Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel: Hlavní město Praha

červenec 2012

9. ročník, č. 7

Vážení a milí čtenáři,
červenec je měsíc plný slunce a pohody. Děti mají prázdniny, jezdí k babičkám,
na tábory,… užívají si volna. Vzpomínáte? Konec školního roku byl
nejšťastnějším obdobím našeho dětství. Dva měsíce prázdnin. Nekonečný čas. To
byla paráda!
Věřím, že i Vy toto období prožijete v plné spokojenosti a zdraví. Podle
pranostik v červenci sice dne ubývá, ale zato teplo přibývá, když červenec pěkně
hřeje, o vánocích se zima pěkně směje a jestliže slunce v červenci peč, tak déšť
neuteče.
Ale co, ať je jak chce, věřím, že Vám červencové Zámecké listy přinesou mnoho
zábavy a potěšení
Krásné léto přeje Hanka

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely
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Společenská rubrika
V měsíci červenci své narozeniny oslavují:
§
§
§
§

paní Eva Příhodová
paní Božena Krebsová
paní Dana Řečínská
pan Ing. Petr Čuda

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 12. července, ve 13.00 hodin na jídelně v přízemí.

Vítáme mezi námi nové klientky:
paní Miroslavu Vláškovou
paní Neonilu Kuncovou
Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho
pěkných chvil strávených mezi námi.
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Kulturní a společenské akce
Dne 6. 7. 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 9. 7. 2012 ve 13 hod
Přednáška z historie, paní Dr. Mellerová
Dne 12. 7. 2012 ve 13.00 hod
Kavárna – Párty nejen pro oslavence
+ vystoupení losování Zámeckého kvízu červen 2012
Dne 13. 7. 2012 v 13 hod
Tématické setkání – Praha 6
Dne 17. 7. 2012 ve 13 hod
Sportovní hry
Dne 19. 7. 2012 ve 13 hod
Návštěva managementu jednotlivých provozních oddělení
Dne 20. 7. 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 25. 7. 2012 v 13 hod
Beseda s klienty
Dne 27. 7. 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
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Posilujeme břišní svaly smíchem

Na trhu:
„Řekněte mi prosím vás, čím jste krmili tu slepici?“
„A proč vás to zajímá?“
Já bych také chtěla zhubnout.

Venkovan ve velkém městě na nádraží dlouho pozoruje čističe bot.
Ten už to nemůže vydržet:
„Co tady stojíte? Nestydíte se chodit ve městě v tak špinavých botách?
Posaďte se, já vám je vyčistím!“
Za pět minut se boty blýskaly.
Venkovan se nemohl zdržet otázky:
Vy jste přímo kouzelník, ale řekněte mi kdo vám to platí?

