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Vážení klienti, kolegové a kolegyně.  

Několik postřehů z ukončených akcí roku 2018, probíhajících a 

plánovaných prací na druhou polovinu roku 2018. 

- Zahájili jsme práce na prováděcí projektové dokumentaci rekonstrukce 

rozvodů pitné vody v hlavní budově. V současné době je prováděcí 

projekt objednaný. 

- Byla provedena instalace světla veřejného osvětlení  za prádelnou 

- Provedli jsme prodloužení výběhu pro kozy v terapeutické zahradě 

- Byla provedena oprava vstupu do sklepa pod oddělením II.C 

- Byla provedena oprava přečerpávací stanice v šatnách žen 

- Byla provedena oprava a výměna čerpadel septiku u Hájenky 

- V době vegetačního klidu jsme provedli odstranění nebezpečných částí 

stromů v zámecké zahradě ohrožující zdraví klientů a zde pohybujících se 

osob.   

- Byl instalován nový přístřešek pro část techniky u haly technického 

zázemí v zámecké zahradě 

- Na oddělení II.C jsme instalovali nové posuvné, elektricky ovládané 

vchodové dveře do sesterny  

Informace z domova 
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- V současné době probíhá výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce 

hospodářských prostor Hájenky“. Pokud bude vše administrativně 

v pořádku měla být stavba zahájena v letošním roce, předpoklad 

v 07/2018. Upozorňujeme všechny klienty i zaměstnance, že bude 

v těchto částech omezený pohyb a bude nutné dbát zvýšené pozornosti 

v místech výstavby. 

- V letošním roce se plánuje i „Rekonstrukce kotelny“, kdy jsme nechali 

dopracovat projektovou prováděcí dokumentaci pro systém s kogenerační 

jednotkou (pro úsporu elektrické energie). Tato akce je ve fázi před 

vyhlášením výběrového řízení na dodavatele. 

- Zadáno dodavateli  byl nátěr mříží oken hlavní zámecké budovy a 

výmalba části technických a klientských prostor. V akci výmalby se 

počítá i se stavební opravou a výmalbou prostor společenské místnosti na 

nádvoří. 

- Zadána dodavateli byla i oprava osvětlení chodeb klientských a 

technických prostor 

- Zadána byla dodavateli oprava elektropřívodů rozvaděčů hlavní zámecké 

budovy a dodávka nových rozvaděčů v prádelně 

      

Chystané opravy a projekty k realizaci 2018: 

1/ Našim zřizovatelem JMk byly uvolněny finanční prostředky na 

elektrifikaci vjezdových bran do našich zámeckých prostor a na prováděcí 

dokumentaci nových domků na volném prostranství před Bílým domem a 

Hájenkou, jako projekt humanizace celého našeho zařízení.  Máme 

přislíbeno od našeho zřizovatele zafinancování  této  akce v roce 2019.    

3/ Pokud bude vyhlášen dotační titul z Programu restaurování nemovitých 

kulturních památek na rok 2018, provedeme plánovanou opravu 

historických prvků zámecké kaple 
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- Postupně probíhají revize a servisní práce na technických zařízeních 

organizace, údržba zámecké zahrady atd. 

- Máme zažádáno u našeho zřizovatele JMk  o finanční prostředky na 

havarijní stav pro provedení  rekonstrukce mostu přes Zlatý potok cesty 

ke hřbitovu a kompletní výměnu plošin pro imobilní na chodbě u 

návštěvní místnosti v krčku pod věží směr na oddělení II.C 

- Pokud nám finanční prostředky dovolí, provedeme v letošním roce 

pasport kamenných prvků fasády hlavní zámecké budovy a osvětlení 

cesty ke hřbitovu 

- V dynamickém nákupním systému máme zažádáno o nový varný kotel do 

gastro-provozu, dezinfikátor podložních mís, konvektomat a průmyslovou 

pračku do prádelny 

- Doplnění kamerového systému k zemědělské účelové stavbě v zámecké 

zahradě a terapeutické zahradě 

- Bude dokončena dodávka  automatických dveří do vchodu z chodby do 

I.A oddělení 

 

Nákupy vybavení pro klienty: 

- Byly zakoupeny polohovací křesla ELYSSE  

- Objednány jsou masážní židle pro rehabilitaci a nové lavičky do zámecké 

zahrady  

- Objednán je i nový prvek na dětské hřiště – řetězová dvouhoupačka, který 

se bude instalovat v 07/2018 

- Jsou objednány nové prvky do kuchyňky oddělení II.C 

 

      

O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v příštím zpravodaji. 
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Milan Kulich, vedoucí technicko-provozního úseku 

 

 

 

 

Vchodové dveře do sesterny II.C 
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Co se událo v měsíci květnu na I. A oddělení?  

