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květen 2014

Zámecké listy

Květen je lásky čas!
Když se řekne "květen", hned nás napadne "měsíc lásky"! Není divu,
vždyť v přírodě všechno kvete a teplé večery přímo vybízejí k zamilovaným
procházkám ve dvou!
Navíc se Slunce teď nachází ve znamení Býka, které je ovládáno Venuší –
planetou lásky a smyslových požitků! Považovat květen za měsíc
zamilovaných je však poměrně nová tradice. Její kořeny můžeme hledat v

devatenáctém století, v období romantismu. Umělci byli tehdy fascinováni a
inspirováni krásou přírody, ale také tajemnem a romantikou dávných věků.
Běžným lidem však většinou v květnu na milostné radovánky příliš času
nezbývalo, protože se v zájmu živobytí museli naplno věnovat práci na poli!
Přestože však květen přeje lásce a zamilovaným, traduje se u nás pověra, že
uzavřít manželství v tomto měsíci přináší neštěstí! Dokonce se říká: "Svatba
v máji, nevěsta na máry." Jak je možné, že naši předkové předpovídali
květnovým nevěstám tak černý osud?
Bylo obvyklé, že žena hned po svatbě otěhotněla – a v tom případě by termín
porodu připadal na únor, nejhladovější měsíc v roce, kdy venku ještě zuří
krutá zima, ale loňské zásoby jídla se již ztenčují. Tehdy umíralo nejvíce lidí
– především těch slabších! Když si k tomu připočteme, že v dávných dobách
byl porod – a především první – tak jako tak riskantní záležitostí, vysvětlení
se zdá být jasné.
Říká se však také "Po svatbě v květnu odletí láska stejně rychle jako květy z
třešní.", což opět vnáší do pověry tajemno. Pokud se přesto chcete brát v
měsíci lásky, nezapomeňte si své štěstí trochu pojistit! Manželství bude
šťastné, když budou na svatbě jíst novomanželé z jednoho talíře a ženich pak
přenese nevěstu přes práh domu. Kromě toho by ženich neměl nevěstu ve
svatebních šatech vidět dřív, než na obřadu!

Významné a mezinárodní dny 2014 – Květen
1. 5. Svátek práce
3. 5. Mezinárodní den svobody tisku
3. 5. Den slunce
4. 5. Den hasičů
5. 5. Mezinárodní den porodních asistentek
5. 5. Den Evropy
6. 5. Světový den astmatu
8. 5. Světový den Červeného kříže
8. 5. Den Matek
8. 5.

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové
války

12.5. Mezinárodní den ošetřovatelek

12.5.

Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým
syndromem

13.5. Mezinárodní den Falun Dafa
13.5. Světový den koktejlů aneb Lufťákovo den
15.5. Mezinárodní den rodiny
15.5. Světový den proti mozkové mrtvici
16.5. Evropský den Slunce
17.5. Mezinárodní den proti homofobii
17.5. Světový den informační společnosti
17.5. Evropský den Slunce
18.5. Mezinárodní den muzeí
21.5.

Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj (Světový den
kulturního rozvoje)

21.5. Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území
22.5. Mezinárodní den pro biologickou diverzitu
24.5. Evropský den parků
25.5. Ručníkový den
25.5. Týden solidarity s národy bez správního teritoria
25.5. Mezinárodní den ztracených dětí
25.5. Den Afriky
25.5. Mezinárodní den počítačů
29.5. Mezinárodní den mírových jednotek OSN
30.5. Evropský den melanomu
30.5. Svátek sousedů
31.5. Světový den bez tabáku
31.5. Den otevírání studánek

Plánované akce na měsíc květen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Dny města Slaný

Výlety – Kladno, Slaný, Praha
Vycházky do přírody – koně
Kino
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Slaného (popř. Kladna) spojen s nákupy, návštěvou cukrárny
Výlet do Slaného, návštěva plaveckého bazénu
Výlet do Zájezdu (u Buštěhradu), prohlídka ZOO
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Májová veselice
Májová diskotéka
Sportovní hry
Návštěva divadla ve Slaném
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
6. 5. – CESTOMÁNIE- Kapské město
13. 5. – CESTOMÁNIE- Osobnosti
20. 5. – CESTOMÁNIE- Jídlo
13. 5. – ČT D – natáčení pořadu „Náš zvěřinec“ s paní Novákovou
(felinoterapie)
20. 5. – Výlet zámek Hořovice
21. 5. – Kolešovický víceboj
23. 5. – Volby do Evropského parlamentu 2014

Naše akce v dubnu
Dubnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Pražský hrad
V sobotu, před velikonočními svátky, jsme se opět vydali do Prahy.
Tentokrát na Pražský hrad. S odhodláním zvládnout celý okruh jsme si
vyzvedli vstupenky na informacích, k naší velké radosti zcela zdarma.
Vzhledem k turistům, kteří měli stejný nápad jako my, jsme měli co dělat, aby
naše skupinka držela pohromadě. Nejvíce se nám líbila Zlatá ulička, kde jsme
si prohlédli baráčky a jejich vybavení, sbírky zbraní, brnění nebo třeba také
loutky.
Na jejím konci jsme po schodech sešli do Daliborky, kde bylo k prohlédnutí
vězení, mučící nástroje a dokonce i popravčí meč . Nejodvážnější z
nás vystoupali po úzkých schodech na věž Svatovítského chrámu Odměnou
nám byl překrásný výhled především na historickou část města. Při zpáteční
cestě jsme se ještě svezli tramvají na Šárku, kde jsme počkali na autobus,
který nás odvezl na Buštěhrad. Tam jsme se občerstvili v restauraci a pěšky
se vydali domů do Hřebče.
Za CHB HŘEBEČ Stiborová Pavla

Výlet do Nelahozevse
V neděli v půl desáté ráno jsme se vydaly se zdr. sestrou Skorkovskou
na vlak, kterým jsme dojely do Kralup nad Vltavou. Poté jsme se vydaly po
stezce Bedřicha Smetana podél Vltavy do Nelahozevse , tuto trasu důvěrně
známe, neboť sem jezdíme pravidelně každý rok, na hrnčířské trhy. Letos tu
byla cimbálová muzika, přehlídka dravců, různé ochutnávky, sýrů, klobás a
škvarkových tyčinek, marmelády a medu. Vše jsme si prohlídly, ochutnaly,
poslechly muziku a vydaly se zpět do Kralup na vlak, cestou jsme pozorovaly
lodě, které vozí výletníky na projížďku, tu už jsme absolvovaly a také se nám
moc líbila. V Kralupech jsme sedly na vlak a hurá domů a za rok se těšíme do
Nelahozevse zase.
Klientky z CHB 1
Výlet na bitvu Libušín
V sobotu 26. 4. jsme se vydali na největší středověký festival u nás,
který se konal v údolí pod bývalým hradištěm kněžny Libuše. Setkalo se zde
na 2 000 šermířů od nás i ze zahraničí. Festival byl zakončen mohutnou
bitvou. Mimo jiné jsme si prošli stánky, kde prodávali historické oblečení,
šperky, kopie dřívějších zbraní, ale i teplou medovinu a různé pochoutky.
Festival se nám moc líbil i počasí se vydařilo a svítilo nám sluníčko. Příští rok
se určitě zase přijedeme podívat.

