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Návštěva jehňátka z farmy ze Zaječova 

 

Pomalu nám vše rozkvetlo a vzduch je provoněný 

jarem. Nezbývá než se těšit na teplé sluneční paprsky, 

které nám dodají spoustu energie a dobré nálady.  (L.H.) 
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CO PROBĚHLO 

 

MDŽ 

V rámci oslav Mezinárodního dne žen jsme si udělali 

sváteční posezení, každá žena byla obdarována 

květinou.                                                                         (L.H.) 

 

 

Masopust 

Masopust jsme společně 

z důvodu chřipky oslavili           

o něco později, než obvykle, 

ale to nezabránilo 

zaměstnancům Domova Na 

Výsluní připravit pro své 

uživatele vystoupení s názvem 

Mrazík. Všichni se dobře bavili 

a ocenili především velmi 

vydařené kostýmy z rukou paní 

Alenky Hertlové. Nechyběl 

poslech harmonikáře pana 

Kadlece ani občerstvení.  (L.H.)                                           
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Setkání na radnici 

 

Ve čtvrtek 12. dubna 

2018 proběhlo v hořovickém 

společenském domě již 

tradiční Jarní setkání 

seniorů. Kromě uživatelů 

Domova Na Výsluní pozvání 

přijali také hosté 

z hostomického domova Zátor, klienti z domu 

s pečovatelskou službou z Žebráku, uživatelé z Domova TGM 

Beroun a také členové Svazu tělesně postižených Hořovice. 

Čestnými hosty byli starosta města Hořovice dr. Ing. Jiří 

Peřina a místostarostka Jana Šrámková. Pořadem provázel 

Mgr. Karel Vydra, k tanci i poslechu hrála Hořovická muzika a 

o kulturní zpestření se postarala skupina tanečnic s názvem 

Jinecké dupačky. 

V předsálí probíhal 

jarmark výrobků 

zúčastněných zařízení. 

Akce se velmi vydařila 

a budeme se těšit na 

další společné setkání, 

a to v předvánočním 

čase.        (L.H.)        
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Pálení čarodějnic 

Jelikož k tradičním 

oslavám jara patří i tzv. 

Filipojakubská noc, ani my 

v Domově Na Výsluní jsme 

nelenili a do této pěkné 

tradice jsme se zapojili. Počasí 

nám celkem přálo, a tak jsme 

skutečně mohli jednu čarodějnici „upálit“. Buřtík a pivečko 

samozřejmě nechyběli. Hojná účast svědčí o tom, že i pro 

příští rok si musí všechny čarodějnice v okolí dávat velký 

pozor.                                                                                          (L.H.) 

 

Cvičení hasičů 

Ve středu 9. května proběhlo v Domově  požární cvičení           

s  nácvikem evakuace. Cvičení bylo velmi reálné (byly uměle 

zakouřeny prostory) a konalo se za účasti Hasičského 

záchranného sboru Hořovice, Hasičského záchranného sboru  

Beroun a Jednotek sboru dobrovolných hasičů  z Komárova, 

Lochovic a Žebráku. Všem zúčastněným hasičům děkujeme za 

možnost vyzkoušet si požární cvičení pod jejich vedením.   

                                                                                                     (R.Z.)                                        
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CO NÁS ČEKÁ 

 

 

 

V pondělí 28. května 2018 proběhlo slavnostní předání 

nového automobilu – Dacia Dokker pro naše zařízení, mimo 

jiné za účasti zastupitelů města a finančních dárců, díky 

kterým bylo možné tento automobil pořídit. Děkujeme.  (L.H.) 

*  

V úterý 12. června 2018 od 14,00 hodin bych chtěla 

pozvat všechny příznivce vážné hudby do kulturní místnosti   

3. patra na „Klub přátel vážné hudby“. Na programu „Antonín 

Dvořák“. Kromě ukázek z díla si připomeneme i pár informací 

z mistrova života. (L.H.) 

 

OSLAVENCI 

Červen           28. 6. 

Červenec       26. 7. 

Srpen              30. 8. 

AKCE LÉTO 

Červen – výlet, hry na zahradě 

Červenec – výlet, zahradní 

grilování 

Srpen – Porcinkule, Posezení  

u Červeňáku 

Přesná data akcí budou včas 

ohlášena, dle počasí. 

Schůze výboru 

obyvatel proběhnou: 

5. 6., 12. 7., 9. 8. 
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PŘÍSPĚVKY OBYVATEL 

Pampeliška 

 

Pampelišky, květy zlaté 

v zelené se trávě  

hezky a pěkně vyjímáte. 

Náruč z vás 

rozevřena v každý čas… 

Osvěžit nás v ten májový lásky kvas: 

 

Chytrost skrytá i schovaná 

ve vašem jméně --- 

Na špatnost někdy světa 

člověk rychle zapomene. 

Žití má pro mě i Tebe 

obrovsky velikou cenu --- 

V dík láskyplnému člověčímu 

vytrvalému génu.. 

 

V každý života čas… 

Nakreslil p. Antonín Šimek, napsal p. Antonín Hnízdil 
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SOUTĚŽ 

 

 

Kvíz o Cyrilu a Metodějovi 

5. 7. slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 
Vyzkoušejte své znalosti o těchto svatých v našem kvízu. 

 

1) Čím jsou Cyril a Metoděj významní pro naše dějiny?  
a) přinesli na Velkou Moravu vzdělanost – hlaholici a 
staroslověnštinu 
b) přinesli na Velkou Moravu dobrou náladu a tanec zvaný 
vískavice 
c) byli to naši panovníci 

* 

2) Ve kterém roce přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu? 
a) 763 
b) 936 
c) 863   

* 

3) Odkud na naše území bratři Cyril a Metoděj přišli? 
a) z Afriky 
b) ze Soluně 
c) ze Sýrie   

 

Svatí Cyril a Metoděj. Obraz polského malíře Jana Matejky 

Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo 
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4) Jak se původně jmenoval Cyril? 
a) Kristián 
b) Konstantin 
c) Kryšpín   

* 

5) Co je to hlaholice? 
a) písmo 
b) píseň, u které se hodně nahlas křičí 
c) nic, jen smyšlené slovo   

* 

Správně odpovědi vyluštěného kvízu odevzdávejte p. Ladě 

Hýlové (kancelář sociálních pracovnic – 3.NP) do 24. 8. 2018. 

Vylosovaný výherce bude oznámen v dalším čísle Zpravodaje. 

 

Řešení soutěžního úkolu z minulého čísla: tajenka: „Jaro“ 

Z došlých odpovědí byla vylosována: p. Valdhansová Olga. 

* 
UZÁVĚRKA 
Uzávěrka pro přijímání příspěvků do dalšího čísla Zpravodaje - 

Podzim 2018 je 24. 8.2018. Příští číslo vyjde začátkem září 

2018. 

Číslo 2/2018 pro vás připravili: p. Antonín Hnízdil, p. Antonín Šimek, Bc. Lada Hýlová,     

p. Romana Záhoříková. 


