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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 

 
„Příroda se na podzim 

zbavuje všech připomínek 

uplynulého léta: listí, 

ovoce i trávy. Také člověk 

by to měl tak dělat a 

neschovávat staré papíry 

a listy, které mu zabraňují prožívat nové a čisté 

jaro. Já to tak bohužel činit nedovedu a tak, si 

při každé nové práci, jež by mohla být živá a 

radostná, připadám jako nevyhrabaná zahrada, 

v níž se svěží letošní rostlinky musí těžce 

prodírat zaschlou loňskou trávou.“ 

  

 Otto František Babler  

(český knihovník a překladatel 1901 – 1984) 

 

 

Naši milí čtenáři, 

další čtvrtrok je za námi a já si marně lámu 

hlavu, jak a čím vás potěšit v přicházejících 

podzimních dnech. Tak, jako Otto Babler, ani já 

se nedokážu zbavit připomínek nejen 

uplynulého léta, ale v podstatě celého 
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dosavadního roku, a při každé nové práci mi 

v hlavě rezonuje jedno slovo… „Covid.“ Nutno 

říct, že pandemie koronaviru nás zasáhla víc, 

než jsme byli ochotni si připustit, a pomalu je 

potřeba se začít smiřovat s tím, že už nic 

nebude takové jako dřív… ačkoliv jsme moc 

chtěli opak.  

 

Přesto ale není důvod k absolutnímu 

pesimismu. Vždy je potřeba se dívat dopředu, 

k lepším zítřkům… a pokud se máme ohlížet, 

tak jen za tím pěkným a za tím, co se povedlo.  

A tak si připomeňme úžasnou sérii Koncertů 

pod balkóny, které nám dělaly radost v zásadě 

každý letní týden, a také to, že se postupně 

vracíme ke společným aktivitám, o které jste 

byli ochuzeni. Vrací se Bingo, skupinové 

cvičení, tvořivé dílny… a těšit se můžete také 

na návrat ke společným obědům v jídelně a na 

bohoslužby, které bude pan farář sloužit v naší 

kapli. Jestli je něco, co nám skutečně chybělo, 

tak to byla společná setkávání, a mám velikou 

radost, že se postupně můžeme vracet k tomu, 

že z Vašich pokojů Vás opět „vytáhneme“ mezi 

ostatní. 
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V říjnu si připomeneme 20. výročí od vzniku 

naší příspěvkové organizace. S účinností od 1. 

10. 2001 vznikly Sociální služby Česká 

Třebová, které se od počátku staly garantem 

sociální péče v našem městě. Za dobu dvaceti 

let se podařilo mnohé. Rozšířit kapacity 

Domova pro seniory na současnou kapacitu 97 

lůžek, převzít Týdenní stacionář, který se 

během pracovního týdne stará o handicapované 

osoby a pomáhá jim začlenit se do běžného 

života, zvýšit kapacitu Pečovatelské služby a 

nastavit ji tak, aby byla dostupná a efektivní, 

registrovat novou Odlehčovací službu o 

kapacitě 4 lůžka.  

 

Moc mě těší, že se o Sociálních službách mluví 

v našem městě hezky. Nikdo není dokonalý, jak 

se říká, ani my. I naše práce má své mouchy… 

ale věřte, že se snažíme, aby jich bylo co 

nejméně a aby každý klient našich služeb byl 

spokojený. Mohu Vám slíbit, že budeme dál 

pokračovat ve zlepšování a zkvalitňování 

našich služeb, a že i když se „rostlinky budou 

prodírat zaschlou loňskou trávou“ a nepůjde 
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vždycky všechno hladce a jednoduše, bude to 

práce, která nás bude bavit a přinášet nám 

radost, protože je to práce, která dává skutečný 

smysl.  

 

Přeji Vám, ať i Vy najdete smysl ve znovu 

obnovených aktivitách a ať si užijete krásné 

Babí léto! 

