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KRÁLOVOHRADECKÝ KRAJ
Babiččino údolí v Ratibořicích
Babiččino údolí patří mezi nejznámější výletní místa Východních Čech. Právě
sem umístila Božena Němcová děj svého díla Babička. Tady někde chodily
skutečné předobrazy babičky, vévodkyně Zaháňské, Barunky a jejích
sourozenců, psů Sultána a Tyrla i bláznivé Viktorky.
Krajinu táhnoucí se od České Skalice podél řeky Úpy ze severu
nazval Babiččiným údolím poprvé roku 1878 smiřický lékař a spisovatel
Otakar Jedlička. V červenci roku 1952 vyhlásilo ministerstvo školství, věd a
umění Ratibořice s údolím za státní krajinnou a národní rezervaci. Později

byla příroda Babiččina údolí zahrnuta do chráněného území a dnes je jeho
jižní část od České Skalice až ke Slatinskému mlýnu nazývána národní
přírodní památkou.
Na začátku Babiččina údolí stojí
známé pískovcové sousoší babičky a dětí.
Autorem díla je akad. sochař Oto
Gutfreund a autorem architektonického
řešení prof. akad. arch. Pavel Janák.
Pomník patří k nejkrásnějším pomníkům
v
Čechách.
A co v Babiččině či Ratibořickém údolí
skutečně uvidíte? Moderní empírové zámecké sídlo poupravené v
klasicistním stylu, jezírko a na louce před zámkem park, zděný skleník s
bytem pro zahradníka. Při vnitřních úpravách zámku byly v několika
místnostech odkryty a restaurovány nástěnné malby z doby kněžny Kateřiny
Zaháňské.
Staré bělidlo - dřevěná roubená chalupa krytá šindelem, bylo po roce 1945
vybaveno dobovým lidovým nábytkem a zařízením ze sbírek Muzea Boženy
Němcové v České Skalici. Panklovi (rodiče Boženy Němcové) zde nikdy
nebydleli, ale spisovatelka tu prožila léto se svými dětmi.
Nechybí zde ani Viktorčin splav, i když dnes už je z kamene a betonu. Dnešní
betonová a kamenná čela splavu musela být při posledním natáčením
barevného Moskalykova filmu před rokem 1970 přechodně obložena
nařezanou kulatinou z velkých kmenů, aby splav připomínal dobu
spisovatelčina dětství.Mlýn se čtenářově představě podobá více jednopatrová kamenná budova, zařízená mlýnice, pekárna, dvě komory,
dobový nábytek a předměty, obnovené dřevěné mlýnské kolo.
Původní ratibořická hospoda se stala panskou teprve po roce 1858, kdy ji
Dominik Celba prodal princi Jiřímu Vilémovi Schaumburg-Lippe. Dnešní
úpravy i přestavba hospody pocházejí z počátku šedesátých let našeho
století.

Prachovské skály
Prachovské skály a jejich okolí jsou místem s bohatou historií. Počátky
osídlení lze dohledat do starověku - nalézáme zde doklady o pobytu lidí z
mladší doby kamenné, na plošině, která nese název Starý hrádek sledujeme
osídlení od doby bronzové, kdy zde byla založena osada. Z místa osídlení
pocházejí nálezy bronzových spon. Lze tu dohledat i stopy po osídlení Kelty.
V období osídlení skal Slovany pochází rozsáhlý systém opevnění skalního
města - celá krajina byla obehnána systémem valů, na některých místech jsou
doložené stopy po rozsáhlých požárech, které dokazují dobytí skalního
opevnění. Podle keramiky je požár datován do 10. století, tedy do doby, kdy
Přemyslovci upevňovali svoje postavení v české kotlině.
Ve 12. století byl na blízkém čedičovém vrcholku založen královský hrad
Veliš a Prachovské skály se staly součástí Velišského panství. Hrad nezůstal
dlouho v majetku panovníka - již roku 1277 ho získávají Vítkovci náhradou
za zabavenou Hlubokou, po nich Vartenberkové, krátce patřil hrad i králi
Jiříku z Poděbrad, Oldřichu z Rožmberka, Trčkům z Lípy atd. Počátkem 17.
století panství získává Albrecht Eusebius Valdštejn. Ten učinil z blízkého
Jičína sídlo svého dominia. Podle dochovaných záznamů v té době v
Prachovských skalách existovaly dvě osady- Zadní a Přední Moravsko. Ves
Prachov ještě neexistovala, na jejím místě byla osada Valy, pojmenovaná
podle zbytků pravěkého opevnění.
Po Valdštejnově smrti v roce 1634 (zavražděn v Chebu) získává Velišské
panství Jindřich hrabě Schlik a Velíšské panství se stává součástí majetku
tohoto významného rodu.Schlikové byli původně Chebská měšťanská
rodina. Panského stavu dosáhli v roce 1437, kdy císař Zikmund Lucemburský
a později i Albrecht II. Habsburský a další povýšili do panského stavu
Kašpara Schlika, kancléře císaře Zikmunda.
Rod zbohatl v dalších generacích, když se na jejich panství v Jáchymově
objevily stříbrné rudy. Schlikové v Jáchymově založili mincovnu, razili zde
mince, zvané joachimsthaler - jáchymovské tolary.
Finanční potíže Habsburků , jmenovitě Ferdinanda I. donutily panovníka již
v roce 1534 po vojenské akci omezit vliv Schliků na ražbu mincí a roku 1545
byli Schlikové donuceni postoupit právo těžit stříbro panovníkovi. Tím se

