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Úvodníček 
 

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 

 

 
 

„Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. 

Každý září. Přidej se.“ 

(John Lennon, britský hudebník, 1940 - 1980) 

 

 

Naši milí čtenáři, 

paprsky letního slunce se rozzářily a kromě 

nejteplejšího ročního období s sebou přinášejí i 

další číslo našeho čtvrtletníku Kohout. 

 

Ráda bych věřila tomu, že se postupně rozzáří i 

naše tváře a opět uvidím úsměvy Vaše i svých 

kolegyň a kolegů. Jaro přineslo naději, že by 

mohlo být lépe. Začalo se očkovat a skutečně velká 

většina Vás, obyvatel Domova, je již plně 

očkována. Díky tomu se postupně můžeme začít 

vracet k tomu, kde jsme před rokem a půl byli 

nuceni skončit. Opět se můžete setkávat na 
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skupinových aktivitách, pod balkóny znovu hraje 

muzika a můžeme si zazpívat. Máte možnost 

setkávat se s rodinami a přáteli, i když stále ještě 

v omezeném rezervačním režimu a počtu. Věřte 

ale, že všechna trvající omezení jsou nastavena 

s jedním jediným cílem – ochránit Vás do doby, 

než si s úlevou budeme moct říct, že je COVID-19 

opravdu za námi.  

 

V Domově začíná být zase živo. Moc ráda Vás 

vídám na balkónech, když přijdou muzikanti, moc 

ráda Vás potkávám při odchodu z práce venku na 

lavičkách… a věřím, že příležitostí k setkávání 

bude stále víc a víc. Všichni si zasloužíme otevřít 

dveře zase tomu normálnímu životu, který nám tak 

moc chybí. 

 

Mohu Vám slíbit, že i náš pracovní život zase 

začneme směřovat ke zlepšování a zvyšování 

kvality poskytovaných služeb, aby byl náš 

českotřebovský Domov pro seniory pro Vás 

opravdovým domovem, kde se budete cítit dobře. 

Je čas přestat se ohlížet za tím, co bylo, a začít se 

dívat směrem dopředu, kde na nás čeká ještě 

spousta pěkného.  
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Naši milí, 

závěrem Vám chci opět popřát jen vše dobré, 

hlavně zdraví a spokojenost. Vystavte své tváře 

sluníčku, ať po tom dlouhém uzavřeném období 

zase naberete sílu a optimismus! Pamatujte, že 

jsme tu pro Vás, a obraťte se na nás s čímkoliv, co 

Vám udělá radost a zpříjemní letní dny. Co bude 

v našich silách, jsme připraveni udělat.  

 

Opatrujte se a brzy na viděnou!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Magdaléna Zemková 

(dříve Peterková) 
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Narozeniny 
 

 

V červnu slaví: 
Bauer Antonín 

Hondlová Anna 

Trubková Pavlína 

Votavová Milada 

 

V červenci slaví: 
Filipovová Alena 

Krákora Václav 

Pokorný Ladislav 

Stránský Jan 

Škodová Marie 

Vaňous František 
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V srpnu slaví: 
 

Fišarová Marie 

Kropáčová Marie 

Kubecová Marie 

Matoušek Miroslav 

Pelclová Růžena 

Ptáček Bohumil 

Stránská Libuše 

Vološčuková Blanka 

Voltnerová Ludmila 

Zadražil August 
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V září slaví: 
 

Blodíková Magdaléna 

Flídrová Drahoslava 

Fryšová Marta 

Jasanská Jarmila 

Kupková Věra 

Mikulecký Jaroslav 

Nováková Emilie 

Šindelková Marie 

 

 
 

 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce březen 
 
Rok 2020 ve fotografii, Srdíčková výzva 

Začátkem března, přesněji tedy 10. 3. uplynul 

přesně rok ode dne, kdy jsme poprvé museli 

uzavřít Domov návštěvám, kvůli protikovidovým 

opatřením. U příležitosti tohoto ročního výročí 

jsme připravili v kapli Domova výstavu Rok 2020 

ve fotografii, sestavenou z fotografií pořízených 

v roce 2020 na akcích v Domově.  
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Souběžně s výstavou fotografií probíhala i další 

vzpomínková akce Srdíčková výzva. Zaměstnanci 

i uživatelé měli možnost si na respirátor nalepit 

černou samolepku s červeným srdíčkem. Černá 

symbolizovala ty, kteří nás během roku 2020 

opustili, srdíčko vprostřed bylo symbolem všech, 

kteří tu s námi jsou i nadále a potřebují naši péči. 

