stromku  

Společně s uživateli jsme zdobili u recepce náš 

vánoční stromek. 

 

 

 

 



 12 

16. 12. 2021 Dům dětí a mládeže – vánoční 

vystoupení do rozhlasu  

Potěšit naše uživatele přes rozhlas přišly děti z 

Domu dětí a mládeže. Připravily si pro ně hudební 

vystoupení, zpěv a básničky. 

 

 

 

20. 12. 2021 Skalický a Zoubek 

Hudební vystoupení pánů Skalického a Zoubka za 

doprovodu zpěvu Hany Rösslerové.  

 

Předvánoční vystoupení proběhlo opět přenosem 

do Domovního rozhlasu.  
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21. 12. 2021 Výstava výrobků ZŠ Habrmanova 

Uživatele měli možnost se přijít podívat na výstavu 

výrobků ZŠ Habrmanova a odnést si výrobky, 

které se jim líbí. 
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21. 12. 2021 Ježíškova vnoučata 

Dnes aktivizační pracovnice rozdávaly dárky z 

projektu "Ježíškova vnoučata" uživatelům, kteří se 

tohoto projektu zúčastnili. 

 

Letos se v rámci projektu Ježíškova vnoučata 

podařilo splnit 20 vánočních přání.  

 

       
 

 

22. 12. 2021 Knihovna 

Paní Klusoňová přivezla uživatelům Domova nové 

knihy z Městské knihovny, aby měli dost čtení na 

blížící se vánoční svátky. 
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22. 12. 2021 Vánoční nadílka 
Všichni uživatelé dostali vánoční dárky, které jim s 

přáním do nového roku předala paní ředitelka. 

Letos dostal každý uživatel Domova pod stromeček 

kosmetický balíček a osušku. 
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22. 12. 2021 Strom splněných přání 

Dnes aktivizační pracovnice rozdávaly dárky z 

projektu "Strom splněných přání 2021" 

uživatelům, kteří se tohoto projektu zúčastnili. 

 

      
 

Akce leden 
 

11. 1. 2022 Knihovna 

Paní Klusoňová přivezla uživatelům Domova nové 

knihy z Městské knihovny. 

 

17. 1. 2022 Skalický a Zoubek 

Hudební vystoupení pánů Skalického a Zoubka, 

společně se zpěvačkou Hanou Rösslerovou, i 

tentokrát do rozhlasu. 
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Akce únor 

 
14. 2. 2022 Skalický a Zoubek  

Hudební vystoupení pánů Skalického a Zoubka. 

Bohatý repertoár včetně písniček na přání opět 

potěšil jejich věrné posluchače. Bohužel stále ještě 

bez publika, přenosem do rozhlasu. 

 

 
 

 

15. 2. 2022 Knihovna 

Kvůli zákazu návštěv předala paní Klusoňová 

knihy aktivizačním pracovnicím a ty je rozvezly na 

pokoje uživatel. 
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Rozhovor s… 

 

Kapela Sousedi ze Svinné 
 

 
 

Dobrý den pane Šmíd. Dovolte mi, abych Vás 

nejdříve představila našim čtenářům – vy jste 

jedním z členů kapely Sousedi ze Svinné. Naši 

uživatelé Vás znají z koncertů Pod balkony, kam 

nám pravidelně chodíte se Sousedy zahrát.  

 

Ráda bych Vám položila několik otázek ohledně 

kapely.  
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Vaše kapela se jmenuje Sousedi ze Svinné. Je to 

tak i ve skutečnosti? Jste opravdu všichni 

sousedi? 

Ano, je to pravda. Vážně jsme všichni sousedi ze 

Svinné. Jsme hasičská kapela, naším patronem je 

SDH Svinná.  

 

 
 

Jak vaše kapela vznikla? A jak dlouho už 

společně hrajete - od kterého roku?  

Dohromady jsem je dal já.      Poprvé jsme hráli  

12. 6. 2013 na Dni matek ve Svinné.  

 

Takže vy jste kapelníkem Sousedů?  

Ano, jsem kapelníkem.  
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Jak jste se stal kapelníkem? Mělo to nějaký 

důvod, anebo to spíš vyplynulo ze situace? 

Demokratická volba. Nikdo jinej to dělat nechtěl. 

     

 

Vaše kapela má celkem 4 členy, nebo je vás více? 

Většinou hrajeme ve čtyřech – tedy já (p. Šmíd) – 

harmonika, Luboš Hanuš – buben a kytara, Mirek 

Hanuš – saxofon a klarinet, p. Jasanský – zpěv. Na 

větší akce s námi jezdí ještě basista. 

 

Kde nejdál (od Svinné) jste vystupovali, o jakou 

událost se jednalo?  

Nejdál to bylo v Poličce. Hráli jsme na rodinné 

oslavě narozenin. 

 

Jaký je váš repertoár? S čím na akcích 

vystupujete? 

Většinou hrajeme dechovku a country. Hráli jsme 

v Kozlově na Den matek, v Němčicích 

v Kulturním domě při setkání seniorů, ve Vysokém 

Mýtě v Domově, zvou nás na narozeninové 

oslavy…tam, kde netrvají na tom, že musí být 

rokenrol.      
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Máte nějakou veselou historku, nebo kuriozní 

zážitek, zajímavost, kterou jste s kapelou zažili?  

