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 Náš Domov 
  16. ČÍSLO                                        6 Kč                                 LISTOPAD 2015 

 

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ GYMNÁZIA SEDLČANY 

19. prosince navštíví Domov Sedlčany studenti místního gymnázia. Setkání 

se uskuteční ve 14 hod na klubovně stravovacího provozu. Stejně jako 

v minulých letech si pro nás připraví výtvarné techniky, s kterými nás 

seznámí. 

 

GYMNÁZIUM SEDLČANY 

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90  

 čtyřleté gymnázium (od r. 1946)  

(79-41-K/41) 

 osmileté gymnázium (od r. 1990) 

(79-41-K/81) 

 obchodní akademie (od r. 1993) 

(63-41-M/02) 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia Stránka 2 

 

Z Domova 

      VEDUCÍ I. a IV. ODDĚLENÍ - ZMĚNA 

Od 1. prosince přechází vedoucí I. oddělení Bc. Mandovcová na vedoucí              

IV. oddělení. Na I. oddělení bude vedoucí paní Olga Jirásková, která 

v současnosti pracuje na tomto oddělení jako všeobecná sestra. 

 

       STAVEBNÍ ÚPRAVY 

V současné době probíhá nebo v nejbližší době proběhne v Domově několik 

stavebních úprav. Úpravy se uskuteční pouze u vybraných pokojů. 

 

I.      oddělení –  výměna oken, výměna nákladního výtahu 

II.      oddělení – přestavba 2 koupelen na pokojích uživatelů, výměna dveří, 

výměna oken 

III. oddělení – výměna oken, výměna dveří, výměna nákladního výtahu 

IV. oddělení – montáž signalizačního zařízení na pokojích uživatelů, 

přestavba pokoje č. 364 na centrální koupelnu, výměna oken 

 

NOVÁ AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE 

Na II. oddělení nastoupila „nová“ aktivizační pracovnice Markéta Skořepová, 

která se vrátila z mateřské dovolené. Těšit se můžeme mimo jiné i na 

arteterapii, kterou k nám do Domova zavede po absolvování akreditovaného 

kurzu. 

 

ARTETERAPIE 

Arteterapie je obor využívající výtvarný 

projev jako hlavní prostředek poznávání        

a ovlivňování lidské psychiky. Výtvarné 

tvořivé aktivity mají podporovat zdraví          

a podpořit léčení.  

 

NUTRIČNÍ TERAPEUTKA 

Od listopadu pracuje v Domově nutriční terapeutka Mgr. Kateřina Králová. 
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      Noví spolubydlící (říjen)       

Paní Carbochová Jarmila 

Paní Ptáčková Jindřiška 

Paní Marešová Božena 

Paní Mahdalová Marie 

Par Urner František 

Paní Kramešová Jarmila 

Pan Jedlička Jaroslav

____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                 

Kulatiny (listopad)                   

Pan Pitra Bohuslav 

Pan Huntier Josef 

Paní Čechová Hedviga 

Pan Váňa Miroslav 

Pan Havelka Pavel 

Pan Šťastný Jaroslav             

 

                                                          VŠECHNO NEJLEPŠÍ 

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

Opustili nás (říjen)  

                       Pan Gejza Gaži                                   Paní Eliášová Jaroslava 

                       Paní Bursíková Marie                         Paní Matějná Jiřina 

                       Paní Makovská Věra                           Pan Matějovský Josef 

                       Pan Brzobohatý Drahomír                  Paní Nová Jarmila  

                       Paní Švandová Anna  

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

Připravujeme 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 1.12. 

VÁNOČNÍ JARMARK 

VÁNOČNÍ KONCERT OPERNÍ PĚVKYNĚ JANY ŠTĚRBOVÉ 2.12. 

HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ POŘAD – LETEM VÁNOČNÍM SVĚTEM 7.12. 