Zároveň je i symbolem naděje, že snad bude brzy 

líp.  

 

 

 
 

 

8. 3. 2021 MDŽ – Český červený kříž 

U příležitosti svátku MDŽ věnoval Domovu Český 

červený kříž tulipány, které jsme rozdaly všem 
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uživatelkám. Podarované ženy měly z tulipánů 

velkou radost. 

 

 

 
 

 

22. 3. 2021 Kuličky 

Dne 22.3. v Domově odstartovala jarní tipovací 

soutěž – Kuličky. Cílem bylo uhodnout, kolik 

kuliček se vejde do zavařovací sklenice. Pro 

nejlépe tipující byly nachystány odměny – 

uživatelé soutěžili o balíček s oplatky, zaměstnanci 

o nanuk dle vlastního výběru.  
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Po otevření lahve bylo napočítáno 214 kuliček a o 

vítězství se dělilo 5 zaměstnanců a 5 uživatel. 

Nikdo neuhodl přesný počet, ale odměnili jsme 5 

nejlépe tipujících, kteří se svým odhadem k číslu 

214 přiblížili nejvíc.  
 

 

 

30. 3. 2021 Velikonoční přání od ZŠ Nádražní a 

Ústecká.  

Díky spolupráci se spolkem Za jeden provaz a 

školami ZŠ Nádražní a Ústecká jsme mohli všem 

uživatelům Domova popřát pěkné Velikonoce a 

předat jim krásná velikonoční přáníčka, která pro 

ně žáci vyrobili. V době, kdy byly školy zavřené, 

se děti zapojily nejen do výroby přáníček pro 
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seniory, ale i velikonočních zápichů a drobných 

dekorací, které přinesly do Domova veselejší jarní 

náladu.  

 

 
 

 

Akce duben 
 

1. 4. Záložky do knížek 

Všem uživatelům Domova, kteří rádi čtou, jsme 

předali krásné záložky, na jejichž výrobě se 

podílely děti ze ZŠ Nádražní a Ústecká. Záložky 

jsme získali - podobně jako velikonoční přáníčka - 

díky spolupráci se Spolkem za jeden provaz. 
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6. 4. Knihovna 

Vzhledem k situaci a pandemickým opatřením, 

nachystala paní Klusoňová knížky pro uživatele už 

v Městské knihovně. Poté pracovnice knihovny 

přivezly předem vybrané a roztříděné balíčky s 

knížkami dle přání uživatel do Domova. Knížky 

byly předány čtenářům prostřednictvím aktivizační 

pracovnice. 
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12. 4. Zrcadlo pro budovu B 

Spolek otužilců Česká Třebová věnoval 

uživatelům Domova pro seniory zrcadlo. Je 

umístěno na chodbě budovy B.  

 

 
 

 

Akce květen 
 
31. 5. Skupinové cvičení  

Hurá! Konečně se skupinové cvičení vrátilo 

z kaple zpět do tělocvičny. Oproti loňskému roku 

probíhají od pondělí do čtvrtka dvě skupinová 

cvičení během dopoledne a to od 9:00 a od 10:30 

hodin.  
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Nyní je kapacita zaplněna do poloviny, takže je 

stále prostor pro nové zájemce.  

 

 

 
 

 

Skupinové cvičení pro budovu B zůstává i nadále 

v kapli, a to každý pátek od 8:30. 
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Rozhovor s… 

 

Vladislav Zoubek a Petr Skalický  

aneb do třetice všeho dobrého 
 

Když jsem psala do jarního čísla časopisu Kohout 

článek do rubriky Rozhovor s …, ani ve snu by mě 

nenapadlo, že se Pánové Skalický a Zoubek objeví 

i v čísle následujícím. I když tentokrát se o 

pozornost čtenářů dělí rovným dílem se svými 

kolegy – kamarády muzikanty z Jabkancového 

Šlapeta – panem Chudým (housle), panem 

Janíčkem (basa) a paní Buháčovou (zpěv). 

 

V pátek 14. května převzali členové Jabkancového 

Šlapeta v Kulturním centru Cenu města České 

Třebové KOHOUT za mimořádný počin v oblasti 

kultury.  

 

Na toto ocenění bylo Jabkancové Šlapeto 

nominováno z návrhu veřejnosti, a to za loňské 

koncerty „Pod balkony“ v Domově pro seniory.  

 

Cenu si na pódium přišli převzít osobně pan 

Zoubek, pan Janíček a pan Chudý.  
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Na otázku moderátorky slavnostního večera, jaké 

jsou jejich další plány, odpověděl výstižně pan 

Chudý: „Jak Láďa (pan Zoubek) říká, hrát, hrát, 

hrát. Máme velkou radost, když tu radost můžeme 

dál rozdávat a předávat.“ 

 

A tomuto předsevzetí dostáli. Letošní sezónu 

koncertů „Pod balkony“ otevírali svým 

vystoupením právě oni – Jabkancové Šlapeto.  

 

 
Zahajovací koncert 2. 6. 2021 
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Krásné kouty České republiky 
 

Litomyšl 

 

První zmínka o hradním sídle na místě dnešního 

zámku je z roku 981 a je zapsána v Kosmově 

kronice. V té době ležela Litomyšl na historické 

obchodní Trstenické stezce, kterou hrad střežil. 

 

Říká se, že nový zámek v renesančním stylu byl 

vystavěn Vratislavem z Pernštejna právě pro jeho 

krásnou španělskou paní. Základní kámen byl 

položen v roce 1568. Zámek byl dokončen v roce 

1581. 
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Ve 20. století se majitelem zámku stal stát, od roku 

1945 Československo, od roku 1993 Česká 

republika. Dodnes je zámek státním majetkem a je 

spravován Národním památkovým ústavem. V 

roce 1999 byl zámek v Litomyšli pro jedinečnou  

renesanční architekturu zapsán na Seznam 

světového dědictví UNESCO. 

 

 

 
 

 

Pražský Orloj (Staromětský orloj) 

 

Orloj jsou středověké astronomické hodiny 

umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice 

v Praze. Orloj je poprvé historicky doložen v 

listině z 9. října 1410. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Středověk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroměstská_radnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orloj
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._říjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1410
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Orloji uprostřed dominuje astronomický ciferník a 

pod ním kalendářní deska. 

 

 

 

Nad astronomickým ciferníkem jsou dvě okna, 

v nichž se pohybují apoštolové. Orloj je dále 

doplněn sochami  – bustou anděla, mezi okny 

apoštolů a ozvučeným kohoutem, v horní části nad 

okny. Je jedním z nejznámějších turistických 

objektů Prahy a je součástí historického centra, 

které je zapsáno na seznamu kulturních památek 

UNESCO v ČR. Je to třetí nejstarší orloj na světě a 

současně nejstarší stále fungující. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Pražský hrad 

 

Hrad byl založen pravděpodobně již někdy kolem 

roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. 

Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad 

největším souvislým hradním komplexem na světě, 

rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také 

zapsán v Seznamu světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO. 
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Pardubice 

 

Pardubický zámek představuje v mnoha ohledech 

výjimečný památkový objekt. Najdete tu Rytířské 

sály s nejstaršími renesančními nástěnnými 

malbami v Čechách, veřejnosti dlouho uzavřenou 

kapli Tří králů nebo báchorkami opředený tajný 

kryt civilní obrany v severovýchodním rondelu 

zámeckých valů.  

 

 

 
 

Unikátní jsou také jeho dochované původní 

dispozice rovinného vodního hradu uzavřeného od 

okolního světa mohutnými zemními valy, 
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poskytující zároveň pohodlí rozlehlého 

renesančního zámku.  

 

O jeho podobu se postarali páni z Pernštejna. Dnes 

je zámek sídlem Východočeského muzea a sídlem 

Východočeské galerie. 

