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pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely

listopad 2012

9. ročník, č. 11

Vážení a milí čtenáři,
Zavzpomínejme společně na říjen. Pokud si vzpomínáte, jak pranostika, tak
předpověď pánů meteorologů slibovala říjen zamračený a uplakaný. A myslím,
že nejsem sama, která měla velkou radost, že kdosi to chtěl jinak, a že nám říjen
dopřál tak slunečné a krásné počasí. Určitě i vy jste pozorovali, jak se nám
stromy zbarvily do červena nebo do žluta a vše prosvěcovaly sluneční paprsky.
Překrásná podívaná, souhlasíte? 
Listopad za dveřmi. Pranostika pro tento měsíc říká: „Teplý říjen – studený
listopad.“ Takže se budeme tepleji oblékat, pít horký čaj a pozorovat zbytečky
listů, které budou opouštět větve svých stromů. A třeba se pranostika zase
nepotvrdí a počasí v listopadu mile překvapí.
Přeji hezké chvilky u stránek vašeho měsíčníku a kopu úsměvů.
Jana Veselka

Společenská rubrika
V měsíci listopadu své narozeniny
oslavují:









paní Hana Čahojová
paní Adolfa Haladová
paní Františka Hrachovcová
pan Václav Hynek
paní Anna Marešová
pan Jiří Šlégl
paní Božena Vanišová
paní Miroslava Vlášková

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní
pohodu.
Srdečně zveme oslavence a samozřejmě i všechny ostatní klienty na
Kavárnu, kde všechno společně oslavíme.
Dne 8. listopadu, ve 13.00 hodin na jídelně v přízemí.

Vítáme mezi námi nové klienty:
paní Marcelu Hornofovou, paní Hanu Čahojovou
pana Luboše Pavlase, paní Věru Štekrovou
Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho
pěkných chvil strávených mezi námi.

Kulturní a společenské akce
Dne 2. 11. 2012
v 10 hod
Zpívání s ptáčky na I. patře s paní PhDr. Vereckou
ve 13 hod
Symfonický orchestr na II. patře s paní PhDr. Vereckou
Dne 5. 11. 2012 ve 13.30 hod
Přednáška z historie, paní Dr. Mellerová
Dne 9. 11. 2012
v 10 hod
Schůzka Výboru klientů
Dne 8. 11. 2012 ve 13.00 hod
Kavárna – Párty nejen pro oslavence
+ hudební vystoupení
Dne 9. 11. 2012 ve 13 hod
Tématické setkání
Dne 16. 11. 2012
v 10 hod
Zpívání s ptáčky na I. patře s paní PhDr. Vereckou
ve 13 hod
Symfonický orchestr na II. patře s paní PhDr. Vereckou
Dne 21. 11. 2012 ve 13 hod
Návštěva managementu jednotlivých provozních oddělení
Dne 23. 11. 2012 ve 13 hod
Klub filmového diváka
Dne 30. 11. 2012
v 10 hod
Zpívání s ptáčky na I. patře s paní PhDr. Vereckou
ve 13 hod
Symfonický orchestr na II. patře s paní PhDr. Vereckou

Posilujeme břišní svaly smíchem

Žena smaží volské oko, když v tom momentě do
kuchyně vtrhne muž a začne křičet: „Pozor!!! Pozor!!!
Víc oleje!!! Potřebujeme víc oleje!!! … Pozor!!!
Zbláznila si se??? Ten olej!!! Proboha sůl!!!“ Žena už
to nevydrží a úplně vynervovaná se ptá: „Co tak řveš?!
Myslíš, že neumím udělat volské oko?“
Muž klidným hlasem odpoví: „To jen abys měla
představu, jaké to je, když mi kecáš do řízení.“

Paní jede v husté mlze a tak pro jistotu sleduje zadní
světla auta, které jede před ní. To však najednou prudce
zabrzdí, ale paní to už nestihla. Rána, zvuk ohýbaných
plechů a sypajícího se skla. Paní vyleze z auta a řve na
řidiče toho auta: "Prosím vás, proč jste najedou tak
prudce zabrzdil?!"
-"No, protože jsem zajel do své garáže."

„No tak, byl to dobrý jed na myši, co jsem vám dal?“
ptá se prodavač v drogerii.
- „Výborný, ony po něm tak ztloustly, že se nevešly zpátky
do díry a kočka je všechny vychytala.“

Marie Terezie
Marie Terezie, česká a uherská královna, se narodila 13.5.1717, jako nejstarší
dcera Karla VI.
Po smrti otce 20.10.1740 se Marie ujala vlády. Tzv. pragmatická sankce tehdy
stanovovala nedělitelnost dědičných zemí habsburského domu a nástupnictví podle
prvorozenosti, v mužské i ženské linii.
Marie Terezie byla vysoká plavovlasá žena, která vynikala svým půvabem. V těžké
válečné době poněkud ztloustla a to jí dodávalo na majestátnosti. Byla ženou velmi
energickou, rozhodnou a odvážnou. Během války stihla rodit děti, získávat vladařské
zkušenosti a vyzrát v panovnici.Dokázala rychle odhadnout povahu lidí, měla zdravý
úsudek a politický talent.
Marie měla šestnáct dětí a deset z nich přežilo. Pečlivě je vychovávala, byla pilnou
hospodyní, milující a věrnou manželkou.
Reformy provedené za vlády této panovnice, oslabily český stát.Vlastenci
nesouhlasili s upřednostňováním němčiny na úřadech a ve školách. Správně se
domnívali, že Marie Terezie nechová sympatie k českému národu. Neodpustila mu,
že když byl Karel Albrecht v prosinci 1741 korunován, většina české šlechty,
duchovenstvo a téměř všechna královská města, mu složily hold.
Marie Terezie vládla čtyřicet let a ovlivnila osud habsburské říše. Vytvořila moderní
rakouský stát , je proto zařazena mezi velikány země.
Zásluhy Marie Terezie:
Za vlády Marie Terezie došlo k významným reformám v soudnictví, finančnictví a
školství, k celním úpravám, k zakládání manufaktur a k rozvoji průmyslové výroby.
Budovaly se nové cesty, zlepšovalo poštovní spojení, byla zavedena jednotná
soustava měr a vah, jednotná měna. Z habsburského konglomerátu se stal moderní
centralizovaný stát.