Máme jich hodně. Teď naposledy se nám stalo, že 

jsme hráli s kapelou ve Sloupnici. Byla zima a 

když jsme chtěli jet domů, tak nám nestartovalo 

auto. A pořádně jsme tam vymrzli.      

 

Je něco, co se vám podařilo díky kapele zažít, 

něco, co byste bez kapely zažít nemohli? 

Je to fajn. Sejdeme se, máme každý týden zkoušku. 

Scházíme se vždy v úterý, dáme si pivko a 

povídáme o politice.      

 

 
 

Děkuji Vám za rozhovor, doufám, že se brzy 

uvidíme a uslyšíme.  
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Velikonoce - Smrtná neděle 
 

Smrtná neděle je starý slovanský zvyk vynášení 

smrti (Smrtky, Morany, Moreny, Mořeny, Mařeny 

či Smrtholky) a vítání jara, sahá do 

předkřesťanských pohanských dob. Je to jeden z 

vůbec nejstarších lidových obřadů u nás. Slavil se 

v den jarní rovnodennosti, ale postupem času se 

přesunul na jednu z postních nedělí – nejčastěji se 

návrat jara slavil během páté Smrtné, někde už 

čtvrtou Družební, jinde zase až šestou Květnou. 

 

 

 

 

  

Starodávný zvyk vynášení smrti coby symbolu 

smutné zimy a vítání veselého jara se mnohde 

udržuje dodnes. Samotný průběh obřadu se lišil a 

liší podle regionu i konkrétní vesnice. Princip však 

zůstává všude stejný – hlavní roli v něm hraje 

figurína smrti, kterou vytvářejí většinou děvčata ze 

slámy, někde ze starých větví, jinde z roští a staré 
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uschlé trávy. Pak ji obléknou do starých 

obnošených šatů a kolem krku dají náhrdelník z 

vaječných skořápek nebo z prázdných hlemýždích 

ulit. Používá se vše neživé a nepotřebné. Figurína 

smrti se původně dělala ve skutečné velikosti 

lidské postavy. V některých krajích se nasadila na 

tyč, jinde ji nosili na rukou. 

 

 

S figurínou smrti pak obcházela děvčata, někde 

všechna mládež a děti, vesnici, koledovala, zpívala 

a nakonec vynesla za ves. Ačkoliv byl tento zvyk 

velkou událostí pro všechny, do přípravy a 

vynášení smrti se zapojovali výhradně mladí lidé a 

děti. Dospělí pouze přihlíželi a bavili se. Podle 

moravské pověry se musí obřadu z každého domu 

ve vsi zúčastnit alespoň jeden chlapec. 

 

Když mládež vynesla smrt z vesnice, tak se jí 

museli nějak zbavit. Nejčastěji ji hodili do tekoucí 
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vody (řeky nebo potoka), která ji odnesla pryč. 

Kde tekoucí voda nebyla, tak ji shodili ze skály, 

spálili nebo zahrabali do země. 

Jakmile byla smrt z dohledu, všichni se rychle 

rozeběhli zpět domů. 

 

S vynášením smrti se mnohde prolínalo chození s 

lítem, i když je to zvyk mnohem mladší. Většinou 

se odbývalo jeden den, někde až na Květnou 

neděli. Líto, lítečko, létečko či máječek jsou živé 

vrbové proutky či vršky mladých smrčků ozdobené 

barevnými (obvykle zelenými a červenými) 

vyfouklými vajíčky, papírovými holubičkami, 

ptáčky z těsta, papírovými řetězy, mašlemi a 

pentlemi, odstřižky látek a malou panenkou na 

vršku, která symbolizovala plodnost. Někde se 

vyrábělo přímo na místě, kde byla vyhozena smrt, 

jinde už předem. Barevné líto symbolizovalo pravý 

opak smrti – nový život, příchod jara a naději. 

 

S lítem po vynesení smrtky zejména dívky 

obcházely vesnice, u každého domu říkankami a 

písničkami oznamovaly, že zima je definitivně 

pryč a za to dostaly nějakou dobrotu a z 

vykoledovaných dárků pak uspořádaly hostinu pro 

veškerou mládež. 
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Zdroj: 

https://living.iprima.cz/bydleni/ostatni/smrtna-

nedele-vynaseni-smrti-morany-lidove-tradice-

velikonoce 

 

https://cz.wallpapers-fenix.eu/TOP/530/139096/ 

http://www.platany.cz/aktuality/sporilovska-

kuratka/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://living.iprima.cz/bydleni/ostatni/smrtna-nedele-vynaseni-smrti-morany-lidove-tradice-velikonoce
https://living.iprima.cz/bydleni/ostatni/smrtna-nedele-vynaseni-smrti-morany-lidove-tradice-velikonoce
https://living.iprima.cz/bydleni/ostatni/smrtna-nedele-vynaseni-smrti-morany-lidove-tradice-velikonoce
https://cz.wallpapers-fenix.eu/TOP/530/139096/
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POZOR ZMĚNA ČASU 
 

K přechodu na LETNÍ ČAS 

dojde ze soboty na neděli  

27. března 2022 

ze 2:00 na 3:00 hodiny 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 