Květen se ve všech směrech vyvedl. Počasí nám přálo, takže jsme se 

ze sněhově bílé zbarvili na pěkný bronz. Navíc byl celý měsíc plný 

akcí. A to my máme moc rádi. Proto se nás držela i dobrá nálada. 

Na 1.A oddělení jsme se hned z kraje měsíce vrhli na bramboráky. 

Samochvála sice smrdí, ale já s ní šetřit rozhodně nebudu. Protože 

naše bramboráky to je prostě gurmánský zážitek ☺ 

Několikrát jsme se také sešli na nádvoří s klienty z jiného oddělení. 

Což bylo vždy velice příjemné.  

Taky nesmím zapomenout zmínit výlet do zoo v Hodoníně, kde se 

nám moc líbilo. Zároveň doporučuji těm, kteří tam ještě nebyli, aby se 

tam určitě ještě letos vypravili.  

V květnu přijelo na přátelské utkání v petanque družstvo z domova 

v Újezdě. A v přátelském duchu bylo i poraženo. 

Na závěr bych ráda zmínila naše dýchánky v místním pivovaře. 

Jedním slovem – paráda! 

Přeji všem i nadále slunečné dny, pohodu na pracovišti a pěkné 

dovolené. 

Ohlédnutí za květnem 
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                                                 Naděžda Krošláková, DiS.-I.A oddělení    

 

        Co se událo v měsíci  květnu na I.B oddělení?                      

Měsíc květen nám přál hezkým počasím, tak jsme chodily 

s klientkami do naší zahrady. Četli jsme si tam knihu na pokračování 

nebo trénovaly naši paměť. V půli měsíce jsme se vydali s klienty na 

výlet do hodonínské zoologické zahrady, kde jsme strávili velice 

příjemné dopoledne. Dvakrát nás v květnu navštívily holky se 

zvířecími mazlíčky. Tato návštěva se pokaždé setká s velkým 

nadšením od našich klientek. Také jsme věnovali tento měsíc 

pozornost našim chuťovým buňkám a nechaly jsme si ugrilovat naše 

oblíbená kuřata. Byla fakt výborná😊.  

Už se zase těšíme, co nám červen nadělí . 
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                                                    Ivana Dvořáková, DiS. – I.B oddělení   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Co se událo v měsíci  květnu na II.C  oddělení? 

Měsíc květen jsme začali společně s obyvateli I.A oddělení 

vzpomínkami na události roku 1945. Někteří z nás se za války 

narodili, jiní měli 10-12 roků a vybavovali si okamžiky z té doby. 

Využíváme pěkné počasí k vycházkám do parku, pozorování přírody, 

kvetoucích stromů. Těšíme se na pravidelné návštěvy pejska a 

králíčka. Také trénujeme mozkové závity luštěním křížovek do 

soutěže Křížovkářská liga. 

V terapeutické zahradě jsme vypleli záhony bylinek i nádherně 

rozkvetlé růže. O bylinkách jsme si povídali a poznávali je očima i 

podle vůně. Někteří z nás navštívili ZOO Hodonín, někteří pivovar v 

Sokolnicích - v návštěvách budeme pokračovat. 
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                                                        Helena Procházková- II.C oddělení                                                                              

 

 

 

  

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Pátek 1.6.         bramboráky 

Úterý 12.6.       návštěva pivovaru Sokolnice 

Čtvrtek 21.6.    palačinky 

Středa 27.6.      posezení u kávy – téma: naše školní léta a prázdniny 

   

 

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Úterý 5.6.      Návštěva Panského pivovaru             
 

Středa 6.6.     Mše svatá     

Středa 12.6.   Posezení v pivovaru 

Úterý 26. 6.   Posezení v altánku 

I.B oddělení 

I.A oddělení 

Nabídka aktivizací  v květnu 
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Každé úterý, středa, čtvrtek od 13:00 – čtení na přání Vlasta Javořická 

Vycházky do parku podle počasí. 

 

 

          
Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

1. 6.  Zpívánky na nádvoří -  bylinkové čaje 

5. 6.  Posezení v pivovaru 

12. 6. Pečeme štrůdl 

27. 6. Hody našeho mládí 

 

Každé úterý, středa, čtvrtek od 13:00 – čtení na přání – Kája Mařík 

Vycházky do parku podle počasí. 

 

             

                                                      

 

Pátek 1.6.       ZPÍVÁNKY                                 od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Pondělí 4.6.     BIBLICKÉ PŘÍBĚHY              od 10:00 hodin na oddělení 1.A 

 

Pátek 4.5.        ZPÍVÁNKY                              od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Středa 6.6.     MŠE SVATÁ                             od 10:00 hodin v zahradě 

     BESEDA O MYSLIVOSTI     od 13:00 00 hodin na I.A ddělení 

II.C oddělení 

Nabídka celodomovních aktivit v  červnu 
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Pátek 8.6.       ZPÍVÁNKY                                 od 10:00 hodin na I.A oddělení 

                                                                           

Neděle 10.6.    VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD       

 

Pondělí 11.6.     ZOOTERAPIE               od 10:00 hodin na všech odděleních 

 

Čtvrtek 14.6.    ZPÍVÁNKY                          od 10:00 hodin na  I.A oddělení 

 

Pondělí 18.6.     BIBLICKÉ PŘÍBĚHY         od 10:00 hodin na I.A. oddělení 

 

Středa 20.6.      PETANQUE BLANSKO         odjezd 8:00hodin       

 

Čtvrtek 21.6.        PŘEDÁVÁNÍ CEN KŘÍŽOVKY od 10:00 hodin na I. A 

oddělení 

 

Pátek 22.6.       ZPÍVÁNKY                               od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Sobota 23.6.     KONCERT VIVALDY           od 20:00 hodin nádvoří 

 

Neděle 24.6.     KRÁL LÁVRA divadlo           od 15:00 hodin v jídelně 

 

Pondělí 25.6.    ZOOTERAPIE                 od 10:00 hodin  odděleních 

 

Středa 27.6.     LOSOVÁNÍ KŘÍŽOVEK       od 14:00 hodin DPS Věstonická 

 

Čtvrtek 28.6.   DĚTI Z Telnické ZŠ - malování   od 9:00 hodin nádvoří  

 

Pátek 29.6.      ZPÍVÁNKY          od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

 

 

Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity 

z organizačních důvodů.            
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Burian Antonín 

Chlup Jan 

Kachlířová Antonie 

Koláčková Pavlína          

Mácová Marie    

Masař Václav     

Ráček František    

Ševčíková Marie 

Švarc Zdeněk 

Toman Rostislav 

Zichová Květoslava                     

                                                                 
       Naši zaměstnanci:  
Kašpaříková Andrea 
Makrlík František 
Burianová Kamila 
Macháčková Ludmila 

Krošláková Naděžda 
 

                                  Blahopřejeme!  

V měsíci  červnu slaví své narozeniny 
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 1. Je mazaný, má pod........ 

 2. Převléká .....tak, aby měl z věcí vždy co největší prospěch. 

 3. Stále chybuje, dělá jednu ..... za druhou. 

 4. Budeme si muset utáhnout ..... a uskromnit se. 

 5. Práskl do ..... a byl pryč. 

 6. Kam vítr, tam ..... 

 7. Máme z ostudy ..... 

 8. Nač stahovat ....., když brod je ještě daleko. 

 9. Jsou zasnoubeni, už je ruka v ..... 

10. Nevydržel na jednom místě, měl snad ..... z toulavého telete. 

11. Určitě víš, kde tě tlačí ....., a v čem by ses tedy měl zlepšit. 

12. Ženská ..... všechno schová. 

13.  ....... dělají člověka. 