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ 16.12. 
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PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ A ZDOBENÍ STROMKU 

 

Povedlo se 

PŘEDNÁŠKA OCHRANY FAUNY ČR – OHROŽENÁ BIODIVERZITA 

 
 

Velmi zajímavá přednáška proběhla v Domově 6.11. Zakladatel sdružení 

pan Křížek přednesl  o historii vzniku Ochrany fauny ČR a o budování 

motýliára, které vzniká ve Voticích. Dále se zúčastnění dozvěděli 

podrobnosti o zachraňování zvířat a nakonec nechyběly ani vtipné historky 

z pracovního života záchranářů. 

 

VÝLET  

– výlov rybníka 

Musík 

 

DIVADELNÍ 

VYSTOUPENÍ  

– ŠÍPKOVÁ 

RŮŽENKA 
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Trénování paměti 

Kdo je na obrázcích? 

                            
 

Výsledky hádanky z minulého čísla:  

1. Jitka Molavcová 

(* 17. března 1950 Praha) je česká herečka, zpěvačka, spisovatelka, 

muzikantka a moderátorka, hrající od roku 1970 až dodnes v divadle 

Semafor, kde je hlavní partnerkou Jiřímu Suchému. 

 

2. Bratři Pospíšilové 

Bratři Jindřich (* 23. března 1942 v Brně) a Jan (* 25. 

dubna 1945 v Brně) Pospíšilovi jsou trenéři a hráči kolové, daleko 

nejúspěšnější hráči v historii tohoto sportu: dvacetinásobní mistři světa       a 

dvaceti pětinásobní mistři Československa. Pro své úspěchy získali jednou 

ocenění Sportovec roku    a osmkrát ocenění Král cyklistiky. 

 

3. Antonín Dvořák 

Antonín Leopold Dvořák (8. září 1841 Nelahozeves
 

–

 1. května 1904 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších hudebních 

skladatelů všech dob a je světově nejproslulejším                                           

https://cs.wikipedia.org/wiki/17._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1torka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semafor_(divadlo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semafor_(divadlo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Such%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovec_roku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_cyklistiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1841
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nelahozeves
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1904
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
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a nejhranějším českým skladatelem vůbec.  

Proslavil se svými symfoniemi a velkými instrumentálními skladbami, 

neméně však i komorní hudbou a operami. Dvořák je čelným světovým 

představitelem tzv. klasicistně-romantické syntézy. 

 

 

ZVYKY A TRADICE 

ADVENT 

Adventní doba (období čtyř neděl 

před vánočními svátky) je dobou 

postní    a je spojena s přípravami na 

Vánoce. Název tohoto období 

pochází z latinského adventus                

a znamená „příchod“–tedy narození 

Ježíše Krista.  

1. ADVENTNÍ NEDĚLE -Letos 

připadá na 29. listopadu 2015. 

Podle novodobého označení se označuje jako železná neděle a říká se, 

že se jedná o první adventní víkend. Na adventním věnci se rozsvěcuje 

první svíčka. 

 

2. ADVENTNÍ NEDĚLE - Letos se na ni můžeme těšit 6. prosince 

2015. Označuje se také  jako bronzová neděle a jde o druhý adventní 

víkend. Na adventním věnci se rozsvítí druhá svíčka. 

 

3. ADVENTNÍ NEDĚLE - Třetí adventní neděle vychází na 13. 

prosince 2015. Tato neděle bývá označována jako stříbrná neděle a 

taktéž se jedná o třetí adventní víkend. Na adventním věnci se 

rozsvěcuje třetí svíčka. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_n%C3%A1stroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Synt%C3%A9za
http://vanoce-silvestr.cz/vanocni-dekorace/adventni-venec/
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4. ADVENTNÍ NEDĚLE 

Čtvrtá adventní neděle letos bude zároveň třetí prosincovou nedělí a 

bude tak 20. prosince 2015. Podle novodobého označení se označuje 

jako zlatá neděle a je to vlastně poslední víkend před Vánocemi. Na 

adventním věnci se rozsvěcuje čtvrtá svíčka. 

