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Zámecké listy

Cyril a Metoděj
5. červenec je slaven jako Státní svátek České republiky – Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Upomíná na příchod křesťanství
a vzdělanosti do českých zemí, který je s postavami obou učenců spojován.

Svatí
Konstantin
(Cyril) a Metoděj
(často označovaní
jako
bratři
ze
Soluně) přišli na
Moravu s cílem šířit
křesťanství
mezi
lidem (na Velkou
Moravu
dorazili
zřejmě na jaře 863).
Stalo se tak na
základě
prosby
knížete Velké Moravy, Rastislava, adresované byzantskému císaři Michaelovi
III. Ta obsahovala žádost o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby ve
slovanské řeči a položili tak základ vlastní, na západních biskupstvích
nezávislé církvi.
Konstantin k tomuto účelu vytvořil speciální nové písmo (hlaholici) a
společně s bratrem přeložili do staroslověnského jazyka liturgické knihy.
Jednalo se o klíčové části Bible, dále o soubor právních norem (Zákon sudnyj
ljudem) a veršované skladby (Proglas). Své učení obhájili i před papežem
Hadriánem II., který jim dokonce při návštěvě v Římě vyšel vstříc před brány
města. Konstantin následně zemřel v jednom z řeckých klášterů v roce 869.
Metoděj byl ten samý rok jmenován moravsko-panonským arcibiskupem a
vrátil se zpět na Velkou Moravu, kde dokončil překlad Písma svatého. Těsně
před svou smrtí jmenoval svým nástupcem Gorazda. Po Metodějově smrti
(885) však nechal kníže Svatopluk žáky obou bratrů vyhnat ze země a
Gorazda uvěznit. Někteří z odejitých žáků našli útočiště v Čechách a jiní v
Polsku či Bulharsku.
Papež Jan Pavel II. prohlásil oba bratry v prosinci roku 1980 za spolupatrony
Evropy. V současnosti si lidé oslavu tohoto významného svátku připomínají
tradičně na Velehradě u Uherského Hradiště, kde se pravidelně konají Dny
lidí dobré vůle, upomínající na památku obou významných věrozvěstů.
Tradiční součástí akce je i římsko-katolická bohoslužba, která upomíná na
bohatou moravskou historii, kulturu a tradice. Podobné akce probíhají v
tento den po celé republice (v hlavním městě Praze se vzpomínková
bohoslužba koná obvykle v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně), kdy si
především římští katolíci připomínají významné okamžiky příchodu
křesťanství do oblasti českých zemí.
S mírnou nadsázkou lze konstatovat, že cyrilometodějský odkaz přetrval
přes mnoho století a podstatně ovlivnil běh dějin na Západě i Východě.
Zajímavostí odkazu památky obou bratrů je skutečnost, že zaujala české
tvůrce k blížícímu se natočení historického filmu mapujícího jejich osudy

Plánované akce na měsíc červenec
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlety po kraji vlakem, autobusem, pěšky
Návštěvy nákupních center
Vycházky do přírody, koupání, sběr hub
Smečenská pouť

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Anenská pouť, prezentace Domova Pod Lipami Smečno
Výlet do Slaného (popř. Kladna) spojen s nákupy, návštěvou cukrárny,
restaurace
Výlet do Kladna, návštěva medvědária
Výlet do Slaného, návštěva plaveckého bazénu
Výlet do obce Třtice, koupání na Bucku
Výlet do obce Zájezd, návštěva Zooparku
Oslava svátků a narozenin
Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
Příjemné strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY “
Felinoterapie
1. 7. – CESTOMÁNIE- Francie
8. 7. – CESTOMÁNIE- Krkonoše
15. 7. – CESTOMÁNIE- Praha
Anenská pouť

Naše akce v červnu
Červnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Kladenské dvorky
Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali na Kladenské dvorky, a i když
předpověď počasí nás trochu vystrašila, vyzbrojeni deštníky jsme vyrazili.
Účast návštěvníků byla jako vždy velká, ale protože jsme již naučeni z Prahy,
nevadilo nám ani to. Prohlédli jsme si všechny dvorky, na kterých
byli vystaveny obrázky, fotografie, sochy a keramika, poslechli jsme si
muziku a nakonec jsme navštívili stan s občerstvením. I přes drobný deštík
se nám výlet za kulturou vydařil !!! ....tak zase příští rok !!!
Za CHB Hřebeč Stiborová Pavla
Výlet na Kladno
V sobotu jsme vyrazily s klientkami kromě sl. Katky/byla u sestry/ na
autobus směr Kladno. Již od rána bylo velké teplo, tak se děvčata vyzbrojila
pitím. Cílem a přáním klientek bylo nakoupit si za kapesné, dát si oběd v
restauraci a podívat se na medvědy. Nejdříve jsme navštívily obchod, kde je
vše za 10 Kč. Sl. Bohumila a sl. Jarka si zde nakoupily ke své spokojenosti.
Poté jsme oběhly pár obchodů s oděvy, kde si sl. Anna přála koupit nové
plavky – výběr byl veliký a tak Anče nezbylo nic jiného než vybírat, zkoušet a
zkoušet dokud si nevybrala krásné modré plavky v celku. K plavkám přibyly
ještě letní krátké kalhoty a sl. Jarka si vybrala pohodlné modré tříčtvrťáky.
Po dvouhodinovém maratonu po obchodech děvčatům vyhládlo a začaly se
poohlížet po restauraci. Samozřejmě opět zvítězila tzv. čínská restaurace, kde
si klientky mohou vybrat také podle obrázkového jídelníčku. Každá zvolila
podle své chuti jak jídlo, tak pití. Nakonec kvůli velikým porcím ani nedojedly.
Po krátkém odpočinku nás čekala cesta za medvědy, ale když jsme došly, tak
bylo vidět jen jednoho, jak vystrkuje hlavu z jeskyně – asi mu bylo také horko.
Kromě medvěda jsme viděly dokonce dvě svatby. Samozřejmě nevěsty v
klientkách vzbuzovaly největší obdiv, že jsou prý jako princezny. Následovala
cesta na autobusové nádraží, ale jaký by to byl výlet bez zmrzliny? Ještě navíc,
když jsme narazily na cukrárnu se zahrádkou a čas nás netlačil. Zmrzlina prý
byla výborná a hned se líp šlo na autobus, který jel po chvilce, co jsme došly.
Děvčata byla s výletem moc spokojená a také pěkně unavená.
Za CHB3 vypracovala Seidertová D.

Výlet za dobrodružstvím do Prahy
V sobotu 21. 6. jsme neodolali a vydali se opět prozkoumat Prahu.
Dobře jsme se posilnili, před tím jsme si již připravili vše potřebné – pití,
kapesné a zamířili jsme na autobusovou zastávku směr Praha. Počasí nám
přálo. Naším cílem byl Petřín, zde jsme využili služby – lanovka a hurá na
kopec. Jen pár odvážných vyšli schody, ale pohled na Prahu stál za to. Z
Petřína naše kroky vedly na Kampu, Staroměstské náměstí a do Paládia. Tady
jsme se občerstvili, zhodnotili jsme si výlet a přemístili jsme se již pomalým
krokem na autobus k nám do Hřebče. Doma jsme pak snad snědli vše, co jsme
měli přichystané k večeři a spokojeně zasedli k televizi. Z té jsme moc neměli,
únava byla silnější. Ale věříme, že tento parádní výlet nebyl poslední.
Za CHB Hřebeč Míčková
Výlet do Nového Strašecí
Chtěly jsme na výlet. Jenže kam? Pak nás napadlo Nové Strašecí, kde
jsme ještě nebyly. V deset jsme vyrazily na cestu. Projely jsme okolní
vesničky, viděly velký rybník v Loděnici a za chvíli jsme již byly na místě. Od
autobusu jsme úzkou uličkou došly na místní náměstí. Prohlédly jsme si ho a
zamířily na oběd do místní vyhlášené restaurace Sportka. Vybraly jsme si na
co jsme měly zrovna chuť a v klidu jsme zde poseděly. Potom jsme ostatně
jako vždy zakoupily drobné upomínky na náš výlet a ve stínu stromů jsme
čekaly na autobus. Cesta zpátky uběhla rychle a za chvíli jsme už byly doma.
Již se těšíme na příště, kdy budeme zase objevovat nám neznámá místa.
Postřehy klientek CHB2 Slaný zaznamenala Milfaitová
Přelícké grilování
V pátek 13. 6. 2014 jsme připravili pro své kamarády z ostatních
chráněných bydlení grilování na zahradě. Chtěli jsme jim ukázat, jak se nám
zde bydlí a co jsme se za rok bydlení naučili. Provedli jsme je celým domem,
ukázali naši malou zahrádku, kde pěstujeme zeleninu i nějaké drobné ovoce.
Všem se zde líbilo. Odpoledne se opravdu vydařilo, počasí nám přálo, buřty
chutnaly a příjemné hraní na harmoniku udělalo dobrou náladu. K ochutnání
jsme pro své kamarády napekli koláče a šátečky a na oplátku ostatní přivezli
různé slané i sladké dobroty. Odpoledne jsme si pěkně užili a domluvili se, že
si určitě takto povedenou akci zopakujeme. Přikládáme fotky.
Chráněné bydlení Přelíc

Červnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Smečenská Lyra 2014
Dne 25. června 2014
proběhl třetí ročník festivalu „Smečenská Lyra,“ který se
uskutečnil v areálu zámeckého
parku pod záštitou náměstka
hejtmana Středočeského kraje
Bc. Zdeňka Syblíka. V rámci
soutěžního programu zde
klienti
předvedli
svoje
hudební, divadelní umění
z různých sociálních zařízení Středočeského kraje. Výkony ohodnotila
odborná nezávislá porota v čele s herečkou, modelkou a druhou českou
vicemiss – Lilian Sarah Fischerovou. Kulturní program byl obohacen
vystoupením žáků ze Základní školy Smečno pod vedením učitelky Petry
Erlebachové. Po skončení soutěžního programu závěr festivalu byl doplněn
diskotékou a písněmi bigbeatové skupiny „All Right Band.“
za poskytovanou službu –
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Výročí
Brožíková Ludmila – 85let
Fikrlová Zdeňka – 86let
Járová Anna – 87let
Jerman Otakar – 92let
Kajzrová Vlasta – 87let
Prof. Leopold Antonín – 87let
Pecková Anna – 77let
Škarvadová Božena – 91let
Veselá Marie – 84let
Čurdová Marie – 75let
Chlád Stanislav – 60let
Kejřová Miluše – 39let
Kocábek František – 61let
Kopáček Josef – 60let
Musil Jaroslav – 77let
Potluková Soňa – 64let
Dočekal Zbyněk – 51let
Gabrišová Jana – 48let
Kohout Miroslav – 61let
Plecitá Marie – 60let
Prokůpková Olga – 58let
Sweinerová Marie – 51let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

