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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 naleznete na stolečcích na chodbách 

Domova. Je k zapůjčení také 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 Harapátová DiS. 
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Slovo paní ředitelky 
 
„Není nutné, aby se náš rozum nikdy nemýlil, stačí, 

dosvědčí-li nám svědomí, že nám nikdy nescházelo 

odhodlání a ctnost.“ 

(René Descartes /1596 – 1650/, francouzský 

filozof) 

 
Naši milí čtenáři, 

 

nemohu tento Úvodník 

pojmout jinak než jako 

ohlédnutí za uplynulým čtvrt 

rokem, který byl nejen u nás, 

ale po celém světě 

poznamenaný bojem 

s epidemií nemoci COVID-19. 

Tento vir na dlouhé měsíce 

paralyzoval veškeré dění a 

nenajde se nikdo, kdo by mohl říct, že jeho se to 

netýkalo. A pochopitelně měla celá situace vliv i na 

naše Sociální služby a na Vás, naše uživatele. 

Dovolte mi tedy, abych v tuto chvíli napsala jen 

jedno slovo: DĚKUJI. 

 

Všem, kteří se jakkoliv podíleli na zvládnutí situace, 

jsem již děkovala, a i když i jim znovu patří mé 
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poděkování, dnes jej chci věnovat Vám. Vám, 

obyvatelům našeho Domova pro seniory. Vám, kteří 

jste na dlouhé měsíce byli odtrženi od svých rodin, 

od aktivit, na které jste byli zvyklí. Vám, kteří jste 

všechna omezení snášeli s vědomím, že je to pro 

Vás v tuto chvíli nejlepší a s vírou, že bude brzy líp. 

Za Vaši trpělivost, toleranci a pochopení Vám 

skutečně patří velké poděkování a vyslovuji ho 

s velkou úctou, protože jste byli nuceni zvládnout 

těžkou situaci, která byla nová pro nás všechny, a 

Vy jste se dokázali přizpůsobit a současně i 

pochopit, že také my jsme se učili za pochodu. Dny 

strávené v Domově byly bez kontaktu s rodinami a 

blízkými až příliš dlouhé, dalo se očekávat, že 

emoce budou pracovat a že i v našem zařízení dojde 

na konfliktní situace. Přesto se dařilo i takové 

situace vyřešit. A to, že nikdo z Vás ani z nás, 

zaměstnanců, COVIDem-19 neonemocněl, je ta 

nejlepší zpráva a vizitka toho, že se první (a 

doufejme, že i poslední) fázi epidemie podařilo 

zvládnout.  

 

A proč jsem si na úvod vybrala právě citát 

francouzského filozofa? Nu proto, že s ním 

souhlasím a zcela vypovídá o současné situaci. 

Nemohu totiž zaručit, že všechny kroky, které jsme 

v době „covidové“ učinili, byly zcela správné, ale 

máme čisté svědomí, že jsme byli odhodláni udělat 
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maximum pro to, abychom Vás, nás i celé Sociální 

služby před nemocí uchránili. A to nám budiž ke cti. 

Navíc – chybami se člověk učí… Takže pokud by, 

nedej Bůh, měla přijít další vlna epidemie, budeme 

poučeni a lépe připraveni.  

 

Ale teď už se neohlížejme zpět, dívejme se dopředu. 

Čekají nás tři měsíce léta, doby odpočinku a pro 

mnohé zasloužených dovolených. Ne všichni však 

budou moci vycestovat a užít si léto třeba u vody. 

Pro všechny, kteří z různých důvodů nikam cestovat 

nebudou, kolegyně z 1. patra připravily 

dovolenkový koutek se vším, co ke správné 

dovolené u vody patří. Udělejte si čas a běžte nasát 

letní kempovou atmosféru. A protože k létu 

neodmyslitelně patří i venkovní koncerty a festivaly, 

budeme i my pokračovat v započatých koncertech 

pod balkóny, které, jak věřím, přispějí k pohodové 

letní atmosféře i u nás v Domově.  

 

Na závěr ještě jednou vám všem děkuji za to, jak 

jste zvládli náročné období, a přeji Vám hlavně 

pevné zdraví a spoustu krásných letních dnů! 

Opatrujte se … a těším se již brzy s Vámi všemi na 

viděnou.  

 
 

Magdaléna Peterková ml.  
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Narozeniny 
 

V červnu slaví: 
 

Hondlová Anna 

Rybková Božena 

Votavová Milada 

 

 
 

V červenci slaví: 
Filipovová Alena 

Hodulová Marcela 

Krákora Václav 

Mertová Jaroslava 

Pokorný Ladislav 

Přívratská Marta 

Vaňous František 
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V srpnu slaví: 
Kropáčová Marie 

Kubecová Marie 

Ing. Matoušek Miroslav 

Pelclová Růžena 

Ptáček Bohumil 

Vološčuková Blanka 

Zadražil August 
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V září slaví: 
Beranová Františka 

Fryšová Marta 

Flídrová  Drahoslava 

Jasanská Jarmila 

Kupková Věra 

Nováková Emílie 

Šindelková Marie 

 

 

 

 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce březen 

 
2. 3. 2020 Skalický a Zoubek 

V kapli se konalo hudební vystoupení pánů 

Skalického a Zoubka. 

 

 
 

3. 3. 2020 Knihovna paní Klusoňové 

Za uživateli přišla paní Klusoňová z Městské 

knihovny a přinesla jim k zapůjčení další knížky. 
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9. 3. 2020 Tématické dny - cvičení 

Dnes si přišly děti z MŠ Vinohrady s našimi 

uživateli zacvičit. Tato akce proběhla jak na 

budově A, tak na budově B. Uživatelé předvedli 

ukázku cviků a pomůcek. Samozřejmě nesmělo 

chybět taneční představení, které si pro nás 

připravila MŠ. Na závěr jsme si všichni společně 

popovídali. 

 

 
 

16. 3. 2020 Schůze uživatel 

Dnes dopoledne se v kapli budovy A uskutečnila 

schůze uživatelů. Paní ředitelka uživatele 

informovala ohledně nezbytných opatření k 

zabránění šíření virového onemocnění COVID-19. 
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Akce duben 

 
3. 4. 2020 Velikonoční výzva 

Uživatelé měli za úkol uhodnout, kolik kraslic je v 

zavařovací sklenici od okurek. Po vyhodnocení 

soutěže bylo spočítáno, že kraslic bylo 34. Nejlépe 

tipovaly paní Paukertová a paní Zahrádková. Obě 

uhodly, že je ve sklenici 34 vajec. 
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24. 4. 2020 Kvíz – „Chcete být milionářem?“ 

Dnes si uživatelé zasoutěžili ve vědomostním 

kvízu. Každý si vylosoval 10 otázek. Pro soutěžící 

byla připravena sladká odměna. 
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24. 4. 2020 Učitelé ZUŠ Ústí nad Orlicí – 

Hrajeme pod balkony  

Učitelé ZUŠ Ústí nad Orlicí si pro uživatele 

připravili koncert pod okny a pod balkony. 

 

 
 

28. 4. 2020 Hudební skupina - 375 m n. m. – 

Hrajeme pod balkony 

Dnes nám přišla zahrát a zazpívat pod okny 

hudební skupina 375 m n. m. 

 

30. 4. 2020 Čarodějnice 

Čarodějnice uživatelům zpříjemnili hudebníci 

„Jabkancového Šlapeta“ – pánové Skalický, 

Zoubek, Chudý a paní Bucháčová. 
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Akce květen 

 
4. 5. 2020 Kvíz – „Chcete být milionářem?“ 

POKRAČOVÁNÍ 

Dnes si uživatelé opět zasoutěžili ve vědomostním 

kvízu. Otázky byly nejen poučné, ale i vtipné a 

uživatelům nejednou vyloudily úsměv na tváři. 

 

 
 

5. 5. 2020 Učitelé ZUŠ Ústí nad Orlicí 

Učitelé ze ZUŠ nám opět přišli zahrát lidové písně 

a veřejně popřáli a zahráli paní Foldynové k 

narozeninám. 
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18. 5. 2020 Sousedi ze Svinné 

Pod okny a balkony nám zahrála hudební skupina 

Sousedi ze Svinné, kterou doprovodil svým 

zpěvem pan Jasanský.  

 

 
 

20. 5. 2020 Hudební skupina - Nahonem 

Prostranství našeho Domova navštívila hudební 

skupina Nahonem z Ústí nad Orlicí, která nám 

zahrála pod okny a balkony. Hezké počasí všem 

zpříjemnilo poslech.  

 

28. 5. 2020 Jabkancové Šlapeto 

Dnes přišli uživatelům Domova zahrát pánové 

Skalický, Zoubek, pan Janíček a paní Bucháčová. 
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Jelikož bylo špatné počasí, muzikanti hráli v bufetu 

a koncert jsme přenášeli rozhlasem. 
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Rozhovor s… 

 

Vladislav Zoubek 
Do Domova pro seniory v České Třebové 

docházím už víc jak 15 let. Už si přesně 

nepamatuji, kdy to všechno začalo. Ke hraní jsem 

se dostal společně se svým kamarádem Petrem 

Skalickým. Já hraju na harmoniku a Petr na kytaru. 