 

 

 
 

Magdaléna Zemková 
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Narozeniny 
 

 

V září slaví: 
 

Blodíková Magdaléna 

Fryšová Marta 

Jasanská Jarmila 

Krátká Marie 

Kupková Věra 

Mikulecký Jaroslav 

Nováková Emílie 

Šindelková Marie 
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V říjnu slaví: 
 

Dražil Jaroslav 

Jarolímová Eliška 

Jansová Marie 

Klimešová Hana 

Kočová Irena 

Nerudová Vlasta 

Pražáková Anna 

Petráňková Ingeborg 

Stolínová Jana 

Umlaufová Jitka 

Vodvárková Vlasta 

Vraspír Ladislav 
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V listopadu slaví: 
 

Hamplová Milada 

Hubálková Libuše 

Jiřelová Julie 

Keprtová Jitka, Ing. 

Mikeš Ladislav 

Poukarová Jitka 

Špičáková Cecylia 

Venclová Marie 
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V prosinci slaví: 
 

Hájková Vlasta 

Janderová Hana 

Lucaničová Věra 

Ptáčková Anna 

Sýkorová Eva 

Trhalová Jarmila 

Vašinová Slávka 

 

 
 

 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce červen 
 

1. 6. Knihovna paní Klusoňové 

Dnes k nám do Domova přijela paní Klusoňová z 

Městské knihovny a uživatelé si od ní mohli v 

bufetu zapůjčit knížky.  
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2. 6. 2021 Skalický, Zoubek a Jabkancové 

Šlapeto 

Letošní sérii koncertů „Pod balkony“ zahajovala  

2. června kapela Jabkancové Šlapeto, ve složení – 

p. Skalický, Zoubek, Chudý, Janíček a Helena 

Bucháčová.  

Posluchači zaplnili balkony a zúčastnit se mohly i 

rodiny uživatel, které přišly do Domova na 

návštěvu. 
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15. 6. 2021 Výlet do Kulturního centra  
 

V úterý 15. 6. jsme navštívili výstavu keramiky 

žáků ZUŠ v Kulturním centru v České Třebové. 

Doprava byla zcela zdarma, opět nás odvezla 

zkušená řidička Pečovatelské služby Monika 

Skalová Účastnice výletu se shodly na tom, že 

práce žáků jsou velice povedené a výstava je tedy 

moc hezká. 

 

 
 

 

14. 6. 2021 Tvořivá dílna - papoušek 

Uživatelky na tvořivé dílně vyrobily papírové 

papoušky. Tyto dekorace si mohly ponechat, 
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darovat svým blízkým, anebo je věnovat na 

výzdobu nástěnek v Domově.  

 

 
 

 

16. 6. 2021 Koncert kapely Karolína 

Ve středu 16. 6. koncertovala pod balkony 

Domova country kapela Karolína, kterou si někteří 

pamatovali z vystoupení pod balkony v loňském 

roce a velmi se těšili. I tentokrát počasí přálo a 

hudební vystoupení se vydařilo.  

 



 16 

 
 

 

17. 6. 2021 Sázení bylinek 

Letos se jaro poněkud opozdilo, a tedy i 

každoroční sázení bylinek proběhlo trochu později. 

Uživatelky při sázení bylinek zkoušely rozpoznat 

po čichu, o kterou bylinku se jedná.  

V truhlíku máme mátu, šalvěj, dobromysl, 

rozmarýnek i petrželku. Pojďte si přivonět! 
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22. 6. 2021 Vzpomínková aktivita v bufetu 

Dnešním dnem byla po dlouhé covidové pauze 

opět obnovena vzpomínková aktivita - promítání 

v bufetu a to filmem Postřižiny.  

Uživatelé se společně sešli u kávy, nebo piva a 

mohli zavzpomínat na dobu svého mládí, kdy film 

sledovali se svými blízkými, prvními láskami, 

manželi, dětmi. 

 

23. 6. 2021 Sousedi ze Svinné 

Posledním červnovým koncertem pod balkony 

Domova bylo vystoupení kapely Sousedi ze 
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Svinné. Na tento koncert se přijeli podívat i 

uživatelé ze stacionáře. 

Při koncertu opět zazněly oblíbené melodie, včetně 

těch lidových. Společně se Sousedy si senioři 

zazpívali i rozvernou písničku Já jsem malý 

kominíček. 

 

 

 

 

28. 6. 2021 Tvořivá dílna – růže z papíru 

S uživatelkami jsme na tvořivé dílně vyráběly 

papírovou růži – zápich do květináče.  
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Akce červenec 
 

Kvíz - Máme rádi Českou Třebovou 

Pro uživatele a zaměstnance jsme připravili letní 

vědomostní soutěž „Máme rádi Českou Třebovou“.  

 

Každý soutěžící si vylosoval pět otázek o České 

Třebové z celkových patnácti a snažil se je správně 

zodpovědět. Pro každého účastníka kvízu byla 

nechystaná sladká odměna.   
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13. 7. 2021 Knihovna paní Klusoňové 

Dnes nám opět paní Klusoňová dovezla nové 

knížky z Městské knihovny. Kdo si je nemohl přijít 

vypůjčit do bufetu, tomu donesly aktivizační 

pracovnice knížky až na pokoj. 

 

19.7. 2021 Pánové Skalický a Zoubek 

Společně s panem Chudým a paní Rosslerovou 

přišli uživatelům zahrát dne 19.7. pod balkony. 

Tentokrát počasí nepřálo a během koncertu začalo 

pršet. Na balkony déšť naštěstí nedosáhl, 
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muzikanti se přesunuli blíže k budově, pod střechu 

a vystoupení mohlo pokračovat.  

 

 
 

 

26. 7. 2021 Tvořivá dílna – mozaika 

S uživatelkami jsme připravovali kuličky 

z krepového papíru, z kterých budeme lepit 

mozaikový obraz – Šeřík.  

 

Akce srpen 
 
3. 8. 2021 Kapela 375 m.n.m. 

Koncert kapely 375 m.n.m. měl tradičně 

proběhnout pod balkony. Bohužel začalo pršet a 
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muzikanti se museli v polovině vystoupení 

přesunout do bufetu. Zbytek koncertu odehráli na 

mikrofon do rozhlasu. 

 

 

 
 

 

9. 8. 2021 Tvořivá dílna – zápich do květináče - 

selčička 

Uživatelky se sešly na tvořivé dílně a společně 

vyráběly dožínkovou dekoraci do svého pokoje – 

zápich ve tvaru selky – z papíru a vlny. 
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11. 8. 2021 Pánové Skalický a Zoubek 
 

 

 

Tentokrát nám už počasí přálo a celý koncert se 

odehrál skutečně pod balkony. Pánové Skalický a 

Zoubek měli opět hojnou účast posluchačů, nejen 

na balkonech, ale i v „první řadě“, na lavičkách a 

na houpačce. 

 

Pány Skalického a Zoubka doprovázel na housle 

pan Chudý, zpívat přišla paní H. Rosslerová.  
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17. 8. 2021 Knihovna paní Klusoňové 
 
 

 

Paní Klusoňová přivezla uživatelům Domova nové 

knihy z Městské knihovny. A opět bylo z čeho 

vybírat. Uživatelé si přišli do bufetu vybrat 

z široké nabídky nových titulů.  

 

 

17. 8. 2021 Fotograf p. Mrštný 
 
 

 

Dnes přišel do Domova pan R. Mrštný 

vyfotografovat naše uživatele. Tyto fotky budou 

použity na velkoformátové obrazy v Domově pro 

seniory.  
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Sám byl při práci zachycen také. A takhle 

fotografování probíhalo: 

 

V altánku na zahradě budovy B… 
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… nebo na pokojích uživatel… 

 
 

…nebo na houpačce. 
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17. 8. 2021 Koncert kapely S.E.D. – sešlost 

elektrického dědka 
 
 

 

A aby toho nebylo málo, odpoledne byl připravený 

pro seniory koncert kapely S.E.D. Bohužel, opět 

plány překazilo počasí a celý koncert odehráli 

muzikanti do rozhlasu.  

