
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23. prosinec 2014 

 Vánoční nadílka 
Společným zakončením 

předvánočního času, doby 

očekávání, bylo setkání klientů 

domova seniorů, na kterém jsme 

si rozdali vánoční dárky, 

novoročenky a společně zazpívali 

koledy za hudebního doprovodu 

pana Matějoviče. Tento čas patří 

vždy k rozjímání a především 

vzpomínání na uplynulý rok. Je 

spojen s mnoha návštěvami 

rodinných příslušníků, předávání 

dárků a  prožití milých setkání. 

18. prosinec 2014 

Josef Zíma 
V tento předvánoční čas nás poctil 

svoji návštěvou nám všem dobře 

známý herec, zpěvák, 

nekorunovaný král české 

dechovky Josef Zíma. V hale 

našeho domova se sešlo více jak 

sto jeho obdivovatelů, kteří si rádi 

zazpívali písně Karla Hašlera a 

Jaromíra Vejvody, jako jsou 

Šumařinka, Zbraslavská, Kdyby ty 

muziky apod. 

 
17. prosinec 2014 

Ruční práce - zimní vazba 
Velké poděkování patří klientům 

našeho domova, kteří se díky 

svým výtvorům podíleli na 

výzdobě prostor domova. 

Především se jednalo o adventní 

věnce, svícny, závěsné vazby, 

výrobu Mikulášů, sněhuláků a 

mnoho dalších. V neposlední řadě 

je nutno podotknout, že se 

klientům podařilo překrásně 

ozdobit vánoční stromečky, což 

přispělo k té pravé vánoční 

atmosféře. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. prosinec 2014 

Předvánoční vystoupení MŠ 
Vystoupení dětí z Mateřské školy 

Katusice patří k těm velmi 

oblíbeným. Děti společně se svojí 

paní učitelkou mají vždy pro naše 

klienty připravená nádherné 

lidové tance, zpívání písniček a 

recitování. Odměnou jim letos 

bylo vánoční cukroví, které 

klientky i pro tuto příležitost 

napekly. 

 

5. prosinec 2014 
Mikulášská nadílka 

Očekávanou návštěvou se stal 
Mikuláš, čert a anděl, a to v 

několikanásobném provedení díky 
žákům ZŠ Mšeno, kteří se v 

krásných maskách přišli s našimi 
klienty podělit o radost z tohoto 

tradičního svátečního dne. Klienti 
si zároveň tento den zpestřili 

poslechem hudby p. Víznera. 
 

28. listopad 2014 

Adventní posezení 
Jako již tradičně jsme i letos 

uspořádali první adventní 

posezení, na které budou 

navazovat po dobu adventu a 

další. je to pro nás příjemná doba 

očekávání a vzpomínání na 

uplynulá vánoční období. Při 

těchto setkáních jsme si 

připomněli nejen vánoční tradice, 

ale také jsme s klienty napekli 

vánoční cukroví, které na stole v 

našem domově nesmí chybět.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18. listopad 2014 

K. Fialová, N. Konvalinková 
Druhou polovinu listopadu jsme 

velmi rádi přivítali vzácnou 

návštěvu, kterou byly nám dobře 

známé herečky. Jejich poutavé 

vyprávění bylo velmi zajímavé a 

zážitky obou dam z hereckého i 

soukromého života nás velice 

pobavily. 

4. listopad 2014  

Vzpomínka na zesnulé 
V tento den jsme se s klienty 

domova seniorů sešli, abychom 

zavzpomínali na zesnulé, kteří za 

uplynulý rok odešli. Toto setkání 

bylo uspořádáno ve spolupráci 

Českrobratrské církve 

evangelické, a to prostřednictvím 

pana Šimka. 

 

31.říjen 2014 

Výlet za exotikou 
Jeden z posledních výletů tohoto 

roku nás zavedl tentokráte na 

výstaviště v Lysé nad labem, kde 

jsme mohli obdivovat různé druhy 

exotického ptactva, ale také např. 

terarijní zvířata a ukázky práce 

motýlí farmy. Výlet měl opravdu 

nádech exotiky a všichni klienti 

byli velice spokojeni.  

30. října 2014 

Výtvarné činnosti a ruční 
práce 

Pod vedením našich aktivizačních 

pracovníků se i v podzimním 

období pravidelně věnujeme 

výzdobě našeho domova, na které 

se aktivně podílejí naši klienti, 

kteří se pravidelně věnují 

výtvarné i jiné podobné činnosti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. října 2014 

Vystoupení sboru Cesmína 
V tento den nás návštěvou poctili 

senioři, klienti z centra seniorů z 

Mělníka a předvedli nám své 

pěvecké umění. Představili se v 

našem domově s pásmem písní 

Karla Hašlera a naši klienti si 

velmi rádi zavzpomínali s 

písničkou na rtech. Všem 

vystupujícím z Cesmíny tímto 

děkujeme za příjemné 

dopoledne.  

 

16. října 2014 
Světový den chleba 

Na tento den připadá svátek 

světového dne chleba, který jsme 

si opětovně letos připomněli. V 

prostorách haly DSM byla 

instalována výstava s 

informacemi o historii a výrobě 

tohoto pokrmu a klienti i 

veřejnost měli možnost ochutnat 

několik druhů chleba a porovnat 

tak i netradiční druhy s chutí těch 

klasických. 

 

2.říjen 2014 
Průhonice 

Velmi vydařeným se stal výlet do 

parku v Průhonicích. Krása 

podzimních barev tolika druhů 

dřevin nám brala dech a sami 

jsme se přesvědčili, kolik druhů 

venkovních květin ještě v tomto 

ročním období venku kvete. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. říjen 2014 

Luba Skořepová 
V rámci týdne sociálních služeb 

nás svou návštěvou poctila 

herečka a spisovatelka Luba 

Skořepová, která nám ochotně 

odpovídala na naše dotazy a 

vyprávěla všem zúčastněným o 

radostech i strastech svého 

života.  

 

 

15. září 2014 

Canisterapie 
Do našeho domova seniorů 

zavítala paní Markéta Šálková a 

její dvě fenky (Erin a Esme), aby 

nás potěšili svojí psí přítomností. 

Klienti měli možnost strávit s 

cvičenými psíky celé dopoledne. 

Chovatelce psů mockrát 

děkujeme. 

Týden sociálních služeb 

6.10.-10.10.2014 
  

DSM se již tradičně zapojuje do 
celostátní akce Týden sociálních 

služeb ČR. 
V rámci Týdne sociálních služeb je 

možno v prostorách zařízení 
shlédnout: 

▪ výstavu prací klientů domova 
pro seniory, 

▪ kroniku domova, 
▪ výstavu fotografií z našeho 

života. 
          

      V rámci akce proběhne 

8.10.2014 
       DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Vyhlášení soutěže 
ŠIKOVNÉ RUCE SENIORŮ 2014 
  
18.8.-5.9.         přejímka výrobků do soutěže 
8.9.-3.10.         výstava soutěžních prací 
1.10. ve 14.00  VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
6.10.                výdej soutěžních výrobků 
  
Do soutěže budou zařazeny ruční práce seniorů, 
které jsou vyrobené libovolnou technikou. Malba, 
kresba, vyšívání, háčkování. Dále práce ze dřeva, 
kovu, keramiky, apod. 
Soutěž je určena všem seniorům žijícím v 
domácnostech ve Mšeně a okolí, klientům 
pečovatelské služby a klientům domova seniorů. 
Příjem výrobků se uskuteční v uvedených dnech v 
našem domově seniorů.  

  

Pivovar Neumann 

Na přání klientů našeho domova 
jsme navštívili také pivovar v blízké 
obci Mělnické Vtelno, kde jsme trávili 

příjemný letní den v krásném 
prostředí. Děkujeme zaměstnancům 

pivovaru a restaurace za velmi vlídné 
přijetí a za jejich ohleduplnost. 
  

28.srpna 2014 

Zámek Kačina 
Naším výletem do prozatím 

nejvzdálenějších míst byl velmi 

vydařený výlet na zámek Kačina u 

Kutné Hory. tento skvost empírové 

architektury je jednou z mála 

památek, která nabízí bezbariérový 

vstup do vnitřních prostor, tudíž jsme 

s klienty využili možnost prohlídky 

zámku s průvodcem. 

 

 
31.srpna 2014 

Toulky Kokořínskem 
Mezi naše letní výlety v okolí 

Mšena patří oblíbená návštěva 
parku Debř a následně pak výlet 

celým Kokořínským údolím, kolem 
hradu a skalních útvarů, který byl 

zakončen posezením ve velmi 

známém prastarém hostinci u 
Grobiána. 
  



 

 

 

 

 

17. srpna 2014 

Výlet do Lidic 
V návaznosti na návštěvu 

přeživších lidických dětí jsme 

uskutečnili s našimi seniory výlet 

k památníku Lidice, kde jsme 

uctili památku tomuto 

významnému místu, prohlédli si 

jednotlivé části tamní výstavy a v 

závěru jsme poseděli v 

památečním růžovém sadu. 

 

1.července 2014 

Výlet Liblice 
V tento den jsme se s klienty 

domova vydali do zámecké 

zahrady nedalekého zámku v 

Liblicích, kde jsme strávili 

příjemné letní odpoledne. 

 

24.června 2014 
Lidické děti 
Tento den byl pro naše zařízení velmi 

slavnostním, jelikož jsme velmi rádi 

rádi přivítali lidické děti, konkrétně 

seniory, kteří přežili obecně známou 

lidickou tragédii. Těmi byli paní Marie 

Šupíková a pan Pavel Horešovský. S 

nimi k nám zavítala kurátorka 

výstavy paní Ivona kasalická. Akce 

se konala rámci výstavy na počest 

této historické události. 

30.června 2014 

Arcadis Vysoká 
Během července jsme již podruhé 

navštívili Dům řemesel ARCADIS 

ve Vysoké, kde si naši klienti 

vyzkoušeli různé techniky práce s 

keramikou. Výrobky z keramické 

dílny budou součástí výstavy 

ŠIKOVNÉ RUCE SENIORŮ, která 

proběhne v září-říjnu v našem 

domově. 



 

 

 

 

 

 

 

 

17.června 2014 

Výlet do MŠ Katusice 
V tento den jsme s klienty 

navštívili mateřskou školu v 

nedalekých Katusicích. Dětem 

jsme přivezli dárky, vyrobené 

našimi klienty a naopak jsme od 

dětí obdrželi něco na památku. 

Těšíme se na další setkávání. 

 

Virtuální univerzita třetího věku 

Zahájení zimního semestru 

Virtuální univerzity třetího věku se 

uskuteční dne 8.10.2014 v 10.00 

hod v knihovně DSM. 

 

 

9.května 2014 
Oslava svátku matek 

V těchto dnech přejeme všem 

našim maminkám a 

nezapomínáme na maminky mezi 

našimi klientkami v domově 

seniorů. Tentokrát jim na počest 

přijel zahrát p. Matějovič, se 

kterým jsme strávili velmi 

příjemné odpoledne s krásnými 

písničkami. 

 

10. výročí založení Domova 

seniorů 
Dne 14. 5. 2014 proběhly oslavy 10. 

výročí zahájení provozu Domova 

seniorů Mšeno, p. o. Těchto slavností 

se v hojném počtu zúčastnili klienti 

našeho domova a teké příznivci naší 

organizace z širokého okolí. Mezi 

doprovodné akce patřila např. výstava 

fotografíí, výstava prací klientů a 

zpřístupnění kronik DSM. Všem 

zúčastněným děkujeme za návštěvu a 

za podporu naší práce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.dubna 2014 

Velikonoční hudební pořad 
Na velký pátek velikonoční přijal 

naše pozvání p. Vízner, který nás 

přijel potěšit se svým hudebním 

pořadem. Ten byl tematicky 

velikonoční a diváci se dozvěděli 

lecos zajímavého o Velikonocích 

napříč celým světem. 

 

 

5. února 2014 
  

Virtuální Univerzita třetího 

věku ve Mšeně 
- pokračuje ve výuce v dalším 

semestru 
Virtuální univerzita třetího věku 

ve Mšeně (v DSM) pokračuje ve 
výuce v letním semestru, který 

bude zahájen dne 5. února 2014. 
Semestr bude ukončen 

závěrečným seminářem na ČZU v 
Praze v květnu tohoto roku. 

  
Obsahem letního semestru budou 

dva semestrální kurzy: 
Umění rané renesance v Itálii 
Dějiny oděvní kultury II. 

 

 


