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OLYMPIÁDA DOMOVA SEDLČANY
Již třetím rokem probíhá v Domově Sedlčany léto plné her a soutěží.

Dne 8. 7. byla Olympiáda zahájena proslovem ředitelky Domova
a zapálením olympijského ohně. Každé pondělí budou v dopoledních
hodinách probíhat jednotlivé disciplíny v zahradě Domova. Vítězové her
budou Domov Sedlčany reprezentovat na sportovních hrách, kde se
„utkají“ domovy pro seniory ze středočeského kraje.
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Olympijské disciplíny:
8.7. Hod na cíl, petangue,
vědomostní kvíz
13.7. Šipky, hry smyslů
20.7. Štafeta, turnaj v pexesu
27.7. Kuželky, prodloužená
ruka
3.8. Šoupaná, skládaní slov
10.8. Hod míčem, navlékání
korálků
17.8. Hod diskem, společenské
hry
24.8. Motorické hry, hokej-střelba na bránu

Noví spolubydlící (červen) Kulatiny (červenec)
Paní Mášová Zdeňka
Vandasová Marie
Dvořáková Alena
Manželé Pasienkovi
Martišková Marie
Tymichová Olga
Slanec Jan

Paní Nestávalová Vlasta
Paní Wildová Jarmila

Opustili nás (červen)
Pan Bravenec Jaroslav
Paní Charousová Karolína
Paní Kubišová Věra
Paní Weidenthalerová Zdenka
Pan Frejka Jaroslav
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Paní Kůsová Maria
Paní Mašková Marie
Paní Pobudová Libuše
Paní Ryšavá Alena
Paní Žáková Lidmila
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Významné dny
20.7. První přistání lidské posádky na Měsíci.
Nejedná se o žádný mezinárodní den, přesto stojí za připomenutí. Dne
20. 7. 1969 poprvé stanul na Měsíci člověk – velitel kosmické lodi
Apollo 11 Neil Armstrong. Armstrong přednesl památnou větu: „Je to
malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo!“ je legendární.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apollo_11

www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1029&bih=568&q=měsíc&oq=měsíc&gs_l=img.3..0l10.2659.3413.0.3902.
5.5.0.0.0.0.65.236.5.5.0....0...1ac.1.64.img..0.5.236.f5tlsCKwIiY#imgrc=o0CAagJHfp1e8M%3A

30.7. Mezinárodní den přátelství.
Tento poměrně nový svátek je uznáván UN až od roku 2011, přestože
se v různých kulturách oslavovalo přátelství již před mnoha lety. Zvyky,
jak přátelství oslavovat se také liší. Někde se zasílají pohlednice, v
mnoha kulturách si vyměňují náramky přátelství - různé barvy vyjadřují
rozdílné povahy. V některých zemích se scházejí přátele na oslavu na
večeři, a jak internet nabírá na své důležitosti, lidé si vyjadřují svá
přátelství přes sociální sítě či emailem.
Přátelství bylo zkoumáno po staletí v oblastech filozofie, sociologie,
psychologie a výsledky vedou ke společnému zjištění - lidé s úzkými
přátelskými vztahy jsou šťastnější.

„Skvělé přátele je těžké najít, náročné opustit a nemožné na ně
zapomenout."
(http://www.megaloto.cz/cz/lottery-news/article/3457/oslavte-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-den-p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD-s-megaloto.html)
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26.7. Sv. Anna
Základem tohoto světově rozšířeného jména je hebrejské
slovo channáh, které znamená „smilovat se“. Nositelka jména je tedy
„milostivá“, „milostiplná“, „líbezná“. Ze stejné předlohy pochází také
české jméno Hana. Podle Bible byla svatá Anna matkou panny Marie.
Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství,
šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů,
truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů.
Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou
Florencie, Innsbruck, Neapol a
celé
země
jako Bretaň nebo Québec. Zbožní křesťané se k ní
přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například
i za nalezení ztracených předmětů.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Anna; http://www.svatek.org/svatky/anna-detail)
Zdroj obrázku:
www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=629&q=svatá+anna&oq=svatá+anna&gs_l=img.1.0.0l2j0i24l8.3094.523
2.0.6985.10.8.0.2.2.0.97.487.8.8.0....0...1ac.1.64.img..0.10.492.lcP4mSUk7EI#imgrc=gTe99syDSfm4uM%3A

Připravujeme
Výlet do rekreačního střediska Prosaz
PROSAZ je společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním
postižením. Zároveň je provozovatelem pobytového a rekreačního střediska
Líchovy (Bučily) v okrese Sedlčany. Toto zařízení se nachází v malebném,
klidném prostředí obklopeném lesy, na břehu přehrady Slapy.
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Pouťová zábava
Sedlčanská pouť má v letošním roce termín 16.8.
Datumem sedlčanské pouti je vždy první neděle po 15. srpnu (Nanebevzetí Panny
Marie)
Tento svátek byl vyhlášen v r. 1950 za článek víry, že totiž věříme, že po skončení života byla
Maria vzata s tělem i duší do nebe…Proto Nanebevzetí…
V dřívějších dobách naši předci o tomto svátku slavnostně vyzdobili květinami kostel, –
připomínali si tím krásu P. Marie…konala se procesí a do kostela byly přinášeny polní květiny
a léčivé bylinky. Bylinkářky z nich vily věnce, které pak přinášely jako obětní dary. Jinde se
vázali do kytiček, které obsahovaly 7 bylin jako 7 bolestí P. Marie.
Zdroj: http://www.klokocuvek.cz/nanebevzeti-panny-marie-a-bylinky/

Houbaření
S končícími stavebními pracemi na novém
koridoru se blíží čas výletů a houbaření!

Povedlo se
Přednáška na téma VIETNAM
Domov Sedlčany tímto děkuje slečně
Šebánkové za poutavou přednášku.

1. MÍSTO – DOMOV SEDLČANY
Sportovní hry v Olešce
25.6. proběhl v domově pro seniory v Olešce sportovní den.
Pro Domov Sedlčany vybojovali zlatý pohár: paní Rebcová,
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pan Fišer a pan Průša

GRATULUJEME

Návštěva cukrárny a výstavy v Městském muzeu Sedlčany
„VÝSTAVA HISTORICKÝCH HRAČEK“

------------------

Trénování paměti
Kdo je na obrázcích?

Obrázek č. 1 http://operaplus.cz/tyden-s-hudbou-30/
Obrázek č. 2 http://www.volimkarla.cz/predvolebni-vyzkum-agentury-median-treti-misto-pro-karla-schwarzenberga/
Obrázek č. 3
http://www.obrazky.cz/?q=kopeck%C3%BD+milo%C5%A1&sgId=pexFuJPbRjaMhcQu_09OkFwokSzbTSRMkiRoYGLMkL%3D%3D&oq=kopeck%C3%BD+milo
%C5%A1&aq=-1&su=e

Výsledky hádanky z minulého čísla:
1. Albert Einstein
- Jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob, teoretický fyzik (teorie relativity,
[Náš Domov]
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-

kvantování elektromagnetického pole, fotoefekt, Brownův pohyb, obecná teorie
relativity)
Získal Nobelovu cenu

2. Maria Curie-Skłodowska
- Významná vědkyně v oblasti fyziky a chemie (teorie radioaktivity, technika dělení
radioaktivních izotopů, objev 2 prvků – polonium, radium).
- Získala 2 Nobelovi ceny
3. Tomáš Garrigue Masaryk
-

Státník, politik, filozof a pedagog.

-

První Československý prezident.

-

Sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru.

Zdroj: Wikipedia

Přesmyčky - jména měst
V následujících slovech přeskupte písmena do správného pořadí a získáte tak názvy
měst.
1) S T O M
2) Č Í N J I
3) R A P A H
4) T E C V O I
5) O R S T V A A
6) V O S K O L O
7) T O CH M V U O
8) Y Y Š P E L
Napište, co znamenají tyto zkratky:
1)ZŠ……………………
2) KPZ………………….
3) SPZ…………………
4) ČD………………………
5) TBC……………………..
6) ČSOB……………………..

Připomínáček
Virtuální univerzita třetího věku:
Zápis do zimního semestru bude probíhat v Městské knihovně Sedlčany od 7. 9. do 12. 9.
2015. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma osloví. Předchozí studium není
podmínkou. Přednášky začínají 5. 10. od 10 hod.
Téma semestru:Dějiny oděvní kultury II
[Náš Domov]
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KORIDOR
20.7.2015 dojde k předání hotové stavby.
Okolo 30.7.2015 je plánovaná kolaudace.
Rozšířením prostoru u recepce vznikne v nejbližších dnech kavárnička.
Vstup do Domova Sedlčany bude možný pouze přes recepci. Po otevření
koridoru budou vrata u II. oddělení opět během dne uzavírána.

STARÝ KORIDOR

NOVÝ KORIDOR

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V SEDLČANECH
Zdroj: http://www.knihovna-se.cz/

Prázdninová (letní) provozní doba
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Pondělí

9:00 - 18:00

Úterý

9:00 - 18:00

Středa

9:00 - 18:00

Čtvrtek

ZAVŘENO

Pátek

ZAVŘENO

Sobota

ZAVŘENO
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