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 ŽIVOT V NAŠEM DOMĚ
Vážení obyvatelé,
dovolujeme si Vám představit třetí číslo našeho občasníku ve kterém naleznete opět spoustu 
zajímavých článků týkajících se našeho pečovatelského domu.

Co se událo

30.5.2008 se jídelna DPS proměnila v koncertní síň. Koncert pro obyvatele DPS připravili žáci paní 
učitelky Dany Kláskové z Řevnic a na flétnu děti doprovodil pan učitel a sólista Vanderbrotových 
kostiček  Ivan  Vohrna.  Třináct  malých  muzikantů  předvedlo  před  zaplněným sálem celkem 30 
hudebních čísel. Malí muzikanti, převážně předškolního a mladšího školního věku zjevně publikum 
zaujali,  co se projevovalo pečlivým studiem programu a jmen jednotlivých účinkujících.  Sálem 
zněli lidové písničky v podání malých interpretů na housle, klavír i flétnu, aby je dále vystřídali 
vážnější a náročnější  kousky od W.A.Mozarta, které za kytarového doprovodu Ivana Vohrny na 
flétnu zahrála Isabela Klvaňová. Paní učitelka Dana Klásková na závěr zahrála Sonátu pro sólové 
housle od Eugene Ysaye a předvedla, jak budou její žáci hrát, pokud budou pilně cvičit. 

Co se událo

5.6.2008 nás  opět  navštívila  paní  učitelka  Hanička  Bláhová se  svými  žáky.  Tentokráte  se  naše 
jídelna proměnila do tvůrčí dílny ve které se vyráběli domečky. Do celkového díla se zapojily jak 
děti,  tak  i  naše  šikovné  seniorky.  Dílo  se  povedlo  a  nakonec  vzniklo  malé  městečko,  které 
připomínalo naše Černošice. Děkujeme tímto naší paní učitelce Haně Bláhové a těšíme se na její 
spolupráci v dalším školním roce.

Fotografie naleznete na další straně našeho časopisu....



Co se událo

11.6.2008 se uskutečnil výlet seniorů nejen z Domu s pečovatelskou službou do Dětenic. Než jsme 
opustili město autobus projel celými Černošicemi a řady obyvatel DPS doplnili ostatní senioři. Pro 
zkrácení dlouhé chvíle, dostal každý účastník informační letáček se stručným popisem cílů výletu. 
Po dvouhodinové cestě  jsme dorazili  do Dětenic,  kde na nás čekal  překrásný anglický park se 
vzácnými dřevinami a sochami, zámek, pivovar a zámecké stáje s holštýnskými koňmi. Jako první 
jsme absolvovali  prohlídku zámku s objednanou průvodkyní.  Při vstupu do zámku nás ohromil 
vstupní sál s loveckými trofejemi a zbraněmi Maltézských rytířů po stěnách a 5 unikátních lodních 
děl. Po hodinové prohlídce celého zámku jsme se přemístili k zámeckému pivovaru, kde jsme měli 
zajištěnou další prohlídku. Zde nás překvapila šenkýřka v dobovém kostýmu s trochu peprnějším 
slovníkem, nejprve nás to zarazilo, ale vzápětí jsme si uvědomili, že zde se napodobuje středověká 
mluva. Takže nejslušnější verzi otázky:“co si dáte k pití?“ dostanete ve verzi „Co chlastáš?“. Po 
prohlídce  pivovaru  jsme  zavítali  do  středověké  krčmy,  kde  jsme  zažili  pravou  středověkou 
atmosféru a ochutnali pravé Dětenické pivo. Po celkové prohlídce Dětenického areálu jsme jeli do 
Mladé Boleslavi, kde většina seniorů zavítala do nějaké hospůdky na oběd, či do cukrárny na dortík. 
Navrátili  jsme  se  spokojeni  s krásným  počasím  a  plni  zážitků  okolo  17  hod.  do  Černošic. 
Poděkování tímto patří městu Černošice za poskytnutí finanční hotovosti na dopravu a umožnění 
tak krásného výletu o který byl velký zájem. 

