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Náš Domov 
                                                                             PROSINEC  2017 

           

Spokojené, láskou a porozuměním 

naplněné vánoční svátky, hodně 

zdraví a štěstí v novém roce  

 

Vám přeje   

                    Jaroslava Kocíková 

 

 

Pokojné vánoční svátky a v novém roce dostatek pohody 

všedních dnů, dobré mezilidské vztahy a hlavně zdraví 

                                     Vám přejí    

                                                sociální pracovnice 

 

Štěstí a lásku, radost a něhu,  

ať k vám donese vánoční sen. 

Mé přání najdete na vločkách sněhu,  

ať šťastný je váš Štědrý den.  

 

Krásné a spokojené Vánoce přeje  

Jana Skořepová  a ošetřovatelský úsek 
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Vážení klienti, 

dovoluji si jménem svým i jménem všech 

pracovníků stravovacího provozu Vám 

popřát mnoho zdraví a spokojenosti v roce 

2018. Zároveň mi dovolte, abych vám všem 

popřál mnoho dobré chuti a spokojenosti s naší prací zde 

v kuchyni našeho společného Domova Sedlčany. 

 

S pozdravem a mým osobním přáním Václav Čížek  

 

Za celý provozně technický úsek přejeme jen to nejlepší, 

hooodně zdravíčka, lásky a příjemné prožití jak svátků 

vánočních, tak nového roku 

                                                                                                           

přeje Zdeněk Hrstka a technický úsek 

 

Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a 

porozumění. V novém roce mnoho radostných dní 

 

Vám přeje Martina Hermová a ekonomický úsek 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE  

16. prosince – Vánoční program Českého rozhlasu Region 

19. prosince – Vánoční koncert operní pěvkyně Jany Štěrbové 

20. prosince – Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj 

24. prosince – Sváteční oběd s ředitelkou zařízení 

28. prosince – Hudební odpoledne 2. oddělení 

5. ledna – Tři králové, ohňostroj 

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - LISTOPAD 

Paní Eva Ulbertová                                                  Pan Milan Havlíček                   

Paní Marie Synková                                                 Pan Jaroslav Kloud               

Paní  Anežka Filipová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

KULATINY – PROSINEC  

   Paní Alena Fafejtová  

   Paní Marie Synková 

   Pan František Langer 

                                                                 

                                                VŠECHNO NEJLEPŠÍ 

 

OPUSTILI NÁS - LISTOPAD 

Paní Zlatuše Vaněrková                                     Paní Bohumila Mlčochová 

Paní Helena Sirotková                                        Pan Josef Bambas 

Paní Zdenka Neužilová 

 



 

[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia Stránka 4 

        

 

PROSINEC 

Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září. Má 31 dní.                            

V prosinci je zimní slunovrat.  V tento den je na severní polokouli nejkratší 

den v roce. Noc je nejdelší. 

Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, 

že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi 

mraky. Může ale být odvozen též od slova siný (modravý, šedivý), či od 

slova prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem zabijaček. Další možností 

původu je odvození od slova „prosit“ v souvislosti s vánočním koledováním. 

 

ZIMNÍ SLUNOVRAT 2017 
 

21. prosinec 2017 v 17:28 
 

VÁNOCE 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí 

doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na narození Ježíše 

Krista. 

Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně 

připadá tradičně na 25. prosince a Vánoce se 

v římskokatolické tradici slaví od jejího  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prase
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._prosinec
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předvečera (večer 24. prosince) do svátku Křtu Páně (první neděle 

po 6. lednu, resp. 13. leden).  

    

Samotné Vánoce podle křesťanské tradice (respektující starší židovskou 

zvyklost počítání nového dne od soumraku) začínají s vyjitím první večerní 

hvězdy 24. prosince. K Vánocům se pojí množství lidových tradic, k nimž se 

řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české 

tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 

   

     

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ OD KLIENTŮ ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA 

Vážená paní ředitelko a všichni zaměstnanci DD v Sedlčanech, 

přejeme Vám krásné, spokojené a šťastné vánoční svátky, hodně dobré 

pohody a lásky ve Vašich rodinách. 

Do nového roku stálé a pevné zdraví, hodně úspěchu v pracovním i rodinném 

životě  

               přejí Vaši klienti 

 

 

 

                                                               DĚKUJEME 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_K%C5%99tu_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_cukrov%C3%AD
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PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

Přímou volbu prezidenta vyhlásil předseda Senátu                                     

na 12. a 13. ledna 2018. 

Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018. 

 

KANDIDÁTI  

Jiří Drahoš 

Vysokoškolský profesor, předseda Akademie věd ČR. 

Pavel Fischer 

Bývalý velvyslanec ve Francii a Monaku a poradce 

prezidenta Václava Havla. 

Petr Hannig 

Kandidaturu na prezidenta České republiky oznámil v červenci 2017 

s tím, že chce navazovat na politiku Miloše Zemana. Podpořila jej i 

strana Národní demokracie. 

Marek Hilšer 

Lékař a občanský aktivista. 

Michal Horáček 

Textař, producent, bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna a 

miliardář. 

Jiří Hynek 

Jiří Hynek je oficiálním kandidátem Realistů na pozici prezidenta. 

Vratislav Kulhánek 

Manažer, který působil hlavně v automobilovém průmyslu a bývalý 

předseda Českého svazu ledního hokeje. 

Mirek Topolánek 

Bývalý předseda vlády a někdejší šéf ODS. 

Miloš Zeman 

Současný prezident. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_demokracie_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fortuna_(s%C3%A1zkov%C3%A1_kancel%C3%A1%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Realist%C3%A9
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj 

 

Poradenské dny budou poskytovány v Domově Sedlčany i v roce 2018 a to 

 

vždy 2. úterý v měsíci, od 10:30 do 12:45 hod nebo dle telefonické domluvy. 

 

Marie Fišerová, telefon 721 205 288 

 

9. ledna 

13. února 

13. března 

10. dubna 

15. května 

12. června 

10. července 

14. srpna 

11. září 

9. října 

13. listopadu 

11. prosince 

 

 

 

 
 

 



 

[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia Stránka 8 

        

 

VALORIZACE DŮCHODŮ 

Základní výměra důchodu se od ledna 2018 zvýší o 150,-. Procentní výměra 

vzroste o 3,5 %. 

 

 

 

 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
 

Jelikož se Domov zapojil do akce Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, 

rozhodli se zaměstnanci rozhlasu nadělit klientům ještě jeden dárek a to 

Vánoční program Českého rozhlasu Region, který proběhl 16. prosince. Pořad 

moderoval Patrik Rozehnal, jako hosté vystoupili Uršula Kluková, Josef Zíma 

a hudbení skupina PePa.                                                                            DĚKUJEME 
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VÁNOČNÍ PROGRAM  
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16. PROSINCE 

OD 10 HOD 
 

MODERÁTOR: PATRIK ROZEHNAL 

HOSTÉ: JOSEF ZÍMA A URŠULA KLUKOVÁ 

KAPELA: PePa 

 

 

 

 