 

 

K unikátním stavbám patří mlýny Josefa Gočára 

na pravém břehu Chrudimky. Zakladatelem 

automatického mlýnu, poháněného elektřinou z 

nedaleké hydroelektrárny, byla rodina Winternitzů. 

Později dále stavebně upravovaný mlýn je ukázkou 

uplatnění kvalitní moderní architektury u 

výrobního objektu. 
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Zdroj: 

https://www.zamek-litomysl.cz/cs/o-zamku/historie 

 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zámek+litomy

šl+foto&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwio7KXWofLpAhWOqaQKHeYWC

GQQsAR6BAgEEAE&biw=1034&bih=827 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroměstský_orloj 

 

https://www.google.com/search?q=pražský+orloj+foto&hl=cs&tbm=isch&

source=iu&ictx=1&fir=cD1_9n51K41bMM%253A%252CfFaBqJ8cHlF9s

M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEVkcW4ruM9WoHetK-

2jytNtOr6A&sa=X&ved=2ahUKEwiLu7SjpfLpAhXG3KQKHdbABsMQ

9QEwC3oECAoQJQ&biw=1034&bih=827#imgrc=b8zkitya2uiMNM&im

gdii=wD_wRwAegDaxUM 

 

https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky 

 

https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/pamatky-a-

jina-zajimava-mista/zamek/ 

 

https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/pamatky-a-

jina-zajimava-mista/architektonicke-zajimavosti-20-stoleti/ 

 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-pardubice-perla-mesta-perniku 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.zamek-litomysl.cz/cs/o-zamku/historie
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zámek+litomyšl+foto&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwio7KXWofLpAhWOqaQKHeYWCGQQsAR6BAgEEAE&biw=1034&bih=827
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zámek+litomyšl+foto&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwio7KXWofLpAhWOqaQKHeYWCGQQsAR6BAgEEAE&biw=1034&bih=827
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zámek+litomyšl+foto&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwio7KXWofLpAhWOqaQKHeYWCGQQsAR6BAgEEAE&biw=1034&bih=827
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroměstský_orloj
https://www.google.com/search?q=pražský+orloj+foto&hl=cs&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cD1_9n51K41bMM%253A%252CfFaBqJ8cHlF9sM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEVkcW4ruM9WoHetK-2jytNtOr6A&sa=X&ved=2ahUKEwiLu7SjpfLpAhXG3KQKHdbABsMQ9QEwC3oECAoQJQ&biw=1034&bih=827#imgrc=b8zkitya2uiMNM&imgdii=wD_wRwAegDaxUM
https://www.google.com/search?q=pražský+orloj+foto&hl=cs&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cD1_9n51K41bMM%253A%252CfFaBqJ8cHlF9sM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEVkcW4ruM9WoHetK-2jytNtOr6A&sa=X&ved=2ahUKEwiLu7SjpfLpAhXG3KQKHdbABsMQ9QEwC3oECAoQJQ&biw=1034&bih=827#imgrc=b8zkitya2uiMNM&imgdii=wD_wRwAegDaxUM
https://www.google.com/search?q=pražský+orloj+foto&hl=cs&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cD1_9n51K41bMM%253A%252CfFaBqJ8cHlF9sM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEVkcW4ruM9WoHetK-2jytNtOr6A&sa=X&ved=2ahUKEwiLu7SjpfLpAhXG3KQKHdbABsMQ9QEwC3oECAoQJQ&biw=1034&bih=827#imgrc=b8zkitya2uiMNM&imgdii=wD_wRwAegDaxUM
https://www.google.com/search?q=pražský+orloj+foto&hl=cs&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cD1_9n51K41bMM%253A%252CfFaBqJ8cHlF9sM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEVkcW4ruM9WoHetK-2jytNtOr6A&sa=X&ved=2ahUKEwiLu7SjpfLpAhXG3KQKHdbABsMQ9QEwC3oECAoQJQ&biw=1034&bih=827#imgrc=b8zkitya2uiMNM&imgdii=wD_wRwAegDaxUM
https://www.google.com/search?q=pražský+orloj+foto&hl=cs&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cD1_9n51K41bMM%253A%252CfFaBqJ8cHlF9sM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEVkcW4ruM9WoHetK-2jytNtOr6A&sa=X&ved=2ahUKEwiLu7SjpfLpAhXG3KQKHdbABsMQ9QEwC3oECAoQJQ&biw=1034&bih=827#imgrc=b8zkitya2uiMNM&imgdii=wD_wRwAegDaxUM
https://www.google.com/search?q=pražský+orloj+foto&hl=cs&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cD1_9n51K41bMM%253A%252CfFaBqJ8cHlF9sM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTEVkcW4ruM9WoHetK-2jytNtOr6A&sa=X&ved=2ahUKEwiLu7SjpfLpAhXG3KQKHdbABsMQ9QEwC3oECAoQJQ&biw=1034&bih=827#imgrc=b8zkitya2uiMNM&imgdii=wD_wRwAegDaxUM
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/pamatky-a-jina-zajimava-mista/zamek/
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/pamatky-a-jina-zajimava-mista/zamek/
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/pamatky-a-jina-zajimava-mista/architektonicke-zajimavosti-20-stoleti/
https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/pamatky-a-jina-zajimava-mista/architektonicke-zajimavosti-20-stoleti/
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Jednou nohou na pláži… 