Příspěvky do kostelní pokladničky hodně poklesly. Naštvaný
farář řekl po kázání svým ovečkám:
„Bratři a sestry, je mezi námi muž, který má hříšný poměr
s manželkou jednoho z nás. Pokud se v pokladničce na
milodary neobjeví do večera 500Kč, zveřejním jeho jméno.“
Večer v ní našel 27 pětistovek a jednu dvoustovku se vzkazem:
„Pro lásku boží, otče, počkejte mi do zítra, někde ty tři stovky
seženu!
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Divoká Šárka
Území bylo chráněným přírodním výtvorem vyhlášeno v roce 1964. Má rozlohu
25,35 ha a rozkládá se na katastru Liboc. Divoká Šárka patří mezi nejkrásnější,
nejznámější a také nejnavštěvovanější přírodní lokality v Praze. Masív je tvořen
buližníkovými skálami s hlubokými údolími. Vyskytuje se zde řada vzácných
živočišných a rostlinných druhů. Územím protéká Šárecký potok, který ústí do vodní
nádrže Džbán. V počátcích českého státu zde bylo významné hradiště ovládající
značné území.
Tradiční cíl vycházek Pražanů, jedno z nejhezčích a nejromantičtějších míst na
pražském území. Jméno tohoto skalnatého údolí, protékaného Šáreckým potokem, je
spojeno s romantickými pověstmi o Šárce, která během dívčí války z příkazu své
velitelky Vlasty vlákala do pasti zamilovaného Ctirada a vydala jej tak na smrt. Podle
jiné pověsti prý vedl přes soutěsku Džbánu dřevěný most, po kterém každý večer
jezdila za Přemyslem do Stadic kněžna Libuše. Eduard Štorch sem zase umístil část
děje svých knížek pro děti Osada Havranů a Lovci Mamutů, zasazené do dávného
pravěku.
Především je však Divoká Šárka přírodní rezervací o rozloze 25,34 ha vyhlášenou v
roce 1964. Na zdejších výslunných stráních se dochovala teplomilná vegetace
skalních stepí. Roste tu například koniklec luční načernalý, kavyl Ivanův, tařice
skalní. Území se rozděluje na dvě části a každé má svoje výstižné pojmenování.
Pokud vstoupíme do Šárky směrem od západu, vejdeme nejdřív do části nazývané
Divoká Šárka. Tato část má podobu úzké skalnaté rokle, sevřené strmými stěnami,
vymodelovanými z buližníků. Pozoruhodné je již vstupní soutěska Džbán, kterou
začal hloubit dnešní Šárecký potok již v době třetihor v měkkých horninách svrchní
křídy. Když se pak dostal na úroveň níže položeného velmi tvrdého buližníkového
podloží, nemohl už směr svého toku měnit a dále se do něj zařezával. Až vyhloubil
dnešní kaňonovité údolí. Velmi malebná partie je Dívčí skok. Právě odtud prý skočila
do hlubin výčitkami pronásledovaná Šárka. Dívčí skok je vynikajícím výhledovým
místem, nikoliv ale jediným.
Naproti tomu druhá východní část území se nazývá jako Tichá Šárka. Toto
pojmenování je výstižné, od Jenerálky se údolí rozšiřuje, je prostornější a
přehlednější, mnoho strání je povlovnějších a zalesněných. Dominantou už nejsou jen
ojedinělé skalní útvary, ale vyvýšenina s kostelíkem sv. Matěje. V celém údolí se
setkáme s řadou bývalých mlýnů a usedlostí. Ještě počátkem 20. století zde vedla jen
úzká polní cesta.
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Stalo se… Tance v sedě v Kobylisích
Na začátek června DS Kobylisy připravily soutěž v tancích, kterých se
zúčastnil i náš domov. Po pilné přípravě dne 6. června ráno nastupovaly do
našeho DS auta paní Anežka Jursíková, Milada Novotná, Květoslava
Parýzková, Vanda Špánková a Jarmila Heřmánková (s doprovodem Bc.
Miluší Houfkovou a Bc. Hanou Marešovou), aby ukázaly v DS Kobylisy,
že mají smysl pro pohyb a tanec a hlavně dostatek odvahy zatančit veřejně.
V DS Kobylisy nás velmi mile přivítala sociální pracovnice místního
domova a odvedla nás do salonku, kde po sladkém pohoštění se připravily
na vystoupení. Soutěže se zúčastnilo 7souborů z různých domovů seniorů
z Prahy, z nichž 3 tančily v sedě.
Náš soubor zatančil skladbu v sedě pod názvem Harlekýn. Jak to všechno
dopadlo? Porota měla nelehký úkol určit vítěze a vzhledem k tomu, že
taneční umění bylo u všech velmi vyrovnané, rozhodla tak, že zvítězily
všechny soubory a každý byl oceněn na svá taneční specifika.
Náš soubor dostal ocenění za barevnou pestrost a umění tance s šátky a
udržení rytmu a ladného pohybu.
Domů do DS Pyšely přivezly zlatý pohár a medaile a diplomy a hlavně
radost, že to tak krásně a příjemně vše dopadlo.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci této soutěže podíleli.
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T. G. MASARYK
*7. 3. 1850 †14. 9. 1937
By první československý prezident, vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista.
Masaryk se narodil v chudé rodině. Jeho nepříliš majetní rodiče ho nemohli
podporovat při studiích. Proto se od 15 let živil sám jako domácí učitel dětí bohatých
rodičů. Poté studoval filozofickou fakultu. Po celou dobu studií byl Masaryka
literárně činný, napsat mnoho studií a odborných statí.
Po absolutoriu se seznámil s Charlottou Garrigue, dcerou newyorského podnikatele.
Po rozdělení University Karlo-Ferdinandovy na českou a německou přednášel
Masaryk v Praze, jako uznávaný filosof. V českém prostředí si vytvořil mnoho
odpůrců svým kontroversním přístupem ke studentům a vykládanému tématu a
názory na katolickou církev. Viděl nutnost náboženství pro moderní společnost, ale
požadoval po katolictví radikální reformu.
Masaryk se prosadil o nepravost rukopisu Královédvorského a Zelenohorského a pro
velkou část nacionalistů byl vlastizrádcem.
Masaryk začal pracovat a poli politiky a formuloval nový politický směr, který
prosazoval „přesné vědecké poznávání věcí proti romantické fantastice“ – realismus.
Revue „Čas“ se stala tribunou realistů, v níž předávali své názory a postoje poměrně
úzkému kruhu veřejnosti.
Masaryk na Češích odsuzoval omezený rozhled a okruh zájmů. Příčil se mu český
nacionalismus, který vycházel jen ze slepé nenávisti ke všemu německému a nedobře
nesl rozrůstající se antisemitismus.
K dosažení politické samostatnosti bylo nezbytné zviditelnit český národ a přesvědčit
státníky velmocí o potřebnosti a užitečnosti samostatného českého státu.
Československo bylo uznáno za samostatný stát a Masaryk byl 14.11.1918 zvolen
prvním prezidentem. 24. 4. 1934 jím byl zvolen počtvrté a naposledy i přes špatný
zdravotní stav. 14. 12. 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů a zůstal na zámku
v Lánech. Když „Tatíček Masaryk“ zemřel, pro jeho obdivovatele zemřel symbol
morální velikosti a velké autority. Jeho heslo bylo: „Nebát se a nekrást“.
Masaryk byl označen za „prezidenta Osvoboditele“ a ještě za jeho života byl přijat
zákon „Masaryk se zasloužil o stát“, známý též jako Lex Masaryk. Masarykova
osoba bývá spojována s pouze s obdobím první republiky, ačkoli značnou část svého
díla vykonal již před ní.
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Léto
Louky plné čerstvých květů
Jejich vůně jak z různých světů
Jejich půvab létem září
Vykouzlí nám úsměv v tváři
Voda co se létem třpytí
Bohužel, však není k pití
Pramen který svlaží tělo
Vedro studem uletělo
Slunce září letním žárem
Jeho teplo je nám darem
Všechny plody rázem zrají
Cítím se jak v letním ráji
Všechno co se do teď stalo
Pravý dojem zanechalo
Že léto asi přišlo k nám
Otevřu okno a holt mu vzdám
Vždyť jsou o tom dodnes zprávy
Že je léto poklad pravý
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
„Paměť slábne, pokud ji necvičíme.“
Cicero