dostali do opozice vůči Habsburkům, což vyvrcholilo v roce 1620, kdy se
postavili do čela stavovského povstání.
Po prohrané bitvě na Bílé Hoře (1620) byl Jáchym Ondřej Schlik jako jeden z
vůdců popraven v roce 1621 na Staroměstském náměstí jako první z dvaceti
sedmi českých pánů.
Jindřich Schlik, jeho bratranec, plukovník, v bitvě na Bílé Hoře velel pluku
Moravanů. Vítězní císařští Jindřicha Schlika zajali, ale na rozdíl od jeho
bratrance mu jako profesionálnímu vojákovi nabídli službu u císařského
dvora, přestane-li hájit zájmy protestantů. Jindřich Schlik se stal katolíkem,
povýšil na generála a prezidenta dvorské válečné rady. Velíšské panství s
Prachovskými skalami dostal v roce 1637 jako služné.
Prachovské skály se staly součástí opevnění rakouských vojsk i v roce 1866,
kdy zde podle rakouských plánů měla být svedena rozhodující bitva. Pruské
vojsko však postupovalo rychleji, než rakouští velitelé předpokládali. Dne 29.
června 1866 došlo k prvním střetům, rakouské velení však bylo zcela
dezorientované a nepřipravené. Po několika hodinách bojů byl rakouským
vojskům doručen rozkaz k ústupu, nedostal se však ke všem jednotkám. Část
vojska se stáhla, zbytek byl rozdrcen na ztracených, marně hájených
opevněních.
Památku této nešťastné bitvy připomíná řada místních pojmenování (rybník
Vražda, pole Na zabitých) a pomníčků v Prachově, Horním Lochově,
Jinolicích, Kněžnici a jinde.
Barokní zámek a pivovar v Dětenicích Českého ráje
Na prahu 3. tisíciletí, v letech 1998 – 2000,
byl zámek Dětenice renovován a po 60
letech znovu otevřen veřejnosti. Na zámku
se konají historické programy, rokokové
plesy a středověké hostiny. V sousedství
zámku je opravena historická budova
pivovaru se středověkou krčmou a výrobou
vlastního piva...