14. Pěkně mu vyprášili ..... 

15. Zvyk je železná ..... 

16. Zaklepal 

17. Bližší ..... než ....... 

Z knihy Jitky Suché pro Vás vybrala                    Helena Procházková                                                                  

                                                                         pracovnice II.C oddělení   

Doplňte součást oděvu do rčení: 

 



13 

 

 

 

 

Díky letošním výkyvům počasí se mnozí z nás dosud potýkají 

s potížemi jako je bolest v krku, kašel a nejčastěji rýma. Pokud se 

nejedná o specifickou-alergickou rýmu, stačí jen používat kapesník, 

eventuelně nějaké kapky z lékárny a rýma, jak se říká, za týden nebo 7 

dní odezní. 

Můžete také využít přírodní účinky Rýmovníku, který se stal 

v poslední době populárním. 

Jeho základní složkou je vonná silice, která svou vůní připomíná 

eukalyptus nebo šalvěj, takže v místnosti, kde je umístěný, pomáhá při 

dýchacích obtížích a ucpaném nose. Čerstvé listy lze použít i při 

vaření – hodí se ke zvěřině, hovězímu, jehněčímu a kuřecímu masu.  

Odvar z listů se používá ke snížení cholesterolu a tlaku. 

Při rýmě a dýchacích potížích se listy rozemnou prsty, aby se 

uvolnily vonné silice a vdechujeme-inhalujeme. Můžete si lístky dát 

do misky s vodou na topení, aby se vypařovaly do ovzduší místnosti. 

Čaj-odvar (1 list na 200ml vody) se používá také při bolesti žaludku, 

ledvinové a střevní kolice, při žlučníkových a ledvinových kamenech. 

Zevně podporuje hojení drobných ran a popálenin.  

Je možné jej využít jako repelent, protože mšicím a mouchám nevoní.  

A nakonec také jako již zmiňované koření v kuchyni. 

Rýmovník se pěstuje jako pokojová rostlina, může být přes léto 

venku, ale mráz jej zničí. Je nenáročný na půdu, vyhovuje mu 

každoroční přesazení do o málo větší nádoby. Nesnese přemokření, 

pak listy černají a odpadávají. 

                                                Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku 

Rýmovník 



14 

 

                                                              

    

Když jsme jednou navštívili Václava Černého na ulici Jugoslávských 

partyzánů, zvonili jsme nejprve dlouho na zvonek. Nikdo neotvíral. Po 

chvilce jsme slyšeli kroky na schodech. Paní Černá zavolala: "To je 

asi u nás Vašku!" Když ti dva přišli k nám, Václav položil otázku: 

"Jste od policie?" My jsme řekli:" To nejsme pane profesore." On nás 

pozval dál do bytu. Paní řekla, že jsme asi studenti. My jsme 

odpověděli:" To už bohužel nejsme." Přinesli jsme panu profesorovi 

ekumenickou bibli a nějaké knížky, které on napsal. Václav Černý 

sepjal ruce: "To tedy může být pěkný průšvih! Plnou tašku Václava 

Černého." 

Po válce byl jeho život pestrý. Zapojil se hned do protinacistického 

odboje. Znal o tom nejrůznější podrobnosti. Za války byl krátce 

uvězněn a potom osvobozen Rudou armádou. Byl jmenován členem 

České národní rady, hlavního orgánu protinacistického odboje. Ani po 

válce to neměl příliš lehké. V r. 1949 byly na universitě prováděné 

tzv. prověrky. Účastnili se jich zejména mladí komunisté. Černému 

pokládali nesmyslné otázky, zda nekolaboroval za války. Pan profesor 

těm studentům odpověděl, že jim může ukázat svůj zjizvený zadek. V 

této době redigoval zejména tzv. Kritický měsíčník, který byl již za 

války pokládán za orgán protinacistického odboje. Uveřejnil v něm 

bez obav články komunistů i Židů. Nakonec redaktoři nejrůznějších 

Návštěva na ulici Jugoslávských partyzánů 
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tehdejších československých časopisů dostali otázku, co soudí o 

průběhu války a zejména o vraždě Heydricha. Černý ten dopis hodil 

do koše se slovy: " Takové svinstvo si nezaslouží být publikováno pod 

jménem českého autora." Nakonec v tomto časopise uveřejnil článek o 

významném českém básníkovi Jiřím Ortenovi, který měl být povolán 

do transportu. On se však vrhl pod gestapácké auto, dostal se do 

nemocnice a tam ho uložili na normální pokoj. V pokoji s ním ležel 

jeden český spolubydlící, ten však odmítl sdílet s Židem stejný pokoj a 

Žida pak umístili do židovské nemocnice, ,, kde nebyly žádné léky". 