 

 
 

 

23. 8. 2021 Tvořivá dílna – broučci 

Pondělní tvořivá dílna byla tentokrát věnovaná 

vybarvování. Uživatelky si mohly vybrat, zda 

použijí pastelky nebo fixy a vymalovaly veselé 

broučky, které si opět mohly ponechat pro 
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vnoučata/pravnoučata, nebo věnovat k dekoraci 

nástěnek v Domově. 

 

 
 

 

 

 

 

25. 8. 2021 Malá dechová hudba kulturního 

centra 

Posledním srpnovým koncertem bylo vystoupení 

nové českotřebovské dechovky. Jedná se převážně 

o muzikanty Velkého swingového orchestru a 

uživatelé je měli možnost již slyšet loni, tehdy 

bohužel do rozhlasu. Letos se ale koncert pod 

balkony vydařil. Příjemné počasí babího léta 
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vylákalo na balkony seniory i jejich rodiny. 

Domovem zněly tóny známých dechovek, spolu se 

zpěvem Petra Skalického. 
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Rozhovor s… 

 

Malá dechová hudba kulturního centra 

Česká Třebová 
 

Nová dechovka v České Třebové, Malá dechová 

hudba kulturního centra Česká Třebová, vznikla 

šťastnou náhodou… 

 

V únoru 2020 odcházel do penze dlouholetý 

zaměstnanec Domova pro seniory, vedoucí 

provozu, Jirka Preisler, zároveň ale i hudebník 

(trombonista) Velkého swingového orchestru 

Česká Třebová. Tehdy se muzikanti ze „swingáče“ 

sešli, aby panu Preislerovi zahráli na rozlučce 

s kolegy z Domova. 

 

Akce se tenkrát velmi vydařila a aktivizační 

pracovnice pozvala Dechovku, aby zahrála i 

seniorům v Domově, v rámci koncertů „Pod 

balkony“.  

 

Letos už Dechovka koncertovala v rámci akce 

Piknik v Javorce a poté opět v Domově pro 

seniory. Tvoří ji převážně členové Velkého 

swingového orchestru. 
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Položili jsme několik otázek hudebnici Pavle 

Strouhalové, která je členkou Velkého 

swingového orchestru a zároveň v Dechovce hraje 

na příčnou flétnu: 

 

1) Jak dlouho už existuje VSO, kdy byl založený a 

kdo byl prvním kapelníkem? 

 

Velký swingový orchestr vznikl v roce 1980. U 

jeho vzniku stál dirigent Stanislav Vosyka a 

jazzově orientovaní hudebníci z širokého okolí 

České Třebové, Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, 

Chocně, Letohradu, Lanškrouna a Hradce Králové. 

 

2) Kdo je kapelníkem VSO nyní, kolikátý už je to 

kapelník v historii VSO? 

 

V roce 2000 vystřídal Stanislava Vosyku za 

dirigentským pultkem „na záskok“ jeden z členů 

orchestru saxofonista Milan Špičák a kapelníkem 

Velkého swingového orchestru je dosud. 

 

3) Vraťme se k Dechovce - kolik má Malá 

dechová hudba kulturního centra Česká Třebová 

členů? 

 

Dechovka má nyní 13 členů. 
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4) Můžete nám přiblížit, jaké hudební nástroje 

v dechovce posloucháme a který z hudebníků na 

ně hraje? 

 

Flétna: Pavla Strouhalová 

Klarinet: Tomáš Brettler, Milan Špičák (popřípadě 

Jiří Němec) 

Křídlovky: Jaroslav Dvořák, Adam Navrátil,  

Trumpety: Vašek Pospíšil (popřípadě Milan 

Felger) 

Baskřídlovky: Zuzana Jeníková, Jan Toman 

Trombon: Jiří Preisler 

Bastrumpeta: Láďa Zoubek 

Tuba: Jiří Kadavý 

Bicí: Ivan Jeník 

Zpěv: Petr Skalický 

 

5) Jaké máte plány do budoucna? Počítáte s 

možností dlouhodobé spolupráce s Domovem pro 

seniory? 

