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číslo 4/2022číslo 4/2022  
Čtvrtletník DS Lukov, vychází v počtu 150 ks,

neprodejné



Vážení klienti, milí zaměstnanci,

každý rok se divím, že už jsou Vánoce, že je další rok za námi. Čas
běží velmi rychle obzvláště, když máme tolik povinností. Ale potom
přijdou ty dny svátků a zklidnění. Setkáváme se svými blízkými,
přejeme si navzájem hodně zdraví a lásky. Vy, naši klienti, určitě čas
vnímáte jinak. Občas utíká a jindy se vleče. Tak já nám všem přeji,
abychom dostali ten nejkrásnější dárek, který sice nic nestojí, ale je
vzácný a tím je čas. A darujme ho o Vánocích i my všichni těm, které
máme rádi…..
Všem zaměstnancům DS Lukov děkuji, že vytváří tak krásnou
vánoční atmosféru a velké díky jim patří i za ten čas, který věnují
Vám, klientům domova.
Ať je rok 2023 klidný a přinese nám jen dobré věci!

 Ing. Michaela Procházková
 ředitelka domova

Úvodní slovo
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P O D  S T R O M E Č E K  B A L Í K
Z D R A V Í ,  V Z Á C N Ý  P O K L A D ,

 J A K  S E  P R A V Í ,  L Á S K U ,
Š T Ě S T Í ,  Ž Á D N É  H Á D K Y ,
S P O K O J E N O S T ,  H E Z K É

S V Á T K Y ,  R A D O S T ,  Ú S P Ě C H ,
P E V N Ý  K R O K  A  P A K  Š Ť A S T N Ý

N O V Ý  R O K  2 0 2 3 .  



AKTUALITY
   PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

1. KOLO VOLEB 13. A 14. LEDNA 2023
2. KOLO VOLEB 27. A 28. LEDNA 2023
Prezidentské volby 2023 nás čekají hned na počátku roku 2023 a
volba bude probíhat ve 2 kolech. Prezidentem republiky může být
zvolen občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40
let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, kandidovat
tedy nemůže současný prezident Miloš Zeman. 
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR. O voličský průkaz lze žádat písemně nebo
osobně. Potvrzených uchazečů o post hlavy státu je celkem 9. Zde je
najdete abecedně seřazené. 
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"VÝCHOVNÉ" K DŮCHODU
Kromě valorizací důchodů si senioři nově od ledna 2023 polepší o tzv.
„výchovné“. Příspěvek bude ve výši 500,- Kč za každé vychované dítě
a bude náležet tomu z rodičů, který péči o dítě z většiny zajistil.
Ženám pobírajícím důchod se výměra zvýší podle počtu
vychovávaných dětí automaticky. Otcům může být výchovné
přiznáno na základě žádosti u ČSSZ. Účelem „výchovného“ je
kompenzace za výchovu dítěte nebo dětí. Cílem je také alespoň
určitým způsobem zmenšit nerovnost mezi důchody mužů a žen.
Výchovné bude vypláceno každý měsíc a jeho výše se bude postupně
valorizovat.

Andrej Babiš – Politik a podnikatel, poslanec PČR,
bývalý předseda vlády ČR a ministr financí. Stranický
kandidát ANO.
Jaroslav Bašta – Politik a diplomat, poslanec PČR a
bývalý ministr bez portfeje. Stranický kandidát SPD.
Karel Diviš - Podnikatel, ekonom a matematik.
Pavel Fischer – Politik a diplomat, senátor PČR, bývalý
velvyslanec a kandidát na prezidenta z roku 2018.
Kandidát s podporou koalice SPOLU.

Marek Hilšer – Lékař, pedagog, vědec a občanský aktivista, senátor
PČR a kandidát na prezidenta z roku 2018.
Danuše Nerudová – Ekonomka a pedagožka, bývalá rektorka
Mendelovy univerzity v Brně. Kandidátka s podporou koalice SPOLU.
Petr Pavel – Voják, bývalý předseda vojenského výboru NATO a
náčelník Generálního štábu Armády České republiky. Kandidát s
podporou koalice SPOLU.
Josef Středula – předseda odborových svazů. Kandidát s podporou
prezidenta Miloše Zemana.
Tomáš Zima – Lékař a biochemik, bývalý předseda České konference
rektorů, rektor Univerzity Karlovy a děkan 1. LF UK. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman


Projekt Ježíškova vnoučata
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Dárek je předán osobně nebo přijde
poštou. Osobní předání dárku je pak
velmi hezkým zážitkem pro dárce i
obdarovaného. Pro darování zážitků
slouží dárkové poukazy, díky nimž
máme jistotu, že se slíbená akce
uskuteční, nejčastěji jsou v plánu na
příští rok a tak z nich budou mít
klienti radost dlouhodoběji. 
Seznam přání se letos otevřel 14.
listopadu na internetu a průběžně
zde přibývají nová přání až do
Vánoc. Do systému je zadávají
pracovníci zařízení pro seniory tak,
jak jim je jejich klienti popíší.
Hlavním přínosem Projektu
Ježíškova vnoučata je uvědomění si,
že dobra mezi lidmi je stále dost. Je
mnoho těch, kteří jsou ochotni
nezištně pomoci a věnovat svůj čas,
který je nakonec nejvyšší hodnotou,
jež můžeme darovat.  

Přání seniorů jsou velmi
rozmanitá. Často jsou velmi
skromná a praktická, týkající se
každodenních potřeb, jako
například kosmetické balíčky,
oblečení, knihy, deky, dobroty,
předplatné časopisů.

Ucpěte komíny,
nepusťte Santu,
použij cement a

nebo maltu. 
Otevři okno,   

 nasaď si kulíšek,
dárky vám přinese

jedině Ježíšek.

Ježíškova vnoučata jsou projekt
Nadačního fondu Českého rozhlasu,
který už šestým rokem plní přání
seniorům. Za uplynulých pět
ročníků se podařilo díky dárcům -
tedy Ježíškovým vnoučatům - splnit
téměř devadesát tisíc přání seniorů v
domovech pro seniory, stacionářích,
specializovaných centrech, ale také
seniorům žijícím osaměle ve svých
domácnostech.

Senioři si mohou vymyslet také
nějaký společný dárek, kterým si
vyzdobí prostory domova nebo
budou sloužit pro účely aktivizací,
jako jsou ruční práce, trénování
paměti nebo pohybové aktivity či
rehabilitace. Další kategorií dárků
jsou ty zážitkové. Ty často vybírají
nebo vymýšlejí pracovníci domova
dle toho, které akce jsou mezi klienty
oblíbené a v minulosti se osvědčily.
Případně se zaměstnanci snaží
vymyslet takový zážitkový dárek, jež
bude pro klienty nový, „netradiční“ a
třeba ještě neměli možnost ho v
minulosti zažít. Přání různorodého
charakteru plní jednotlivci nebo
skupiny dárců (jako například
rodiny, kolektivy pracovníků, různé
spolky apod.), kteří si je na webu
vyberou.



4.12. 2022 Adventní koncert hudební skupiny Rytmus
19.12. 2022 Kuchařská show – Mexiko země barev a chutí
4.1.2023 Barmanská show k oslavě vstupu do nového roku
12.1.2023 Návštěva kočičí psycholožky K. Nevečeřalové s kočičkou Lunou
17.1.2023 Cestovatelská přednáška – Albánie, tak trochu jiná Evropa
2/2023 Módní přehlídka plesových šatů
3/2023 Vystoupení k MDŽ Ženský hudební sbor z Modré
jaro 2023 vystoupení kouzelníka
jaro/léto 2023 Výlet vláčkem po Lukově
léto 2023 Pivní slavnosti
rok 2023 Vystoupení cimbálové muziky

Zážitky darované v rámci letošního ročníku Ježíškových vnoučat:

Klára Jašková - sociální pracovnice
použity informace z webu jeziskovavnoucata.rozhlas.cz
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19. října 2022 jsme v domově obnovili mezigenerační setkávání s dětmi z
MŠ Lukov.. Pro děti jsme měli připravený pestrý program, do kterého se
zapojili společně s klienty a těžko říci, pro koho to byl větší zážitek. Děti
byly ve svém živlu, klienti je s nadšením pozorovali a pomáhali jim. Další
setkání budou následovat a budeme je připravovat pravidelně.

Obnovení mezigeneračního setkávání s dětmi z MŠ



Jak se pere v domově
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Prádlo se třídí na zaměstnanecké a
osobní prádlo klientů. Zaměstnancům
se rozváží zpět na oddělení každý den,
klientské dvakrát do týdne. 
Každý týden se vypere více než 4
tuny prádla! Tedy téměř čtyři a půl
tisíce kilogramů, které každý týden
projdou rukama našich pradlen! 
V tomto obrovském kvantu prádla se
tedy někdy může přihodit, že se
některá věc zatoulá, nebo omylem
dostane k jinému klientovi. Nelze ani
uhlídat šetrné praní prádla z
jemných materiálů. 