Orten umíral v úplném osamocení. Árijské noviny tzv. "árijský boj" 

psali o tom, že Černý publikoval židovské básně stejně statečně jako 

Židy. Publikoval i komunistické autory. např. Zdeněk Nejedlý se stal 

autorem jednoho z těchto článků. Brzy se však Nejedlý zachránil 

útěkem do Sovětského svazu. Tím Černému ještě velmi pomohl. 

Černý v té době přes Francii udržoval kontakty domácího odboje s 

legálním prezidentem Československa Edvardem Benešem. Své 

dopisy skrýval v cigaretě. Když vstoupili gestapáci do vlaku, tak 

prostě ten dopis típl. Benešovi došla zpráva. Později Václav Černý za 

války kontaktoval některé komunistické intelektuály, např. Václava 

Vančuru. Po válce směl zase přednášet na Karlově univerzitě. Jeho 

přednášky byly hojně navštěvované i studenty, kteří studovali jiné 

obora než romanistiku a kumparativní literaturu. Na univerzitě vydržel 

pouze do r. 1950, kdy tzv. prověrkové komise složené převážně z 

komunisticky smýšlejících studentů ho vyrazili z univerzity. On sám 

ty studenty jmenoval "klukokracie". Po vyhození z univerzity směl 
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krátce pracovat v Ústavu pro světovou literaturu. Muž, který ho 

přijímal se ho ptal: "Co soudruhu profesore umíte?" Černý odpověděl, 

že zná světovou literaturu. Soudruh mu odpověděl, že s jeho 

kvalifikací zde neuspěje. Prof. Černý pak působil v Ústavu pro 

světovou literaturu. Překládal tam romány ze španělské literatury, 

jmenovitě dona Quichota od Cervantese. Přeložil také 10 novel z 

francouzštiny. Na Karlovu univerzitu se vrátil až v r. 1968. Ani tam 

však dlouho nepobyl. Přišel rok 1969. Václav Černý byl opět z 

univerzity vyhozen. Sám jsem chodil na jeho přednášky. V r. 1969 

nám pan profesor opět oznámil, že zase nesmí přednášet. Byl už v 

důchodu, proto publikoval hlavně u Škvoreckých v Kanadě. Tam 

napsal např. své Paměti. Zařadil se však mezi pracovníky v samizdatě 

v edici Petlice redigovanou Ludvíkem Vaculíkem. Publikoval tam 

vlastní studie a eseje v literatuře. Vyšly pak po r. 1989 pod názvem 

Studie z moderní světové literatury a studie české literatury. Zemřel 

na konci 80 tých let. Jeho pohřeb byl však mohutnou demonstrací 

samizdatových spisovatelů a jeho přátel. Jeho paní jsem na pohřbu 

kondoloval a ona si na mě dokonce vzpomněla. Velice mě to potěšilo. 

Při tom pohřbu jsem poznal i budoucího prezidenta Československé 

republiky Václava Havla, kterého jsem poznal právě při několika 

návštěvách v bytě Václava Černého. Tím skončil vlastně život 

velkého a čestného českého vzdělance 20. století. Jeho dílo je však i 

dodnes živé. Vyšlo například v edici Atlantis hned po revoluci. Byl to 

jediný docent, který se habitoval u F. X. Šaldy. Uměl také 

humoristicky hodnotit literaturu 70.tých let. O Janu Kozákovi 
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známému kolaborantovi např. prohlásil, že si ho váží méně než té 

hole, kterou by o něj nejraději přerazil. Hodnotil vysoce zejména 

českou exilovou literaturu. Napsal např. doslov ke známým v exilu 

vycházejícím čes. spisovateli Karlu Pechovi. Vyšlo také jeho souborné 

dílo.  

 

Václav ČERNÝ 

* 26. 3. 1905, Jizbice (u Náchoda)  

† 2. 7. 1987, Praha  

Literární historik, kritik a esejista, komparatista, romanista, překladatel, editor 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=357&thmb&id=780 

                      Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH, klient II.D oddělení 
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Lidi si získáš tak lehce, 

 jestliže se k nim chováš šetrně. 