 

Žádné velké akce neplánujeme. V případě zájmu 

rádi zopakujeme v letních měsících koncert v 

Javorce. A samozřejmě rádi přijdeme opět zahrát k 

Vám, i pravidelně. :-)  
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Stromy - Kouzlo podzimu v korunách 

stromů 

Lesy ovlivňují klima, snižují vysychání půdy, 

zpomalují odtok povrchové vody, zabraňují erozi, 

snižují rychlost větru a produkují kyslík. V ČR 

pokrývají lesy 1/3 plochy území (25 000 km2)  

 

Smrk ztepilý (Picea abies) 
Smrk ztepilý je rychle rostoucí strom s úzce 

kuželovitou korunou, který dorůstá do výšky 50 m.  

 

Zajímavost: 

Smrková pryskyřice byla dříve těžena pro výrobu 

kalafuny, terpentýnu a bednářské smůly. Smrkové 

dřevo má velmi široké uplatnění v nábytkářství, 

stavebnictví, používá se při výrobě papíru. Tzv. 

rezonanční dřevo horských smrků je ceněno při 

výrobě hudebních nástrojů. Rezonanční dřevo na 

smrcích je to, které dorůstá pomalu po obvodu 

kmene až po 120. roce života stromu. Strom musí 

být ze všech stran přistíněný, letokruhy 

rezonačního dřeva musí být pravidelné a husté, 

vzdálené maximálně 25 mm.  
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Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 
Olše lepkavá dorůstá do výšky až 25 – 30 m. 

Koruna je jehlovitá, řidší, větve vodorovné. Listy 

má opadavé, téměř okrouhlé, hrubě 2× 

zoubkované, mladé jsou lepkavé. Čepel leskle 

tmavě zelené, naspodu lysé. 

 

Zajímavost: 

Dřevo trvale ponořené ve vodě tvrdne a odolává 

hnilobě, při stavbě Benátek byly vedle dubových 

kůlů použity nespočetné olšové kůly. V olšinách 

trvale zamokřených vytváří přídavné kořeny 

podobné chůdovým kořenům některých tropických 

dřevin. Listy a kůra obsahují třísloviny, např. 

Tanin. Používají se na odvary se zklidňujícími 

účinky na sliznice a na bolesti, působí svíravě a 

protiprůjmově; i při horečkách a nemocech z 
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nachlazení. Ke kloktání při bolestech v krku, při 

zánětu dásní k vyplachování úst. Medonosná 

dřevina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borovice lesní zvaná sosna (Pinus 

sylvestris) 
Borovice lesní dorůstá do výšky 25 – 45 m. 

Koruna je v mládí nepravidelně kuželovitá, později 

je oblá a vzdušná. U borovice bývá kmen 

odvětvený více než poloviny. 

 

Zajímavost: 

Dřevo, s výraznou kresbou letokruhů, je využíváno 

zejména v nábytkářství. Z pryskyřice se získává 

terpentýn a kalafuna. Smolnaté borové louče 

bývaly svého času rozšířeným osvětlovacím 

prostředkem. 
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Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 
Lípa velkolistá dorůstá do výšky 25-35 m. Koruna 

je kuželovitá, vrchol bývá zaobalený. Listy jsou 

srdčité, po okraji ostře pravidelně pilovité. 

 

Zajímavost: 

Lípy jsou významné medonosné dřeviny. Květy se 

sbírají i s listeny a připravují se z nich čaje proti 

nachlazení. Světlé, měkké dřevo je oblíbeno 

zejména v řezbářství. Lípy od pradávna provázejí 

lidská sídla, jsou významným kulturním stromem. 

Lípa je považována za náš národní strom. 
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Zdroje: 

https://www.energiestromu.cz/?page_id=263 

https://www.zoopraha.cz/flora/jehlicnate-dreviny/10590-smrk-ztepily 

https://www.zoopraha.cz/flora/listnate-dreviny/10627-olse-lepkava 

https://www.zoopraha.cz/flora/jehlicnate-dreviny/10594-borovice-lesni-

zvana-sosna 

https://www.zoopraha.cz/flora/listnate-dreviny/10674-lipa-velkolista 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Kuusk_Keil

a-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg/258px-Kuusk_Keila-

Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Alnus_glutinosa_0

11.jpg  

https://botany.cz/foto/pinussylherb1.jpg 

https://www.zcstrakovo.cz/wp-content/uploads/2019/02/g714-lipa.jpg 

 

