Domov Pod Lipami Smeč
Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 38.

červen 2013

Zámecké listy

Červen
je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem 21. června
začíná na severní polokouli léto.
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například Rakowiecki a Leška viděli
jeho původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale Partl odvozoval slovo
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od červenosti vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na
štěpích a ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze
kteréhož se vyrábělo barvivo.
Pranostiky pro měsíc červen
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Červen červený jako z růže květ

Plánované akce na měsíc červen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Výlet do Kladna – výstava „S čerty nejsou žerty
 Výlet Praha – kino -Metropole – nákupy
 Praha – výlet parníkem
 Kladno – OÁZA
 Oslavy svátků, narozenin
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 2. ročník festivalu – „Smečenská Lyra“
 9. ročník festivalu – „Cesta k nám“ – vystoupení uživatelů v Ústí nad Labem
 Výlet do Lužné u Rakovníka spojen s nákupy a posezením v cukrárně,
kavárně, apod.
 Výlet do Slaného, návštěva bazénu
 Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Plnění Individuálních plánů
 Oslava svátků a narozenin
 Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
 6. 6. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Petrohrad
 13. 6. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Barcelona
 27. 6. 2013 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Amsterdam
 CANISTERAPIE- s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou
 12. 6. 2013 10. ROČNÍK SPORTONÍCH HER V DPS KLADNO
 2. ročník festivalu – „Smečenská Lyra“
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Naše akce v květnu
Květnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Návštěva sociálního zařízení „Zahrada „ – Kladno
V sobotu dne 18.5.2013 jsme využili pozvání a navštívili s.z. „ Zahrada.“
Počasí se na nás po ránu moc přívětivě netvářilo, ale poledne rozhodlo a
autobusem jsme se vydali do Kladna. V „ Zahradě“ se konal fotbalový turnaj.
Klienti se zde potkali se svými známými. Odpoledne bylo zpestřené divadelním
vystoupením klientů zdejšího zařízení. Nechybělo velmi chutné občerstvení,
včetně pečených domácích koblih. Takže si každý přišel na své. Výlet se nám
velmi vydařil, klientům se ani nechtělo zpátky. Již se těšíme na další společné
zážitky mimo naše CHB.
Za CHB Hřebeč Kudrnová
19.ročník výtvarné soutěže „OD PODZIMU DO LÉTA,PROBĚHNEM SE DO
SVĚTA“
19.ročníku výtvarné soutěže na téma „OD PODZIMU DO LÉTA,PROBĚHNEM SE
DO SVĚTA " pořádaného 15.5.2013 MŠ Slaný U divadla, se letos již podruhé
zúčastnily i klientky z chráněného bydlení Slaný, jmenovitě: Olga Prokůpková,
Jana Gabrišová, Anna Šlesingerová, Bohumila a Marie Plecitá.Z vernisáže si
děvčata odnesla věcné ceny diplom a spoustu zážitků,jak z vystoupení dětí
MŠ,tak i z hudební vložky harmonikáře - p.B.Ježka, který vystoupil se svým
vnukem, který je žákem této školičky. Po přestřížení pásky a slavnostního
otevření výstavy si děvčata prohlédla výkresy a občerstvila se před zpáteční
cestou domů.
Sepsala: Š. Fučíková
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Květnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Prahy, návštěva Divadla Hybernia

V neděli 12. května 2013 se někteří uživatelé vypravili do Divadla Hybernia
na muzikál – „Kapka medu pro Verunku.“
Příběh byl koncipován na pohádkovém ostrově, kde vedle sebe sídlí tři
království známá z pohádek: Zlatovláskov, Popelkov a Honzovsko. Království žijí
vedle sebe v míru, spolupracují, pomáhají si a obchodují, ale trochu zapomínají
na čistotu životního prostředí. Princové se chtějí ženit, ale nevěsta je jenom
jedna, což na jinak klidném mírumilovném pohádkovém ostrově způsobí
obrovský mezinárodní konflikt. A pak se to všechno stane, královna přírodních
sil se rozzlobí a společně s pohádkovými bytostmi připraví všem královským
rodinám a hlavně princům, budoucím králům, velkou zkoušku odvahy,
moudrosti a hlavně chování k přírodě a k sobě navzájem. Chce princům ukázat,
co generace jejich rodičů zanedbala a v čem by měli být jiní. Cesta plná překážek,
peripetií a úkolů je zkouškou tří rozdílných chlapeckých povah. Symbolicky je
také cestou měnící chlapce v dospělé muže a je i prostředkem k nalezení hodnot
a přátelství.
Tento příběh o lásce, přátelství a modré planetě se všem přítomným velice líbil a
těší se na příští podobné muzikály.
za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Květnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
VI.Kolešovický víceboj
21.května se v našem Domově konal již VI. Kolešovický víceboj. Zasoutěžit si
přijeli také domovy pro seniory ze Smečna, Rakovníka, Unhoště, Kladna Fr. Kloze
a Švermova, a Zdic. Počasí nám přálo, takže se většina disciplín odehrávala
v našem krásném parku. Soutěžící si potrápili tělo při věšení prádla na čas,
ruských kuželkách a hodu na cíl a plechovky. Při skládání slov, obrazů, Kimově
hře a vědomostním kvízu si mohli všichni ověřit nejen paměť, ale i pohotovost
a pevné nervy . Pro dobrou náladu nám během dopoledne zahrálo Branické duo
a po výborném obědě nastalo očekávané vyhlášení výsledků. Ceny se udělovaly
v kategoriích: nejlepší jednotlivci v každé disciplíně, nejlepší doprovod
a družstvo.
Výherci v kategorii družstev: 1. místo - Domov Unhošť
2. místo - Domov Kladno Švermov
3. místo - Domov Kladno Fr. Kloze
Moc blahopřejeme všem soutěžícím ke skvělým výkonům a těšíme se na další
v pořadí již VII.Kolešovický víceboj v roce 2014.
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Výročí
Buryanová Hana – 90let
Čebiš Jaroslav – 81let
Fišerová Jindřiška – 87let
Irmanová Božena – 73let
Koláčková Věra – 86let
Levá Věra – 75let
Míšková Helena – 78let
Novotná Marta – 76let
Petrásek Jaromír – 84let
Podrázká Jaroslava – 78let
Ružarovská Růžena – 87let
Šilhanová Jaroslava – 90let
Brtková Irena -48let
Mrkvičková Zuzana – 50let
Rabochová Marie – 51let
Šmídl Rudolf – 65let
Urbánková Ludmila – 68let
Gabriš Jan – 60let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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