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Zajímavá místa v okolí Kladna
Klášter Svatý Jan pod Skalou
V této středočeské vesnici, ležící blízko Berouna, v atraktivním prostředí
Českého krasu, najdeme bývalý klášter benediktinů u kostela sv. Jana Křtitele
pod Skalou. Roku 1205 potvrdil Přemysl Otakar I., že kaple sv. Jana Křtitele v
jeskyni, patří benediktinům z kláštera na Ostrově u Davle. Těm ji daroval
Břetislav I. S počátky kaple souvisí několik legend, v nichž vystupuje sv. Ivan,
poustevník chorvatského původu, který žil v době prvních Přemyslovců. Kdy
u kaple vzniklo proboštství ostrovského kláštera není přesně známo.
Proboštství ve Sv. Janu bylo stejně jako domovský klášter na Ostrově zničeno

během husitských válek. Ze
škod
se
ovšem
vzpamatovalo
dříve
a
dočasně se sem uchýlili
benediktini z ostrovského
kláštera. Ti se odtud snažili
marně celé století o obnovu
svého mateřského kláštera.
Roku 1517 se tak natrvalo
přemístili do Sv. Jana pod
Skalou. Klášteru se ovšem
moc nedařilo a finančně
strádal. Vše se změnilo roku
1583 za opata Víta Hifftla, kdy byly objeveny ostatky sv. Ivana ve starém
kostele. Díky tomu neobyčejně stoupla proslulost celého místa a začaly se
konat velké poutě k hrobu sv. Ivana. Dobu vzestupu na několik let přerušila
třicetiletá válka během níž byl klášter vydrancován Švédy a mniši se uchýlili
do Plzně. Po skončení války se začal stavět nový konvent a také byl
vybudován nový kostel sv. Jana Křtitele a sv. Ivana Poustevníka, v němž byly
uloženy světcovy ostatky. Přestavba areálu byla dokončena významným
architektem té doby K. I. Dientzehoferem, který postavil kolem roku 1730
novou prelaturu.
Mniši se z nových prostor ovšem dlouho netěšili. I klášter ve Sv. Janu neušel
zrušení během osvícenských reforem Josefa II. a byl roku 1785 uzavřen. Jeho
další využití bylo nejprve hospodářské, kdy zde byla zřízena továrna na
výrobu textilu a na počátku 20. století byl klášter přeměněn na lázně. Po
krátké epizodě, kdy byl objekt prodán kongregaci bratří křesťanských škol,
kteří zde založili učitelský ústav, byl areál od roku 1950 využíván
ministerstvem vnitra. Po revoluci v roce 1989 byl klášter v restituci vrácen a
byla zde zřízena Vyšší odborná škola pedagogická.
Neobvyklý klášterní komplex, jehož některé části jsou vyhloubeny do skály,
má čtyřkřídlý konvent. Kostel, který si zachoval svoji barokní podobu je
jednolodní podélná stavba. Na jeho jižní straně je vchod do jeskynního
kostela P. Marie. Na místě legendárního setkání sv. Ivana se sv. Janem
Křtitelem byla postavena kaple sv. Kříže. Návštěvníci si také mohou
prohlédnout travertinovou jeskyni sv. Ivana s jeho lůžkem, na kterém jsou
stopy poustevníkovy krve a původní místo jeho hrobu. Zdejší travertinová
jeskyně je největší svého druhu ve střední Evropě. Ve studánce sv. Ivana, kde
je voda léčivých účinků, jež obsahuje vápenato - hořečnaté soli, nezamrzá ani
při velkých mrazech.

Plánované akce na měsíc říjen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování
nákupů (vánočních dárků, drogistického zboží, oblečení, apod.)
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Návštěva pedikérky v zařízení
Využívání veřejně dostupných služeb
Výlet na zámek v Libochovicích
Návštěva příbuzných ve Vyskeři
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní
Chaloupkové
Podzimní ples Kolín
Loučení s létem – opékání špekáčků
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně (dle přání klientů)
Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Podzimní opékání uzenin ve Přelíci
Hallovenská diskotéka
Výlet na letiště
Nákupy Kladno
Divadlo Slaný
Výlet vlakem – Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
Oslava svátků, narozenin
Ples Kolín
Výstava – domácí mazlíčci – Hřebeč

Docházka klientů APP, projekt - Smečno
Práce na zahradě – hrabání listí
Výlet na zámek Veltrusy, oběd v Kralupech nad Vltavou
Oběd v Královickém dvoře a vycházka po okolí
Podzimní výzdoba truhlíků
Havelský jarmark ve Slaném
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Týden sociálních služeb – den otevřených dveří
Komunální volby
Zářijové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Rekreační pobyt na Šumavě