 

 

 

 

https://www.energiestromu.cz/?page_id=263
https://www.zoopraha.cz/flora/jehlicnate-dreviny/10590-smrk-ztepily
https://www.zoopraha.cz/flora/listnate-dreviny/10627-olse-lepkava
https://www.zoopraha.cz/flora/jehlicnate-dreviny/10594-borovice-lesni-zvana-sosna
https://www.zoopraha.cz/flora/jehlicnate-dreviny/10594-borovice-lesni-zvana-sosna
https://www.zoopraha.cz/flora/listnate-dreviny/10674-lipa-velkolista
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg/258px-Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg/258px-Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg/258px-Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Alnus_glutinosa_011.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Alnus_glutinosa_011.jpg
https://botany.cz/foto/pinussylherb1.jpg
https://www.zcstrakovo.cz/wp-content/uploads/2019/02/g714-lipa.jpg
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Podzimní svátky a tradice - DUŠIČKY 

 

V současných kalendářích je 2. listopad označen 

jako Památka zesnulých. V lidovém projevu se 

běžně hovoří o Dušičkách nebo Všech svatých. 

Pojmy narození a smrt patří neodmyslitelně k 

pozemskému životu. Lidé věřili a věří, že duše 

zemřelých se může vrátit zpět na zem. Většina 

náboženských filosofií propaguje nějakou formu 

posmrtného života. Východní náboženství hovoří o 

reinkarnaci – tj. opětovném vtělení duše do jiné 

fyzické podoby. Křesťanské učení vychází z toho, 

že Ježíš po ukřižování vstal z mrtvých a zrovna tak 

lidé, kteří v něj věří, mohou být po své smrti 

vzkříšeni. V poslední době se hodně Evropanů 

obrací k východním náboženstvím. Dlouhá staletí 

však byla tato část světa pod vlivem křesťanů, a 

proto také tento svátek má kořeny v učení o Kristu. 

Ovšem prapůvod sahá až do dob starých Keltů. 

Podle jejich kalendáře nový rok začínal 1. listopadu. 

Pouze v tento den se mohly duše zemřelých vrátit 

mezi živé. Proto byly v noci na 2. listopad 

zapalovány ohně, které jim měly pomoci najít cestu. 

Jejich blízcí je očekávali a u obřadních hostin pro ně 

chystali pohoštění. Podobný zvyk ještě leckde 

existuje při Štědrovečerní večeři: jedno místo u 

prostřeného stolu je určeno pro zesnulé v rodině. 

 



 39 

Tato pohanská tradice byla v 8. století potlačena 

svátkem Všech svatých. Předcházela mu jistá 

událost začátkem 7. století. V té době byl chrám 

pohanských bohů v Římě zasvěcen Panně Marii a 

křesťanským svatým mučedníkům. Na ty, kteří 

odešli z pozemského života, se vzpomíná a 

vzpomínalo především mezi blízkými v rodinném 

kruhu. První veřejnou vzpomínkou a uctěním všech 

zesnulých byla mše v klášteře Benediktů ve 

francouzském Cluny. Tento způsob oslavy se ujal a 

rozšířil po celé Evropě. Při mších, které se v tento 

den slouží, se lidé modlí za duše mrtvých v očistci, 

aby je pomohli vykoupit z jejich hříchů.  

 

Podoba dnešních Dušiček je, dá se říct, téměř všude 

stejná. V tento den pozůstalí více než jindy 

vzpomínají a upravují hroby svých blízkých, zdobí 

je věnci, květinami a zapalují za jejich duše na 

hrobě svíčky – symboly příslibu věčného života 

těm, kteří věří v Krista. V kostelech a na hřbitovech 

se slouží čtené nebo zpívané mše. 

Dříve se věřilo, že v tento den mohly duše 

vystupovat z očistce. Podle toho, jaký byl jejich 

pozemský život, mohly živým pomáhat, ale i mstít 

se těm, kteří jim za života ubližovali. Karel Jaromír 

Erben v básni Svatební košile ze sbírky Kytice 

čerpal námět právě z této pověry. 
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Lidé věřili, že nádoby se studeným mlékem, které 

pro ně nachystají, mohou ochladit a ošetřit 

spáleniny od ohně způsobené v očistci. 

