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NOVINY a NOVINKY

Číslo 25, srpen
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Vážení přátelé,
Krásné léto občas potrápí vyššími teplotami, naštěstí v areálu
domova lze posedět ve stínu. Užívejte pěkné dny k setkávání
v altánu, zahradě či našem „dvorku“ před vchodem!
Zprávy ať už tiskové či televizní jsou plné všudypřítomného korona
viru, musíme s tím tedy počítat a chovat se obezřetně, což znamená
dodržovat stanovená opatření a požadovat totéž od Vašich návštěv.
Neukázněnost není hrdinství, ale ohrožení zdraví uživatelů
i zaměstnanců. Překonání nelehké doby stojí za trochu námahy
a ohledů.
Přeji příjemný srpen!
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
V měsíci červenci jste se mohli zúčastnit
kouzelnického vystoupení, kterým jsme
zahájili prázdninové období.
Dále pak 20. 7. 2020 jste si mohli
poslechnout hudební vystoupení pana
Kubce, který v našem zařízení vystoupil
poprvé. Doufáme, že se Vám vystoupení
líbilo stejně moc jako nám a věříme, že k nám
pan hudebník Kubec znovu zavítá.
Pan Kubec

2

NOVINKY V PROVOZU
• V poslední době se u nás objevují nové tváře mezi pečovatelkami,
proto Vás chceme informovat, že novými pečovatelkami, se kterými
se budete potkávat, jsou paní Zuzana Knesplová, paní Petra
Cerhová, paní Natálie Kubátová a paní Irena Laurinová.
UPOZORNĚNÍ
• Znovu upozorňujeme, že od 1. 7. 2020 platí v našem zařízení
v zájmu Vaší bezpečnosti již vyhlášená pravidla, vycházející
z Opatření MZ ČR:
- Pro návštěvy:
➢ přednostní setkávání v exteriéru domova, povinnost
použití desinfekce rukou při příchodu do Domu
seniorů, měření teploty a odpověď na zdravotní stav,
vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti. Návštěvníci
budou nadále nosit roušky při pohybu po celém
zařízení, navštěvovat mohou jen vyhrazené
prostory.
-

Pro uživatele:
➢ povinnost zvýšené hygieny rukou při běžném denním
režimu,
➢ používání roušek,
➢ při vycházkách se vyhýbat místům se zvýšeným počtem
lidí, hlavně uzavřeným prostorám
➢ v případě delšího pobytu u rodiny, musí uživatel
podstoupit COVID test před jeho návratem do
zařízení. I při negativním výsledku je zařazen do
izolace k eliminaci možného vnosu virové infekce.

• V měsíci srpnu budou zahájeny práce na opravě interiéru
i exteriéru budovy – zatečená a opadaná místa.
• V sousedním objektu Pluhárna (pamětníci jistě pamatují
i výrobní provoz) vznikl netradiční kulturní prostor, můžete
sledovat i venkovní aktivity, o programu Vás budeme
informovat.
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ZAJÍMAVOSTI – Katedrála svatého Víta
Interiér
Spodní část kaple je ozdobena malbami pašijového cyklu a osázena
polodrahokamy v pozlacené omítce.
Střídmý
exteriér
kontrastující
s nádherou interiéru navazuje na
karlštejnskou kapli sv. Kříže. Nad
mřížkou vedle oltáře, kde býval
uchováván olej k pomazání při
korunovaci, je namalovaný portrét
Karla IV. Malby byly upraveny v 70.
letech 15. století, kdy také
namalovány
postavy
andělů
a patronů v horních částech kaple.
Ostatní malby v této části představují
výjevy z legend o svatém Václavu. Jejich autorem mohl být Mistr
Litoměřického oltáře, ideologickým autorem jejich spoluobjednatel,
probošt Jan z Vartenberka. Další úpravy a doplnění maleb prováděl Daniel
Alexius z Květné. Nad oltářem, obklopená malovanými anděly, je
polychromovaná socha svatého Václava s kopím a štítem. Pochází ze 70.
let 14. století, autorem je asi Petr Parléř nebo jeho synovec Jindřich
a jedná se o nejstarší dochovanou volně stojící sochu světce.

Korunní komora
Na pravé straně jižní stěny kaple jsou dveře z roku 1867 zavřené sedmi
zámky, klíče k nim opatrují představitelé státu, katolické církve
a města: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský,
předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, probošt Metropolitní
kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy[4]. Dveře vedou na
vřetenové schodiště do Korunní komory, kde jsou přechovávány české
korunovační klenoty.
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Komora se nachází v patře nad jižní Zlatou
bránou katedrály a je osvětlena dvěma
malými okénky v mozaice Posledního
soudu. Je zaklenuta třemi poli křížové
klenby s figurálními a zvířecími konzolkami.
Dnešní podoba komory pochází z úpravy
v letech 1866–1868. Stěny jsou zdobeny
historizujícími dekorativními nástěnnými
malbami a českými znaky. Klenoty jsou
uchovávány
ve
schránce
tvaru
domečkového relikviáře umístěného na
oltářní mense. Dále je zde podlouhlý
dubový stůl s židlemi.
Původní dveře, vyřazené v roce 1868, koupil roku 1874 stavitel Hartig
a upevnil je do zdi podél tehdejší železniční trati ve Vítkovské ulici (dnes
K Vítkovu) na Žižkově. (V roce 2018 tam již nejsou, jejich osudy nejsou
známy.)
Zdroj: „Internet“

TVORBA NAŠICH UŽIVATELŮ
Rádi bychom Vám zde představili báseň našeho uživatele pana Míška,
doufáme, že se Vám bude líbit stejně jako se líbí nám. Pokud by měl někdo
další zájem uveřejnit své dílo ať již literární nebo umělecké, můžete se na
nás obrátit.
Problémy s vedry
Za minulého režimu,
měl národ štěstí.
Protože ten uměl poručit,
větru a ještě dešti.

Ty vedra nás stále ničí,
a církve k tomu jen mlčí.
Měli by bez prodlení,
zahájit intenzivní modlení.

Tenhle režim současný,
umí tak málo.
Neumí ani zařídit,
aby slunce tak nehřálo.

Z tváře by nám zmizely chmury,
kdyby to do ruky vzala strana
Okamury.
A úspěchem bychom, ale byli
jisti,
kdyby se toho ujali komunisti.

Současná koalice,
si s tím neporadí přece.
To by mohla vyřešit,
jedině chytrá opozice.

Autor: pan Zdeněk Míšek
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Postupujte podle zadání a dle potřeby vymalujte.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.
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