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 Náš Domov 
  14. ČÍSLO                                        6 Kč                                          ZÁŘÍ 2015 

 

Dobrovolnický program v Domově Sedlčany                                                                   

"Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco 

scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla." – Matka Tereza 

 

Dobrovolnictví v Domově Sedlčany funguje 

již několik let. V současné době  je 

koordinátorem dobrovolníků vedoucí 

sociálního úseku Hana Kubištová. 

Kontaktními osobami se nově staly 

aktivizační pracovnice.  

 

1. oddělení – Dana Červenková 

2. oddělení – Hana Limberková 

3. oddělení – Olina Malíková 

4. oddělení – Ivana Papežová 

 

Programu dobrovolnictví se účastní i klienti našeho Domova. Tímto 

děkujeme všem Vám milí senioři, za pomoc s pracemi v zařízení, 

zvelebováním i za péči o ostatní klienty. 

 

Je nám ctí předložit všem, kteří čtou toto vydání našeho časopisu děkovnou 

báseň od dobrovolnice, která bohužel musela po letech ukončit svou činnost 
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v Domově z důvodu časové zaneprázdněnosti. Z úsporných důvodů je 

báseň ve zkrácené verzi.  

 

Proč za mnou chodíte? 

Když se mladý člověk střetává tváří v tvář se stářím, uvědomuje si, že            

i jednou on, dá-li Pán, se stane starým člověkem. Toto zjištění nemá             

v člověku vyvolat strach, naopak vzdát úctu k životu, ať už se život nachází 

na začátku nebo na konci. 

Oproti všem ošetřovatelkám a sestřičkám, které pečovali o „mé babičky“ 

jsem měla tu výhodu, že když jsem přistupovala k lůžku ležící, nepotřebovala 

jsem, aby „babička“ právě něco snědla, spolkla, nebo abych ji umyla, 

přebalila, posunula... Byla jsem tam jen proto, abych tam byla. 

Nemusela jsem se obávat o to, co si povíme, vždyť věděla jsem, že naše 

vzájemné důvěrné držení dlaní stačí. Každá vteřina byla velmi cenná, neboť 

představovala zdroj síly pro další věčné koukání do stropu anebo další 

uspěchané běhání po světě. 

……………………………… 

Má to smysl se usmívat. Ta babička mi stále má co dát, učí mě úctě              

a pokoře, která je „za oknem“ tak vzdálená, aniž si to snad sama uvědomuje. 

Nezáleží přeci na momentálním výkonu a uznání, život musí mít důstojnost 

od počátku až do přirozené smrti. 

Jelikož čteš tento list, narodil ses. Byl jsi ale velmi zranitelný a bezbranný, 

ještě jsi ani nic nedokázal a přesto Někdo s Tebou už tady počítal a chtěl Tě 

tu mít. A když už čteš tento list, je dobré vědět, že také jednou umřeš. 

 

„Proč za mnou chodíte? Taková mladá, běžte ven, říkáte, že je tam hezky!“ 

„Protože jste tu sama.“ 

„Proč za mnou chodíte? Vždyť se ani pořádně neznáme...“ 

„Protože...“ 
„Proč za mnou chodíte?“ 
„Protože se chci na Vás usmívat.“ 
„Děkuji.“ 
„Já také.“ 

                                                                                       Dobrovolnice  
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Noví spolubydlící (srpen)             Kulatiny (září) 

Řežábková Marie                                                                 Kohout Milan               

Pištěková Marie                                                                   Řemenářová Květa 

Jagerová Lidmila                                                                  Kalanošová Marie 

Hradilová Marie                                                                  Procházková Zdenka 

Vávra Miloslav                                                                    Pípota Stanislav 

 

                                                                                           GRATULUJEME 

 

               

___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                      

Opustili nás (srpen)  

                        Pincová Marta 

                          Dvořáková Růžena 

                          Zejdová Zdeňka 

                                                     

                 ________________________________________________ 

Zářijová rovnodennost 

V Česku a na celé severní polokouli jde o podzimní rovnodennost (na jižní 

polokouli je to jarní rovnodennost). Rovnodennost obvykle nastává 22. či 23. září. 