Návštěva kina ve Slaném
Páteční ranní vycházka do města za nákupy nás přivedla k programu
kina, kde zrovna tento den promítalo slánské kino letní komedii Z. Trošky
Babovřesky 2. Tím, že jsme viděli již v televizi upoutávku na tento film
rozhodnutí, bylo rychlé a jasné odpoledne jdeme do kina. Počasí od rána
nestálo za nic moc a tak jsme se těšili na sluníčko, alespoň do kina. Odpoledne
se nám, ale na cestu do kina přece jen vyčasilo a sluníčko nám svítilo ještě v
sedm večer. Film byl super a opravdu jsme se všechny dost zasmály. Přece
jen to je komedie a vtipné scénky, z kterých žijeme ještě teď, jsou
nezapomenutelné. Takové čarovné koláčky, po kterých i staré babky skáčou
na trampolíně jak o život, no prostě super. Chcete-li se dozvědět více, jdete
do kina. Film stojí za to.
Výlet na Kladno
Sobotní ráno bylo sice trošku chladné, ale přece jen sluníčko, které se
pomalu probouzelo, slibovalo hezký den. Ráno jsme tedy nijak neotáleli a
vyjeli na Kladno. Vystoupili jsme už na Vodárenské ulici a hezkou procházkou
se prošli, až do nákupního střediska Jih, kde je náš jeden oblíbený obchod.
Tady si opravdu za poměrně malé peníze můžete nakoupit hezké věci. Dále
naše cesta vedla kolem lesa, až k nákupnímu centru Oáza. Sem jezdíme
opravdu moc rádi. I zde je několik obchůdků, které jsou fajn. Dnes tady
probíhal velikonoční jarmark. Bylo zde několik stánků a ukázky pletení
pomlázek a dalších rukodělných prací. Veškerá vydaná energie byla
doplněna dobrým obědem, kdy kuřecí řízek s hranolky zvítězil nad celou
nabídkou. Sladkou tečkou tentokráte byla výborná točená zmrzlina z Opočna.
Takže již není více co dodat, jen že se těšíme na příští výlet.
Za CHB 3 Vlčková Lenka
Sobotní oběd
V sobotu 3. 5. 2014 jsme se probudily do deštivého a chladného počasí,
které nenabízelo moc příležitostí k pobytu venku. Domluvily jsme se tedy s
klientkami z vedlejšího bytu a vyrazily jsme procházkou přes hřiště, kde jsme
si zavzpomínaly na dětská léta J, pohoupaly se na houpačkách a podělily se o
zážitky z dětství, kde a kdy se kdo naučil houpat apod.
Procházkovým krokem jsme se pomalu přesunuly do restaurace, vybraly
podle jídelníčku, na co kdo měl chuť, většinou zvítězil řízek s bramborem,
malinová limonáda, ale sl. Dana si dala i malé pivo, Marie španělský ptáček

s rýži atd. Velice jsme si pochutnaly, zaplatily, poděkovaly za hezký přístup
personálu,(který nás již zná), proto jsme si tuto restauraci U RYBIČEK
oblíbily.
Postřehy klientek Chráněného bydlení Slaný,
za pomoci sl. Plecité Marie, zapsala Fučíková

Dubnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

Rekreační pobyt – Hřebečníky, Šlovice

Dle přání uživatelů se patnáct
osob vypravilo na dovolenou
do rekreačního střediska
„Nad starým mlýnem“. Výběr
dovolené
byl
opětovně
realizován
na
základě
předešlé zkušenosti, neboť
někteří v těchto místech již
v loňském roce dovolenou
absolvovali. Výše uvedené
rekreační zařízení leží nad
údolím řeky Berounky v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V okolí se
nachází královský hrad Křivoklát a zříceniny hradů Týřov, Krakovec, Točník
a Žebrák. Program na dovolené byl vyplněn krátkými procházky, dále hraním
společenským her, sledováním televize, poslechem písniček, povídáním,
výtvarnými činnostmi, apod. Zkrátka dovolenou jsme si nenechali ničím
zkazit, i když nám nepřálo počasí.
Příště si budeme přát lepší počasí a více sluníčka!
za poskytovanou službu –
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Výročí
Gregor Josef – 65let
Hotový Bohumír – 64let
Král Ludvík – 84let
Kunová Marie – 86let
Kutilová Helena – 89let
Moravcová Zdeňka – 90let
Mudrová Milada – 93let
Najmanová Antonie – 95let
Nepovolná Vlasta – 94let
Peroutková Jana – 72let
Pokorná Dagmar – 91let
MUDr. Soukupová Vladuška – 84let
Czinkotský Michal 71let
Čiháková Lenka – 50let
Enická Květoslava – 66let
Moravcová Jana – 59let
Opltová Božena – 59let
Jiskrová Marie – 82let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

