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Listopad 2008

5. ročník, č. 11

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely

LISTOPAD
Milí přátelé,
S nástupem prvních mrazíků – a letos přišly brzy – nádherně
zbarvené listí stromů opadává. Nastává 11. měsíc roku – listopad.
Je to měsíc dlouhých večerů a vzpomínek. Hned na počátku
listopadu je Svátek všech svatých a Památka zesnulých, zkrátka
Dušiček. Vzpomínáme na ty, kteří již nejsou s námi. Hroby na
hřbitovech jsou vyzdobené, osvětlené svíčičkami. Není to smutné,
spíš naopak: cítíme, že ti, kteří tu odpočívají, jsou stále s námi.
Mám ráda tohle období roku, kdy se vracíme domů celí prokřehlí,
spadané listí nám šustí pod nohama a my se těšíme do tepla, na
něco dobrého a na hrnek horkého čaje. Světla z oken domů
prosvěcují mlhu, přijíždí sv. Martina na bílém koni (11.11.). V tento
den moje maminka slavila narozeniny a pro nás děti to byl sváteční
den, spojený s květinami, maminkou v nedělním oblečení a
s gratulanty v podobě přátel mých rodičů. Tyhle návštěvy jsem
milovala; snad proto, že nebyly časté.
Se sněhem a většími mrazy přichází čas přikrmování ptáčků.
Nejvhodnějším krmivem pro všechny ty malé tvorečky – sýkora
modřinka, koňadra, parukářka, vrabec, kos, strnad, stehlík, zvonek
zelený atd.., jsou olejnatá semena, tedy slunečnice, mák, ovesné
vločky, piškoty, strouhanka, ovoce. Nikdy zbytky z kuchyně.
Vhodná je o lojová koule nebo válec, které lze koupit obchodě.
Pozor na kočky!
Ještě pár českých pranostik:
Nepřijde-li sníh na Všechny svaté v noci, přijde na sv. Martina se
vší mocí.
Na sv. Martina bývá dobrá peřina.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, víc než hnůj polím
prospěje.
Na sv. Ondřeje (30.11.) se někdy člověk ohřeje.
Moji milí, ještě si připomeňme, že právě na sv. Ondřeje připadne
1. adventní neděle.
Při některém z našich setkání si budeme o adventu povídat.
Hodně zdraví a příjemné dny!
Vaše D.

Gratulujeme
k narozeninám
v měsíci listopadu
panu Karlu Zálabskému
paní Ludmile Matejzíkové
paní Marii Andrikové
panu Václavu Hynkovi

Svátek v měsíci listopadu slaví

4.11. KAREL
Karel Zálabský

24.11. EMÍLIE
Emílie Bláhová

Na měsíc listopad
3.9. (středa) se na 1. patře od 10.00 hod. uskuteční
„Kavárna – párty nejen pro všechny oslavence“

Kavárna
se uskuteční dne 6. listopadu od
4.9. (čtvrtek) se na 2. patře od 13.00 hod. uskuteční
13.00 hod. na 1. patře a
„Kavárna – párty nejen pro všechny oslavence“
7. listopadu od 13.00 hod.
na 2. patře.
10.9. (středa) „Pyšelský kvíz“

Koncert klasické hudby
Zveme všechny příznivce klasické hudby
na koncert klasické hudby, který se v našem domově uskuteční
dne 10. 11. 2008 od 13.00 hodin.

Tématické setkání – „Listopad“
S e u s k u t e č n í d n e 2 7 .1 1 . o d 1 3 .0 0 h o d in v e
s p o le č e n s k é m ís t n o s t i

