
Pochlovický zvonek
Zpravodaj nejen pro klienty Sociálních služeb  v 
Kynšperku nad Ohří

Jaro 2015

Foto: Pohled z parku na DpS Zámeček



Slovo ředitele

Vážení obyvatelé našeho zařízení, vážení zaměstnanci, vážení příchozí…

Dovolte mi, abych Vás pozdravil u příležitosti vydání prvního čísla zcela 
nového periodika ZVONEK. Pamatujete ZVONEK malý a vydávaný 
zpravidla 2x do roka. Čeká na Vás ZVONEK nový, větší a tím i 
přehlednější, častěji vydávaný a určitě i obsahově zajímavější. Navíc 
věřím, že se na jeho tvorbě budete podílet i Vy sami. 

Přeji novému ZVONKU hodně čtenářů, hodně přispěvatelů a stále nové a 
nové nápady. Chcete-li se s čímkoliv svěřit, máte do mé kanceláře dveře 
vždy dokořán otevřené nebo můžete využít řady schránek důvěry, kde mi 
můžete napsat. 

Vám všem přeji krásné léto roku 2015, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

                                                                

                                                                Mgr. Jiří Hrubý, ředitel organizace 



Značka kvality v našem zařízení !

Jak první pobytové zařízení sociálních služeb v Karlovarském kraji jsme 
získali Značku kvality ! Je to tak trochu obdoba značky ISO 9001:2009 pro 
zařízení sociálních služeb v České republice. Lze požádat o certifikaci až 
pěti oblastí, které jsou v praxi hodnoceny kvalifikovanými odborníky. Ti 
přidělují v jednotlivých oblastech body a při zisku 900 bodů získá hodnocený 
5 hvězd, při zisku 800 bodů 4 hvězdy atd. My jsme získali v hodnocení 
všech oblastí přes 830 bodů (definitivně bude uzavřeno až na konci června 
2015), což považuji já osobně za vynikající. A byl bych moc skromný, 
kdybych tvrdil, že jsem něco podobného neočekával. Věřil jsem, že jsme 
dostatečně připraveni na kvalitní a vysoké hodnocení. 

Chci poděkovat všem, kteří nám pomohli k získání 4 hvězd z celkem 5 
možných. Zaměstnancům odvádějícím profesionální služby a vytvářejícím 
dostatečně kvalitní a vstřícné prostředí všem příchozím, klientům, kteří se v 
rámci rozhovorů vyjadřovali pozitivně o poskytovaných službách a rodinám, 
které naše služby hodnotí velmi vysoko. 

Zároveň je to velká výzva nejen k obhajobě za tři roky, ale zejména závazek 
pokusit se dosáhnout i na tu poslední pátou hvězdu…..

Ještě jednou všem patří obrovské díky
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel



Gratulujeme Gratulujeme 
našim klientům, kteří  na jaře oslavili  svá  životní  našim klientům, kteří  na jaře oslavili  svá  životní  
jubilea ...jubilea ...

Andreánský Pavel    80 let

Drahota Vladislav 85 let

Hianiková Bohumila 75 let

Chod rová Miroslava 90 letě

Magyerková Eva 80 let

Palá ek Jaroslav č 70 let

Šatavová V ra 75 letě

 Zaschke Günter   70 let

 



K narozeninám chodí přát  rodina, zaměstnanci i pan ředitel...

Gratulace k 80. narozeninám /z prava Pavel Andreánský, Jiří Hrubý,
Miluška Čuláková, Jiřina Vaculová a Pavel Andreánský ml./

Pavel Andreánský s rodinou

K oslavám narozenin
patří dorty, moučníky a 
posezení s přáteli...

Tento čokoládový dort upekli klienti za 
pomoci aktivizačních pracovnic na DpS 
Zámeček pro jednoho z nich... 

… ještě jednou 
přejeme všem 
našim klientům
hodně zdraví, 
štěstí a pohody.

Dort pro p. Dimitrova



O Velikonocích   si s námi povídal
pater Milan Kučera 

Velikonoce, Velká noc - největší svátek v 
křesťanském náboženství oslavující 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista umučeného na kříži. 
Křesťanská teologie spojila v tomto svátku 
židovský pesach (paschu) s prvky mýtů o 
umírajících a zmrtvých vstávajících božstvech 
orientálních kultů. Původně se svátek velikonoc 
slavil ve stejném období jako pesach; teprve I. 
jenisejský  koncil roku 325 stanovil, že velikonoce 
se musí slavit první neděli po jarní rovnodennosti 
a úplňku měsíce, odděleně od  židovského svátku. 
Velikonoce se tak staly tzv. pohyblivým svátkem. 
Od 4.století se stalo zvykem, že věřící se na tento 
velký svátek připravovali čtyřiceti-denním  půstem 
(tzv. Velký půst od Popeleční středy do velikonoční 
neděle, tj. Velké  noci).
V lidové tradici se zachovaly četné zvyky a obyčeje související s oslavami 
probouzející se přírody např. pomlázka jako symbol předávání síly, zdraví 
a svěžesti mladého proutku, polévání vodou, tzv. oblévačka, zahrnující 
mimo jiné prvek kultické očisty, malování vajec jako příslib krásy života  
vznikajícího ze zárodku, vysévání obilí, či se starými mytologickými  a 
náboženskými obřady jako je pečení velikonočního beránka, jež vytvářejí 
bohatý folklórní rámec velikonočních svátků radosti a naděje.