Vaše tipy na další výlet: 
Štýrský  Hradec  4x,  Babiččino  údolí  4x,  Zbraslavský  zámek,  zámek  Dobříš,  zámek  Stráž  nad 
Nežárkou, Křivoklát 3 x, Chyše, Blatná, Sušice, Liberec, Sychrov 3 x, Hluboká 3x, Orlík, Příbram - 
Svatá hora, Domažlice, Litomyšl 2x, Častolovický zámek 2x, zámek Žleby, Konopiště, Mariánské 
lázně, Karlovy Vary, Loučeň, Zvíkov.



 Co se událo

2.7.2008 proběhlo  přátelské  setkání  s  manželi  Leiblovými,  kteří  nám  přišli  zahrát  na  kytaru. 
Posezení proběhlo v našem altánku za krásného odpoledního dne.

Co se událo

9.7.2008 se  uskutečnila  již  tradičně  Kavárna,  při  které  bylo  naplánováno  grilování  klobásek  v 
našem altánku. Počasí nám opět nepřálo a grilovat se tedy muselo vedle společenské místnosti. Při 
grilování však nastal silný déšť, který nás nakonec neohrozil, jelikož nás zachránil pan Jiří Besser 
se svým ohromným deštníkem viz. fotografie. Touto cestou chci poděkovat panu J. Besserovi za 
pomoc při grilování a všem, kteří vytvořili příjemnou atmosféru při našem pravidelném setkání.

Zeptal jsem se několika klientů : Jak se Vám líbilo grilování?

• „Ano líbilo se mi to, ale doufám že při příštím grilování nám bude přát počasí.“

• „Celkový  průběh  byl  radostný  i  když  venku  řádila  průtrž  mračen.  Nedostatkem 
Loupežnického buřtopeku byla skutečnost, že se mnoho klientů zapomnělo přihlásit. Zájem 
dalších se probudil  silnou  vůní z grilu Lucifera, ale už bylo pozdě.“ 

• „Byla jsem velice spokojená a těším se kuře.“



Technické úpravy v DPS

V měsíci červnu došlo ke dvěma havariím na vodovodním řadu. První z nich vznikla prasknutím 
uzávěru na hlavním řádu v přízemních prostorách DPS. Vadný uzávěr vyměnila odborná firma, 
avšak z důvodu špatného přístupu se oprava prodloužila. Jak je vidět na první fotografii, bylo nutno 
zvětšit vodovodní šachtu. V druhém případě došlo k havárii na zrychlovacím čerpadle pro požární 
řad, zde došlo k povolení vodovodního potrubí, následky vidíte na druhé fotografii. Zároveň bylo 
provedeno opatření, které zamezí přístup cizím osobám do šachty se zrychlovacím čerpadlem a 
také bylo nainstalováno čerpadlo pro případný průsak vody do šachty. (Upozorňujeme, že opravy na 
obou zařízení ještě probíhají).

V případě jakékoliv havárie v našem domě volejte: 608 513 111

Technické úpravy v DPS

Jak mnozí klienti  zaregistrovali došlo v našem domě k výměně jmenovek na zvoncích, poštovních 
schránkách a na vstupních dveří jednotlivých bytů. Jmenovky byli takto po 6ti letech sjednoceny a 
rozděleny pro snazší  orientaci  do tří  barev.  Vniklo tak Modré přízemí,  Zelené patro a  Červené 
podkroví. Na každé chodbě naproti výtahu byly v patřičné barvě umístěny informační tabulky s 
jednotlivými  jmény  klientů.  Informační  cedulka  obsahuje  i  krizová  telefonní  čísla,  např.  na 
záchranou službu či městskou policii Černošice.

Co nás čeká?

Dovolujeme  si  Vás  pozvat  na  další  Kavárnu,  která  se  ponese  v  duchu  pečení  kuřat.  Zájemce 
prosíme o včasné zapsání na seznam umístěný ve vstupní hale. Kavárna se uskuteční 16.července 
od 14.00 hod v jídelně pečovatelského domu.
Cena za ¼ kuřete, pečivo, sklenku piva činí 25 Kč.  

Stav fondu – občasník DPS

V současné době je v našem fondu 476,50 Kč. Všem, kteří přispěli touto cestou děkujeme.



