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        Náš Domov 
                                                                                    KVĚTEN  2018 

                    

ZÁPIS Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ 

• Informace o programu – Den Domova 22. 5. 2018 

10:00 – 10:15 Slavnostní zahájení 

10:15 – 12:00 Staropražští pardálové 

13:45 – 14:00 Heligonkář junior 

14:00 – 15:00 Standa Hložek 

15:00 – 15:15 Autogramiáda Standy Hložka 

15:15 – 15:30 Aerobik studio Dvojka  

15:30 – 16:00 Pan Němeček – hudební vystoupení 

                        ukázky zdobení perníčků + přadlena 

                           

Doprovodný program - zahrada 

Grilování, Duo PAMI – hudební vystoupení, skákací hrad, dopravní hřiště 

 

• Informace o plánovaném dokončení rekonstrukce výtahů – do 22.5. 

• Informace o zákazu vstupu na terasu 1. oddělení bez doprovodu 

personálu. 

• Informace o zákazu kouření na pokojích a o plánovaném 

přestěhování do jiného zařízení 

klienta Domova, který zákaz 

porušuje. 

• Informace o zavedení knihy  

přání a podnětů ke stravování. 

Kniha bude umístěna na 

vydávacím okénku na hlavní 

jídelně. 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 

Beseda s Městskou policií Sedlčany 

Šikovné ruce – příprava výrobků na výstavu v Lysé nad Labem 

Návštěva divadla „Taková normální rodinka“ 

Výlet 

Den Domova (den otevřených dveří) 

 

 

VÍTÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 

Beáta Fečová – ošetřovatelka na 3. oddělení 

 

 

        VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - DUBEN 

Evžen Weiner                                                             Martina Nyklesová 

František Lehký                                                          Vladislav Chlasták 

Václav Svoboda                                                          Václav Šebesta 

Marie Koczandová                                                      Marie Urbanová             

 

OPUSTILI NÁS - DUBEN 

Marie Kašpárková                                                         Drahomíra Chalupská 

Alena Fafejtová                                                           Jitka Hyská 

Zdeněk Dvořák 

               

 

 

ŠIKOVNÉ RUCE 
 

Výjimečná soutěž a výstava rukodělných prací Šikovné ruce našich seniorů se 

uskuteční již podevatenácté a to v termínu 21. 6. – 24. 6. 2018. Víc jak tři         

a půl tisíce výstavních exponátů, které zaplní celou výstavní halu C, se jistě 

setká se stejným nadšením návštěvníků, jako ve všech předchozích ročnících. 

Připraven je rovněž atraktivní doprovodný program. 
(zdroj: https://www.vll.cz/sikovne-ruce-nasich-senioru) 

https://www.vll.cz/sikovne-ruce-nasich-senioru
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JEDEME V TOM SPOLEČNĚ 

Ve středu 9. 5. 2018 proběhlo oficiální  

ukončení akce „Jedeme v tom společně“. 

Účastníci zvládli dojet do cíle a umístili se na 

krásném 14. místě. Celkem se akce účastnilo 

60 domovů pro seniory z ČR a SR. 

 

VELKÁ GRATULACE  

 

 

CANISTERAPIE 

Začátkem května jsme přivítali nový canisterapieutický (terapie se psem) 

spolek s názvem „Tam, kde zvířata pomáhají“. Terapie bude probíhat vždy       

o víkendech pod vedením personálu a to u osob, které mají canisterapii 

uvedenou v individuálním plánu nebo nahlásí svůj zájem sociálním 

pracovnicím.  

 

Motto spolku: 

Nikdo není zbytečný 

na světě, kdo ulehčuje  

břemeno někomu jinému. 
Charles Dickens 

 

Novým canisterapeutickým psem  

je Anglický buldok „Miluška“. 

 

Anglický buldok 

Země původu: Anglie 

Hmotnost: 23 – 25 kg 

Výška: 31 – 36 cm 

Barva: strakatě bílá, žíhaná, červeno hnědá 
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Povahově je anglický buldok přátelský, milý, klidný a oddaný pes.                 

Je rozvážný, nikdy nervózní a plný energie. Vůči své rodině je oddaný a často     

je na ni silně fixován. 

 

 

KVĚTEN 

Květen (knižně a archaicky Máj) 

je pátý měsíc gregoriánského 

kalendáře v roce. Má 31 dní. 

Už od 13. století je měsíc květen 

spojen s lidovými oslavami, 

například stavění májek.                    

Je považován za měsíc lásky. 

1. května je mezinárodní svátek 

práce a druhou květnovou neděli 

se slaví svátek matek. 

Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný 

jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. 

 

Pranostiky 

• Mokrý máj – v stodole ráj. 

• Svatá Žofie políčka často zalije. 

• Na Urbana pěkný, teplý den – bude suchý červenec i srpen. 

 

Významné dny 

1. 5.  Svátek práce 

3. 5.  Den slunce 

4. 5.  Den hasičů 

12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek 

18. 5. Mezinárodní den muzeí 

24. 5. Evropský den parků 

31. 5. Den otevírání studánek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1je
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_matek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden

