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Zámecké listy

SVATÝ VALENTIN
Svatý Valentin (? – 269? Terni, Římská říše) byl pravděpodobně
katolický kněz, biskup, který roku 269 zemřel mučednickou smrtí.
Není přesně známo, kdy byl svatořečen, stalo se tak v raném středověku, protože
je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14. století,
včetně českých. V římském martyrologiu se jeho svátek slaví 14. února.
Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti, existují dvě legendy, nejspíše
se v nich prolínají životy dvou stejnojmenných světců. Podle prvé legendy sv.
Valentin z Terni zemřel mučednickou smrtí 14. února 269 na příkaz
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římského císaře Claudia II. poté, co přes zákaz oddával snoubence podle
křesťanského ritu. Byl tedy kněz v Římě nebo biskup v jihoitalské Interamně
(dnešní Terni).
V obou verzích legendy byl sv. Valentin původem urozený Říman. Podle jedné
byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval rétor Kratón
do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a
syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou domácností, svými 3 žáky,
urozenými
to Athéňany,
a
synem
městského prefekta nechal
od
Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na
prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře. Na to byl jedné noci sťat. Tři jeho bývalí
žáci, Prokulus, Efébus a Apollónius, přenesli jeho tělo na pohřebiště při Via
Flaminia nedaleko Terni; odtud byly ostatky přemístěny a s tumbou vyzdviženy
na oltář pozdějšího kostela sv. Valentina v Terni. Přesný rok smrti sv. Valentina
není znám.

Léčitelské schopnosti
Sv.
Valentin
byl
po
dvou
zázracích
ctěn
jako
ochránce
proti pakostnici a padoucnici: Za kruté zimy k němu přišel chudě oděný a
mrazem zkřehlý muž, kterého Valentin utěšil a oblékl do svých šatů. Šaty mu týž
den vrátil nebeským jasem zářící jinoch řka: „Zde jest oděv, kterým jsi dnes
obdaroval Ježíše samého; za to ti propůjčí milost hojit dnu a padoucnici.
Podle dalších legendárních zdrojů vrátil sv. Valentin zrak dceři
soudce Asteria poté, co byl uvržen císařem Claudiem II. do žaláře. Valentin se ve
vězení modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Řekl
mu: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc
a mé slepé dceři vrátí zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil
se, až dívka prohlédla. Asterius s celou rodinou uvěřil vKrista a požádal o křest.
Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě. Křesťané se
radovali, pohany zachvátil hněv, zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli
ven, ztloukli ho a odvedli naFlaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.

Hrob a ostatky svatého Valentina
Tělo sv. Valentina bylo podle prvé verze legendy pohřbeno v Římě v
katakombách, nad nimiž byla o století později vystavěna bazilika, nebo 80

2

kilometrů dále v Terni. Dnes je v Římě světec uctíván v chrámech sv. Praxedy i
Panny Marie Santa Maria in Cosmedin.
Část ostatků sv. Valentina se dostala již ve středověku do mnoha evropských
zemí, zejména severně od Alp. Většinou jde o fragmenty kostí. Speciálně jsou
uctívány nejméně ve dvou desítkách evropských chrámů, zejména v Německu,
Rakousku, Polsku, Velké Británii a Severním Irsku. K ostatkům medializovaným
v posledním desetiletí patří světcova kost z lopatky, uchovávaná na oltáři
kapitulní baziliky sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě, získaná možná již za
císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovu nalezen v barokním
relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002. Tyto relikviáře byly součástí
barokní výzdoby kostela sv. Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při
rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885-1903 byly přeneseny na nové
oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20.
století. Relikviář bývá vystavován na svátek svatého Valentýna.
K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký kostel
sv. Valentina ve Valentinské ulici na Starém Městě pražském, postavený
pravděpodobně koncem 12. století, odsvěcený roku 1792 a zbořený při asanaci
staré zástavby Prahy v závěru 19. století. Ve Svatovítské pokladnici na Pražském
hradě byl ostatek sv. Valentina vložen do gotického relikviáře, stejně tak je
relikvie sv. Valentina zaznamenána v soupisu ostatků na hradě Karlštejně.
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Plánované akce na únor 2016
Seznam akcí za poskytovanou službu:
„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Výlet do Slaného za účelem návštěvy bazénu
Oslava svátků a narozenin
Oslava sv. Valentýna
Valentýnská diskotéka
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Masopustní průvod Smečnem
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace,
využívání veřejně dostupných služeb

Měsíční plán na únor CHB
Oslava narozenin sl. Frantová,Hercegová
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Výlet do Prahy – výstava hraček

Pravidelná docházka do školy, chráněné dílny
Vycházky po okolí
Nácvik a opakování činností spojených s chodem domácnosti.
Vyšívání, vybarvování mandal, společenské hry ( pexeso )

PLÁN ČINNOSTÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2016
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLANÝ
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pravidelný nácvik nakupování potravin v Bille a ostatních obchodech
vycházky do města spojené s nákupem za kapesné
návštěva restaurace
docházení sl. Plecité do školy na Smečně
péče o vlastní domácnost
nácvik jednotlivých úkonů při vlastním vaření
dojíždění sl. Plecité do APP na Smečně

PLÁN NA ÚNOR 2016 CHB HŘEBEČ

Oslava narozenin - K.Poslt, V.Bernášek
Úklid okolo domu
M. Schweinerová návštěva rodiny
J. Macháček návštěva u sestry
Nákupy za kapesné
Vycházky a zájmové činnosti dle počasí a přání klientů
Plnění IP
Plánované lékařské prohlídky
Míčová

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
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2.2. 2016 – CESTOMÁNIE- Naše severní hranice
9.2.2016 – CESTOMÁNIE- Krakonoš pán lesů a hor
16.2. 2016 – CESTOMÁNIE- Vyprávění našich babiček
Felinoterapie

Oslava narozenin a svátku

V neděli 24.1.16 jsme společně oslavili svátek a krásné 65. narozeniny Zdislava
Bešenei, kterému všichni říkáme Slávek , dostal tablet, který si velmi přál .
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Dopoledne jsme si připravili chlebíčky a dozdobili dort a oslava mohla po obědě
vypuknout 
Zazpívali jsme si při harmonice, zatančili i disco, popovídali u kávičky…,
odpoledne nám velice uteklo a už se těšíme na další oslavu, která nás čeká
v únoru. Strávili jsme příjemné odpoledne.
CHB Přelíc

Oslava narozenin A.Tokárové
S příchodem roku 2016 nám nastali i krásné povinnosti ohledně oslav narozenin
a svátků našich klientů.
V sobotu 9.1. oslavila své kulaté narozeniny naše klientka Alžběta. Neobešlo se
to bez dortu, všichni klienti se přidali s přáním velké pohody a zdraví. Po obědě
jsme splnili přání klientky a odjeli jsme společně na Kladno, kde chtěla navštívit
medvědáriium. Víme, že momentálně je venku neuvidíme , o to bylo pro
s.Alžbětu větší překvapení, když uviděla skleněné svítící medvědy v parku.
Myslím, že nejen pro s.Alžbětu, ale i pro ostatní klienty to byl pěkný zážitek,
spojený s hezkým odpolednem.

Za CHB Hřebeč Míčková

Leden v CHB1
NA POČÁTKU ROKU JSME SE I MY ZAMYSLELI A DALI SI PŘEDSEVZETÍ NA
ROK 2016
Za 1. všechny chceme zhubnout
Za 2. kuřačky chtějí omezit kouření
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Za 3. budeme chodit pravidelně na vycházky a budeme se mezi sebou chovat
slušně, nebudeme se hádat
S těmito předsevzetími jsme se pustili do společné práce, první lednový týden
jsme se věnovali povánočnímu úklidu výzdoby, odstrojení stromečků,
přestěhování obývacího pokoje a jednoho pokojíku. Ve druhém týdnu jsme se
vypravili na výlet do Prahy nejdříve nás čekal, úkol dojet na Karlovo náměstí,
kde je opravna naslouchadel, tady si dala slečna Olga opravit naslouchadlo a již
jsme si užívali výlet, bohužel počasí nám nepřálo, začalo sněžit, nás ovšem
ošklivé počasí nerozhodilo, došli jsme na Národní třídu, zde sedli na tramvaj č.
18 a z tramvaje jsme si prohlíželi Prahu a poznávali Karlův most, Pražský hrad,
Hradčanské náměstí všechny tyto místa již známe a zase se sem určitě vydáme.

Tramvají jsme dojeli na Petřiny a odtud metrem na Veleslavín. Když jsme vylezli
z metra venku se honili všichni čerti, ale nám se ještě domů nechtělo a na
zastávce stál autobus do Kladna, bylo rozhodnuto, jedeme ještě na Kladno, tady
již bylo počasí trochu příjemnější, nejdříve jsme si dali výborný oběd v malé
hospůdce a poté jsme obešli hlavní třídu pokoupili jsme si nějaké drobnosti a
velmi spokojené jeli domů. Ve třetím týdnu jsme se vydali do Kladna,
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nejdříve jsme navštívili OC Centrál, zde si dali oběd, ovšem ten nám moc
nechutnal příště sem již nepůjdeme, poté jsme nakoupili potřebné maličkosti za
ušetřené kapesné, nákupy se moc povadly a tak i přes ne moc dobrý oběd byl
výlet skvělý. Víkend jsme věnovali úpravám bytečku, bylo nám moc dobře zatím
se nám daří být na sebe hodné bez hádání.

Akce leden 2016
Měsíc leden nás svými mrazivými dny sevřel v teple domova. Začátkem měsíce
jsme uklidily vánoční výzdobu a tak se definitivně rozloučily s prožitými svátky.
Občas i přes nepřízeň počasí jsme vyrazily do města a nakoupily si nějaké
drobnosti za kapesné.
Na 27. leden připadá dle kalendáře svátek na všechny Ingrid. Toto skandinávské
jméno vzniklo složením staroskandinávských slov Ingwio (Bůh plodnosti" a frid
(krásný, krásná). Vykládá se jako "jezdkyně boha Ingwia", případně "Ingwiova
krasavice" nebo "chráněná bohem plodnosti". Jméno se také používá ve tvarech
Inka, Ingrida, Inguška, Ridka. A právě jednu Inku, která mimochodem v květnu
oslaví své již 75.narozeniny, máme u nás doma. A tak jsme jedno všední
odpoledne věnovaly oslavě jmenin slečny Ingrid. Ráno jsme v místním obchodě
nakoupily pochutiny a po obědě jsme se daly do přípravy chlebíčků a chystání
dalšího občerstvení. Sl. Ingrid se oslava velmi líbila a měla radost ze svých
nových dárků, které si přála dostat. Všechny klientky pak strávily velmi příjemné
byť všední odpoledne.
Klientky se již všechny těší až se zas vrátí teplejší počasí a budou moci venku
trávit více času na procházkách.
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Za klientky CHB Slaný 2 zaznamenala Milfaitová

Celodenní výlet do Prahy

V necelé polovině ledna se šest klientů z Domova pro osoby se zdravotním
postižením vypravilo do Prahy. Pro naplnění tohoto cíle byla využita veřejně
dostupná doprava, nejdříve autobusová posléze vlaková. Přičemž si jeden klient
liboval, neboť se zajímá o problematiku vlakové přepravy. Po příjezdu do
hlavního města všichni namířili do Celetné ulice, kde sídlí Muzeum voskových
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figurín. Muzeum bylo velice zajímavé, neboť tam byla celá řada významných
osobností. Posléze účastníci ještě měli zájem si prohlédnout Pražský orloj. Nic
nebránilo tomu, aby se prohlídka uskutečnila. Všichni byli z výletu nadšeni.
Slíbili si, že na jaře výlet do Prahy bude zopakován se zaměřením návštěvy
dalších krásných míst v tomto českém městě.

Za poskytovanou sociální službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Výročí
Blechová Stanislava – 87 let
Bernard Jiří -68 let
Bernášek Václav – 71 let
Čermáková Anežka – 84
Černá Jaroslava – 72 let
Dittrich Josef – 65 let
Doubek Bohumil – 83 let
Emingerová Anna – 93 let
Fořtová Libuše – 89 let
Frantová Simona – 37 let
Frolík Jaroslav – 90 let
Frolíková Jindřiška – 66 let
Fryčová Květoslava – 65 let
Hercegová Zuzana – 53 let
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Hořejší Vlasta – 93 let
Karásková Jiřina – 82 let
Kasalová Jaroslava – 73 let
Křtěn Josef – 61 let
Kutíková Daniela – 61 let
Mach Zdeněk – 77 let
Marek Václav – 49 let
Mašková Ludmila – 71 let
Moravcová Antonie – 81 let
Navarová Ivana – 49 let
Petrová Miluška – 85 let
Pour Pavel – 89 let
Poslt Karel – 54 let
Slášek Jaroslav – 66 let
Šícha Karel – 74 let
Škornová Marie – 84 let
Rezková Jiřina – 84 let
Syrůčková Jaroslava – 83 let
Tokárová Alžběta – 65 let
Trhlíková Jindra – 69 let
Urbanová Bohuslava – 89 let
Valchař Pavel – 39 let
Velan Bohuslav – 78 let
Zvěřinová Jana – 88 let
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DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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