17. listopad – Den boje za svobodu a
demokracii
připomíná demonstrace studentů proti nacistické okupaci v roce
1939
a
proti
komunistickému
režimu
v
roce
1989.
Od roku 1941 se 17. listopad slaví z rozhodnutí mezinárodního
studentského sněmu v Londýně jako Mezinárodní den studentstva a
připomíná nacistické perzekuce na českých vysokých školách v roce
1939. Během prvního výročí 28. října pod německou okupací
proběhly v centru Prahy spontánní manifestace občanů. Toho dne
byl v Žitné ulici postřelen německým vojákem z jedoucího auta
medik Jan Opletal jdoucí ze služby v nemocnici. Na následky
zranění zemřel. Jeho pohřeb dne 15. listopadu přerostl v
demonstraci, když se průvod studentů vydal z Albertova přes
Karlovo náměstí na Národní třídu a do Jungmannovy ulice. Dále
pokračoval k Právnické fakultě, kde okupanti tvrdě zasáhli a
manifestanty pozatýkali. Dva dny poté - 17. listopadu 1939 jednotky SS obsadily vysoké školy a koleje, pozatýkaly studenty,
devět z nich popravily, další odvlekly do koncentračních táborů.
Vysoké
školy
byly
uzavřeny
do
konce
války.
17. listopadu 1989 se tvrdý zásah komunistické policie proti
pokojnému studentskému průvodu v Praze na Národní třídě stal
počátkem pádu komunistického režimu. Policejní agrese vyústila v
masové protikomunistické demonstrace a posléze i v generální
stávku. Pod občanským tlakem byla komunistická strana zbavena
politické moci, byla ustavena vláda národního porozumění a
prezidentem byl 29. prosince zvolen Václav Havel. Přechod od
komunistické totality k demokracii byl završen svobodnými volbami
v červnu 1990.

PAMÁTKA ZESNULÝCH
Na 2.11. připadá Památka zesnulých, neboli dušičky. Položení květiny a
zapálení svíčky je pietní akt, jímž každoročně tento rok dáme svým blízkým,
kteří nás navždy opustili, najevo, že na ně myslíme. A proto si připomeňme, jak
tento svátek vznikl, a také o tradicích s ním spojených.
Vysvěcení Panteonu
Svátek Všech svatých vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení
Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon byl původně antický chrám, v němž se
uctíval kult všech římských bohů. Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou
slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky jsou proti tomu
vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli.
Dušičky a Keltové
Dušičky (duše v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listopadu
od 12. století jako vzpomínka na mrtvé. Pocházejí z keltské tradice, ze svátku
Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy podle
keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých – 1. listopad. Dušičky jsou
vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni a
prochází fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých
mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou
pozměněnou formou právě této tradice.
Křesťané
Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na předkřesťanské tradice.
Roku 998 zavedl tento zvyk v druhý listopadový den benediktýnský opat Odillo
z Cluny. Zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích. Od té doby se v
18 evropských zemích slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté
Dušiček.
Zvyk v roce 1748 oficiálně potvrdil papež Benedikt XIV. a postoupil jej dále pro
všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V průběhu první
světové války, konkrétně v roce 1915, rozšířil toto povolení papež Benedikt XV.
pro celou církev.
Jedinou výjimku tvoří anglikánská církev, ta slavení této památky zrušila. Avšak
někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská
reformace nebyla ve zrušení takto důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v
Sasku za jeho života nepodařilo prosadit.
Podle křesťanské tradice se na tento den slouží tzv. trojí mše za zemřelé, která
odkazuje na trojí zrození Božího Syna (od věčnosti, v těle a v lidském srdci či
duši).
V Praze se hlavní bohoslužba tradičně pořádá na vyšehradském Slavíně. Pod
širým nebem kráčí průvod se zapálenými svícemi, obklopen hroby významných
osobností moderních českých dějin.

Milí klienti,
na tomto místě opět odpovídáme na vaše dotazy. Tentokráte vás zajímaly dotazy týkající se
poplatků u lékaře, za hospitalizaci a za akutní ošetření či vyšetření na pohotovosti.

Dotaz klientů:

„Co jsou regulační poplatky ve zdravotnictví?“

Odpověď pracovníků:

Od 1. ledna 2008 prochází naše zdravotnictví velkou reformou.
Jednou z částí této reformy je zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Poplatky
jsou poplatky regulační, nejde o hrazení péče z vlastní kapsy. Skutečná cena provedených
úkonů je nesrovnatelně vyšší. Účelem poplatků má být taková regulace využívání
zdravotních služeb, aby se veřejné zdravotnictví nezneužívalo.
A v kterých situacích platíme regulační poplatek?
•

•

•
•

Regulační poplatek 30 korun se platí za návštěvu u praktika, dětského praktika
a gynekologa, pokud je během ní provedeno klinické vyšetření. Totéž platí i pro
návštěvu u odborného lékaře, psychologa nebo logopeda. Stejnou částku zaplatíme
u zubaře, pokud nám provede vyšetření, nebo praktikovi a dětskému praktikovi, pokud
za námi přijde domů.
30 korun zaplatíme za vydání léku na recept v lékárně. Pokud budou na receptu dva
léky, zaplatíme 60 Kč. Jestliže předepsaný lék plně hradí pacient, regulační poplatek
se nevybírá.
Za návštěvu pohotovosti dáme 90 korun stejně jako na pohotovosti v nemocnici, tam
ale jen v případě, že si nás tam nenechají.
Za den v nemocnici, léčebně, lázních nebo ozdravovně zaplatíme 60 korun, a to
i v případě, že tam jsme jako průvodci dítěte.

Kdy naopak regulační poplatek neplatíme?
Poplatek u lékaře a za návštěvní službu se neplatí, když jde o preventivní prohlídku,
dialýzu, za dispenzární péči poskytovanou vybraným dětem od 1 roku a těhotným,
laboratorní a diagnostické vyšetření a vyšetření na transfuzní stanici před odběrem.
Regulační poplatek ve výši 30,- Kč za vyšetření u lékaře většinou hradíte přímo v ordinaci.
Pokud jste hospitalizovaní v nemocnici, ošetřující personál vám po skončení hospitalizace
předá vyúčtování pobytu – fakturu. Úhradu faktury za hospitalizaci
můžete provést bezhotovostním převodem (pokud máte zřízený
bankovní účet), příp. poštovní poukázkou typu A. Domov pro seniory
Pyšely v rámci fakultativních služeb nabízí zprostředkování úhrady
za hospitalizaci v nemocnici. Pokud budete mít zájem, abychom
zařídili úhradu faktury, je třeba sociální pracovnici předat fakturu
a předepsanou částku (+ poplatek za poštovné). Sociální pracovnice
vypíše poštovní poukázku a zařídí uhrazení faktury. Poté vám předá ústřižek složenky,
který slouží jako doklad o zaplacení poplatku. Fakultativní služba je zpoplatněna 5,- Kč.

Na vaše dotazy odpovídal tým vedoucích pracovníků Domova pro seniory Pyšely. Vaše případné
dotazy můžete zanechat u sociálních pracovníků. Rádi vám na vaše dotazy odpovíme.

SPORTOVNÍ HRY MALEŠICE
Dne 2. října jsme se zúčastnili Sportovních her Domova pro
seniory v Praze – Malešicích, které se konaly na atletickém
stadióně Slavie v Praze. Soutěžilo se v pěti disciplínách –
šipky, Kimova hra, kuželky, hod na úředníka a vrh koulí. Za
náš domov nás reprezentovali: paní Květoslava Parýzková,
paní Jiřina Vejvodová, pan František Groch
a pan
Václav Hynek. Děkujeme všem, kteří se těchto sportovních
her zúčastnili a odvezli si krásná ocenění
a
medaile, za úspěšnou reprezentaci našeho domova.

SPORTOVNÍ HRY V BENEŠOVĚ
Dne 22. října se náš domov zúčastnil Sportovních her
v Domově seniorů v Benešově. Hrálo se ve čtyřech
disciplínách – šipky, kroužky, motýli a prak. Za náš domov
nás opět úspěšně reprezentovali: paní Květoslava

Parýzková,pan František Groch a pan Václav Hynek.
Gratulujeme k úspěšné reprezentaci a děkujeme za účast.