pater Kučera



Počasí ještě tolik nepřálo, tak jsme soutěžili v 
teple domova …

 Na programu byli sportovní akce – hod kroužky na cíl,

 házení míčem, které někdy připomínalo volejbal a jindy  

 košíkovou...

Po dobře 

odvedeném 

sportovním 

výkonu byla 

sladká odměna,

kávička  a 

zasloužený 

odpočinek...



Canisterapie - terapie za pomoci psů ...
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou 
přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. 
A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, 
kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo 
kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu i bez 
něj, ale zato speciálně vycvičených.

Cílem canisterapie je rozvoj citových, rozumových a pohybových 
schopností

1) hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti
2) povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být    
smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho 
mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem
3) terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho 
nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným 
osobám
4) v případě použití malého psa se rozvíjí  zejména u dítěte ochranitelské 
a pečovatelské postoje, použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí
5) při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k 
odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od 
vlastních potíží klienta
6) při použití skupinové terapie má klient ve „svém“ psovi spojence pro 
zvládnutí komunikace a chování v kolektivu
7) člověk získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a 
plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost
8) pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí zejména  u dětí
 pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem
9) prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se 
zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací 
schopnosti
10) krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se 
využívají k nácviku sebeovládání
11) pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje 
jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v 
komunikaci s lidmi
12)formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k 
pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve 
společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat



Naši chlupatí terapeuti Karel, Sára a 
ještě štěně Jaroušek ...

Karel
Sára

Jaroušek



OSLAVY OSVOBOZENÍ MĚSTA

6. května 2015 si město Kynšperk nad 

Ohří připomnělo 70. výročí od  konce

II. světové války a osvobození od fašismu.

Oslavy začaly průvodem s kynšperskými

mažoretkami, Městskou hudbou Kynšperk

a kolonou vojenských veteránů k pomníku

obětem války, kde byly položeny květiny

a pronesena slova místostarostky Mgr. 

Štěpánky Neubergové, MBA a po té průvod 

pokračoval k pomníku vojákům americké armády.

Zde svá slova pronesl Ralan L. Hill, zástupce americké ambasády, zástupci

organizací pamětníků a starosta města Ing. Tomáš Svoboda. Účastníci si

připomněli válečné hrůzy a utrpení, památku obětí uctili minutou ticha. Při

této příležitosti byla panu starostovi udělena na návrh Vrchního rady plk. 
Mgr. Vlastimila Kříže, Plaketa Vězeňské služby České republiky I. stupně
Za dlouhodobou a kvalitní spolupráci v oblasti naplňování účelu výkonu 
trestu v rámci výkonu funkce starosty Města Kynšperk nad Ohří. 

zleva: Ing. Tomáš Svoboda,Vrchní rada plk. Mgr. Vlastimil Kříž foto: Mgr. Petra Bělíková



 A jak to vlastně bylo ...21. dubna vstoupily americké jednotky 3. armády 
generála Pattona u Aše na původní československé území a s nimi i malý 
kombinovaný československý oddíl. Po dobytí Chebu se však postup 
Američanů zastavil, neboť bylo nutno dohodnout linii dotyku se sovětskou 
armádou. Teprve když byla linie dohodnuta  na spojnici Karlovy Vary – 
Plzeň – České Budějovice, vyrazila ráno 5. května pěší divize 
generálmajora Clifta Andruse spolu s částí 9. obrněné divize 
generálmajora Johna W. Leonarda z 5. sboru generála Clarence R. 
Huebnera směrem na Kynšperk a Sokolov.
Část jednotek 16. pěšího pluku směřovala po hlavní silnici na Sokolov, 
část odbočila směrem na Kynšperk a část postupovala Slavkovským 
lesem ke Kostelní Bříze. 26. pěší pluk směřoval na Luby a dále směrem 
na Kraslice.
Odpor byl zaznamenán ráno 6. května na silnici u Odravy, poté se 2. 
prapor 16. pluku po menším boji zmocnil Kynšperka, kde nacisté vyhodili 
do povětří lávku i most přes řeku Ohři, čímž znemožnili spojení města s 
nádražím. Američtí vojáci našli před městem na větvi oběšeného 
německého vojáka, jenž měl na krku ceduli, že byl popraven za dezerci.
Odpoledne 6. května dorazili Američané do Libavského Údolí a kolem 
sedmé večerní hodiny obsadili Šabinu. V nedaleké Tisové bylo ubytováno 
3. ženijní
oddělení Fahrenjunkerschule Volkssturmu, jejichž úkolem bylo zabránit 
americkým jednotkám v postupu od Kynšperka. Po několika výstřelech
amerických tanků se jeho členové rozutekli...