    Narozeniny

červenec    srpen   září
8.7. paní Kubásková Helena       3.8. paní Holejšovská Vlasta 14.9. paní Nouzová Marie
18.7 paní Preislerová Svatava     14.8. paní Karnetová Jana 16.9. pan Ripka Otto
24.7 paní Zahajská Marta       20.8. pan Sobota Miroslav 23.9.paní Klečatská Věnceslava
26.7 pan Stračovský Karel 24.9. pan Karnet Jaroslav

25.9. paní Dostálová Antonie

                      Všem přejeme mnoho štěstí a zdraví......

                           Zasílání občasníku Vašim příbuzným

Tento občasník je možno zaslat (zdarma) i elektronicky Vašim příbuzným či známým a to v barevné 
podobě. Případní zájemci mě mohou kontaktovat osobně či na mailu: 
miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

      Zpráva ze sociální komise a rady města

Dne 7.  července  2008  sociální  komise  doporučila  a  rada  města  Černošic  schválila  toto  pořadí 
uchazečů o byt číslo 113 v zeleném podlaží. 
1. Josef  Neužil (Černošice)
2. Marie Macháčková (Černošice)

      Zasílání elektronické pošty

Založili jsme e-mail, který slouží pro komunikaci mezi Vámi klienty a Vašimi příbuznými. Na tento 
mail mohou Vaši příbuzní psát zprávy, které Vám vzápětí předáme do Vašich poštovních stránek.
Případné vzkazy zasílejte na  dpscernosice@seznam.cz   Nezapomeňte do předmětu zprávy zadat 
jméno adresáta!

      Soutěž o cenu

-------------------------------------------------zde odstřihněte-----------------------------------------------------

Otázka zní: Jaký je průměrný věk obyvatel DPS k 1.7.2008 ?   Odpověď: ...................................

Jméno: ........................................................        Číslo bytu: ....................................

(Vyplněné lístky vhazujte do poštovní schránky u hlavních vchodových dveří označené KANCELÁŘ 
DPS - 110,a to nejpozději do 29.7.2008. Losování ze správných odpovědí proběhne 30. července 
2008  v Kavárně )   



               Co dělají  naši oblíbení pávi?

Pávi

Jsou ze zámku, z cizího kraje,
a křičí na nás nehezky.
Uvykli asi na lokaje,
na hraběnky a komtesky.

A proto asi bez pozdravu
odvracejí svou hezkou hlavu
a chodí pyšně v korunce.

Vždyť z vějíře jim každou chvíli
vyletí motýl přespanilý
a letí vzhůru do slunce.

   Nová rubrika - Rady, nápady a zlepšováky

ROZMRAZENÍ CHLADNIČKY URYCHLÍME
když do vypnuté chladničky vložíme nádobu s horkou vodou a zavřeme dveře. Po vychladnutí vodu 
v nádobě vyměníme, opakujeme dle potřeby. 

JAK SE ZBAVIT ZÁPACHU V CHLADNIČCE.
Chladnička je místo, ve kterém se skladují různé potraviny, které po sobě nezřídka zanechávají 
nepříjemné a dlouhodobě přetrvávající pachy. Takovými potravinami jsou zejména ryby, různé 
česnekem hojně kořeněné uzeniny a podobně. Dostupný způsob, jak tyto pachy zmírnit, nebo 
dokonce odstranit, je umístit do prostoru chladničky několik rozpůlených citronů. Stejně dobře 
působí i nádobka s octem uvnitř chladničky. 

USAZENINY KÁVY, ČAJE
se dají odstranit tak, že do hrnků, nebo konvic nalijeme horkou vodu s kypřícím práškem do pečiva. 
Necháme odstát asi 3 hodiny a vypláchneme. 

Rozdělte se o své užitečné rady a zlepšováky, které usnadňují život a kontaktujte redakční radu.

Tento občasník Vám připravila redakční rada DPS ve složení Miroslav Strejček, Jiřina 
Pomahačová a Svatava Preislerová
 
Autoři příspěvků: 
Miroslav Strejček, Jiřina Pomahačová

Fotografie: 
Miroslav Strejček Za občasník je dobrovolná cena.