Stalo se… Týden sociálních služeb v DS Pyšely
V týdnu 8. – 14. října probíhal celostátně vyhlášený „Týden
sociálních služeb“. V tuto dobu i v našem domově v DS Pyšely, probíhalo
několik pečlivě připravených aktivit. Byly to aktivity zaměřené na pohyb,
zábavu, procvičení paměti a hlavně pro radost a pobavení klientů. Které to
byly?
Týden začal v duchu sportu a hudby. Zatímco na 1. patře klienti cvičili,
účastnilo se 13 klientů, na 2. patře zněl zpěv oblíbených písní z mládí.
Této hudební aktivity se účastnilo 12 klientů. Sport pokračoval ve formě
metané. Bylo kolem této oblíbené hry plno, neboť ji hrálo celkem 13
klientů z 1. patra. Odpoledne naše zařízení navštívila paní JUDr.
Mellerová, která 8 klientům přednášela o období vlády Marie Terezie.
Následující den bylo připraveno „Velké pexeso“, celkem se účastnilo 31
klientů. Schopnosti hráčů byly velmi vysoké a tak nebylo výjimečné, že
vítězové měli 6 dvojic nalezených obrázků.
Středa byla pro naše zařízení velmi důležitým dnem. Po dopoledních
konečných zkouškách na vystoupení přišlo konečně odpoledne. Byli jsme
všichni napnutí, kdo bude vítězem ankety „Srdce na dlani“. Kdo to byl?
Přece ti nejlepší: Eva Pfefferová, Jana Kuchařová, Marie Kadeřábková,
Iveta Romanovská a Beáta Růžičková. Po slavnostním vyhlášení nám
zazpíval své oblíbené písně Jiří Štědroň, známý jako princ z filmové
pohádky Popelka. Program pokračoval recitací a tancem klientů. Jejich
výkon byl opravdu obdivuhodný, a proto mi dovolte, ještě jednou,
poděkování paní Květoslavě Trněné, paní Anežce Jursíkové, paní
Květoslavě Parýzkové, paní Miladě Novotné, paní Anně Marešové, paní
Vandě Špánkové, paní Miloslavě Lichtenbergové, paní Neonile Kuncové,
panu Pavlovi Janderovi a konečně Jiřímu Zikmundovi za jejich píli, kterou
potřebovali na nácvik vystoupení a za jejich odvahu, před tolika lidmi
vystoupit. Kolika lidmi? No, bylo jich tam mnoho. Zaměstnanci, návštěva
z Prahy, z Benešova, klienti, odhadem tak 60 lidí. Obdivuhodné!
Čtvrtek byl připraven v klidnějším rytmu. Klienti sledovali filmy, společně
četli Staré pověsti české, prohlíželi si staré kroniky zámku Pyšely. Těchto
aktivit se celkem účastnilo 24 klientů. Odpoledne přijel pan Vízner

s představením „Chvilka s operetkou“: Všech 30 klientů, kteří toto
představení sledovali, chválili si pěkné hudební odpoledne.
Pátek probíhal v duchu soutěže. Připravena byla vědomostní soutěž
„Víme, nevíme“, které se aktivně účastnilo celkem 21 klientů. Všichni
prokázali opravdu velmi velké znalosti z přírody, historie, o naší republice,
nezaskočili je ani otázky různého typu.
Na víkend byly připraveny filmy pro pamětníky s Vlastou Burianem,
poslech dechové a vážné hudby. Klienti si tak mohli po náročném, ale
velmi pěkném týdnu odpočinout a načerpat sílu do dalších plánovaných
aktivit.

CHODOVSKÁ ŠIPKA
Dne 31. 10. 2012 jsme se zúčastnili tradičního turnaje v šipkách v Praze v
DS na Chodově.
Náš tříčlenný tým tvořili tito hráči – paní Anežka Jursíková, paní Vanda
Špánková a pan Ján Vincúr.
Celý den se nám velmi líbil. Umístili jsme se na krásném pátém místě.
O všechny zúčastněné bylo důkladně postaráno a po vyhlášení výsledků
byl připraven kulturní program v podobě dechové hudby.
Příští rok rádi pojedeme znovu a při troše štěstí přivezeme třeba i umístění
medailové.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
„Paměť slábne, pokud ji necvičíme.“
Cicero
Říká se, že čtyřlístky přinášejí štěstí tomu, kdo je najde.
Najděte mezi trojlístky 5 čtyřlístků.

Optické klamy:

Na tomto obrázku lze vidět tvář tlustého
chlapce, nebo také dva obličeje při polibku.

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ

Na obrázku v minulém
čísle byla – Marie Terezie

Hádanka na závěr – Uhádnete kdo je
na fotografii?

Správnou odpověď se dozvíte v příštím vydání Zámeckých listů