Zámek nabízí v rámci jednoho prohlídkového okruhu prohlídku např.
ojedinělé sbírky zbraní Maltézských rytířů, sbírku loveckých trofejí nebo
netradiční
květinovou
výzdobu
interiérů.
Můžete zde zhlédnout nástěnné malby al seco i al fresco, barokní a rokokové
štuky. Sbírka zbraní Maltézských rytířů čítá cca 350 kusů převážně z
třicetileté války včetně unikátních lodních děl z památné bitvy roku 1522 o
ostrov Rhodos. Salonky jsou zařízeny dobovým nábytkem, stylovými
hodinami, českými křišťálovými nebo mosaznými lustry, kachlovými
kamny, vzácnými koberci a převážně barokními obrazy. Návštěvníci při
prohlídce nejvíce oceňují překrásné závěsy, květinovou výzdobu a ukázku
porcelánu a dalších zámeckých doplňků. Reprezentativní prostory zámku
slouží pro pořádání různých akcí, jako např. konferencí, svatebních hostin,
koncertů, rautů atd. Vyzkoušet můžete také zámeckou a zahradní restauraci
v areálu zámku. Projít se můžete v přiléhajícím zámeckém parku.
Celoročně každou sobotu od 10 do 17 hodin se můžete zúčastnit v zámeckých
komnatách netradiční prohlídky v doprovodu čarodějnice. Od první říjnové
neděle se na zámku Dětenice každou hodinu hraje pohádka O Šípkové
Růžence. V zámeckých komnatách během pohádkové prohlídky prožijete
romantický příběh královské rodiny, který jistě velmi dobře znáte. Nový
zámecký
okruh
v
Dětenicích
zahrnuje
i vinný
slípek.
Z historie zámku
Podle pověsti vznikly Dětenice za vlády přemyslovského knížete Oldřicha v
1. pol. 11. století, který lovil se svoji družinou ve zdejších hlubokých lesích a
našel zde zbloudilé a opuštěné děti. Protože se jednalo o člověka ve skrze
ušlechtilého, dětí se ujal. Nechal jim postavit ves a na jejich počest ji
pojmenoval Dětenice.
Součástí dětenického areálu je zámek, zámecký pivovar se staročeskou
krčmou, hotel Rustikal a zámecká stáj, kde je v současné době 45 koní
převážně holštýnského plemene, světových krevních linií. V budoucnu se
počítá se 150 koňmi. Prohlídka pivovaru zahrnuje ochutnávku piva pro
dospělé a důchodce.

Muzeum krajky Vamberk
Expozice Muzea krajky Vamberk představuje staré lidové krajky, sleduje
vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století, je zde
zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce
jejich žákyň, především v souborech, které reprezentovaly stát na světových
výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967. Traduje se, že
paličkování krajek přinesla na Vamberecko belgická šlechtična Magdalena
Grambová v první třetině 17. století. Krajky se od druhé poloviny 19. do
začátku 20. století ve Vamberku vyráběly téměř v každé domácnosti. V 19.
století se krajka začala vyrábět také strojně a poptávka po ručně paličkované
krajce začala slábnout. Ještě do počátku 90. let 20. století se tradice ručně
paličkované krajky udržela v družstvu Vamberecká krajka Vamberk, které
však již zaniklo. Ve Vamberku byla v roce 1889 otevřena První česká
krajkářská škola, která dodnes plní svou funkci a formou kurzů vyučuje
všechny zájemce o toto krásné řemeslo. Ze sbírek krajkářské školy bylo
v roce 1929 založeno Muzeum krajky.
V roce 2002 se Muzeum krajky
zasloužilo
o novou
tradici
a ve
spolupráci
s městem
Vamberk
uspořádalo I. Bienále české krajky, nad
kterým převzala patronát paní Dagmar
Havlová.
Bienále,
prezentované
výstavou soutěžních prací, se stalo
přehlídkou nejlepší krajkářské tvorby z
počátku třetího tisíciletí. Vítězná díla
jsou zakoupena městem Vamberk.
Bienále se koná vždy při příležitosti
Mezinárodních setkání krajkářek ve Vamberku.

Plánované akce na měsíc červenec

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
 Oslava svátků a narozenin
 Anenská pouť ve Smečně
















Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Setkání s klienty
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování
nákupů
Měsíční individuální posezení, plnění individuálních plánů
Nabídka aktivizačních činnost
Realizace individuálních procházek
Procvičování dovedností
Nácvik sociálního učení – program zaměřený na vaření, pečení,
smažení, na správné stolování
Návštěva místní cukrárny, restaurace
Realizace grilování
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně (dle přání klientů)
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb, procvičování dovedností

Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Pravidelná docházka do chráněné dílny APP
 Vycházky dle počasí
 Procvičování a upevňování dovednosti spojené s chodem domácnosti
a sebeobsluhy
 Výlet do Kralup nad Vltavou
 Výlet do ZOO Praha
 Smečenská pouť
 Grilování v Hřebči
 Zájmové činnosti – vyšívání, šití, malování, zpěv
 Výlet do Slaného na Boží hrob
 Návštěvy klientů u rodin

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“











Návštěva kadeřnice
Individuální posezení s klienty
Hraní společenských her
Poslech huby
Návštěva pedikérky
Procházky v areálu domova
Zmrzlinová párty (pravá točená opočenská zmrzlina)
Hudební vystoupení pan Syrůček
Annenská pouť
Grilování