Rychlejší opotřebení prádla je dáno
zejména používáním sušiček, které
jsou ale ve fungování prádelny
nepostradatelné. Prací prostředky
musí prádlo dostatečně vyprat a
vydesinfikovat, používají se tedy
silně koncentrované prášky, i to
může mít podíl na rychlejším
opotřebení prádla, blednutí barev
nebo ztrátě bělosti.
Jedno je jisté. Bez „neviditelných“
pracovnic prádelny by náš domov
nemohl fungovat a vězte, že dělají co
mohou, aby jste byli spokojeni.

Ing. Hna Zarembová – vedoucí THP úseku

V naší prádelně pracuje celkem 6
pracovnic, které se střídají u obsluhy
praček, sušiček, žehličů a skládání
prádla. Práce je to fyzicky velmi
náročná a zaměstnankyně mají celý
den plné ruce práce. 
Vedoucí prádelny pí. Čáňová a pí.
Plšková se také věnují šití – opravám
prádla a jejich označení. Mají k
dispozici tři různé šicí stroje. 
Prádlo doveze z oddělení ošetřující
personál do místnosti určené pro
špinavé prádlo a roztřídí do
speciálních nádob podle druhu.
Pracovnice prádelny ještě dotřídí
podle materiálů a převeze do
místnosti s pračkami a sušičkami. V
naší prádelně máme celkem 6
velkokapacitních praček umožňující
praní až 20 kg prádla v jedné pračce.
Prací prostředky jsou dávkované
automatem. Prádlo se po vyprání
suší v profesionálních plynových
sušičkách, které máme tři. Poté se
prádlo odváží výtahem do patra do
místnosti určené k žehlení. Zde
máme mandl, plynový žehlič a ruční
elektrické žehličky. Tady se také
prádlo poskládá a uloží do skladu
prádla podle oddělení a pokojů.
Proces praní je energeticky velice
náročný.



Předání hand bike trenažéru 
Od 20. října mohou naši obyvatelé využívat
nový HANDBIKE TRENAŽÉR S VIRTUÁLNÍ
TRASOU. Pořízení trenažéru umožnil projekt
Moneta Czech Tour, který organizuje Cesta za
snem z.s. a na získání finančních prostředků se
podílel Zlínský kraj spolu s dalšími partnery.
Slavnostního předání trenažéru se zúčastnili
zástupci Cesty za snem a vedoucí odboru
sociálních věcí Zlínského kraje Mgr. Tomáš
Bernatík. Sdružení Cesta za snem má za cíl
zviditelňovat aktivity handicapovaných a šířit
myšlenku, že život na vozíku nekončí. Nikdy
není pozdě začít si plnit své sny. Snaží se
motivovat handicapované, ale také zcela zdravé
lidi, k aktivnímu a plnohodnotnému životu. 
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Někteří klienti se již chopili šance a trenažér si
vyzkoušeli při slavnostním předání, přičemž
odezvy byly velmi pozitivní. Trenažér je pro
všechny zájemce k dispozici ve společenské
místnosti a nabízí možnost zlepšit si s jeho
pomocí fyzickou kondici. Vybraní pracovníci
byli seznámeni s funkcemi a nastavením
tohoto cvičebního stroje, v případě zájmu o
vyzkoušení nebo o pravidelné cvičení, se
obracejte na rehabilitační pracovnice daného
oddělení.  

https://www.facebook.com/Cestazasnem/?__cft__%5b0%5d=AZUbvFZiBq4TFZj-VtmeayiNgDPBCVsbeL6YNonZqKrf-aU06m8SKp1H0tWFHTImEtVjbFhp2w3Sxag45GmPZQTjWYHwawneAUu1Adwlbu9xFs-KZOxyQABamFsZQ9X3vew&__tn__=kK-R


VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Advent tradičně symbolizoval období klidu, rozjímání a regenerace. Podzimní
sklizně skončily a nastal čas krátkých, chladných dnů a dlouhých nocí. Příroda
se uchýlila k odpočinku a i pro nás je tato doba ideální příležitostí ke zklidnění.
Zamysleme se nad tím, co je v životě opravdu důležité a podívejme se do
minulosti na životy našich předků, abychom si uvědomili, na jaké hodnoty je
důležité nezapomínat. 
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VÁNOČNÍ STROMEČEK
Neodmyslitelný vánoční stromeček je
z historického hlediska tradicí velmi
mladou. Poprvé se v českých zemích
objevil vánoční stromeček počátkem
předminulého století, v roce 1812.
Tento zvyk se poté začal pomalu
rozšiřovat mezi měšťanské
domácnosti, mohli si jej ale dovolit
jen ty zámožnější. Do konce 19. století
se rozšířilo zdobení vánočního
stromku i na venkov. Ovšem ještě
zdaleka to nebyl stromek takový, jaký
ho známe dnes. Na vesnicích se
zpravidla zavěšoval nad
štědrovečerní stůl špičkou dolů a
zdobil se převážně červenými
jablíčky, ořechy, pentlemi, později i
perníčky nebo vizovickým pečivem.
Ke zdobení se používaly i ozdoby z
vaty, papíru, ze slámy, dřeva nebo
jiných přírodních materiálů. O něco
později se začaly používat křehké
skleněné ozdoby. 

KAPR
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je
též zvykem velice mladým. Ryby se
totiž na stolech našich předků v tento
den prakticky nevyskytovaly. Jedly se
především polévky a luštěninová jídla.
Hrách, hrachová polévka či "pučálka",
což je jídlo z naklíčeného hrachu, se
hojně vyskytovala, protože prý
zaručovala strávníkům hojnost na celý
příští rok. Dále se na stolech
objevovaly houbové omáčky, čočka,
"kuba", sušené a vařené ovoce nebo
krupičné a kukuřičné kaše polité
medem nebo sirupem.
Ryby byly nejprve záležitostí bohatých
měšťanů, na vesnici opět začaly
pronikat až ve 20. století. Dnes je
neodmyslitelnou součástí vánočního
stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v
trojobalu a usmažený. Nejstarší recept
na smaženého kapra je doložený v
Domácí kuchařce M. D. Rettigové z
roku 1895 a první tištěný recept, kdy
byl doplněn bramborovým salátem
datujeme na rok 1924.
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ROZKROJENÉ JABLÍČKO
Po štědrovečerní večeři si každý
může rozkrojit jablko, napříč, tedy
kolmo na stopku. Kdo ve svém
jablku nalezne pěticípou
„hvězdičku“ ze zdravých jadérek,
může být spokojen. V příštím roce
ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je
jádřinec červavý, lze se nadít nemoci.
A když místo pěticípé hvězdičky jsou
jadérka uspořádána do tvaru křížku,
hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci
výběrem zdravého, velkého jablka. Z
délky oloupané slupky předpovídali
naši předci délku života. Podobnou
informaci jako jablka podle tradice
ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve
čtyřech nalezne zdravá jádra, bude
sám zdravý celý rok. Ze skořápek
ořechů se dělaly lodičky s drobnými
svíčkami a pouštěly se po vodě. Její
plavba předznamenává životní
dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží
dlouho svítit, čeká majitele život
dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička
pustí na volnou vodu, dotyčný se
vydá na cesty, drží-li se při břehu,
zůstane doma.

JEŽÍŠEK
Po štědrovečerní večeři nastává
okamžik, na který se mnohé české
děti těší celý rok. Rodina se
shromáždí kolem rozsvíceného
vánočního stromečku, pod nímž se
kupí zabalené dárky.