V letošním roce nastane 23. září. Vzácně může být i 21. září (příští výskyt 2092) 

nebo 24. září (poslední výskyt roku 1931, příští výskyt 2303) Na severním pólu 

Slunce zapadne – začíná polární noc. Na jižním pólu Slunce vyjde – začíná polární 

den. 

Svátek sv. Václava 28. září 

Datum a místo narození sv. Václava není přesně známo. Tradice 

hovoří o tom, že se tak stalo v letech 907-908. Jeho otcem byl 

přemyslovský kníže Vratislav, matkou kněžna Drahomíra, 

dědečkem Bořivoj a babičkou sv. Ludmila. Václav je patronem 

českého národa, politiků, vládců a vinařů.  
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Připravujeme 

VÝLET dle přání klientů 

PŘEDNÁŠKA - Ochrana fauny Hrachov 

PŘEDNÁŠKA  „SVATÝ VÁCLAV“ 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ NA DEN SENIORŮ 1.10. 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – poslech lidových písní, turnaj v petanque, 

vaření s šéfkuchařem, odpoledne plné her s dětmi z mateřské školy, dopravní 

dopoledne, hudební vystoupení 

NÁVŠTĚVA MUZEA „Národopisný obraz Příbramska, Sedlčanska a Vlašimska“ 

PEČENÍ + KAVÁRNIČKA 

 

Povedlo se 
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ LETNÍ OLYMPIÁDY  

31.8. Proběhlo ve velké jídelně vyhlášení výsledků LETNÍ OLYMPIÁDY za účasti 

ředitelky Domova. Vítězná „trojka“ se po té podělila o vysoutěžené dorty, které si      

i ostatní soutěžící vychutnali u kávy. 

   
1. místo Jan Fišer 

2. místo Jana Kopecká 

3. místo Jiří Průša 

 

SPORTOVNÍ DEN 

9.9. Pořádal Domov sportovní den pro 

všechny domovy pro seniory ze 

Středočeského kraje. Zúčastnilo se 13 

zařízení.  
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Vítězové sportovního klání: 

1. Domov Sedlčany       

2. Hostomice - Zátor 

3. Kytín 

 

VELKÁ GRATULACE A PODĚKOVÁNÍ NAŠIM ÚČASTNÍKŮM ZA 

REPREZENTACI  DOMOVA 

 

SPORTOVNÍ HRY V JANKOVĚ                                            Domov Sedlčany 

16.9. Domov se účastnil sportovních her v domově pro  

seniory v Jankově. Opět vyhráli „naši sportovci“.  

Soutěž nezkazil ani doprovod,  

který se utkal s ostatními  

doprovázejícími osobami v jízdě  

na koloběžce a chůzi na chůdách. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

VÝLET PO OKOLÍ 

11.9. Proběhl výlet po okolí 

Sedlčany. Klienti měli možnost 

seznámit se s okolím Domova 

s komentářem aktivizační 

pracovnice. Navštívená místa: 

 VĚTRNÝ MLÝN PŘÍČOVY  

Zbytky jednoho z nejstarších, 

nejkrásnějších a největších větrných 

mlýnů holandského typu nejen u 

nás, ale dokonce i v celé Evropě. 
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 ÚSTUPENICE 

 BŘEKOVA LHOTA 

 OŘÍKOV 

 RYBNÍK MUSÍK  
Je největším rybníkem  

oblasti Sedlčanska ve 

Středočeském kraji, vodní 

plocha má rozlohu 

49,9 ha, délku 1250 m       

a šířku asi 1000 m. Leží 

v nadmořské výšce 343 m. 

Rybník byl 

pravděpodobně založen již 

v 16. století, jeho stavba 

bývá přisuzována Jakubovi Krčínovi. 

 

 TVRZ V KŘEPENICÍCH   

Renesanční tvrz Jakuba 

Krčína       z Jelčan. Roku 

1579 přenechal císař Rudolf 

sedlčanské zboží Vilémovi     

z Rožmberka jako náhradu 

dluhu 5.500 kop grošů, který 

u něj měl. Ten je obratem - 

roku 1580 - prodal 

rožmberskému regentovi 

Jakubovi Krčínovi z Jelčan, 

proslulému "otci jihočeského 

rybníkářství".  

 ZVÍROTICE 

 VYSOKÝ CHLUMEC  
Hrad - Dobře zachovaný komplex 

pozdně středověkých budov na 

skalnatém návrší nad obcí, výrazná 

dominanta okolní krajiny. Raně 

gotické jádro ze 13. století bylo do 

dnešní podoby rozšířeno za Purkarta    

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Kr%C4%8D%C3%ADn_z_Jel%C4%8Dan
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z Janovic koncem 14. století a rozšířeno a upraveno za Václava Leopolda z Lobkovic v 

polovině 17. století. Roku 1678 postavil architekt Antonio della Porta jihozápadní 

předhradí s branou a mostem, který nahradil dřívější dřevěný. 

 

Pivovar ve Vysokém Chlumci 

pravděpodobně založil Dětřich z Janovic 

někdy na přelomu 14. a 15. století. Od 

roku 1474 byl v majetku roudnické větve 

českého šlechtického rodu Lobkowiczů. 

Pivovar byl zničen v průběhu třicetileté 

války a v roce 1652 znovu rekonstruován. 

V roce 1948 byl tehdejší pivovar Pivovar 

Vysoký Chlumec Max 

Lobkowicz znárodněn. V roce 1992 byl v 

rámci restitucí navrácen Lobkowiczům.     

V současné době je stále funkční.  

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

Trénování paměti 

Kdo je na obrázcích? 
 

               
 

Výsledky hádanky z minulého čísla:  

1. HANA MAŠKOVÁ 

Hana Mašková (26. září 1949 Praha – 31. března 1972 Vouvray, Francie) 

byla československá krasobruslařka. 

Stala pětinásobnou mistryní Československa, mistryní Evropy v soutěži žen v roce 1968 

ve švédském Västerås, dvojnásobnou vicemistryní Evropy (1967 a 1969) a dvojnásobnou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_della_Porta
https://cs.wikipedia.org/wiki/1474
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lobkowiczov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1652
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1972
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vouvray&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krasobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ster%C3%A5s
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bronzovou medailistkou na světových šampionátech (1967 a 1968). Již ve věku 14 let se 

zúčastnila Zimních olympijských her 1964, kde skončila na 15. místě. O čtyři roky později, 

na ZOH v Grenoblu, vybojovala v soutěži jednotlivkyň bronzovou medaili. 

 

2. LUBOMÍR LIPSKÝ 

Lubomír Lipský (* 19. dubna 1923 Pelhřimov) je český herec a komik.Mezi jeho nejznámější 

televizní i filmové postavy patří děda Potůček z českého televizního seriálu Tři chlapi v chalupě 

(seriál) (plus dalších dvou na něj navazujících filmů). Dále rozhlasová a televizní postava 

popleteného panaHlustvisiháka nebo postava cirkusového klauna Cibulky z českého filmu Šest 

medvědů s Cibulkou. 

 

3. ADINA MANDLOVÁ 

Adina Mandlová, vlastním jménem Jarmila Anna Františka Marie Mandlová, 

v Německu známá pod pseudonymem Lil Adina, (28. ledna 1910 Mladá Boleslav –

 16. června 1991 Příbram) byla česká filmová a divadelní herečka. 

Její život byl mimořádně bouřlivý. Byla krásná, inteligentní, obdivovaná. „Sex symbol“ 30. let, 

její jméno spolehlivě plnilo sály. Zároveň se však jednalo o nešťastnou a psychicky 

nevyrovnanou ženu. Po válce byla poměrně zbytečně podezřívána z kolaborantských styků          

s německými okupanty. 
 

 

CENNÝ NÁLEZ 
V KORIDORU BYL NALEZEN SNUBNÍ PRSTEN. 
MAJITEL, SE MŮŽE OBRÁTIT NA SOCIÁLNÍ 
PRACOVNICE – KANCELÁŘ Č. 321 (2. PATRO 
NAD RECEPCÍ).  
POCTIVÉMU NÁLEZCI PATŘÍ DÍKY. 
_____________________________________________________________ 

KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY 
 
 
 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krasobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_1964
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krasobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pelh%C5%99imov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komik
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_chlapi_v_chalup%C4%9B_(seri%C3%A1l)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_chlapi_v_chalup%C4%9B_(seri%C3%A1l)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlustvisih%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0est_medv%C4%9Bd%C5%AF_s_Cibulkou
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0est_medv%C4%9Bd%C5%AF_s_Cibulkou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
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