 

BARBORKY – 4. prosinec 

Svátek svaté Barbory je spojen se zvykem řezání Barborčiných 

větviček neboli barborek. Podle lidové tradice bylo třeba s prvním 

slunečním paprskem uříznout větvičku z třešně staré nejméně deset let         

a odnést ji do domu, kde žila neprovdaná dívka. Pokud větvička                  

o Štědrém dnu rozkvetla, znamenalo to, že si dívka v nadcházejícím 

roce najde ženicha. I dnes jsou barborky typickou předvánoční výzdobou 

domovů. V Čechách děti o svatobarborské noci dávají do oken punčochu, 

do níž jim Barbora naděluje drobné pamlsky, ale také uhlí, kameny nebo 

brambory, pokud děti v právě končícím roce zlobily.   

 

MIKULÁŠ – 5. prosinec 

V předvečer tohoto svátku sestupuje sv. Mikuláš 

společně s andělem z nebe na zem, do průvodu se 

k nim připojuje ještě čert. Společně obcházejí děti – 

hodné chválí, zlobivé pak kárají a nabádají k lepšímu 

chování. Děti musí mikulášskému průvodu zazpívat 

písničku nebo přednést básničku (dříve se modlily      

a zpívaly koledy). Za odměnu jim anděl naděluje 

sladkosti nebo hračky, zlobivým pak čert dává uhlí 

nebo brambory. U koho se průvod Mikuláše, anděla  

a čerta nezastaví, může si dát na okno, pod polštář 

nebo na kliku punčošku pro noční dárky od Mikuláše. 
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Zajímavosti z okolí 

OCHRANA FAUNY HRACHOV 
Občanské sdružení Ochrana fauny ČR 

vzniklo v roce 1998, kdy ho její předseda 

Pavel Křížek zaregistroval na 

Ministerstvu vnitra ČR. Posláním je od 

počátku ochrana volně žijících 

živočichů a jejich biotopů a ekologická 

výchova veřejnosti.  

Původně sídlilo sdružení ve 

zrekonstruovaných prostorách bývalého 

zahradnictví ve Voticích. Současně zde 

vznikalo centrum ekologické výchovy -

počátkem roku 2006 bylo jmenováno 

krajským střediskem environmentální 

výchovy a osvěty Středočeského kraje. Stanice se tak otvírala veřejnosti, probíhaly zde 

první exkurze, přednášky a besedy. Postupně se rozšiřovala nabídka akcí a s ní rostl 

i zájem.  

 

Kromě provozu stanice a ekocentra se organizace věnuje realizaci řady programů 

druhové ochrany, zajišťuje péči o zachovalé přírodní lokality v regionu, 

organizuje celonárodní kampaně na ochranu přírody, poskytuje odborné konzultace -

 ekoporadnu a vytváří mnoho informačních materiálů. Ochrana fauny ČR staví na 

principu partnerství  - úzce spolupracuje s obcemi, městy a institucemi v regionu, 

s ostatními nevládními organizacemi i jednotlivci. 

Areál ale postupně začínal být malý, proto vzniklo Centrum Ochrany fauny ČR 

v Hrachově u Sedlčan (cca 10 km) v červenci 2012. Areál byl vybudován z prostředků 

Státního fondu životního prostředí z OSI 6 z prostředků Evropské unie, Ministerstva 

životního prostředí ČR, Středočeského kraje a sponzorů.                                                                                                                                             
Zdroj: http://www.ochranafauny.cz 

Připomínáček 

VÝDEJ HLAVNÍCH JÍDEL 

Výdej hlavních jídel probíhá na malých 

jídelnách i na jídelně hlavní v těchto 

časech:   Výdej obědů 12:00 – 13:30 
Výdej večeří 16:30 – 18:00 

http://www.ochranafauny.cz/dalsi-aktivity/druhova-ochrana-zvirat.html
http://www.ochranafauny.cz/dalsi-aktivity/druhova-ochrana-zvirat.html
http://www.ochranafauny.cz/dalsi-aktivity/uzemni-ochrana.html
http://www.ochranafauny.cz/vzdelani.html
http://www.ochranafauny.cz/vzdelani.html
http://www.ochranafauny.cz/vzdelani.html
http://www.ochranafauny.cz/zachranna-stanice/navsteva-stanice.html
http://www.ochranafauny.cz/vzdelani/prednasky-pro-verejnost.html
http://www.ochranafauny.cz/projekty.html
http://www.ochranafauny.cz/dalsi-aktivity/ekoporadna.html
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