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Hadí korunka
řed dávnými časy zůstával v dřevěném srubu uprostřed křivoklátských
lesů lovčí, který ty lesy spravoval svému vznešenému pánu.
Kdykoliv se vracel z hradu, kde skládal účty polesnímu, chmuříval líce.
Nikomu se však nesvěřil, co tíží jeho srdce, nikomu nežaloval.
Když tak jednou zarmoucen kráčel k domovu podél potoka deroucího se
lesem, potkal starého kořenáře. Byl to kořenář známý v širém kraji. Sbíral
po lesích léčivé byliny, hojil jimi rány a vařil z nich léčivé lektvary.
Kořenář se pozdravil s mladým, vlídným lovčím, a pohlédl pátravě do jeho
lící.
„Pane lovčí,“ oslovil ho, „věz, že i ty skrytou nemocí stůněš. Kvetly dříve
tvoje líce, kvetly, ale nyní povážlivě vadnou…Dovol starci, aby ti ohledal
tepnu a zchystal pro tebe léky.“
Lovčí jen smutně zavrtěl hlavou.
„Pro moji nemoc není léku.“
„Proč by nebylo?“ otázal se stařec. „Pomáhal jsem dosud dle svého rozumu
čarovnou silou bylin každému, kdož v nemoci se na mne obrátili. Svěř se mi
jen, co tvé tělo moří, či tvé srdce tíží, vyhledám i tobě pomoci.“
„Právě jsi řekl,“ přisvědčil lovčí. „Ne tělo, nýbrž srdce stůně. Slyš, co mě už
dlouho rmoutí, a raď a pomoz, milý, dobrý starče!“
Lovčí usedl na kmen, poražený vichřicí, kořenář na balvan proti němu,
rozvíraje oči dychtivostí, s čím se mu chce lovčí svěřiti.
„Je hezké býti lovčím,“ pronesl strážce lesů přitlumeným hlasem, „ale ještě
lépe býti pánem hradu. Míti na skále pevné, kamenné sídlo, v něm krásnou
choť vznešeného rodu a oddané, hojné služebnictvo, četné psy a krásné
koně. Vyjeti si na lov, kdy se mi zachce, jísti vybraná jídla a piva vždy míti do
sytosti…Vším tím jsem mohl vládnouti, kdybych byl nepropásl kratičkou,
mizivou chvíli, kdy bylo vytoužené štěstí na pouhý dosah ruky vedle mne.
Tak jako dnes kráčel jsem jednoho dne lesem a na kraji rokliny jsem usedl
na kameny. Myslel jsem na svou chudobu a na marnou, beznadějnou lásku.
Věz, že samé dceři svého pána nejsem lhostejný, že ona stejně jako já při
shledání v srdci cítí milost. Prositi otce o její ruku, znamenalo by však jíti ke
katovi a položiti hlavu na špalek.
Pichlavé ostružiní obtáčelo balvan, na němž jsem seděl, na zemi pod ním se
černala větev. Pohlédnu stranou a co vidím? Na bílém kameni opodál mých
nohou se třpytí zlatá korunka, všecka posázena drahokamy. Byla to hadí
korunka, cenná tak, že bych za ni koupil lány země a vystavěl si nádherný
hrad. Nežli jsem však sáhl po korunce, pohnul se kus dřeva přede mnou –
a já prohlédl zraku mámení. Nebyla to větev, nýbrž veliký had, sama hadí
královna.
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Chtěl jsem tasiti tesák, abych ji usmrtil a zmocnil se korunky, ale královna
uchopila korunku a bleskem zmizela ve skalní roklině. Taková je má bolest,
dobrý muži, proto mě jímá lítost při pohledu na hrad, neboť jsem mohl sám
míti podobný, kdybych byl nepronedbal svého štěstí!“ řekl lovčí smutným
hlasem a žalostně zavzdychal.
„Není třeba, pane lovčí, věšet hlavu do klína,“ těšil ho stařec. „I pro takovou
bolest, bohdá, najdu lék. Pamatuješ si místo, kde se ti královna zjevila?“
„Pamatuji,“ přisvědčil lovčí. „V hadí rokli tam říkám, protože je tam hadů
nadmíru.“
„Nuže, dobře si pamatuj, co ti nyní řeknu! Až zase půjdeš na hrad k svému
pánu, vypros si od jeho dcery bílý šáteček. Ten dobře ukryj a zrána, kdy jsou
hadi mdlí po nočním lovu, vyprav se do skalní rokliny. Udělej na zemi kruh,
stoupni si do něho! K nohám polož bílý šáteček a slovy, která ti svěřím,
začni hady v rokli zaklínati. Celý národ hadí se sleze ke kruhu a připlazí se
k tobě i sama královna. Tehdy uděláš v kruhu oheň a v plamen vrhneš
byliny, které ti dám. Hady omámíš a uspíš dýmem, a až královna složí na
bílý šátek u tvých nohou svoji korunku, neotálej déle a uprchni z rokle!“
Poděkoval lovčí kořenáři vřelými slovy za radu a dary, zjasnil zrak
a rozveselil líce. V neklidném spánku přečkal noc, zrána se odebral na hrad.
Setkal se šťastně s rytířovou dcerou, vyprosil si od ní bílý šáteček.
A druhého dne ještě za tmy pospíšil do „hadí“ rokliny.
Udělal kruh, přichystal hranici suchého dříví. Když vzešlo slunce nad obzor,
rozestřel šáteček a počal hady zaklínati.
A ku podivu, vše se dělo tak, jak moudrý stařec pravil. Slézají se hadi se
všech stran, svíjejí se a syčí jako vichr. Poslední se plazí královna, podobná
černé větvi, zlověstně hledící, se zlatou korunkou na hlavě.
Nemeškal lovčí, vykřesal do suchého listí jiskru, a když se oheň vznítil,
vhodil do něho čarovné býlí. A hned vyvalil se z něho bílý kouř, přilehl
k zemi a šířil se kol dokola roklinou. Hadi se stočili v klubka a ukládali se ke
spánku. Královna se připlazila až k samému kruhu, složila korunku na
šáteček a usnula, omámena dýmem.
V tu chvíli uchopil lovčí zlatou korunku, vyrazil z kruhu hadů a jako divý se
hnal z rokliny. Ještě se však nedostal z dohledu, když se za ním ozval táhlý,
pronikavý hvizd. Hvízdla to hadí královna, probravši se z mrákot,
vzburcovala hady a pustila se s nimi za myslivcem.
Avšak lovčí nemínil se vzdáti vzácné kořisti, v níž spočívalo budoucí štěstí
jeho života, splnění jeho touhy a krásných, luzných snů. Jako jelen pádil,
přes kořeny a vývraty skákal, křovím se prodíral a se stráně dolů se řítil.
Hadi umdlévali a ustávali v divoké honbě, ale jejich královna nevzdala se
boje. Jako střela fičí po mechu, jako kolo po svahu se valí.
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Lovčí zpozoroval, že ho had již dohání, i tasil tesák, a sklonil se pod veliký
balvan. Ve chvíli, kdy se nad ním mihlo hadí tělo, ťal a přesekl je ve dví.
Šťastně se dostal domů, ale nemeškaje odstěhoval se z té krajiny, aby ušel
pomstě osiřelých hadů. Za peníze, které stržil za zlatou hadí korunku,
nakoupil si půdy v kraji slánském a vystavěl hrad, který nazval Smečno.
A když za svou statečnost byl povýšen do stavu rytířského, přivezl si na svůj
hrad krásnou dceru svého bývalého pána.

Plánované akce na měsíc červen

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
 Dovolená CHB 2 – Slapy od 16. 6. – 25. 6. 2011
 Praha – Metropole
 OÁZA – Kladno
 Vycházky po okolí Slaného
 Plavecký bazén Slaný
 Nedělní návštěvy Husitského domu

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
 06. 2011 – Pěvecké a taneční vystoupení uživatelů – Ústí nad Labem
 6. 06. 2011 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada Kladno“
 8. 06. 2011 – Účast některých uživatelů na soutěži „Senior superstar“
(Domov seniorů Nové Strašecí)
 13. 06. – 18. 06. 2011 – Dovolená – Černovice u Tábora
 19. 06. 2011 - Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu
paní Havlínové
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 20. 06. 2011 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 24. 06. – 3. 07. 2011 – Dovolená – Chorvatsko
 Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny, kavárny,
restaurace dle výběru uživatelů
 Výlety do Slaného nebo Kladna se zaměřením individuálních nákupů
oblečení dle výběru uživatelů
 Výlet do Kladna, návštěva „Medvědária“
 Výlet na „Čabárnu“
 Příjemné odpoledne strávené při grilování
 Návštěva cukrárny nebo restaurace ve Smečně
 Návštěva Kina ve Smečně dle nabídky
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
 1. 6. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- 100 výročí založení
základní školy Smečno
 8. 6. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Thajsko ostrov Lanta
 16. 6. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Londýn – královská
svatba
 Felinoterapie
 1. 6. 2011 Keramický festival
 8. 6. 2011 Pohádkový les
 13. 6. 2011 Návštěva mini zoo v Zájezdu

Seznam akcí za službu „DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY“
 1. 6. 2011 Keramický festival
 8. 6. 2011 Pohádkový les
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Naše akce v květnu
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
CHB 1
Jako každý rok se ve Slaném ve dnech 13. 5.-14. 5. 2011 konaly Husitské
slavnosti, na které se vždy velmi těšíme. 13. 5. jsme se zúčastnili Ohňového
průvodu městem. Na náměstí bylo mnoho stánků, velmi se nám líbili vojáci
v dobových krojích, jejich stany i zbraně. Poslouchali jsme hudbu u jednoho
stánku dávali pochodně, které jsme si zapálili a celý průvod, jsme si krásně
užili, byl to pro nás nádherný zážitek.
Druhý den ráno jsme se vydali opět do města , kde byl opět průvod městem
tentokrát historických vojsk, na náměstí jsme si nakoupili suvenýry pro
štěstí, navštívili kavárnu, kde nás obsloužila slečna Zuzka ta měla radost, že
jsme ji navštívili v jejím novým zaměstnání.
Všem se nám slavnosti moc líbili a těšíme se na příští rok.
Za CHB1: sepsala Světlana Karchňáková

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
20. 05. 2011 – Výlet do Plzně
V pátek 20. května 2011 se uskutečnil výlet do Plzně, který byl orientován
na návštěvu „Zoologické zahrady.“ Prohlídku jsme zahájili nejdříve
návštěvou Dinoparku. Při této příležitosti jsme navštívili i 3D Kino, které je
zaměřeno na promítání filmů o Dinosaurech. Pohyblivé napodobeniny
Dinosaurů působily tak trochu negativně, neboť někdo z nich měl respekt.
Posléze jsme se zaměřili na prohlídku ZOO. Pro mnohé byla
nezapomenutelným zážitkem opice, která neustále svištěla ze stromu na
strom, což na člověka působilo dosti legračně. Třešinkou na dortu tohoto
dne bylo posezení v příjemném prostředí, kde jsme se všichni občerstvili
dle libosti.
Uživatelé Domova pro osoby
se zdravotním postižením,
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24. – 26. 05. 2011 – Sportovní hry
Ve výše uvedeném termínu se opět někteří uživatelé vypravili na Sportovní
hry do kempu „Tobogán“, které pořádal Diagnostický ústav sociální péče
Tloskov. Počasí bylo velmi vydařené, proto si všichni aktéři užívali tři dny
plné zábavy, her a soutěží. Na tyto sportovní hry se vydalo celkem jedenáct
uživatelů. „A v čem se soutěžilo?“ Terénní běh, vrh koulí, hod kriketovým
míčkem, hod granátem, skok do dálky, různé překonávání překážek, plnění
různých zajímavých úkolů. Čtyřletý tým za naše zařízení získal páté místo
za turnaj v „BOCCE.“ Odpoledne druhý den pobytu se všichni velmi bavili,
neboť zde vystoupil Vlasta Horváth. Taktéž se někteří mohli proletět
v nafukovacím balónu, což pro mnohé byl velký zážitek. Tohle všechno a
ještě mnohem víc jsme prožili během 3 dnů, které utekli jako voda, ale my
se už teď těšíme na příští rok.
Uživatelé, za poskytované služby DOZP,CHB.
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“a „DENNÍ STACIONÁŘ
PRO SENIORY“
Jarní posezení s hudbou
V neděli 8. 5. 2011 se konalo pod záštitou Kulturní komise města Smečna a
Domova Pod Lipami Smečno při příležitosti svátku matek „Jarní posezení
s hudbou“. Pro děti byly připravené výtvarné dílničky, pro maminky zase
kytičky. Pro všechny příchozí bylo připraveno občerstvení a k tanci a
poslechu zahrála kapela IKAROS.

Kolešovický víceboj
Ve čtvrtek 26. 5. 2011 se zúčastnilo naše družstvo Kolešovického víceboje.
Bylo krásné počasí a naši soutěžící se do boje vrhli s patřičnou vervou. To se
také projevilo na výsledku, náš Domov vyhrál třetí místo!! Našim soutěžícím
srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho domova.
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
Drmotová Zdeňka – 85 let
Růžarovská Růžena – 85 let
Fišerová Jindřiška – 85 let
Šmídl Rudolf – 63 let
Brtková Irena – 46 let
Rabochová Marie – 49 let
Urbánková Ludmila – 66 let
Mrkvičková Zuzana – 48 let

Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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