Konec konců má každý v srdci koutek, 

kde se skrývá dobrota, víra a láska.  

Musíš jen vědět, jak taková srdce oslovit. 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAajTvtI2Bs6jHN5RsX0asJ0Nnlun61-IS1rmPMxfBVZt5MUDEuw 

                                           Anna Konečná, klientka II.F oddělení 

 

Přátelství 
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V úterý 22.6. jsme se vydali s jedenácti odvážnými klienty našeho 

domova na vzdálenější výlet, než je návštěva cukrárny v Otnicích (i 

když tam taky jezdíme moc rádi😊). Cílem naší cesty byla malebná, 

malá zoologická v Hodoníně. Pro náš výlet jsme si nemohli vyprosit 

úžasnější počasí. Ten den svítilo nádherně sluníčko, ale nebylo tak 

moc horko, větřík příjemně pofukoval. Pomalými krůčky a občasným 

zastavením na lavičkách jsme si prohlídli všechna zvířata, které tam 

chovají. Společně jsme se shodli, že to byla moc hezká a zajímavá 

procházka.  Na závěr jsme si sedli v areálu u kiosku a občerstvili jsme 

se kávou, zmrzlinou nebo oblíbeným pivečkem 😊. A už jsme si 

naplánovali další výlet do zvířecí říše. Nechte se překvapit kam…. 

 

 

 

Návštěva zoologické zahrady v Hodoníně 
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Nina DIVÍŠKOVÁ se narodila 12.července 1936. Otec Karel 

Divíšek, byl zakladatelem jeskynního potápění, ji vedl ke sportu. 

Maminka Elmarita, která byla divadelní pedagožkou zase k tanci. 

Nakonec ji uchvátila divadelní prkna. Její sestra Tamara je výtvarnicí, 

zabývající se keramikou. 

Vystudovala DAMU (zde se seznámila se svým budoucím manželem, 

hercem Janem Kačerem). S některými spolužáky po ukončení studií 

přijala první angažmá v Ostravě v divadle Petra Bezruče. Po šesti 

letech se přesunula do Činoherního klubu a to na celých 35 roků. Od 

roku 2000 zůstává na volné noze a spolupracuje s různými divadly, 

např. s divadlem v Dejvicích, v Příbrami, s divadlem ,,Na prádle“, 

v Řeznické či se Švandovým 

divadlem. 

Za sebou má mnoho divadelních i 

filmových rolí. Zahrála si například 

ve hře ,,Podivné odpoledne doktora 

Zvonka Burkeho“, ,,Zločin a trest“, 

,,Bitva na kopci“. 

Z filmů ve kterých si zahrála 

jmenujme například ,,Začátek 

druhého podzimu“, ,,Žebrácká 

opera“, ,,Hat-Trick“, ,,Hranice 

stínu“, ,,Kytice“, ,,Takový slušný 

člověk“, ,,Cesta do Říma“, 

,,Hodinový manžel“, ,,Bastardi 3“. 

A neminula ji ani role v televizním seriálu ,,Ulice“ a ,,Vyprávěj“. 

Významné osobnosti Brněnska 
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S Janem Kačerem vychovali spolu tři dcery – Simonu, Kláru a Adélu. 

Nejmladší Adéla je také herečka a jejím manželem je též herec Martin 

Kubečák. Jejich herecké manželství vydrželo dodnes. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fb%2Fbd%2FNina

_Diviskova.jpg%2F1200px- 

Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického úseku 

 

 

                                    OKÉNKO SVATÝCH 

sv. Vít (293 – 305): Jeden z patronů českých zemí 

 

Sv. Vít (Vitus, Guy), jeden z patronů českých zemí a světec, jemuž je 

zasvěcen chrám na Pražském hradě (tj. chrám sv. Víta), přichází podle 

legendy na svět někdy kolem roku 293 našeho letopočtu v přístavním 

městě Mazara di Vallo na západním pobřeží Sicílie jako syn pohana 

Hylase. 

Jako sedmiletý je pak Vít obrácen na křesťanskou víru svojí chůvou 

Crescentií a jejím mužem Modestem. 

Když je pak Vítovi dvanáct let, začíná v Římské říši nechvalně 

proslulé pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem – Vít jako 

křesťan začíná být pro celou rodinu nebezpečím, a tak na něj otec 

naléhá, ať se své víry vzdá. 
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Vít ale odmítne – když se pak ještě císařský náměstek Valerián oboří 

na Hylase, proč Vít neuctívá římské bohy, vydá Hylas svého syna jako 

křesťana římským úřadům. 

Valerián nejprve nechá Víta zmrskat, pak jej vyslechne a dá mu lhůtu 

k rozmyšlení, zda se vzdá či nevzdá své víry – zbitý Vít se ale víry 

zříct nehodlá, naopak, v nestřežený okamžik se mu podaří z 

Valeriánova zajetí s Crescentií a Modestem uprchnout v loďce na 

Sicílii. 

Na Sicílii jsou však všichni tři zadrženi římskými úřady a mučeni – 

podle legendy je sv. Vít vhozen do kotle vařící vody, z níž se vynoří 

osvěžen, a lev, jenž je poslán, aby ho trýznil, mu prý líže nohy. 

Nakonec prý sv. Víta a Crescentii s Modestem vysvobodí z mučení 

anděl, který je odvede do Lucanie, kde pak umírají. 

Podle jiné legendy je sv. Vít po svém zadržení nejprve ponořen do 

smolného kotle a pak přetržen na skřipci… 

Sv. Vít je patronem proti hadímu uštknutí, kousnutí psem, blesku a 

bouři, též je patronem tanečníků, herců a komiků, modlí se k němu 

osoby trpící epilepsií a tzv. tancem sv. Víta (choreou). Jeho atributem 

je kohout, v českém kalendáři je svěcen 15. června.  

V českých zemích je sv. Vít uctíván jako jeden z patronů české země, 

část jeho ostatků dostává darem od německého krále Jindřicha I. 

Ptáčníka (viz Jindřich I. Ptáčník) český kníže sv. Václav (viz sv. 

http://zivotopisyonline.cz/jindrich-i-ptacnik-876-27936-kral-ktery-porazil-sv-vaclava/
http://zivotopisyonline.cz/svaty-vaclav-907-28992935-svetec-a-patron-ceskych-zemi/
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Václav), který pak nechává na Pražském hradě na Vítovu počest 

vystavět čtyřapsidovou rotundu. Král a císař Karel IV. (viz Karel IV. 

Lucemburský) pak ve 14. století získá další část 

Vítových ostatků, uložených v Pavii, a ukládá je do 

nového chrámu, stavěného na Pražském hradě 

(chrámu, jenž měl být původně zasvěcen Panně 

Marii a patronům českých zemí) – tento chrám pak 

dostává jméno chrám sv. Víta a je dodnes jedním z 

nejmajestátnějších chrámů Evropy. 

 

https://www.signaly.cz/stitky/vtipy 

Zdroje: 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fb%2Fbd%2FNina

_Diviskova.jpg%2F1200px- 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAajTvtI2Bs6jHN5RsX0asJ0Nnlun61-IS1rmPMxfBVZt5MUDEuw 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=357&thmb&id=780 

https://www.signaly.cz/stitky/vtipy 

Chcete mít svůj Zámecký zpravodaj? Pokud ano, je možné si ho zakoupit za 30,- 

Kč. Zeptejte se Vašich sestřiček.  

váš Zpravodaj 

Uzávěrka příštího čísla Zámeckého zpravodaje je 31.6.2018. Své příspěvky 

zasílejte v elektronické podobě na email stiborova@ddsokolnice.cz  

Redakční rada: MVDr. Petr Nováček, Mgr. Eva Stiborová, Věra Mrkvicová, 

Helena Procházková. 

 

 

http://zivotopisyonline.cz/svaty-vaclav-907-28992935-svetec-a-patron-ceskych-zemi/
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https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fb%2Fbd%2FNina_Diviskova.jpg%2F1200px-
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fb%2Fbd%2FNina_Diviskova.jpg%2F1200px-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAajTvtI2Bs6jHN5RsX0asJ0Nnlun61-IS1rmPMxfBVZt5MUDEuw
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