Vzpomínáte na školu? Na vyjmenovaná slova?

1. Kovářova kob..la chodí bosa.
2. Ob..vatelstvo neb..lo varováno, že se blíží povoďeň.
3. B..lina je rostlina.
4. Lib..ce nad Cidlinou
5. B..strý hoch dobře učí.
6. B..lé stavení zářilo do okolí.
7. Bab..čka je prarodič.
8. Bab..ka je strom (druh javoru).
9. Nový náb..tek byl velmi levný.
10.
B..k má rohy.
11.
Pálí ho v dlaních dlouhé b..dlo, s kterým se odrazil od břehu.
12.
B..l jsem tomu rád.
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Toto je hlava indiána nebo eskymák ze zadu?

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ
1. Kovářova kobyla chodí bosa
2. Obyvatelstvo nebylo varováno, že se blíží povodeň
3. Bylina je rostlina.
4. Libice nad Cidlinou
5. Bystrý hoch dobře učí.
6. Bílé stavení zářilo do okolí.
7. Babička je prarodič.
8. Babyka je strom (druh javoru).
9. Nový nábytek byl velmi levný.
10.
Býk má rohy.
11.
Pálí ho v dlaních dlouhé bydlo, s kterým se odrazil od břehu.
12.
Byl jsem tomu rád.
Hádanka na závěr – Uhádnete kdo je na fotografii?
Správnou odpověď se dozvíte v příštím vydání Zámeckých listů.
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Na obrázku v minulém čísle byl – T. G. Masaryk
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