V termínu od 1. do 4. září 2018 se někteří uživatelé z Domova pro osoby se
zdravotním postižením vypravili směrem do hotelu „Kodrea“ na vysněnou
Šumavu. Proč vysněnou? Odpověď je velmi jednoduchá! Neboť již
v minulosti řada z nich tento pobyt absolvovali. Program na této dovolené
byl vyplněn procházkami, cvičením, hraním společenských her, volnou
zábavou. Vzhledem k té skutečnosti, že po dobu rekreačního pobytu nepřálo
počasí, tak byla zaměstnanci zrealizovaná diskotéka, kterou si všichni užili
tancem a zpěvem. Závěrem i přes nepřízeň počasí uživatelé ohodnotili
dovolenou velice kladně, protože vyjádřili spokojenost. Nejenže ocenili jídlo,
které jim připravil personál, ale také jejich chování ke všem zúčastněným
osobám.
za poskytovanou službu – DOZP

Zářijové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“

Výlet na zámek v Libochovicích.
Podzim se nám již blíží, ale počasí je stále letní, tak jsme využili krásných
slunečních dní a uspořádali jsme výlet do Libochovic na zámek.
Nejprve jsme prošli krásnou zámeckou zahradu, která je lemována
upraveným živým plotem, osázena květinami a zdobí ji také jezírko
s fontánou a rybičkami. V zahradě chovají pávy, kteří vyvedli mláďata. Prošli
jsme se kolem řeky Ohře, kde byl klid a ticho, jen ryby občas vyskakovaly nad
hladinu.
Po procházce v parku jsme koupili vstupenky na prohlídku interiéru zámku.
Dostali jsme velké pantofle, abychom jim nepoškodili obuví podlahu, ale pro
někoho z nás chůze ve velkých pantoflích byla dost nebezpečná, tak nám paní
průvodkyně povolila jít bez nich. Prohlídka byla zajímavá, prohlédli jsme si
krásný nábytek, výzdobu stropů, dozvěděli jsme se zajímavé o historii zámku
a viděli jsme i vycpané krokodýly. Prohlídka trvala skoro hodinu, pěkně nám
vytrávilo a tak jsme navštívili zámeckou restauraci a pochutnali si na obědě,
kávě a zmrzlině. Výlet se opět
CH. B. Přelíc

Září v CHB č. 3. 2018
Začátkem září jsme oslavili J. L. narozeniny se vším co k řádné oslavě patří.
Velká gratulace od spolubydlících a personálu. Oslavu obohatila hra na
klávesy a písničky na přání. Společně jsme si zazpívali, někteří si i
zatancovali. Klientka byla velice spokojená.
8. 9. se uskutečnil výlet do města Berouna. V rámci poznávání jsme si vyšlápli
na Městskou horu za medvědy. Lze je pozorovat podél rozlehlého výběhu,
ve kterém mají bazén, pyramidu a prolézačky. V tu danou dobu však ani
jeden nebyl k zahlédnutí, asi jim bylo teplo a jak známo, medvědi rádi dlouho
odpočívají. V blízkosti se nachází dětské hřiště i občerstvení, načerpali jsme
síly a sešli zpět do města. Prohlédli jsme si krámečky, zakoupili drobnosti a
dali dobrý oběd v restauraci.

Spojení tam i zpět výborně navazuje, není problém cestu si někdy
zopakovat. A třeba se nám i podaří vidět „chlupáče“ v akci.
12. 9. Návštěva kamarádů v CHB Přelíc, přátelské přijetí a pobyt na
zahrádce nás potěšilo.
14. 9. jsme jeli do města Kladna za drobnými nákupy, které jsme odbyli
poměrně rychle. Jelikož jsme vůbec nepospíchali zpět, tak jsme zašli na pizzu
a pak do zámecké zahrady. Nebudete tomu věřit, to se také hned tak
nepodaří, pokochali jsme se pozorováním medvěda Míši nebo Marty.
Nevíme, který z nich byl venku, ale udělal nám ohromnou radost, měli jsme
štěstí…
22. 9. Akci na slánském náměstí rožnění Uherského býka jsme jako každý rok
nevynechali a šli se podívat. Prošli jsme si stánky, zakoupili drobnosti,
občerstvili, poseděli. Domů jsme se vrátili obohacené o příjemné zážitky.
27. 9. Návštěva zoologické zahrady v Plasech spojená s obědem v restauraci.

Beroun

Kladno medvědi

Ježíškova vnoučata
Český rozhlas i letos připravuje projekt s názvem Ježíškova vnoučata, který
chce opět přímo pomoci lidem v domovech pro seniory, domech
s pečovatelskou službou a dalších podobných státních a nestátních
zařízeních.
V loňském roce jsme vyzkoušeli, že to funguje. Našim klientům, kteří bohužel
nemají žádné své blízké, Ježíškova vnoučata udělala spoustu radosti. Ať už to
byl třeba balíček sladkostí, nové bačkory nebo návštěva divadla. Navázaly se
nové přátelské vztahy, které v některých případech přetrvávají dosud.
Věříme, že i letošní ročník bude stejně
úspěšný.

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu

