
 

 

 

 

 

 

 

Vánoční nadílka 

Domov seniorů uspořádal dne 

23.12.2015 vánoční hudební 

odpoledne spojené s vánoční 

nadílkou, kde měli možnost klienti 

zavzpomínat na uplynulý rok, 

popřát si vzájemně krásné svátky 

vánoční a také si společně 

zazpívat nejen vánoční koledy. 

Hudební program pro domov 

seniorů připravil pan Hartman z 

Kolína. 

18. prosinec 

K tradičním umělcům, kteří 

vystupují v našem domově, patří 

komorní duo P. Burdycha. Housle 

a klavír patří k našim oblíbeným 

nástrojům a v rukou vystupujících 

umělců nám vykouzlili úsměv na 

tváři, dobrou náladu a pohodu. 

 

 

 

17. prosinec 
S úpravou pro hoboj a kytaru 

společně s operní zpěvačkou nám 

přijel představit svůj cyklus vážné 

hudby komorní soubor Musica 

Festiva di Praga. Tato tradiční 

návštěva nám do domova seniorů 

taktéž přinesla předvánoční 

atmosféru 

10.prosinec 

zazpívat, vyprávět, přinést dobrou 

náladu a potěšit nás před 

vánočními svátky přijela herečka, 

zpvěvačka a moderátorka Pavlína 

Filipovská společně 

s moderátorem a zpěvákem Pavel 

Skalickým. Tohoto představení se 

zúčastnila více než stovka diváků, 

z čehož máme upřímnou radost. 



 

 

 

 

 
 

VÁNOČNÍ PROGRAM 
  

 

 

9. prosinec 

Duo Ruggieri - 

Neazpomenutelným zážitkem bylo 

pro naše klienty hudebně taneční 

vystoupení česko-italského 

manželského páru Ruggieri, kteří 

k nám zavítali s programem 

operního pěvce a baletky. 

 

 
4. prosinec 

V tento k nám zavítal s nadílkou 
sv. Mikuláš s anděly a čerty a 

zároveň nám přišel popřát krásné 
vánoční svátky. Za spolupráci 

děkujeme žákům 9.třídy ZŠ 
Mšeno. Tento den si naši klienti 

zpříjemnili také poslechem živé 
hudby v podání pana Karla 

Plocka. 
 

 
 

PROSINEC 2015 

4.12. 14.00 hod   hud.vystoupení 
                            s mikulášskou 

nadílkou 
7.12.  9.30 hod     vystoupení MŠ 

Katusice 
7.12.  14.00 hod   hudební 

vystoupení 
                             Mělnická 

partička 
9.12.  10.00 hod   hudební 

vystoupení 
                            Duo Ruggieri 

10.12. 14.00 hod  vystoupení - 
P.Filipovská 

15.12. 9.00 hod    hud. 

vystoupení 
                            Viola Olomouc 

17.12. 10.00 hod  Musica Festiva 
18.12. 9.30 hod    Komorní duo 

P. Burdycha 
23.12. 14.00 hod  Vánoční 

odpoledne 



 
  

 

 

 

 

 

13. listopadu 

Tropické léto, džungli a exotická 

zvířata, nádhernou přírodu, 

nekonečné pláže a moře. To vše 

nám díky svým fotografiím přinesl 

pan Zdeněk Bergl. Prezentace 

fotografií z daleké Malajsie nám v 

podzimních dnech udělala radost. 

 

4. listopadu 
V tento den proběhla za velké 

účasti diváků beseda s básníkem, 
redaktorem, publicistou, 

moderátorem, scénaristou a 
překladatelem PhDr. Ivo 

Šmoldasem, který s nadhledem a 
humorem sobě vlastním reagoval 

na aktuální dění či témata, která 
hýbou naší společností a zároveň 

nás pobavil svým vyprávěním z 
osobního i profesního života. 
  

 

2. listopadu 
Dušičkové posezení s klienty DSM. 

Za přítomnosti evangelického 

faráře pana Michala Šimka 

proběhla důstojná vzpomínková 

akce k uctění památky zesnulých. 

 

 

 

28. října 

Mezi již tradiční výlety s klienty 

patří návštěva výstaviště v Lysé 

nad Labem, kde jsme tentokrát 

obdivovali pestrou výstavu 

exotických zvířat, převážně 

exotického ptactva, která byla 

rozšířena o prohlídku terarijních 

zvířat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. října 

Světový den výživy připadá na 

datum 16. listopadu. V tento den 

jsme uspořádali v hale domova 

seniorů ochutnávku několika 

druhů chleba. Klienti i veřejnost 

měli možnost hodnotit vůni i chuť 

jednotlivých vzorků. 

 

 

14. říjen 

V tento den proběhl zábavný 
pořad "královského páru"  

 TAK TO JE ŽIVOT,  
ve kterém vystoupil náš král 

operety Karel Bláha a naše 

královna dabingu, herečka 

Valrie Zawadská. Účinkující 

doprovodil také jeden ze 

studentů soukromé umělecké 

školy muzikálu. Děkujeme 

všem za účast a těšíme se na 

další příjemné chvíle se 

známými osobnostmi. 

 

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

proběhl v Domově seniorů Mšeno, dne 7.10.2015 v 
době od 9.00-15.00 hod., a to v rámci celostátní 
akce 
                TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
který se konal ve dnech 5.10.-9.10.2015 
V těchto dnech proběhl následující program 
5.10.  9.30 h  podzimní výtvarná dílna 
        14.00 h  Hudební odpoledne(Karel Plocek) 
6.10.  9.00 h  Českobratrswká mše evangelická 
        13.00 h  Schůzka vedení DS s uživateli 
        13.30 h  Schůzka vedení DS s příbuznými 
7.10.  9.00 h-15.00 h Den otevřených dveří 
-seznámení s činností organizace 
-prohlídka areálu 
-aktivizační programy, kterých se mohou 
návštěvníci zúčastnit(kondiční dvičení se senioiry, 
trénink paměti, prohlídka fotografií) 
- kavárnička dříve narozených, občerstvení 
připravené klienty DS 
          10.00 h Virtuální univerzita třetího věku 
          10.30 h Kreativní tvoření 

          13.00 h Grilování na zahradě 
8.10.    9.00 h Tematická beseda 
          15.00 h Vystoupení kapely Mělničanka 
9.10.    9.00 h Promítání cestopisných fotogr. 
          14.00 h Vystoupení žáků ZUŠ Mšeno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ŠIKOVNÉ RUCE SENIORŮ 
Již popáté pořádá Domov seniorů 

Mšeno soutěž šikovné  ruce 

seniorů pro klienty domova 
seniorů a zároveň pro všechny 

tvořivé seniory ze Mšena a okolí, 
které tímto oslovujeme, aby se 

zapojili do naší soutěže. Do 
soutěže mohou být přihlášeny 

autorské výrobky jakéhokoliv 
směru. Soutěžní práce účastníků 

budou vystaveny v hale domova 
seniorů. Výrobky budou 

vystaveny na základě vyplněné 
přihlášky, kterou získáte v 

domově seniorů. 
odvzdání výrobků  17.8.-4.9.2015 

výstava                7.9.-2.10.2015 

vyhodnocení          1.10.2015 
převzetí výrobků    5.10.2015 

Slavnostní vzhlášení výsledků 

soutěže proběhne dne 1.10.2015 

ve 14.00 hod. v hale domova 

seniorů společně s hudebním 

vystoupením. 

Plzeňský mls  

Dne 22. srpna se uskutečnilo 

víkendové vystoupení této 

vynikající lidové kapely z Plzně. 

Jejich členové nám přivezli nejen 

velmi kvalitní hudbu a svoje 

umění, ale také nás velice pobavili 

a zanechali nám tu výbornou letní 

náladu. 

Poděbrady 

23.července se někteří klienti 

našeho domova zúčastnili výletu 

do Poděbrad, tedy do lázeňského 

města s překrásnými parky a 

kolonádou. Zde jsem trávili velmi 

příjemné dopoledne procházkou, 

občerstvením a kocháním se 

rozmanitými druhy květin v 

místních zahradách kolonády. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 20. července se uskutečnilo 

hudební vystoupení. K poslechu hrála 

hudební formace známá jako Viloa 

Olomouc. Této akce zúčastnil velký 

počet našich klientů i seniorů ze 

Mšena a společně si zazpívali 

písničky svého mládí a nejen ty. 

 

 

 

 

Dne 24. července 2015 se 

uskutečnila ZAHRADNÍ SLAVNOST 
ve venkovních prostorách Domova 

seniorů Mšeno. K poslechu hrál 
pan Miloslav Hartman z Kolína. 

Tato akce měla veliký úspěch a 
posezení v zahradě s hudbou se 

všem velice líbilo. Byl to velmi 
příjemně prožitý podvečer, 

kterého se zúčastnila většina 
našich klientů, jejich rodiny 

a obyvatelé ze Mšena a okolí. 
 

 

Výlet s občerstvením 
K létu patří dobrá nálada a 

posezení s přáteli. V našem 
domově tyto dvě věci spojujeme 

na výletě do Kokořínského dolu, 
konkrétně v restauraci u 

Grobiána, kde je velmi příjemné 
venkovní posezení s vyhlídkou na 

skály a s dobrým točeným pivem. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Kondiční cvičení 

Domov seniorů pořádá pro dvé 
klienty, ale i pro seniory z okolí 

pravidelná kondiční cvičení s 

terapeutem, která pomahájí 
udržet seniory v kondici, ale také 

v dobré náladě, která při této 
aktivitě vždy panuje. Cvičení se 

koná pravidelně každou středu od 
9.00 hod v tělocvičně rehabilitace. 

 
 

Vysvědčení 
Konec školního roku je i pro naše 

klienty časem vysvědčení, které 
získali z rukou ředitele ZUŠ 

Mgr. Čeňka Hlavatého. Všechny 
klientky, které se účastní aktivit 

domova seniorů, získaly 

vysvědčení s 
vyznamenáním. Všem 

blahopřejeme.   
  

 
  

 
Výlet-zámek Liblice 

K tradičním výletům patří 
návštěva zámeckého parku v 

nedalekých Liblicích. Park je již 
několik let zrevitalizován a pyšní 

se vzácnými vzrostlými druhy 
stromů. 

 

 
 

 
Šikovné ruce seniorů 

Děkujeme našim klientům za 
účast v celostátní soutěži nazvané 

Šikovné ruce seniorů, která se 
jako tradičně konala v areálu 

výstaviště v Lysé nad Labem. S 
klienty našeho domova jsme 

výstavu navštívili, abychom si 
prohlédli práce ostatních seniorů a 

také načerpali inspiraci. 
  



 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní umělecká škola 

Mšeno  
Velkým potěšením a ctí nám bylo 

uspořádat oslavu neuvěřitelného 

úspěchu žáků ZUŠ ve Mšeně, kteří 

se umístili na metě nejvyšší v 

dalším ročníku mezinárodní 

výtvarné soutěže v Lidicích pod 

vedením ředitele ZUŠ Mgr. Čeňka 

Hlavatého. Děkujeme za hudební 

vystoupení a překrásný pěvecký 

přednes panu učiteli hudebního 

oboru ZUŠ Ph.Dr. Josefu 

Šebestovi Ph.D. Jménem našich 

klientů gratulujeme a přejeme 

mnoho úspěchů v dalších 

soutěžích. 

 

Výlet do Průhonic 

2. června se uskutečnil výlet do 
průhonického parku. Jelikož nám 

počasí přálo, mohli jsme trávit 
příjemné dopoledne u místního 

jezera s výhledem na zámek a 
nádherně rozkvetlý park, ve 

kterém jsme obdivovali 

nepřeberné množství kvetoucích 
stromů a rostlin. 
  

 

Promoce studentů 

13. květen byl slavnostním dnem 

pro studenty Virtuální univerzity 

třetího věku, kteří se zúčastnili 

slavnostní promoce v Praze na 

Vysoké škole zemědělské. 

Slavnostním aktem tak zdárně 

dokončili cyklus šesti semestrů a 

my se připojujeme všem 

promujícím s velkou gratulací k 

jejich úspěchu a přejeme mnoho 

štěstí a elánu do dalšího studia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putování krajem 

S blížícím se letním obdobím se s 

klienty vydáváme na pěší výlety 

po malebném okolí Mšena. 

Turistické výlety jsou v našem 

domově velmi oblíbenou činností 

a již se těšíme na možnost výletů 

autem. 

 

 

Beseda 

ZUŠ Mšeno, Církev českobratrská 
evangelická, Domov seniorů 

Mšeno a Základní škola uspořádali 
dne 5. května besedu se vzácným 

hostem 

Otto Seidlerem 
-chlapcem, který jako jediný z 

rodiny přežil holocaust v Terezíně 

a Osvětimi. Jeho poutavé 

vyprávění o ranách osudu, které 

ho za války potkaly, bylo velmi 

zajímavé a tímto mu patří velké 

poděkování. 

 

 
Vystoupení MŠ  

Dne 7. května našim klientkám 

přišly popřát k jejich svátku také 

děti z mateřské školy ve Mšeně. 

Připravily si pro naše klienty 

krásná přání a potěšily nás 

písničkami, které si naši klienti s 

dětmi rádi zazpívali. Dětem za 

jejich milou návštěvu děkujeme. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební vystoupení-Den 

matek 
Dne 7. května se v prostorách 

našeho domova uskutečnilo 

hudební odpoledne. K poslechu 
vystoupil pan Miloslav Hartman z 

Kolína, který k nám přijel 
písničkami popřát všem 

maminkám, 
a nejen jim, k jejich svátku. 

 

Výlet Mělník 
16. dubna jsme zahájili s 

klienty naši turistickou sezonu, a 

to tradičním výletem na Mělník. 

Zde jsme navštívili historické 

centrum města, vyhlídku nad 

soutokem Labe a Vltavy. Cestu 

jsme zakončili posezením v 

cukrárně. 

 

Galerie PERLA 
V galerii domova seniorů se dne 

10.4. 2015 za účasti našich 
klientů a zaměstnanců uskutečnila 

vernisáž obrazů, jejichž autorem 
je tvůrce galerie Perla 

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel 

ZUŠ Mšeno. 

 

 

Velikonoční výstava 
Dne 2. dubna 2015 byla v hale 

našeho domova instalována jarní 

výstava prací našich klientů. 

Návštěvníci zde mohli shlédnout 

ukázky jarních výtvorů, jako např. 

velikonoční věnečky, košíčky, 

kraslice, apod. Všem klientům 

děkujeme za překrásnou výzdobu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Katusice 

Nadcházející velikonoční čas nám 

přijeli připomenout děti z 

mateřské školy v Katusicích. 

Velmi nás potěšili krásným 

vystoupením, ve kterém zazněli 

lidové písničky a básničky, 

doplněné tancem. 

 

 

Hana Křížková 

V úterý 31. března náš domov 
navštívila muzikálová zpěvačka a 

herečka Hanka Křížková. 
Velice nás potěšila svým 

pěveckým vystoupením a zároveň 

nám dokázala, že je také velmi 

dobrou vypravěčkou. Paní 

Křížková děkuje všem divákům, 

kteří s ní trávili příjemné 

odpoledne.  

V pátek 27.3.2015 jsme 

slavnostně převzali od společnosti 
KOMPAKT s. s r. o. do užívání 

"sociální automobil". Vozidlo Dacia 
Dokker bude sloužit převážně pro 

potřeby Pečovatelské služby DSM. 
  

Děkujeme všem, kteří se finančně 

podíleli na realizaci tohoto 

projektu. 

 

Galerie Perla  
Domova seniorů Mšeno 

  a 
  Mgr. Čeněk Hlavatý 

  
vás srdečně zvou na autorskou výstavu 

   CITOVÁ INVESTICE 
  
Výstava začíná 27.3. 2015 ve 13:00 hodin. 
 Kulturní veřejnosti se představí tvorba 
Mgr. Čeňka Hlavatého, učitele a ředitele ZUŠ 
Mšeno.Vystavené velkoformátové kresby jsou 
antireklamou na každodenní život, který 
nepotřebuje už ani reklamu, ale citovou investici 
pro sebe samu v prožitku klamu. 
Výstava potrvá do 28. dubna 2015. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné aktivity 

Naši klienti se několikrát týdně 

scházejí a společně s našimi 

terapeuty vytvářejí různé výrobky 

a kresby. S touto činností nám 

vypomáhá také ředitel mšenské 

ZUŠ, Mgr. Čeněk Hlavatý, za což 

mu od nás patří velký dík. 

 

 

MDŽ 

Svátek všech žen jsme s 

předstihem dne 4.3. 2015 v 

domově seniorů oslavili 

poslechem kapely Mělnická 

partička, která se postarala o 

velmi přátelskou  atmosféru a 

nejen našim ženám zahrála 

oblíbené písničky. 

 

 

Masopustní zábava 

Toto slavnostní období mezi 

Vánocemi a postní dobou jsme 

oslavili poslechem hudby a 

zabíjačkovým občerstvením. 

Krásné masopustní masky byly 

dílem našich zručných klientů. 

 

 

 

Rekondiční cvičení 

Pravidelně každou středu se v 
naší tělocvičně koná cvičení 

klientů, které zaměřujeme na 
procvičení pohybového aparátu, 

dechová a relaxační cvičení. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 26.2.2015 proběhlo velmi 

příjemné setkání s herečkou Jitkou 

Smutnou, která nám s doprovodem 

na kytaru zazpívala některé své 

recitálové písničky a povyprávěla o 

svém osobním i hereckém životě. 

 

 

  

Narozeninové oslavy 
 Také v letošním roce chystáme 

uspořádat na přání klientů oslavu 
jejich narozenin. Tato slavnostní 

posezení jsou vždy plná pohody. 
Rádi na oslavách narozenin 

přivítáme i rodinné příslušníky 
klientů. 
  

 

Českobratrská mše 
evangelická 

Mezi pravidelná setkání věřících v 
našem domově patří 

českobratrská mše evangelická, 
kterou slouží každých 14 dní Mgr. 

Michal Šimek, farář evangelického 
sboru ve Mšeně. 

 
 

 
 

VŠEM NAŠIM KLIENTŮM, 
RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A 

ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA 

SENIORŮ MŠENO PŘEJEME 
MNOHO ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTI 

A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ V ROCE 
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