 

Žádné svátky či oslavy se neobešly bez jídla. Na 

tento svátek se především peklo pečivo. Specialitou 

bývaly rohlíky plněné různými nádivkami. Peklo se 

především z kynutého těsta, a to různé bochánky, 

věnečky a tvary podobné zkříženým kostem, kterým 

se říkalo kosti svatých. 

 

Místy se peklo pečivo, kterému se říkalo dušičky. 

Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a 

plněné povidly nebo mákem a tím bývali 

obdarováni žebráci a chudí lidé, postávající u 

kostela či hřbitova. Ještě na začátku 20. století se v 

jižních Čechách chodilo na Dušičky koledovat. V 

okolí Českého Krumlova se koledě říkalo “chodit po 

rohlíkách”, protože odměnou koledníkům bylo 

většinou pečivo. 

 

Věřilo se též, že o půlnoci mají duchové zemřelých 

na hřbitově, kde jsou kaple, mši. Živý člověk se tam 

nesměl objevit, jinak ho prý roztrhali na kousky. 

 

Zdroj:  

Lidové tradice, Dagmar Šottnerová 
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DRACI 

 

První drak byl vyroben v Číně před dvěma tisíci 

lety. Legenda říká, že prvního draka vyrobil farmář 

tak, že vytvořil řetězec z bambusu, aby zabránil 

ztrátě klobouku v silném větru. Před první světovou 

válkou speciálně upravení armádní draci dokázali 

nést lidskou posádku.  

V Číně draky vypouštějí během náboženských 

slavností a má to symbolický význam. Číňani věřili, 

že drak poletující vysoko na nebi umožňuje kontakt 

s bohy a dokáže zahnat bouřky. Kromě toho jim 

také chránili políčka před ptáky. Když ještě 

neexistovala letadla, využívali se draci ve vojenství. 

Před první válkou je armáda používala třeba pro 

výzvědné služby. Používali se také v meteorologii. 

 

Dřív než existovaly první meteorologické družice, 

používali se ke sledování počasí draci. Říkalo se jim 

„meteorologičtí draci“.  

 

K nám do Evropy se draci dostali na přelomu 

16. a 17. století. Nejdřív byli v Anglii, Itálii 

a Nizozemí. Měli tvar šípu nebo kosočtverce.  

 

Dnes slouží draci hlavně pro zábavu a taky na sport. 

A jak létání funguje? Drak se ve vzduchu drží díky 

dynamickému vztlaku. Ten využívají i bezmotorová 

https://www.babyweb.cz/vyrobte-si-vesele-draky
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letadla, ale protože se pohybují, nepotřebují vítr. 

Draci jsou na jednom místě, takže se bez větru 

neobejdou. 

 

Jednodušší typy draků slouží jako hračky pro 

zábavu. Člověk stojí na zemi a na lanku pouští 

draka po větru.  

 

Ty složitější využívají sportovci - při jízdě za 

drakem při tzv. powerkitingu. „Kiting“ 

znamená anglicky pouštět draka. U nás se tak 

nazývá několik disciplín, při kterých si lidé 

nechávají drakem táhnout na surfu, skateboardu 

nebo snowboardu. 

 

 
 
Zdroj: 

https://www.babyweb.cz/podzimni-klasika-pousteni-draku 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 

https://www.babyweb.cz/hracky-pro-vase-nejmensi-vime-jake-jim-udelaji-radost
https://www.babyweb.cz/hracky-pro-vase-nejmensi-vime-jake-jim-udelaji-radost
https://www.babyweb.cz/co-je-anglictina-metodou-helen-doron
https://www.babyweb.cz/podzimni-klasika-pousteni-draku
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POZOR ZMĚNA ČASU 

K přechodu na ZIMNÍ ČAS 

dojde ze soboty na neděli  

31. října 2021 

 

ze 3:00 na 2:00 hodiny 

 

 