Dřív, před námi, do Domova chodila Eva 

Adamová. To je Petrova příbuzná a pozvala nás 

dva, abychom spolu zahráli na akci Jabkancová 

pouť. To je tradiční třebovská slavnost, pořádaná 

navíc i v Domově pro seniory. Seniorům se 

vystoupení tak líbilo, že jsme „museli“ přijít znovu 

a už nám to zůstalo.  

Dnes máme celkem bohatý repertoár, hrajeme 

písničky, které si s námi můžou všichni zazpívat. 

Do Domova chodíme s Petrem jednou za měsíc. 

Vždycky odpoledne o půl třetí začínáme a hrajeme 

do čtyř hodin.  

Tady v Domově hrajeme většinou v „kapli“. Je to 

velká společenská místnost, kam se vejde přibližně 

40 lidí. A když je hezké počasí, hrajeme venku. To 

s námi občas chodí další muzikanti, nebo 

zpěvačka. Je to takové zpestření. Ale většinou je to 

jen na mě a na Petrovi.  



 18 

Dvakrát do roka tu hrajeme i na větších akcích. Na 

jaře jsou Čarodějnice a na podzim Jabkancová 

pouť. Na tyhle akce s námi také chodí víc 

muzikantů. Na Jabkancovou pouť se oblékáme i do 

tradičních kostýmů, jinak hrajeme v civilu.  

Lidi nás tu už znají a vítají nás. Některé známe 

ještě z doby, kdy nebydleli v Domově. Oni se těší 

na nás a my zas na ně.  

A proč to vlastně dělám? Tak trochu i s pocitem, 

že to taky jednou budu potřebovat. Hudba povznáší 

ducha, a to nejen lidem (seniorům), ale i nám. 

Můžeme si tady zkusit i něco nového, máme 

tolerantní publikum, které nám ledasco odpustí.  
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Krásné kouty České republiky 

 
Rybník Rožmberk: 

Rožmberk je rozlohou největší rybník nejen 

v Jihočeském kraji a v České republice, ale i na 

celém světě. 
 

Nachází se v okrese Jindřichův Hradec. Rozloha 

vodní plochy činí 489 ha. 

 

Byl navržen rožmberským regentem Jakubem 

Krčínem z Jelčan a Sedlčan a postaven v 

letech 1584 až 1590. 

 

Hráz Rožmberka převyšuje svými rozměry hráze 

jiných velkých rybníků v Evropě. Má délku  

2 355 m. 

 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jindřichův_Hradec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rožmberkové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Regent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Krčín
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Krčín
https://cs.wikipedia.org/wiki/1584
https://cs.wikipedia.org/wiki/1590
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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Zámek Hluboká: 

Leží na návrší nad Vltavou ve městě Hluboká nad 

Vltavou. Je  asi 15 km severně od Českých 

Budějovic.  Patří k turisticky nejatraktivnějším 

památkám v Česku. 

 

Tyčí se 10 km severně od Českých Budějovic na 

skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou ve 

stejnojmenné obci, původně pojmenované 

Podhradí, která koncem 19. století přejala jméno 

zámku. 

 

Původně býval raně gotickém hradem, který 

byl vystaven za vlády Přemysla Otakara II.  

Ve 2. polovině 13. století, který jeho stavbu i sám 

inicioval.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluboká_nad_Vltavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluboká_nad_Vltavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/České_Budějovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/České_Budějovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Česko
http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice/
http://www.atlasceska.cz/praha/vltava/
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Prachovské skály 

Prachovské skály a jejich okolí jsou místem s 

bohatou historií. Počátky osídlení lze dohledat do 

starověku.  Nalézáme zde doklady o pobytu lidí z 

mladší doby kamenné, na plošině, která nese název 

Starý hrádek, sledujeme osídlení od doby 

bronzové, kdy zde byla založena osada. Z místa 

osídlení pocházejí nálezy bronzových spon. Lze tu 

dohledat i stopy po osídlení Kelty. 