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍŠTĚDROVEČERNÍ MAGIE
V lidové tradici patřil Štědrý den k
nejvýznamnějším dnům pro
magické úkony, jimiž si lidé chtěli
zajistit ochranu před zlými silami,
zdraví, štěstí, dobrou úrodu a
plodnost dobytka i drůbeže. Lidé se
pokoušeli věštit a nahlédnout tak do
tajemství svých osudů a také
čarovnými praktikami ovlivnit svoji
budoucnost. Štědrovečerní večeře
byla slavnostní rodinnou událostí,
která získala pro svůj mimořádný
význam charakter obřadu. Bylo při
něm třeba dbát na určitá pravidla a
provádět úkony, v nichž se výrazně
mísily pohanské rituály s
křesťanskou obřadností. Za stůl se
usedalo, když vyšla první hvězda.
Před večeří musely být obstarané
všechny práce kolem domácnosti i
hospodářství a během večeře nesměl
nikdo od stolu vstát, protože by to
přineslo neštěstí. Nohy stolu obvázal
hospodář řetězem nebo provazem,
aby držela rodina při sobě. Na stole
ležel pecen chleba a další plodiny,
prostřednictvím tohoto zvyku se
vzdávala čest pokrmům celoroční
obživy. Důležité bylo, aby byl na stole
jídla dostatek, což mělo zaručit
dostatek i v následujícím roce. Pro
dosažení dostatku peněz se pod talíř
dávaly mince nebo rybí šupiny. Při
večeři musel být počet stolovníků
vždy sudý, lichý věštil neštěstí nebo
úmrtí v domě. Leckde přizvali ke
stolu třeba žebráka nebo alespoň
prostřeli talíř navíc pro nečekaného
hosta. O Štědrém večeru se také
dodržovaly zvyky vztahující se k
mrtvým např. se stůl po večeři
neuklízel a nechávalo se na něm jídlo
„pro dušičky“. 



SVATÁ NOC A PŮLNOČNÍ MŠE
Po Štědrém večeru přichází Boží hod
vánoční – svátek Narození Páně, hlavní
den Vánoc. Je tomu asi dva tisíce let, co
se v městě Betlémě narodilo matce
Marii a jejímu manželovi Josefovi dítě
– chlapec. Připutovali z Nazaretu, a
protože nemohli najít v Betlémě
nocleh, porodila matka syna Ježíše ve
chlévě. Té noci zářila nad Betlémem
jasná hvězda jako znamení, že tu leží v
jeslích na seně dítě, které změní svět.
V čase spojujícím Štědrý den s Božím
hodem vánočním se na počest narození
božího syna slouží první ze tří
vánočních mší a to půlnoční. Advent již
skončil a začaly vánoční hody, pro
křesťany i hody duchovní. Chrámy jsou
slavnostně vyzdobeny a vše je
uchystáno k slavnostnímu obřadu.

 
TICHÝ SVÁTEK

 
Boží hod vánoční je dnem naplněného
očekávání. Po hlučných oslavách
narození božího dítěte nastalo ztišení. O
„tichý svátek“ se postarala církev, která
koledování pro tento den vyloučila, aby
alespoň svátek Narození páně slavili
věřící důstojně, účastí na mši,
rozjímáním, v rodinném kruhu a bez
návštěv.
  
čerpáno z knihy Český rok od jara do
zimy od Milady Motlové
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍPodle tradice je sem nepozorovaně
přinesl Ježíšek. Na rozdíl třeba od Santa
Clause tato postava nemá žádnou
ustálenou vizuální podobu. Také
způsob, jakým k dětem přichází,
zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je
zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož
dětství je o Vánocích zdůrazňováno.
Děti Ježíškovi před Vánoci posílají
dopis, ve kterém ho prosí o to, co by si
přály pod stromečkem nalézt. Původně
v českých zemích nosíval dárky sv.
Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla
až v devatenáctém století z Německa.
České děti z obou tradic vytěžily
maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš,
tak Ježíšek.

KOLEDY A KOLEDOVÁNÍ
Tradice koledování sahá v českých
zemích až do středověku a ještě v
nedávné době byl tento zvyk součástí
především venkovského prostředí.
Koledníci obcházeli stavení, zpívali
písně a za přání všeho dobrého
dostávali od hospodářů výslužku.
Zpívaly se koledy, které neobsahují
téma narození Krista, ale oslovují
hospodáře a hospodyni s přáním
zdraví, rodinného štěstí a hospodářské
prosperity. Hlavní dobou koledování
bylo období mezi Štědrým dnem a
svátkem Tří králů (6.1.). S tradiční
vánoční koledou je spojen například
svátek Sv. Štěpána (26.12.). Hlavním
důvodem pro nastalé veselí bylo
dohánění toho, co jim rituální klid
předchozího dne zapovídal.  
Na sváteční atmosféře Vánoc mají
velký podíl právě koledy. Dnes se za
koledy většinou považují všechny
písně s vánočními motivy. Původně
byly koledami chápány lidové písně s
tématikou Kristova narození a Vánoc. 



VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
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Ohlédnutí za společenským
 životem v domově 

IV. čtvrtletí 2022, září -listopad
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Jednou za čtvrt roku se v domově pravidelně
konají oslavy jublilantů z řad klientů, jejichž
narozeniny připadly na uplynulé čtvrtletí. K
narozeninám jim přichází popřát paní ředitelka,
zástupci města Zlína, případněi zástupci obce
Lukov. Vždy se mohou zúčastnění těšit na vše, co
ke správné oslavě patří - přípitek, gratulaci, dárky,
květiny, kávičku a k ní něco dobrého. 

Oslava jubilantů



Výlet do Zlína
V pátek 7.10.2022 nám bylo počasí nakloněno, a
tak si mohli naši klienti naplno užít výlet do
Zlína. Dopravu nízkopodlažním bezbariérovým
autobusem MHD nám zajistil KÚ Zlínského
kraje, doprovodu se ujali studenti Střední
zdravotnické školy Zlín. Klienti s údivem
sledovali proměny města, zejména areálu Svitu a
prošli se po okolí další dominanty Zlína -
obchodního domu Prior. Na závěr nechybělo
kafíčko a něco dobrého k tomu. Pro všechny
zúčastněné to byl velký zážitek.
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Konec září nám v domově
zpříjemnilo vystoupení ženského
pěveckého sboru Kassiopea z
Olomouce. Pěvecké vystoupení
bylo dárkem v projektu Ježíškova
vnoučata a všichni přítomní si ho
moc užili. Domovem se nesl
krásný zpěv a známé melodie. 
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Naše šikovné aktivizační
pracovnice i v uplynulém
období připravily pro klienty
mnoho rozmanitých ručních
prací. S pomocí šablon se
malovalo na plátěné tašky. Ze
samotvrdnoucí modelovací
hmoty se vykrajovaly tvary a ty
se poté ještě vymalovávaly. A
také jsme popustili uzdu
fantazii při tvorbě dekoračních
květinek z filcu.

Pěvecký sbor Kassiopea

Ruční práce

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063545378426&__cft__%5b0%5d=AZXxM62cSeEeiTmIADkoJMlzT5ZOP5DHrkTyKXPnnLR3AGsJO9Y8VLIlsYlKo4iQksiLkYYKScp1EcPuqWOF3PmKlUhwrgsrolM3Af6vTuyDw6XUSod1EMO3_igLic3A-hQKOc9T9vad-zO_I6rkmio6_Tl0LHCfpW4YSbGI5WLfKHPrc2nraPasCh5xsZaMohI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/?__cft__%5b0%5d=AZXxM62cSeEeiTmIADkoJMlzT5ZOP5DHrkTyKXPnnLR3AGsJO9Y8VLIlsYlKo4iQksiLkYYKScp1EcPuqWOF3PmKlUhwrgsrolM3Af6vTuyDw6XUSod1EMO3_igLic3A-hQKOc9T9vad-zO_I6rkmio6_Tl0LHCfpW4YSbGI5WLfKHPrc2nraPasCh5xsZaMohI&__tn__=kK-R


Také vaření a pečení nás v předešlém
období zaměstnávalo. Hodně jsme
zpracovávali sezónní plodiny a taky jsme si
připravili některé jídla nebo moučníky, na
které jsme prostě jenom dostali chuť.
Pochutnali jsme si na domácím křupavém
řízečku. Ze sklizené mrkve jsme si udělali
mrkvový salát. Ke kafíčku jsme si upekli
domácí štrůdl a šátečky. Z jablek jsme si také
usušili křížaly a ukuchtili jablečný kompot.
Další sladkou pochoutkou byla kefírová
roláda s marmeládou a banánem a chuť na
slané jsme uspokojili výborným bramborák
se zelím a slaninou i šneky z listového těsta.  
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Vaření a pečení
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Smyslové aktivizace na téma podzim
V minulém období jsme se hodně
věnovali aktivitám s nádechem
podzimu. Pracovali jsme hlavně s
materiály, které najdeme všude
kolem nás. Vytvářeli jsme výzdobu
domova z přírodnin, prohlédli
jsme si košík plný hřibů a dalších
darů lesa, pochutnali jsme si na
houbové smaženici. Louskali jsme
ořechy a vyrobili jsme dušičkové
věnce. Zapojili jsme se i do mnoha
dalších kreativních činností.



Folklórní soubor Kašavjanka
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V pátek 11.11.2022 nám
přijel do domova zazpívat
ženský soubor Kašavjanky
se svým pásmem lidových
písní. Vystoupení těchto
sympatických dam nám
zpříjemnilo odpolední čas
a doufáme, že k nám zase
brzy zavítají.