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

Návštěva hudební skupiny –„DUO JAROSLAV“
Po nějaké odmlce Domov pro osoby se zdravotním postižením navštívila
oblíbená hudební skupina „Duo Jaroslav.“ Dne 11. června 2021 opět
nezklamali, neboť klienty z výše uvedené sociální služby vlídnými slovy
pobavili, ale také zazpívali známé písničky. Zazněly nejen písně pohádkové,
lidové, ale i moderní. Všichni si to velice užívali, někdo se přidal zpěvem,
ostatní započali taneční kreace. Závěrem je třeba zmínit, že i tentokrát
muzikanti nezklamali! Hodina povídání a zpěvu utekla „jako voda.“ Klienti se
s hudebníky rozloučili potleskem a těší se na další setkání s nimi!
za poskytovanou službu -DOZP

Červnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Červen v CHB se nesl v duchu nákupů a příprav na dovolenou. Klientky
netrpělivě čekaly na druhou dávku očkování, která jim opět otevřela dveře
do běžného života tak jak ho mají rády.
Ve dnech 16.6.2021- 20.6. 2021 jsme se účastnily rekreace ve vesnici
jménem Místo v Krušných Horách.
Po roce stráveném jen ve svých domovech se všichni klienti CHB na
dovolenou moc těšili. Po příjezdu do hotelu Pytloun nás přivítali velmi
vstřícně a chutně….. řízkem a br. kaší.
Poté jsme se ubytovaly a vybalily si věci. Následně odpočívaly po náročné
cestě. Celý pobyt byl hodně situován kolem hotelu, jelikož bylo velmi teplé
počasí. Navštívily jsme zříceninu Hradu Hasištejn, největší část pobytu jsme
věnovaly hlavně koupání a řádění v bazénu. Na řadu přišel samozřejmě i
vytoužený bowling a badminton. Vycházky kolem hotelu vzhledem k počasí
většinou vedli pro vychlazený Birell či nanuk. Největší radost byla z koupání
v bazénu, kde s námi naše pracovnice všemožně řádily. Večery jsme po
většinou měly volnou zábavu zakončenou společným posezením venku,
kávou či kapučínem. V neděli jsme dostaly snídani zabalily věci a vyrazily
k domovu. Rekreace se nám celkově velmi líbila
děvčata z CHB 1

Hned začátkem měsíce jsme se začali připravovat na rekreaci v Krušných
horách, která byla z důvodu Covid -19 přesunuta ze září na červen. Bylo
potřeba dokoupit nějaké oblečení a vybavení. Drobné věci nám obstaral
personál a po uvolnění opatření jsme nakupovali společně.
Rekreace v Krušných horách – hotel Hasištejn Pytloun 16.6.-20.6.2021
Vše bylo nachystáno a mohlo se vyrazit. Dvoulůžkové pokoje byly vybaveny
samostatnou koupelnou, WC , TV, lednicí a varnou konvicí.

Největší
radost
měla
sl.
Jana
z bezbariérového
pokoje
s prostornou
koupelnou a balkonem. Plně jsme využili
welnes oddělení, kde jsme si užívali bazénu a
vířivky. Zavítali jsme i na zříceninu hradu
Hasištějn. Uskutečnil se i turnaj v Bowlingu. Po dlouhé době jsme se opět
sešli s kamarády z ostatních chráněnek a mohli společně prožít příjemných
pět dní v krásné přírodě.

Oslava narozenin.
Koncem měsíce jsme oslavili narozeniny jedné z našich spolubydlících.
Nechyběl výtečný dort, chlebíčky a zmrzlinový pohár. Poslouchali jsme CD a
tančili oblíbené tanečky. Oslavenkyně byla moc spokojena.
CHB 2

Červen byl u nás v chráněném bydlení ve velkém tempu.
Po druhém očkování se začal stříhat metr. Klientky byli, už natěšené na
nákupy, na cesty do města i na dovolenou. První akcí byli nákupy potřebných
věcí, oblečení a obuvi.
Také opět začala fungovat chráněná dílna APP na Smečně.
Přistěhovala se k nám klientka z jiného chb a jedna klientka se nám
odstěhovala. Balení a vybalování zapojování do činností i do komunity bytu.
Konečně se uskutečnila dovolená z října 2020.
Navštívili jsme hotel Pytloun Hasištejn. Pobyt byl v luxusním hotelu
s bazénem, bowlingem a krásnou přírodou okolo. Nedaleko byla zřícenina
hradu Hasištejn. Bylo to pět hezky strávených dnů. Klienti se po dlouhé době
opět viděli a všichni si to užívali. Počasí nám přálo snad, až moc. Dny byli

opravdu teplé. Udělali jsme si výlet na nedalekou zříceninu hradu Hasištejn.
Tam jsme se osvěžili a kochali se krásným výhledem.
CHB 3

Měsíc červen pro nás začal dobře, na konci května klientky byly očkovány
druhou dávkou proti Covidu-19 a tak nám zbývalo pouze pár dní, abychom
se mohly opět zapojit do běžného života
tak se stalo 8.6.2021.
Jinak klientka J.H. začala dojíždět na Smečno dvakrát týdně do práce, je
spokojená a peníze si schovává a těší se, až si něco pěkného koupí.
Od 16.6.-20.6.2021 jsme odjely na dovolenou, počasí nám přálo a moc se nám
tam líbilo. Byli tam naši kamarádi, které jsme dlouho neviděly a tak jsme si
popovídaly, zahrály bowling, byly v bazénu a společně zašli na zříceninu, kde
jsme utratili penízky za pohledy, brambůrky, nealko pivo a upomínkové
předměty
. Společně jsme se s některými vyfotily na památku a doma jsme
fotky vyvěsily na nástěnku.
Jedna klientka nejela s námi na dovolenou D.K. , tak strávila dny v Přelíci, kde
se jí také líbilo.
S pracovnicí chodíme nakupovat do Billy, vybíráme zboží a pomáháme
s nákupem.
Je krásné počasí, tak se snažíme chodit co nejvíce ven, sedíme za barákem na
lavičce nebo se jdeme projít po sídlišti. Před dovolenou jsme si byly vybrat
nové oblečení na sebe.
Společně naplánujeme na další měsíc výlet na Kladno a dáme si tam po
dlouhé době oběd
.
Přejeme všem krásné slunné dny.
CHB 4

REKREACE V KRUŠNÝCH HORÁCH
Tento červen jsme s klienty vyrazili na dovolenou do Krušných hor nedaleko
Chomutova. Klienti se velice těšili a tak měli velkou radost když jsme už byli
sbalení a konečně jsme vyrazili na cestu.
Klientům se v hotelu kde jsme byli ubytováni moc líbilo, navštívili ho již
v minulosti a s radostí se do něj opět vrátili. Během dní co jsme zde strávili
jsme chodili na procházky do lesa, užívali si vířivku a bazén, který v teplém
počasí přišel opravdu vhod. Navštívili jsme i zříceninu hradu Hasištejn, kde
si klienti mohli koupit pohledy a nějaké občerstvení. V hotelu byla k dispozici
mimo jiné i bowlingová dráha, tak jsme si vyrazili společně zahrát a klienti si
to moc užili.
Klienti si dovolenou velice užili a už se těší na další výlet.

CHB Přelíc

Rekreace v Krušných horách.
Společně s ostatními byty jsme se vydali na letní dovolenou. Náš cíl byl Hotel
Hasištejn u Chomutova.
Nejvíce se nám tu líbil bazén a vířivka. Koupání bylo v tomto horkém počasí
to nejlepší, co jsme mohli dělat. Večery jsme trávili společným posezením a
boulingem. Samozřejmostí byla návštěva hradu Hasišteinu. Kde jsme si užily
krásné vyhlídky do krajiny. Na hradě byl i prodej suvenýrů, tak si každý
koupil, co se mu líbilo. Už se těšíme na další společnou dovolenou. Velkou
radost nám udělalo vidět naše kamarády z ostatních bytů. Těšíme se na další
akce, které jsme si už společně domluvily.
CHB Hřebeč

Červnové akce za službu ,, DOMOV PRO SENIORY“

Hudební vystoupení
V červnu k nám do Domova
přijel zahrát a zazpívat pan
Martin Krulich. Protože nám
počasí přálo, akce se konala
venku v příjemném chládku pod
pergolami. Všichni jsme si rádi
zazpívali písničky, všem dobře
známé např. od Waldy Matušky,
Evy Pilarová, country, folk atd…
Těšíme se na další domluvené
vystoupení.

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu

