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Noví obyvatelé Domova Sedlčany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubovna I. oddělení 

Agama vousatá 

Agama vousatá je velice klidným               

a zábavným živočichem, který si dobře 

zvyká na lidský kontakt, jež mnohdy sama 

vyhledává. Původem pochází z Austrálie, 

kde je chráněným druhem, obývajícím 

oblasti centrální Austrálie, Queenslandu, 
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Severního Teritoria, Jižní Austrálie a Nového Jižního Walesu. Přirozeným 

přírodním prostředím agamy vousaté jsou aridní a semiaridní lesy (tzn. suché 

a polosuché lesy – zejména v oblastech s nedostatkem srážek), křovinaté 

planiny, kamenité a travnaté svahy kopců, polopouště a pouště. Agama 

vousatá se dožívá 10 až 15 let. Je ještěrem střední velikosti, která se 

pohybuje v rozmezí od 40 do 60 cm, a to v závislosti na množství a kvalitě 

výživy, a také na prostředí, ve kterém žije, neboť v zajetí dorůstá agama 

vousatá větších rozměrů. Váha dospělého jedince agamy vousaté dosahuje až 

500 g.                                                                                                                                             http://www.teraplanet.cz/agama-vousata/ 

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

 

Noví spolubydlící (duben)    Kulatiny (květen) 

pan Váňa Miroslav                                                        paní Čandová Bohumila 

paní Mašková Marie                                                    paní Vanišová Eva 

paní Žáčková Helena                                                   paní Matoušková Božena 

paní Křížová Jaroslava                                                 pan Brzobohatý Drahomír                                                

paní Pincová Marta                                                      pan Dlouhý Bedřich 

paní Šachová Dobroslava 

pan Balogh Josef                                           

paní Nevlidová Milada 

paní Kosová Marie  

pan Osten Viktor 

paní Podhrázská Blanka 

 

http://www.teraplanet.cz/agama-vousata/
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Opustili nás (duben)  

                    paní Chlastáková Marie                              paní Sauerová Marie 

                       paní Seemannová Marie                              paní Kleinová Ladislava 

                       pan Šourek Jaroslav                                    paní Burianová Josefa 

                      paní Mrázková Jana                                    paní Nosákovcová Emilie 

                      paní Křížová Jraroslava 

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

Patroni měsíce května 

Období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako období zmrzlíků, 

studených svatých, ledováků, ledových mužů a podobně.  

Další studenější období, jež se velmi podobá klasickým ledovým mužům, 

přichází v závěru května, kdy se opět výrazně ochladí. Příčinou jsou „malí 

ledoví muži“ - sv.Urban, sv.Filip a sv.Beda – kdy se od 25. do 27.května 

čekají poklesy teplot, které ovšem nejsou tak výrazné jako v období „velkých 

ledových mužů“. 

PANKRÁC 12. KVĚTNA 

 

„Ledový světec“ sv. Pankrác se narodil okolo roku 

290 ve Frýgii (Malá Asie). Pro své křesťanské 

přesvědčení byl uvězněn již ve 14 letech. Jeho 

věznitelé mu nabídli svobodu, když se své víry 

vzdá. Chlapec se však ani ve svých čtrnácti letech 

nedal přesvědčit a smrt přišla vzápětí – 12. května 

roku 304 byl Pankrác veřejně sťat.  

 

SERVÁC 13. KVĚTNA 

 

O Servácovi, existuje jen málo historických údajů.  Víme jen, že pocházel 
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z Arménie a přišel na svět ve 4. století. Zřejmě v roce 340 jej jmenovali 

biskupem v Tongernu (Belgie). Navíc jej berou za svého ochránce i zámečníci 

a stolaři. Lidé se k němu modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou      

a horečka. Také je vzýván, aby ochránil před škodami od mrazu. 

 

BONIFÁC 14. KVĚTNA 

 

Třetí „ledový světec“ sv. Bonifác se podle legendy narodil v Římě ve            

3. století. Jednou ho bohatá křesťanská Římanka poslala do Tarsu v Malé Asii 

(dnešní Turecko), aby tam pro ni se svými druhy vyhledával ostatky 

mučedníků. Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. 

Byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení usmrcen.  

 

ŽOFIE 15. KVĚTNA 

 

Den „ledové světice“ svaté Žofie Římské. Ta se 

narodila ve 3.století v Římě. Stala se křesťankou a za 

vlády císaře Diokleciána, kdy vrcholilo pronásledování 

křesťanů, byla pro svou víru (asi roku 305) sťata. 

Žofie Římská je zobrazována s mečem a neckami, ale 

většinou ji můžeme spatřit s knihou a palmou. K Žofii 

se lidé modlili, aby se přimluvila a ochránila plodiny 

před pozdními mrazy a také aby podpořila růst osevu na 

polích. Proto se doporučuje květiny umístit ven, třeba 

na balkon, až po15. květnu.  

 

SV. URBAN 25. KVĚTNA 

 

Svatý Urban bývá zobrazován s hroznem vína. Podle legendy se ukryl před 

pronásledovateli ve vinici a tím si zachránil život. Hrozen, který drží sv.  

Svátek sv. Urbana byl v minulosti velmi významnou součástí duchovního 

života lidí, především pak těch, jejichž živobytím bylo vinohradnictví. V den 

jeho svátku se lidé shromáždili u jeho sochy, modlili se děkovné ale 

především prosebné modlitby za příští úrodu. Avšak když se počasí 

nevydařilo a s ním i úroda, rozhněvaní vinaři na sochu často házeli bláto nebo 

ji jinak poškodili. 
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FILIP 26. KVĚTNA 

 

Svatý Filip Neri se narodil 21. 7. 1515 ve Florencii. Roku 1536 odešel do 

Říma studovat bohosloví a v roce 1551 se dal vysvětit na kněze. Byl 

vyhledávaným zpovědníkem a rádcem. Dar pobožnosti, mysl veselá, láska 

k nemocným a umírajícím, péče o duše zvláště chlapců a jinochů jej učinily 

pravým „apoštolem Říma“. V roce 1615 byl přijat mezi blahoslavené a roku 

1622 mezi světce. Bývá vyobrazen, jak v pokleku naslouchá chlapci. 

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

Významné dny 

10. červen Vyhlazení obce Lidice – 1942 
 

 

340 (192 mužů, 60 žen, 88 dětí) obětí 
 

Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny 

jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl obec 

opustit. Organizační štáb celé akce už byl na místě a 

všemu velel. 

Starosta byl přinucen vydat veškeré obecní cennosti a 

obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých 

domovů. Muži starší 15 let byli shromažďováni ve sklepě 

a chlévě Horákova statku. Všechny cennější věci, koně, 

dobytek, zemědělské stroje apod., byly shromažďovány a 

odváženy do sousedního Buštěhradu. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně 

dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány 

do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny kladenského gymnázia. 

Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi 

(proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze 

vyváděni ve skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) na přilehlou zahradu a tam stříleni. 

Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173, včetně lidického faráře Josefa 

Štemberky. Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy, 

kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. 

V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, 

zničen hřbitov včetně exhumace zemřelých, vykáceny stromy (mimo jediné 

hrušně nedaleko potoka, která byla Němci považovaná za uschlou), sutí zavezen rybník a 

vše srovnáno k nepoznání. K odvozu suti byla na místě zbudována polní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Hermann_Frank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0temberka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0temberka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exhumace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidick%C3%A1_hru%C5%A1e%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidick%C3%A1_hru%C5%A1e%C5%88
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železnice. Dokonce bylo na několika místech posunuto koryto potoka, aby nic nezůstalo 

na svém místě. Filmové záznamy, pořízené samotnými nacisty, dodnes vydávají 

svědectví o díle zkázy. Prostor, kde stávaly Lidice, měl být učiněn holým polem a jméno 

obce vymazáno z map.                                  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazen%C3%AD_Lidic 

 

Kultura 

Připravujeme 
Kurz výroby svíček, 18. Května, 9 hod, klubovna I. oddělení 

 

Český rozhlas Region, program na náměstí v Sedlčanech, 21. 5., 14 hod 

(Yvonne Přenosilová, Marcel Zmožek, Jana Chládková, Uršula Kluková) 

 

Zámecké slavnosti, Domov pro seniory Vojkov, 22. Května 

 

Evropský den parků oslavíme společným grilováním v zahradě Domova 

27.5., 14 hod 

 

Den rozvoje a vzdělávání dospělých  

Beseda  

 

Evropský den hudby  

Hudební vystoupení  

Obnova pravidelné muzikoterapie v muzikoterapeutické místnosti 

 

Světový den rybářství  

Rybářské hry v zahradě Domova 

 

Povedlo se 
 

Den matek - vystoupení dětí 

z Mateřské školy v Sedlčanech 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazen%C3%AD_Lidic
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Den matek je dnem, kdy se 

každou druhou květnovou neděli 

vzdává pocta matkám                   

a mateřství. 

První myšlenka slavit tento den 

vznikla v roce 1907 z USA. Za 

zakladatelku je považována Anna 

Marie Jarvis. Ta  při druhém 

výročí smrti její matky 

zorganizovala v baptistickém 

kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádána, 

aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. 

V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923 na popud Alice 

Masarykové. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí 

oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním 

svátkem.                                                               (http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Svatek-matek.html 

 

Hudební dopoledne 

 

Grilování 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Svatek-matek.html
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Připomínáček 

Stravovací komise 

 

Stravovací komise, se nyní z důvodů stavby koridoru nekoná. Své návrhy, 

podněty a připomínky můžou klienti vhazovat do schránek, které jsou 

umístěny na každém oddělení např. vždy u pracovny sester. 

 

Trénování paměti 

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      8) Y Y Š P E L  

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

Kdo je na obrázcích? 

                                               

 

Odpovědi budou uveřejněny v příštím čísle časopisu 
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