U NÁS
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„Starý člověk musí vědět, že ho máme rádi“. Seneca
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A na závěr
Úvodním slovem k Vám promluvila paní ředitelka Mašková, s klientem z oddělení
zvláštního režimu si povídala vedoucí pracoviště Cermanová, která článkem gratuluje
i cestovateli p. Zikmundovi, v bylinkách se vyzná vrchní sestra Knapová, výjimečné
osobnosti si pro Vás vybral sanitář Sicilský, vtipem pobavil sanitář Pšenička,
aktivizační pracovnice Krejčová zahradničila s p. Šebestovou…a vše dohromady
s malými přídavky poskládala staniční sestra Šmídová.

Všem Vám přejeme krásné jaro 😊
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Milí čtenáři,
leden, ve kterém jste mohli dostat do ruky poslední číslo
našeho časopisu, byl pro mnohé z nás měsícem
bilancování; zamyšlení se nad tím, co se podařilo nebo
naopak, co se nepovedlo. V našem domově, ale na
bilancování nebyl čas – všichni jsme si procházeli velmi
těžkým a smutným obdobím.
Svojí disciplinovaností, ale i s nemalou dávkou štěstí se
nám po celý rok dařilo chránit naše klienty před nákazou
virem COVID-19. Těšili jsme se na slíbené očkování, které by pomohlo případnou
nákazu zmírnit nebo dokonce porazit. Ale vždy není vše tak, jak si člověk naplánuje.
Nákaza v našem zařízení propukla, bohužel, týden před prvním očkováním. Její rychlé
šíření a agresivita, překvapila mnohé z nás. V krátkém čase onemocněla většina klientů
a skoro všichni zaměstnanci přímé péče. Museli jsme povolat dobrovolníky a
poskytovat pouze základní potřebnou péči. Nejvíce nás však zasáhl prohraný boj
mnoha našich klientů s touto zákeřnou nemocí. Jako kdyby se tudy přehnal hurikán a
svou silou zničil hluboce zakořeněné stromy, které ještě nějakou dobu mohly přinášet
radost všem, kteří je milovali.
Pro nikoho z nás nebyl začátek roku lehkým obdobím. Pandemie s sebou přinesla
obrovskou psychickou zátěž pro zaměstnance, ale i klienty, kteří museli setrvávat
v izolaci od svých blízkých. O to smutnější je, že se někteří lidé a média neustále
spekulativně vyjadřují k následkům covidové tragédie.
Čas běží svým tempem, pro někoho rychleji, pro někoho pomaleji. My však budeme
mít ještě dlouho v paměti smutné zkušenosti s touto nemocí a s láskou budeme
vzpomínat na všechny, které nemoc porazila.
Ing. Soňa Mašková, MBA, ředitelka
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Vážení a milí obyvatelé domova pro seniory.
Tři měsíce opět utekly a je tu nové vydání časopisu. Malíři na vile dokončili svoji práci
a my věříme, že už budete moci v poklidu užívat začínající jaro. Sluníčko Vás opět
zláká k posezení venku, kde můžete potrénovat zdatnost v ruských kuželkách,
pétanque nebo se jen tak vyhřívat a užívat si společnosti ostatních. Tyto chvíle Vám
zpříjemní rozkvétající okrasné záhonky, bylinková zahrádka a kdo volí více soukromí,
tak uvítá samostatně rozeseté lavičky v zahradě a okolí budov. Naše „aktivistky“ pro
Vás mají připravené různé soutěže, hry, cvičení, povídání, a dokáží se vyrovnat i
s nepříznivým počasím. Tak „nebojte“😊budeme se snažit zpříjemnit čas, který tu
spolu strávíme.
Společenské okénko
Vítáme „U nás“: pana Jakubce, paní Švaříčkovou, paní Machovou, paní Zapadlovou,
manžele Štěpánkovi, paní Procingerovou, p. Tichou, p. Kesnerovou, p. Vlasákovou, p.
Trybenekrovou, p. Hradeckou a p. Lacinovou, p. Kubíčkovou, p. Kadavou.
Naším přáním je Vaše spokojenost v novém domově
Narozeniny oslaví
Duben: p. Čechová, p. Klinerová
Květen: p. Klázarová, p. Šimanová, p. Machová
Červen:
Všechno nejlepší.
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V únoru nastoupil do našeho domova na oddělení ZR ve
4. patře pan Jiří Jakubec.
Možná ho někdo znáte z Vrchlabí. Byl hodně činný ve
vrchlabském fotbale i hokeji. Manželka pana Jiřího
Hanka, k nám chodila pravidelně cvičit a povídat si
s klienty.
Pan Jakubec se narodil v Dolním Bousově. Později se s
rodiči, bratrem a sestrou přestěhovali do Vrchlabí, kde vychodil školu. Vystudoval obor
autoklempíř. Pracoval nejen v automobilce, ale i jako vedoucí bytového družstva.
Po vojně se oženil, vzal si paní Hanu a spolu vychovali dva syny a dceru. Postavili si
pod nemocnicí domek, ve kterém spokojeně žili spolu s nejstarším synem a vnoučaty.
V životě ho nejvíce bavil sport. Hrál závodně fotbal za Vrchlabí i Mladou Boleslav a
také hokej. Pokaždé na postu brankáře. Ač žije pod horami, sníh nemá moc rád. Jak
říká, když vidí sníh, vidí lopatu, a tudíž spoustu práce.
Pan Jiří byl a je velmi aktivní. Rád pomáhal manželce v domácnosti, nedělala mu
problém žádná práce. Často spolu a jejich pejskem jezevčíkem Ťapkou chodili na
procházky. Pan Jakubec měl všude po Vrchlabí spoustu známých a nebyl problém pro
něj cokoliv sehnat. Rád chodil nakupovat.
Bohužel, jak už to tak v životě bývá, přišly zdravotní problémy a komplikace a pan
Jakubec se musel přestěhovat k nám do domova. Jak všichni víme, stěhování z jednoho
domova do druhého je pro každého velmi náročné. Proto panu Jakubcovi všichni
přejeme, aby se mu u nás líbilo, našel si tu přátele a cítil se tu jako doma.
Zpracováno společně s panem Jakubcem z jeho vzpomínek.
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Miminka našich kolegyň
Představuje se Vám

