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Hrad Křivoklát
Je to starobylý památník královské české slávy a loveckých kratochvílích
šlechty, zmiňovaný již v r. 1109. Byl vystaven na vyvýšině /ostrohu/ nad
Rakovnickým potokem v křivoklátských lesích na rozhraní berounského a
rakovnického okresu. Původní lovecký hrádek byl ve 13. století nově postaven
jako kamenný hrad. Okolní nejrozsáhlejší lesy ve středních Čechách si dosud
uchovaly svůj původní přírodní ráz. Historie vypráví o řadě českých knížat a
králů, kteří vášnivě lovívali v těchto hlubokých lesích.
Hrad byl rozšířen za králů Václava IV. A Vladislava II. Jagelonského a
představuje význačnou hradní památku architektury gotické a pozdně gotické.
Křivoklatské panství zůstávalo královským majetkem až do 17. století. Bylo tu
také správní středisko i se soudní pravomocí. Hrad také býval význačným
státním vězením. Byl zde např. dlouhá léta vězněn biskup Jednoty bratrské Jan
Augusta. Také tu byl vězněn anglický alchymista Edward Kelley. V roce 1496 tu
byly vykonány dvě popravy zbouřených horníků z Kutné hory. Roku 1658 bylo
panství Křivoklát zastaveno rodu Schwarzenberků a posléze se souhlasem české
koruny prodáno rodu Valdštejnů – hraběti Josefovi Arnoštovi z Valdštejna.
Jako příklad bohatství křivoklátských revírů a minulosti se často
uvádí velkolepý, legendární lov na vysokou zvěř, který uspořádal 26.6. 1721
hrabě Jan Josef Valdštejn. Pozval na něj manželku císaře Karla VI. Alžbětu
Kristýna, matku budoucí císařovny Marie Terezie, která se zde zastavila na své
cestě z Karlových varů. Ta za jediný den ulovila /zastřelila/ 105 jelenů : 2
osmnácteráky, 6 šestnácteráků, 10 čtrnácteráků, 29 dvanácteráku, 26
desáteráků, 16 osmeráků a 16 slabých jelenů. Je jistě záhadou jak dokázali zdejší
myslivci sehnat zvěř z rozlehlých revírů do vyhrazeného prostoru a natlačit je
před Alžbětino střelecké stanoviště. Dnes bychom řekli, že to byla spíše jatka než
lov. Na památku tohoto velkohonu dal hrabě Valdštejn v místě tohoto stanoviště
postavit kapličku sv. Alžběty.
Sňatkem hraběnky Marie Anny z Valdštejna /1709-1758/ s knížetem
Josefem Vilémem z Fürstenberku /1699-1762/ roku 1731 přešlo panství
Křivoklát na Fürstenberky, kteří byli jeho vlastníky až do roku 1921. Hrad
Křivoklát byl několikrát postižen požáry. Mohutný požár z roku 1826 hrad velmi
poničil. V roce 1850 se Fürstenberkové rozhodli vrátit mu jeho původní podobu.
Tento byl restaurován v 19. století Josefem Mockerem a ve 20. století Karlem
Hilbertem. Restaurování trvalo až do poloviny 20. století.
V roce 1921 prodal kníže Maxmilián Egon z Fürstenberku Křivoklát
současně se zámkem Lány československému státu. V palácové kapli a rytířském
sále můžeme spatřit skvělou expozici gotického malířského a sochařského
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umění, Středočeské galerie, hlavně deskových maleb a sbírku starých hudebních
nástrojů. Prohlídková trasa nás zavede i do vězení a mučírny. V monumentální
věži jsou lovecké sbírky.
Karel Melichar

Plánované akce na měsíc září

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
 Od 5. 9. do 10. 9. dovolená v Kašperských Horách CHB1, CHB3, CHB4,
CHB5
 15.9. se zúčastníme v Zavidově soutěží „ ŠKOBRŤÁK“
 Tradiční výlety do Kladna, Prahy
 Návštěvy Husitského domu
 Vycházky po Slaném
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 Na konci měsíce výlet do Mnichova Hradiště
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
11. 09. 2011 - Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní
Havlínové

12. 09. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“–
Zahrada Kladno
15. 09. 2011 – Dovednostní závod „Škobrťák 2011“
17. 09. – 24. 09. 2011 – Rekreační pobyt na Třech

Sekerách
Upevňování sociálních dovedností – individuální nákupy – Slaný, či Kladno

=
Výlet do Slaného spojen s návštěvou restaurace, kavárny dle výběru
uživatelů

Příjemně strávené odpoledne, opékání špekáčků
Návštěva cukrárny, restaurace ve Smečně

Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
Výlet do Kladna, návštěva „Medvědária“
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Výlet do Prahy, návštěva „Výstavy železničních modelů“

Výlet do Prahy, návštěva ZOO

Celodenní výlet za zvířaty

Vycházky po okolí, ke koním

Plnění Individuálních plánů

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“










8. 9. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- zajímavosti od nás i ze světa
22. 9. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Čína
27. 9. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Ze života zvířat
Felinoterapie
7. 9. 2011- večeře v restauraci „Na Střelnici“
2. 9. 2011 Druhý ročník olympiády pro seniory Smečno
15. 9. 2011 olympiáda pro klienty DPS
14. 9. 2011 V. ROČNÍK UNHOŠŤSKÉ OLYMPIÁDY PRO SENIORY
24. 9. 2011 od 14:00h. v jídelně NP zahraje kapela Folkcount

Naše akce v srpnu

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
Měsíc srpen jsme v Chráněném bydlení měli jako měsíc splněných přání
uživatelů a tak jsme jezdili po výletech , které jsme již dlouho slibovali.
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CHB 1 – výlet do Prahy
Dne 16.8. jsme se vypravily na dlouho slibované nákupy do nákupního centra
Metropole v Praze na Zličíně, ze Slaného máme krásné spojení od vlakového
nádraží nám jede autobus až přímo před nákupní centrum. Po příjezdu jsme se
nejdříve dobře posilnily v Mc´Donalds a slečny si zde objednaly svoje oblíbené
jídlo a coca colu , posilněné vyrazily do obchůdků, zde si vybraly co potřebovaly
a velmi spokojené se vrátily domů.
Druhý den jsme jely na výlet do Tloskova za přítelem slečny Karchňákové, ten
nás provedl po svém bydlení ukázal nám také Chráněné bydlení v Tloskově
domluvili jsme zase schůzku u nás ve Slaném zatímco si slečna Svetlana povídala
se svým přítelem ostatní uživatelsky si zajely do blízkého Neveklova na kafíčko a
dortík. Všem se nám výlet velmi líbil.

Za uživatelky CHB1 sepsala sl.Karchňáková

CHB3 – výlet do Čížkovic
Na přání slečny Anny, která chtěla navštívit v Čížkovicích diagnostický ústav,
jsem vše naplánovala.Naše návštěva byla ohlášená, auto objednané, počasí dobré
a výletu již nic nebránilo. Cesta trvala necelé dvě hodiny, ale nuda nebyla. České
Středohoří je nádherné.
Přijetí bylo opravdu vřelé a prostředí a vybavenost perfektní. Ani se nám
nechtělo domů.Zase máme o zážitek a pár přátel víc.

Za uživatelky CHB3 sepsala p.Vlčková

CH5 – Hřebeč – Výlet do Prahy –technické muzeum
Den ze dne jsme se s klienty domluvili a za doprovodu p.Stiborové se vydali do
Prahy do technického muzea. Počasí přálo, dobrá nálada panovala a výlet se
podařil.Využili jsme i metra, největší nadšení projevila sl.Šugarová, Tokárová,
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p.Šatinský vše nafotil.A pánové Poslt, Macháček a Bernášek byli muzeem
nadšeni. Počasí nám opravdu přálo, tak jsme si ještě prohlédli orloj a Hradčany.
Za uživatele sepsala p. Míčková

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Výlet do Prahy
Ve středu 24. srpna 2011 byl uspořádán výlet do Prahy se záměrem navštívit
„Pražský hrad.“ Prohlídka to byla velmi exkluzivní, neboť uživatelé si prohlédli
Chrám sv. Víta, Zlatou uličku a historické Muzeum Pražského hradu. Na závěr
tohoto dne, uživatelé shlédli řadu historických vozidel. Byl to velmi vydařený
výlet, neboť se splnil sen některým uživatelům.
Domov pro osoby
se zdravotním postižením
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Výročí

DOMOV POD LIPAMI

Kroupová Petra – 30 let
Mrázová Michaela – 40 let
Kočková Božena – 55 let
Zeusová Marie – 58 let
Lehocká Jiřina – 64 let
Kutíková Daniela
Plecitá Marie
Kovaříková Marie
Bernášek Václav
Felixová Helena – 90 let
Hanzalová Anna – 93 let
Koucká Marie – 92 let
Kubíčková Růžena – 90 let
Zoubek Josef – 65 let

Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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