 

Za prvního zaznamenaného turistu lze pokládat 

císaře rakouského Františka I. (1768 - 1835), který 

podle dochované pověsti Prachovské skály 

navštívil a nechal se pronést na nosítkách skalní 

soutěskou, která pak dostala název Císařská 
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chodba. Mělo se tak stát při jeho návštěvě Jičína v 

roce 1804, kde měla probíhat jednání o spojenecké 

smlouvě s ruským carem Alexandrem I 

v konfliktu s Napoleonem. Současní historikové se 

k této informaci staví poněkud rezervovaně, název 

Císařská chodba však přetrvává. 

 

V Prachovských skalách rostou staré soliterní 

buky, staré mnohdy 200 až 300 let. Na 

exponovaných místech je ponecháváme, i když 

jsou vyvrácené vichřicí - stávají se tak příbytkem 

mnoha druhů ptáků, hmyzu, i živočichů, jako rejsci 

či myši lesní. Myslivci se zde spokojí s zvěří srnčí, 

bohatě zastoupena je zvěř černá, divoká prasata, 

která žijí poschovávaná v nepřístupném terénu a 

vycházejí v podvečer hledat potravu.  
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Zdroj: 
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Rožmberk 

• https://www.google.com/search?q=rybník+rožmberk+kou

pání&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiGiOii1eXpAhV

JyKQKHf7hAbYQrNwCKAJ6BAgBEDs&biw=1017&b

ih=810#imgrc=R2RJIdSBD5XUUM 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluboká_(zámek) 

• https://www.atlasceska.cz/pamatky/zamek-hluboka-nad-

vltavou-16748 

• https://prachovskeskaly.com/cs/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rožmberk
https://www.google.com/search?q=rybník+rožmberk+koupání&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiGiOii1eXpAhVJyKQKHf7hAbYQrNwCKAJ6BAgBEDs&biw=1017&bih=810#imgrc=R2RJIdSBD5XUUM
https://www.google.com/search?q=rybník+rožmberk+koupání&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiGiOii1eXpAhVJyKQKHf7hAbYQrNwCKAJ6BAgBEDs&biw=1017&bih=810#imgrc=R2RJIdSBD5XUUM
https://www.google.com/search?q=rybník+rožmberk+koupání&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiGiOii1eXpAhVJyKQKHf7hAbYQrNwCKAJ6BAgBEDs&biw=1017&bih=810#imgrc=R2RJIdSBD5XUUM
https://www.google.com/search?q=rybník+rožmberk+koupání&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiGiOii1eXpAhVJyKQKHf7hAbYQrNwCKAJ6BAgBEDs&biw=1017&bih=810#imgrc=R2RJIdSBD5XUUM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluboká_(zámek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluboká_(zámek)
https://www.atlasceska.cz/pamatky/zamek-hluboka-nad-vltavou-16748
https://www.atlasceska.cz/pamatky/zamek-hluboka-nad-vltavou-16748
https://prachovskeskaly.com/cs/
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Jednou nohou na pláži… 

 
Baia do Sancho (Brazílie) 

Nejkrásnější pláž světa - Baia do Sancho - najdete 

v Brazílii v souostroví Fernando de Noronha 

přibližně 350 km severovýchodně od pobřeží 

Brazílie. Moře je zde neskutečně průzračné a pláž 

obklopují útesy a zeleň. 

 

 

Paraiso (Kuba) 

Ostrov Cayo Largo ukrývá na 24 kilometrů 

okouzlujících pláží. Jednou z nich je i 

pláž Paraiso, kterou naleznete na západě ostrova. 

Pokrývá ji jemný prachový písek a díky mělkému 

https://www.etravel.cz/brazilie
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moři je velmi vhodná také pro rodiny s dětmi nebo 

osoby se zhoršenou pohyblivostí. 

 

 
 

La Concha (Španělsko) 

Španělské San Sebastiano ukrývá kromě jiného i 

krásku jménem La Concha.  
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Pláž je dlouhá několik kilometrů a nachází se 

prakticky v samotném srdci města. Její krásu 

umocňuje zdobená promenáda, ale i okouzlující 

výhledy na tajemné zátoky v okolí. 

 

Norte (Mexiko) 

Malebný karibský ostrůvek Isla Mujeres je vzdálený 

zhruba půl hodinu cesty lodí od Cancúnu. Na jeho 

severní straně hledejte pláž Norte, která vyniká svým 

jemným bělostným pískem, který nemá v Mexiku 

obdoby. Pláž je díky svému pozvolnému vstupu opět 

vhodná pro rodiny s dětmi nebo pohybově 

znevýhodněné osoby. 

 

 
 
Zdroj: 

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

hledejte-v-recku-i-na-opacne-strane-zemekoule 

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

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