Rózička Barunky Nechanické (sociální
pracovnice)

Elenka Simony Mikešové (pečovatelky)

Ondrášek Pavlíny Dytrychové (sociální pracovnice)
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Foto okénko

Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu
připadá.
Autor: Werich Jan
7

Velikonoce 2. – 5. dubna
Květná neděle: Byla ve
znamení Kristova vjezdu do
Jeruzaléma

a

jeho

vítaní

palmovými ratolestmi. U nás
tuto funkci převzali větvičky
jívy, které lidé přinášeli do
kostela

k posvěcení.

Květná

neděle byla také jedním z dnů,
kdy se vynášela Smrt.
Škaredá (sazometná, smetná) středa: V tento den se prý Jidáš zamračil na Krista a
v tento den ho také zradil. Proto se nikdo nesmí mračit, jinak mu to zůstane po celý
rok.
Zelný čtvrtek: Název je odvozen od zeleného roucha užívaného v kostele, nebo od
pověry, že se toho dne musí jíst pouze zelená strava pro očistu těla. Také se pekly
jidáše. Na zelený čtvrtek zazvonily zvony na posledy, hned nato „odlétly do Říma“ a
zůstaly tiché až do soboty.
Velký pátek: Je dnem smutku a nejtišším dnem v roce. Nekonají se mše, nezvoní
zvony ani nehrají varhany. V kostelích se zdobily boží hroby květinami a svíčkami.
V pátek se hráli pašijové hry připomínající poslední dny Kristova života. Lidé věřili,
že je to den plný záhad a kouzel, proto se v tento den nesmělo pracovat a vykonávalo
se plno zvyků a obyčejů.
Bílá sobota: Posledním dnem dlouhého půstu. Páteční ticho vystřídalo zvonění zvonů,
hudba a zpěv. Před noční bohoslužbou, nazývanou vigilie (bdění), se posvětil oheň
rozdělaný před vchodem kostela a od něho se zapálil tzv. paškál – velká svíce, která
přenesla oheň do kostela.
Hod Boží velikonoční: Připomínal, že podle legendy Kristus vstal z mrtvých za svítání
prvního dne po sobotě. V minulosti byla spojena dopolední bohoslužba se svěcením
velikonočních pokrmů, které dostávala i domácí zvěř, a to vše pro dobrý a úrodný rok.
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Velikonoční pondělí: Není církevní svátek, avšak z pohledu lidových tradic je
nejdůležitějším dnem, neboť se v něm odbývá pomlázka. Nejstarší záznamy o mrskání
neboli pomlazení pocházejí z přelomu 14. a 15. století a hovoří o šlehání metlami z
mladých vrbových proutků.

Která jsou nejhezčí?
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Medailonky
Vlasta Burian
se narodil 9.

dubna

1891,

v

tehdy

českoněmeckém Liberci, v rodině krejčího. Už
jako dítě se v otcově dílně seznamoval s lidmi,
kteří toužili po divadle, a poslouchal jejich příběhy
z amatérského divadelnictví. Po přestěhování do
Prahy-Žižkova pozoroval svět plný hospůdek a
komiků z šantánů a kabaretů, od kterých se
mnohému naučil. Vystupoval na večírcích pro kamarády, kde imitoval a improvizoval
různá kabaretní čísla. Když ho jednou uviděl jeho otec, který chtěl mít ze svého syna
obchodníka, svolil a Vlasta mohl jít k divadlu. Dělal několik odborných škol, včetně
obchodní školy, ale vždy odsud odešel. Nebyl studijní typ. Druhou jeho zálibou byla
kopaná a záhy se stal oblíbeným brankářem.
Nejprve zkoušel štěstí ve velkých divadlech na Vinohradech a ve Švandově divadle.
Potom si ho všiml Karel Hašler a zajistil mu angažmá v kabaretu Rokoko, kde se stal
miláčkem publika a seznámil se tu se svým prvním partnerem, klavíristou Daliborem
Ptákem, se kterým se proslavil parodií italských oper.
Za 1. světové války byl povolán do armády, odkud dezertoval, potuloval se po českém
venkově a živil se svými výstupy. Potom se vrátil do Prahy.
Roku 1925 založil vlastní divadlo, vytvořil kolem sebe skoro stálý soubor herců, a
proslavil se jako král komiků. Základem jeho komiky byla improvizace jak na divadle,
tak i v rozhlase a ve filmech. Natočil celkem 4 němé filmy (Tu ten kámen, Falešná
kočička, Lásky Kačenky Strnadové a Milenky starého kriminálníka), ale teprve ve
zvukovém filmu se mohl plně prosadit.
Jeho filmy vycházely z her, které hrál na divadle a ve filmech vystupoval i zpíval,
protože do každého filmu napsali autoři hudby písničku přímo Burianovi na tělo.
Exceloval nejen ve filmech, ale i v klasických dílech jako byl například Revizor A. P.
Čechova nebo román Ignáta Hermanna U snědeného krámu, kde uplatnil nejen komiku,
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ale objevil se tu i jako charakterní herec. Ve 40. letech natočil své nejlepší filmy jako
např. Katakomby, Baron Prášil a Přednosta stanice. Hrál dokonce v Národním divadle
roli principála v Prodané nevěstě, stal se miláčkem českého publika, ale vše mělo i
stinnou stránku, protože musel čelit tlaku nacistů.
Roku 1945 byl zatčen pro údajnou spolupráci s Němci a mnohdy vykonstruované
procesy se táhly celých 5 let. Teprve roku 1950 mohl vystoupit na pódiu kladenského
divadla, potom přešel do karlínského divadla. Natočil ještě několik snímků, jako byla
pohádka Byl jednou jeden král (jediný společný film V. Buriana a Jana Wericha), ale
už to nebyl Burian, kterého znali fanoušci z dob jeho největší slávy.

Karel Höger
byl člověk s mimořádně citlivým
hereckým projevem a kultivovanou
výslovností. Narodil se 17. června
1909 jako třinácté dítě v rodině
dělníka z královopolské cihelny v
Brně.

Spolu

se svými

četnými

sourozenci hrál loutkové divadlo, v
osmi letech se stal členem brněnského
ochotnického spolku. V roce 1928
absolvoval studium na učitelském
ústavu a odešel učit do Lomnice u
Tišnova. Nicméně začal zde studia na dramatickém oddělení brněnské konzervatoře.
Konzervatoř ukončil v roce 1932 a další rok studoval ještě estetiku na filozofické
fakultě brněnské univerzity. Po absolvování prezenční vojenské služby nemohl získat
vhodné učitelské místo, namísto učitelování přijal v roce 1932 nabídku od brněnského
Zemského divadla na stálé angažmá. Zde hrál až do roku 1940 a vytvořil asi 120
různých rolí. Současně v divadle vykonával funkci dramaturga a vedoucího
představení pro děti.
11

V roce 1940 se odstěhoval do Prahy, neboť přijal nabídku na angažmá v pražském
Národním divadle, kde pak působil až do roku 1977.
Po několika menších filmových rolích se poprvé objevil ve větší roli společně s Lídou
Baarovou ve filmu Za tichých nocí.
Za druhé světové války byl zapojen do protinacistického odboje. Finančně pomáhal
několika rodinám, které měly někoho v koncentračním táboře, spolupracoval s
podzemním hnutím na Moravě, podporoval nejmenovaného parašutistu, který se
ukrýval na Moravě a po nějakou dobu byl kurýrem šifrovaných zpráv. Po dobu války
také uchovával majetek jisté židovské rodiny.
Za svůj život si zahrál mnoho vážných, tragických postav, ztvárnil několik
významných mužů z české národní historie - Mikoláše Alše ve stejnojmenném filmu,
Bedřicha Smetanu ve filmu Z mého života, nebo postavu českého krále Václava IV.
Lucemburského ze známé husitské trilogie, dále též fiktivní postavu Ing. Prokopa z
filmu natočeného podle Čapkova románu Krakatit. Jedna z jeho posledních filmových
rolí byla role ve známém komediálním muzikálu Zdeňka Podskalského Noc na
Karlštejně, kde si zahrál další historickou postavu, arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Disponoval jemným, měkkým a konejšivě melodickým hlasem s lehkým moravským
témbrem, který byl jako stvořený pro rozhlasovou četbu či pro práci v pořadech pro
děti. Nezapomenutelným se stal jeho televizní hlas, jenž propůjčil jičínskému ševci,
hodnému loupežníkovi Rumcajsovi, jeho synovi Cipískovi a loupežnické mamce
Mance. Několik roli vytvořil i v Československé televizi např. v televizním seriálu Byl
jednou jeden dům, kde hrál postavu malíře, nebo ve vynikající inscenaci Romeo a Julie
na konci listopadu, kde hrál společně s Danou Medřickou
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102 narozeniny Miroslava Zikmunda😊
Miroslav Zikmund se narodil v Plzni 14. 2.
1919.
Svou první delší cestu podnikl asi v šestnácti
letech s mladším bratrem Josefem a
kamarádem Václavem na Podkarpatskou
Rus, která byla v období první republiky
součástí Československa. Po maturitě studoval Vysokou obchodní školu, kde se
seznámil s Jiřím Hanzelkou.
V letech 1947–1950 podnikl společně s Jiřím Hanzelkou cestu do Afriky a Jižní
Ameriky. V libyjské Syrtě měla po sabotáži jejich tatrovka havárii, v Egyptě
přenocovali na vrcholu Cheopsovy pyramidy, v Tanganice vystoupali na vrchol
Kilimandžára, v konžském pralese se setkali s Pygmeji, z Kapského města se přeplavili
lodí do Buenos Aires, v Riu de Janeiru na pláži Copacabana se Zikmund málem utopil
v moři a v Ekvádoru se setkali také s lovci lebek.
Podle Zikmunda byl svět v době jejich cestování bezpečnější. Nejnebezpečnější situaci
zažili v Habeši, kde je přepadli lupiči.
V roce 1953 se oženil s operní pěvkyní Národního divadla Evou Maškovou, se kterou
má syna Miroslava.
Druhou dlouhou cestu podnikli v letech 1959–1964. Při této cestě projeli Asii a Oceánii.
Navštívili např. Turecko, Sýrii, Pákistán, Indii, Cejlon, Barmu, Kambodžu, Indonésii,
Japonsko nebo Irák.
V roce 1968 se postavil na „špatnou stranu“ a proto mu bylo po roce 1969 znemožněno
dále publikovat a účastnit se veřejného života.
Po roce 1989 začal znovu cestovat do zahraničí. Vydal se do Japonska, Austrálie, na
Nový Zéland, … V roce 2000 podnikl cestu na Srí Lanku, Maledivy a také do USA.
V roce 1993 byla Zikmundovi a Hanzelkovi udělena cena za celoživotní dílo, roku
1999 převzali z rukou českého presidenta Václava Havla medaili za zásluhy II. Stupně.
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Ze všech svých cest přivezli velké množství fotografií a filmového materiálu. Napsali
několik cestopisů. Celé dílo je napsáno společně s J. Hanzelkou a oba autoři si dokonce
rovným dílem dělili i všechny honoráře. V roce 1997 daroval společně s Jiřím
Hanzelkou městu Zlínu svou práci, a své vzpomínky do archivu, který nese jejich
jméno. Ve Zlíně mají také svou vlastní stálou expozici.
Během 3,5 let Zikmund a Hanzelka v Tatře 87 projeli 44 zemí Evropy, Afriky a Jižní
Ameriky.
Jeho kamarád a spolucestovatel Jiří Hanzelka zemřel v roce 2003.
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Zdravotní okénko vrchní
sestřičky
SEDMIKRÁSKA

Česky: Sedmikráska chudobka
Latinsky: Bellis perennis
Slovensky: sedmikráska obyčajná

😊 pomáhá zvýšit proces látkové výměny v játrech.
😊 Doporučuje se při onemocnění žlučníku.
😊 Přispívá k léčbě zánětlivých chorob dýchacích cest.
😊 Léčí záněty v krku a dásní.
😊 Využívá se na špatně se hojící rány či vředy.
😊 Vhodná jako přísada do koupelí nebo jako odvar na obklady.

Použití a přípravky
Sedmikráska se stejně jako pampeliška nevyužívá pouze v léčitelství, ale také jako ingredience do zdravé kuchyně. Velmi oblíbený je bylinný odvar ze sedmikrásek.
Caralotion je regenerační tělové mléko se silným antioxidačním účinkem, které se snadno
roztírá a vstřebává.
Protektin je přípravek na opalování s podílem sedmikrásek, který chrání pokožku a zároveň
ovlivňuje správnou činnost vnitřních orgánů.

15

Zdravý kousek
ráje v domově
Skleník

je

pro

zahrádkáře

a

bylinkáře místem,
které

napomáhá

pěstovat

různé

druhy rostlin bez
ohledu na počasí.
Díky chráněnému
místu vyzraje nejen
na jarní mrazíky, různé výkyvy počasí, ale mnohdy na řadu nechtěných návštěvníků,
škůdců. I my, naši klienti, tady zdravý kousek ráje máme. Nachází se v zadní části
zahrady a je přístupný všem milovníkům pěstování zeleniny, bylinek a květin. Do
skleníků se vyráží již z kraje března, aby bylo vše připraveno. Na přípravě se podílí
především

klientka

p. Šebestová, bez
které

by

úroda

nebyla taková, jako
každý

rok

V případě

je.

potřeby

vypomůže personál.
V našem
můžete

skleníku
tedy

oblíbenou

najít

chutnou

zeleninu, jako jsou například rajčata, okurky, papriky. Z bylinek pěstujeme petrželku,
pažitku, bazalku a kopr. Minulý rok byly úspěšně vypěstovány i sladké jahody, na
kterých si všichni moc pochutnali. Všechny tyto vypěstované dobroty (v malém
množství) můžete ochutnat v letních měsících, kdy jsou zpestřením kuchyně domova.
V neposlední řadě nesmíme opomenout ani barevné zkrášlení naší rozlehlé zahrady.
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Můžeme se pochlubit různými druhy květin – afrikány, macešky, ostálky, astry,
slaměnky, studentské karafiáty aj.
Doufejme tedy, že tento rok bude na pěstování stejně úspěšný jako roky minulé a
květiny rozzáří nejeden záhonek.
Šebestová Anna, Krejčová Aneta
Něco pro zasmání
😊Turista na pláži se ptá místního domorodce: Jsou tady v moři žraloci?
Ne, tady se žraloci nevyskytují. Bojí se totiž krokodýlů.
😊Host se ptá v asijské restauraci: Co byste mi doporučil?
Tak máme opičí mozečky, krysí ocásky, kočičí tlapičky, psí steak…
Vyděšený host: Ježkovy voči…
Dobže vybrala, dobže…
😊U nebeské brány čekají farář a řidič autobusu. Svatý Petr odemkne, řidiče pozve
dál, ale faráře pošle do pekla.
Ten nechápe: Jak je to možné, že řidič autobusu jde do nebe, a já, který celý život kázal
boží pravdu, musím do pekla??
No to máš tak, když ty jsi v kostele kázal, tak ti tam většina lidí spala. Ale zato když
on řídil, tak se modlili i komunisti.
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5 tajů ze světa křížovek

Křížovka z roku 1925. Řešení naleznete na dalším

snímku

Luštění má velmi dlouhou tradici. Věděli jste například, že se u nás první křížovka
objevila už před 120 lety?
1. První doložená křížovka u
nás
Do roku 1899 se datuje ten slavný
okamžik, kdy se u nás objevila
první křížovka, která nebyla tak
úplně odlišná od těch, které
známe dnes. Před 120 lety ji
publikovala učitelka Milada
Antošová z Modřan ve Sborníku
hádanek Zlaté Prahy
2. Přelomový rok 1913
Datum 21. prosince 1913 bylo
pro luštitele zcela zásadní. Toho
dne totiž byla v americkém
deníku New York World
zveřejněna úplně první křížovka.
Jejím autorem byl novinář z Liverpoolu, Arthur Wynne. Křížovky se uchytily pod
názvem criss-cross puzzle.
3. K masovému rozšíření u nás pomohly Lidové noviny
Podobné křížovky se rozhodly publikovat Lidové noviny, první vlaštovka se objevila
na stránkách tohoto deníku 18. ledna 1925. Od té doby vycházely křížovky v novinách
pravidelně a mnoho lidí se proměnilo ve vášnivé luštitele.
4. Vznik křížovkářských klubů
Svaz českých hádankářů a křížovkářů byl založen v roce 1968 a od té doby pořádá
velké množství soutěží v luštění. Víte, že existuje Česká křížovkářská liga i mistrovství
republiky v luštění křížovek?
5. Největší křížovka světa
Údajně největší otištěná křížovka v historii měla 639 hesel vodorovně a 626 hesel
svisle. Vyšla v johannesburských novinách The Star, a nikomu se ji nepodařilo
vyřešit😊
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Hádej, hádej…
Ocáskem vrtí
Malý velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem vrtí z radosti, pochutnává si na kosti.

Když na kořist číhá
Nejraději za pecí přikrčena líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na kořist číhá.

Běžím, běžím
Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?

Trénink dlouhodobé paměti
1. V prvním cvičení se zaměříme na dlouhodobou paměť. Doplňte rčení:
• Kdo jinému jámu kopá ..........................................................
• Jablko nepadá .......................................................................
• S chutí do toho .......................................................................
• Vlk se nažral a. .......................................................................
• Komu se nelení .......................................................................
• Ráno moudřejší .......................................................................
• Všude chleba ...........................................................................
• Když se dva perou ...................................................................
• Mezi slepými ............................................................................
• Líná huba .................................................................................
• Studený ruce............................................................................
• Mluviti stříbro .........................................................................
• Komu není shůry dáno ............................................................
• Co se doma uvaří ....................................................................
• Co není v hlavě .......................................................................
Rozluštění hádanek 😊pes, 😊kočka, 😊řeka

2. A nyní malý test naší krátkodobé paměti. Zkuste si zapamatovat těchto 5 slov.
Později se k nim vraťte a zkuste napsat na papír
STROM, POMERANČ, BRÝLE, KOČKA, MAŠLE
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Zajímavá místa Krkonoš
Nejvyšší hora Krkonoš a celé
České republiky se jmenuje
Sněžka a najdete ji až v 1603
metrech
Hraničním

nad

mořem
hřebenu

na
ve

východní části Krkonoš.
Kde se vzalo její jméno?
Na severní polské straně se
hora svažuje do údolí řeky Lomničky, na jižní svahy české strany spadají do Obřího
dolu, západní klesají na Úpské rašeliniště a východní přechází v Obří hřeben. Jen málokdo již dnes ví, kde se vzalo jméno Sněžka. Vzniklo již dávno, a to z původního
názvu Sněžná, který byl odvozen od stavu „sněhem pokrytá“. Současné jméno hory se
ustálilo v roce 1823 a předcházely mu názvy jako Sněžovka či Sněhovka.
Sněžné jámy – Špindlerův Mlýn
leží na polské straně Krkonoš a jsou
součástí polské přírodní rezervace.
Tvoří je dva impozantní ledovcové
kary – Velká sněžná jáma a Malá
sněžná jáma. Menší je dlouhá přes
půl kilometru, velká měří 800 m.
Hloubka kolmých skalnatých srázů
dosahuje více jak 200 m a na dně se
zrcadlí ledovcová jezírka. Díky alpskému charakteru krajiny se ve Sněžných jamách
vyskytují mnohé vzácné druhy rostlin, mezi nimi
například

lomikámen

20

Obří důl – Krkonoše
Jedná se o jedno z nejkrásnějších údolí
v Krkonoších, najdete ho na úpatí hory
Sněžky, odkud je do dolu nádherný výhled. Údolí má ledovcový původ a profil je ve tvaru písmene „U“. Obří důl se
objevuje ve spojení s historií hornictví,
protože se tady dolovaly rudy barevných kovů od 15. století. V dřívějších
dobách byste tady našli různé doly na barevné rudy (železné, měděné a arzénové).
V současnosti najdete jeden u bývalé boudy Kovárna, který je od roku 2004 přístupný
veřejnosti. Najdete tady tzv. Krakonošovu zahrádku s mnohými vzácnými rostlinami.
V dolu se nacházejí tři zachovalé ledovcové morény, protnuté řekou Úpou, kary (Úpská jáma, Velká a Malá Studniční jáma), vodopády, rokle, luční enklávy a lavinové
svahy.
Labský důl
divoké skalnaté údolí ledovcového původu, nacházející se mezi Dívčími lávkami, Labskou loukou a okolo toku Labe.
Na délku měří Labský důl osm kilometrů
a je součástí Krkonošského národního
parku. Koncem 19. století tady hrabě
Harrach vybudoval cestu, která spojila
Špindlerův Mlýn s Labskou boudou, tzv.
Harrachovskou cestu. Dále zřídil v roce
1904 první přírodní rezervaci v Krkonoších na severním svahu u jeskyně. Co se vám
v Labském dolu určitě zalíbí, je vodopád Labe, největší vodopád Pančavy, Labská rokle a Labské jámy.
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A něco pro zaměstnance…

I takto může vypadat milá vzpomínka na našeho klienta
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DÁMY, PŘIPRAVTE SE NA
PLAVKOVOU SEZÓNU :-)

NEBO SI HAČNETE RADĚJI
SEM?
JEN PRO PŘIPOMENUTÍ
Příznivé účinky infra-sauny
😊Posílení imunity a detoxikace organismu
😊Pozitivní vliv na krevní oběh a srdce
😊Snížení ztuhlosti kloubů, zad a končetin
😊Snížení svalového napětí
😊Pozitivní vliv na lidskou psychiku
😊Pozitivně působí při léčbě chorobných
zánětlivých procesů kůže
A pro ty, kdo neví… tyto mučicí nástroje
se nacházejí v „bytě“ neboli školící místnosti.
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Na závěr ještě trošku zimy

Pranostiky na duben, květen a červen říkají, že…
😊Na svatého Jiří prodej boty a kup si noty, jaro je zde. (duben)
😊Jestliže v máji mnoho hřímá, úrodný rok na to bývá. (květen)
😊Je-li červen deštivý, krásný červenec nás navštíví. (červen)

Tak se necháme překvapit, mějte se hezky…
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