Náš Domov
11. ČÍSLO

6 Kč

ČERVEN 2015

SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ
Domov Sedlčany se účastní charitativní akce. Získané peníze ze
sběru víček poputují na léčbu a rekonvalescenci malé Julinky.
Sběrná místa se nachází na jednotlivých klubovnách.
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Srdečně zveme všechny klienty na hodiny muzikoterapie zde v Domově

MUZIKOTERAPIE
TĚLOCVIČNA/MUZIKOTERAPEUTICKÁ MÍSTNOST II. ODDĚLENÍ

PONDĚLÍ

10 HOD

JANA

ÚTERÝ

10 HOD

HANKA

ČTVRTEK

10 HOD

OLINA

PÁTEK

13:30 HOD

DANA
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Noví spolubydlící (květen) Kulatiny (červen)
pan Buřič Lubomír

pan Žáček Karel

paní Šedivá Jitka

paní Balcarová Božena

paní Holubářová Jana

paní Adamová Miluška

paní Stehlíková Jana

pan Kadeřábek Josef

pan Eisenreich Jiří

pan Tuháček Jindřich

pan Fišer Jan

paní Novotná Helena

paní Mášová Zdeňka

GRATULUJEME

paní Vandasová Marie
paní Dvořáková Alena

Opustili nás (květen)
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paní Melegová Libuše

pan Svoboda Pavel

pan Balzer František

paní Vindušková Marie

pan Hájková Zdeňka

pan Kostelecký Vladimír
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Významné dny
16. 6. - Evropský den židovské kultury
Evropský den židovské kultury nám připomíná historii židovské kultury. Obvykle je
tento den spojen s mnoha akcemi, v České republice bývá otevřeno mnoho synagog,
doprovodné akce jsou na hřbitovech a dalších židovských památkách. Právě v tento den
bývají pořádané akce zdarma, jedná se o tzv. dny otevřených dveří.
20. 6. - Světový den uprchlíků
Roku 2000 vyhlásila Organizace Spojených Národů Světový den uprchlíků jako výraz
soudržnosti s Afrikou. V Africe je tento den oslavován jako Den uprchlíku v Africe.
Zároveň má tento den připomínat státy, které nejsou klidným místem pro život a lidé jsou
okolnostmi donuceni k útěku ze své země.
21. 6. - Evropský den hudby
Evropský den hudby vznikl na popud bývalého francouzského ministra kultury Jacka
Langa roku 1981. Jedná se o celoevropsky uznávaný den, který je věnován hudbě, všem
kteří se jí věnují a samozřejmě se v tento den konají různorodé kulturní akce, které jsou s
hudbou spojené.
5. 7. - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě
Cyril a Metoděj byli bratři ze Soluně, kteří se do historie
zapsali jako Slovanští věrozvěstové.
Důvody
pro
povolání
Cyrila
a
Metoděje
Misie na Velkou Moravu nebyla první cestou, kterou
museli oba bratři absolvovat za šíření víry. První misie
Cyrila a Metoděje se uskutečnila roku 860, kdy byli vysláni
byzantským císařem do Krymu. Pro naši historii byl však
významný rok 862. Toho roku odeslal kníže Velké Moravy
Rostislav poselstvo do byzantské říše. Žádal císaře
o misionáře, kteří by vedli své bohoslužby ve slovanském
jazyce, čím by se náboženství rozšířilo mezi velké množství
lidí.
http://www.praguecityline.cz/osobnosti-prahy/cyril-a-metodej-zakladni-informace
6. 7. - Den upálení mistra Jana Husa
Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz,
český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.
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Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním
z prvních reformátorů církve, který téměř o
jedno století předběhl své následníky reformátory Luthera
a
Zwingliho.
http://www.spisovatele.cz/jan-hus

Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě
a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve
svých náboženských pracích kritizoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická
církev. Katolická církev ho označila za kacíře,
jeho učení zaherezi a exkomunikovala jej (1411). Císař Zikmund Lucemburský mu
zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde byl odsouzen jako kacíř, a následně
byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.
V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako
reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně
udílí svátosti) jsou dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné. Datum jeho
upálení
se
stalo českým
státním
svátkem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

Kultura v Domově
Připravujeme
Přednáška zaměstnance Městského muzea Sedlčany
Rybářské hry v zahradě Domova
Sportovní hry v domově pro seniory Hačka Oleška
Zahájení olympijských her v Domově Sedlčany
Pohádková kuchyně, „Kavárnička“
Hudební dopoledne
Městské muzeum Sedlčany – Historické hračky a stolní hry

Povedlo se
Grilování
28.5. proběhlo v zahradě Domova druhé letošní grilování. Vuřty tentokrát nahradily
vepřové steaky. Ke zpříjemnění atmosféry přispěli dva muzikanti s harmonikou.
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„Kavárnička“
Nově byla v Domově zavedena „Kavárnička“, která
proběhla 9. Června. Den předem se klienti sešli na
klubovnách a společně napekli buchty
a koláče.
Kavárnička, která byla původně plánována pod širým
nebem, musela z důvodu špatného počasí proběhnout na
klubovnách.

Výstava Šikovné ruce v Lysé nad
Labem
Dne 12.6. proběhla výstava Šikovné ruce
v Lysé nad Labem, která je určena pro
poskytovatele
sociálních
služeb
středočeského kraje. Výstavy se každoročně
účastní velký počet klientů. Z našeho
Domova přispěly svým umem čtyři klientky
z II. oddělení. Domov Sedlčany tímto děkuje
za prezentaci našeho
DOMOVA paní Kumštové, paní Tynglové,
paní Kocinové a paní Beranové.

Přednáška „Červený Hrádek“
Přednášku si pro nás
připravil
pan
Žak
(zaměstnanec
muzea
v Sedlčanech) ve spolupráci
s panem Pávem (historik).
Poutavé vyprávění bude mít
pokračování
v měsíci
červenci.
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Trénování paměti
Dokážete k uvedeným římským číslicím správně přiřadit jejich arabské
protějšky?
a) MMLVI
1) 1962
b) MCMLXII
2) 669
c) MCDLXXXVI 3) 2056
d) DCLXIX
4) 1486

Kdo je na obrázcích?

Hledej státy:
ELAUNVEZE
HJBANRA
OGTO
AASKMĎRO
BTKIIIAR
L O N M KSGOO
NÚDSÁ
NOMAKO
LOKÁSMSO

http://lkb2.webnode.cz/hry-a-zabava/hadanky-krizovky-sudoku-a-bludiste/

Výsledky hádanky z minulého čísla: Josef Suk, Jiřina Jirásková
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Připomínáček
Nákupy
V rámci základních úkonů péče mají domovy pro seniory povinnost zabezpečovat
klientům nákupy. Avšak, stejně jako u všech dalších úkonů péče, tato povinnost je pouze
vůči klientům, kteří si nedokážou sami nákupy zajistit.
Zajištění nákupů:

Středa rozvoz kantýny po jednotlivých odděleních – zajišťují aktivizační
pracovnice, klienti si vybírají ze sortimentu kantýny přímo na pokoji
Čtvrtek nákupy ve městě – zajišťují aktivizační pracovnice, kterým mohou
klienti své požadavky nahlásit.

Výlety po okolí Sedlčan
Prosíme klienty o hlasování, které místo v okolí by si přáli navštívit.
Vhazujte prosím do schránek stížností, podnětů a připomínek.
Červený Hrádek – prohlídka zámku/zámecký park
Vrchotovy Janovice – prohlídka zámku/zámecký park
Hrachov – ekocentrum volně žijících živočichů
Čapí letka – ekologická farma zaměřená na ekoturistiku a chov huculských koní a
českých koz
Dobříš – prohlídka zámku/zámecký park
Jiné…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…..……………………………………..
…………………………………………………………………….......................................
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