 

Elafonisi (Řecko) 

Řeckou krásku Elafonisi najdete 

na Krétě nedaleko jejího nejzápadnějšího výběžku. 

Ve své podstatě jde o unikátní přírodní útvar – pláž 

totiž spojuje Krétu a blízký ostrůvek Elafonisi, na 

který lze dojít téměř suchou nohou. Není zde ale 

žádný písek a během poledne se mění pláž 

v rozžhavenou pustinu. 

 

 
 

 

Flamenco (Portoriko) 

Ostrůvek Culebra, nacházející se zhruba třicet 

kilometrů od Portorika, ukrývá další ze skvostů – 

pláž Flamenco, která původně sloužila k výcviku 
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amerických vojáků. Proto zde kromě turistů a 

potápěčů najdete i tanky a děla. 

 

 
 

 

Bavaro (Dominikánská republika) 

Více než 30 mil běloskvoucího písku na vás čeká 

při návštěvě ostrůvku Punta Cana. Pláž Bavaro je 

považována za jednu z nejkrásnějších v celé 

Dominikánské republice. Lemována je vzrostlými 

palmami, ale i bary a restauracemi. 
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Anakena (Chile) 

Pláž Anakena je zřejmě jedinou na světě, která 

ukrývá dvě důležitá archeologická naleziště. 

Další raritou tohoto místa je velmi pozvolný vstup 

do moře. Zbývající pobřeží Velikonočního ostrova 

je totiž plné skalisek a ostrých kamenů. 
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Camp's Bay (Jihoafrická republika) 

Pláž Camp's Bay se díky své kráse, čistotě a 

průzračné vodě pyšní od roku 2008 Modrou 

vlajkou. Najdete ji na východní straně 

ostrova Roatán a místí i turisté jí přezdívání ráj na 

zemi. Nutno říci, že zcela oprávněně. 

 

 

 

White Beach (Filipíny) 

White Beach na filipínském ostrůvků Boracay vás 

dostane svou okouzlující bílou barvou s příměsí 

třpytivých odlesků. Pláž je lemována nejen 

tyrkysovým mořem, ale i zelenou alejí palem, které 

zde poskytují cenný stín. V pravé poledne se dá 

údajně po pláži chodit bosou nohou.  
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Zdroj: 

https://www.cestovinky.cz/clanek/nejkrasnejsi-plaze-sveta-hledejte-v-

recku-i-na-opacne-strane-zemekoule 

https://www.etravel.cz/novinky/nejkrasnejsi-plaze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 

https://www.cestovinky.cz/clanek/nejkrasnejsi-plaze-sveta-hledejte-v-recku-i-na-opacne-strane-zemekoule
https://www.cestovinky.cz/clanek/nejkrasnejsi-plaze-sveta-hledejte-v-recku-i-na-opacne-strane-zemekoule
https://www.etravel.cz/novinky/nejkrasnejsi-plaze

