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V měsíci dubnu narozeniny slaví: 

  

   7. dubna           Hofrichterová Dagmar 

  9. dubna            Světlík Rudolf 

14. dubna           Slánský Václav 

15. dubna           Försterová Marie 

26. dubna           Nerad Luboš 

30. dubna           Kučerová Gerda 

30. dubna           Kuklová Marie 

 

 

 

     

Srdečně blahopřejeme               



Pranostiky na duben 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 

Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. 

Jaký duben - takový říjen. 

Na mokrý duben - suchý červen. 

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude 

květen nepříjemný jistě. 

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. 

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu 

přístup žádný. 

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v 

máji vyschne. 

V dubnu hrom - nebojí s e mrazu strom. 

 

 



Co se událo v měsíci březnu: 

Mezinárodní den žen 

V Česku je MDŽ často spojovaný se zvyky ze 
socialistického Československa. K jeho 
oslavám tehdy patřily slavnosti a červené 
karafiáty. Řada lidí tak přestala tento svátek 
slavit v domnění, že se jedná o umělý svátek 
vytvořený minulým režimem.  

Vznik MDŽ je však spojen s prvním výročím 

stávky newyorských švadlen, které 8. března 

1908 protestovaly za volební právo žen.  

K tomuto svátku jsme darovali všem 

klientkám našeho Domova květinu, která je 

potěšila. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



Současná situace v Domově 

Současná situace není pro nikoho z nás 

jednoduchá. Preventivní opatření spojená 

s výskytem koronaviru se dotýkají i klientů 

v našem Domově.  Přesto se jim snažíme 

zkrátit a zpříjemnit čas, který musí trávit 

převážně na svých pokojích. Dámy si rády 

poslechnou předčítání z knih či časopisů nebo 

se s chutí pustí do drobné rukodělné práce. 

Pánové dávají přednost hraní her, především 

karetních. Nikdo neodmítne ani plnění 

různých úkolů a kvízů na procvičení paměti. 

Někomu však ke zlepšení nálady stačí jen naše 

návštěva, během které si popovídáme a 

zapomeneme alespoň na pár okamžiků na 

nepříznivé dění kolem nás. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Video hovory přes Skype 

V současné době není možné, aby se naši 

klienti mohli scházet se svými nejbližšími. 

Proto pro ně a jejich příbuzné zajistil Domov 

možnost komunikace elektronickou cestou 

prostřednictvím video hovoru Skype. Klientům 

Domova budou samozřejmě nápomocny 

pracovnice aktivizačního úseku, které zajistí 

vše potřebné k zahájení komunikace. 

K dispozici jsou notebooky a tablety, abychom 

mohli vyjít vstříc i více zájemcům najednou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



V měsíci květnu narozeniny slaví: 

 

  2. května           Vencláková Blažena 

  3. května           Holubcová Marie 

  4. května           Rokosová Eva 

 14.května           Truska André 

23. května           Modlík Oldřich 

24. května           Kout Jaroslav 

 

 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme 



Pranostiky na květen 

Svatá Žofie políčka často zalije 

Déšť svatého Floriána je ohňová rána. 

Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek. 

Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle 

také čočka zaseje. 

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 

Suchý květen - mokrý červen. 

Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Deštivý květen - žíznivý říjen.  

Májová vlažička - naroste travička; májový 

deštíček - poroste chlebíček. 

 

 

 



Co se událo v měsíci dubnu: 

Pečení velikonočních beránků 

Letos se na pečení velikonočních beránků 

nemohly podílet naše klientky z důvodu 

dočasných bezpečnostních opatření 

v Domově. Přesto nikdo o tuto tradiční 

velikonoční pochoutku nepřišel.  

 

 

 



 

 

 



Stavění májky 

 Česká máje má formu celého stromu, 

zbaveného – s výjimkou horní části – větví a 

kůry Použitým stromem jsou nejčastěji 

jehličnany jako smrk, ale lze se setkat také s 

májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z 

látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na 

ni zdobený věnec. Se stavěním máje je spojen 

i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze 

sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit 

nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to 

podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V 

některých obcích se máj hlídá dokonce 3 dny a 

3 noci (do 12. hodiny posledního dne). Během 

této doby je povoleno máj podříznout a sebrat 

věnec, který si následně ti, kteří májku 

podřízli, vystaví na své májce. Někdy se také 

staví malé máje před domy jako vyjádření úcty 

nebo vyznání lásky dívce. Nejčastěji bývá 

májka stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Borka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dnany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stuha
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krepov%C3%BD_pap%C3%ADr&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten


některých oblastech se staví v období svátku 

sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji letního 

slunovratu. 
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