Dušičkové setkání
Ve středu 2.11.2022 v den
Památky zesnulých jsme v
zahradě uspořádali dušičkové
setkání. Poslechli jsme si
hezká slova a zapálili jsme
svíčky za všechny naše blízké,
kteří už tady s námi nemohou
být. 



Stařenka Smetanová, která bydlela v
malém srubovém domku u cesty
vedoucí přes brod k Pasekám,
vypravovala dětem, které za ní
přicházely, o starých časech, jak to
kdysi v Lukově bývalo.
Vypravovala, že na mnoha místech
na loukách, u potoků a potůčků a
blízko rybníků bývala mokřiska, do
nichž se často propadávala nejen
zbloudilá zvířata, ale i lidé, kteří za
tmy sešli z cesty. V těchto místech od
jara až do zámrazu bylo v noci vídat
světélka, která kmitala, znenadání se
objevovala, hned tu a opět na jiném
místě. Často jich bylo vidět několik,
jindy jen jediné, sotva znatelné
světélko. Ta světélka, to prý byly
bludičky, které prý svítily na pravou
cestu, a to byly bludičky s modravým
světélkem. Jiné zase svítily žlutě a
sváděly do záhuby každého, kdokoli
šel za jejich kmitavou září.

V Lukově žil sedlák, kterého to často
táhlo do hospody. Zdržel se tam
často až do půlnoci a teprve pak
vycházel z hospody celý zmámený,
nevěda, kterou cestou se dát. Místo
domů dostal se daleko od svého
obydlí a potom venku, někde pod
stromem, přečkával noc až do rána. 
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BLUDIČKY U BEZEDNÍKU
Jedenkrát, polospící, zabloudil a
dostal se až do mokřin pod hrází
Bezedníka. Přes tato nebezpečná
místa vedla klikatá pěšina. Stačilo
stoupnout l krok stranou a už se pod
ním bažina propadla. Noc byla
tmavá, a náš zbloudilec nevěděl, kde
se nachází. Jak se tak rozhlížel,
spatřil před sebou v dálce nad
mokřisky světélko, které jako by
přecházelo z místa na místo, zaniklo
a opět se objevilo. Ukázalo se na
jedné straně mokřiny a vzápětí na
straně druhé. Zanedlouho se kolem
něho rozhořelo mnoho světélek, z
nichž nebylo ani jedno modré.
Teprve teď poznal, že se ocitl mezi
bludičkami, které ho chtějí zahubit.
Už se bořil hluboko, už sotva
vytahoval jednu nohu za druhou,
aby udělal krok. Poznal, že je zle,
protože stále vidí jen bludičky žlutě
svítící, ať se obrátí na kteroukoli
stranu. Marně se rozhlížel kolem
sebe, neuvidí-li někde modré
světélko bludičky, která by ho
vyvedla z tohoto bludiště.
V největší tísni ještě jednou pohlédl
na opačnou stranu za sebe a tam v
dálce viděl mihotavé světlo bludičky
s modrým plamínkem, ukazující
nešťastníku směr, kudy se má dát,
aby se zase dostal na pěšinu. Po
velké námaze se mu to konečně
podařilo, a tak se zachránil před
jistou záhubou.

Z knihy Lukovské pověsti
od Rudolfa Matouše
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Opilec se vrací ze
silvestrovské zábavy:

"Prosím vás, jak se
dostanu na nádraží?"

"Musíte jít stále
rovně..."

"A do prdele! Tak to se
na nádraží dneska

nedostanu!"

Do nového roku zvesela
„Děti, přece jenom
bude k večeři ten

kapr!” oznamuje na
Vánoce maminka. „Ale

vždyť ho snad šel
tatínek pustit do

rybníka, ne?” zamračí
se Filípek. Maminka
vysvětluje, jak se to
událo: „Tatínek šel

kapra skutečně pustit
do rybníka, ale když ho
tam házel, nevšiml si,

že je zamrzlý a
chudáka kapra zabil!”



Řešení: ZA NĚCO STOJÍ
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MOZKOHRÁTKYMOZKOHRÁTKY

Toto číslo připravili : Klára Jašková, Hana Zarembová, Michaela Procházková -
ředitelka DS, ve spolupráci s klienty DS. Použité materiály: Wikipedie, Pinterest,

archiv DS.

SUDOKU

VÁNOČNÍ OSMISMĚRKA

ČESKÁ MĚSTA