Pálení čarodějnic
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový 
zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. V 
historii se o tomto svátku mluví jen jako o 
Filipojakubské noci, během které údajně temné 
síly vládly neobyčejnou a hrozivou silou. A 
protože lidé věřili v to, že jim nad hlavami 
opravdu létají čarodějnice na svá noční 
shromáždění, vznikl název Noc čarodějnic.

K pálení čarodějnic dnes už neodmyslitelně 
patří samozřejmě oheň, cokoliv grilovaného, 
pivko, hudba a tanec...

více fotografií najdete na  www.ss-po.cz

file:///C:/Users/wiki/Zvyk
file:///C:/Users/wiki/Ohe%C5%88
file:///C:/Users/wiki/Jaro


Kosmetika
Kosmetické služby pro Vás bude od 11.5.2015
zajišťovat  Iveta Jelínková

Kompletní ošetření pleti:
součástí kompletního ošetření pleti je odlíčení, 
peeling, čištění ultrazvukem, tonizace, úprava 
obočí (barvení),depilace horního rtu, sérum,
masáž obličeje, krku a dekoltu, maska, 
závěrečný krém.                                                         350,-

Úprava obočí                                                                30.-
Barvení řas nebo obočí                                                30,-
Barvení řas i obočí                                                       50,-
Úprava a barvení obočí i řas                                        80,-
Depilace:
Horní ret                                                                       20,-
Brada                                                                           20,-
Tváře                                                                           50,-

                               … těším se na Vaši návštěvu



...trénink paměti      díl I.
Základní fakta o naší paměti.
Paměť jsou informace, které jsou uloženy v mozku v tzv. paměťových 
stopách, což jsou vlastně spojení mezi výběžky nervových buněk. Během 
života se část nervových buněk ztrácí (asi 10-15%), zároveň také ubývá 
spojení mezi nervovými buňkami a ty se také zmenšují. Na tyto změny 
nemá příliš vliv stárnutí jako takové, spíš se na nich podílejí jiné okolnosti.
Jako např. některé léky, srdeční onemocnění, deprese, pití alkoholu, 
sedavý způsob života, nedostatek podnětů, špatná výživa atd. Bylo však 
prokázáno, že pravidelným cvičením a zatěžováním paměti se spojení 
mezi nervovými buňkami v mozku obnovuje. Dobrou zprávou je, že toto 
platí pro všechny věkové kategorie.
Paměť dělíme na paměť krátkodobou a dlouhodobou. 
Paměť krátkodobá slouží k vybavení malého množství slovních nebo 
zrakových informací, nutných pro řešení aktuálního problému. Délka 
zapamatování je pouze 30-90 vteřin. Informace je pak dále zpracovávána 
a buď se uloží do paměti dlouhodobé (ale k tomu je nutné opakování a  
učení), nebo se informace ztrácí.
Více o paměti v dalších dílech.
Naši klienti mají možnost navštěvovat pravidelně „Trénink paměti“ 
pořádaný krajskou knihovnou v Karlových Varech. 



A protože bychom měli paměť  trénovat  
denně, máme pro Vás pár cvičení...

SLOVNÍ ZÁSOBA  - PŘESMYČKY HRADŮ A ZÁMKŮ 
V následujících názvech hradů a zámků byla přeskupena písmena, takže 
vznikla nesrozumitelná slova. Přeskupte písmena a najděte v každém 
název hradu nebo zámku. 

škrejaltn .....................................   tlikřovká .......................................... 

rneštepjn ..................................... chnoád ..........................................  

šnopikoět ....................................  roklí ............................................... 

vozíkv .......................................... blyže ............................................. 

ozvuob ......................................... chvysro ........................................ 

áblohuk .......................................  elzok ............................................. 

řibrocatie ...................................    nlyá ................................................. 

šejnimět ....................................... ciřohevo ....................................... 

vlysteru ......................................    lchvobu .......................................... 

vcilate .........................................   lěchvobi ........................................ 

čtel ............................................... tánlab ............................................. 

vhišov .......................................... bría .................................................. 

šlendantj ....................................   crodibone ...................................... 

tíbvo ............................................. lýdranft ........................................ 

báržek .......................................... kremžobr ....................................... 

zebědz ..........................................řokníko .......................................... 

yhvukald ....................................   ydněra ............................................ 

sokt ...............................................ořko ................................................. 

cheněby ....................................... kepac .............................................

Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li o ni, 
stanou se z nás skuteční žebráci...
                                                                        (J.E.D. Esquirol)



Zapamatování obrázk  ů
Po dobu 2 min. pozorujte následující tabulku a snažte se zapamatovat si co 
nejvíce zakreslených obrázků. Po 2 minutách tabulku zakryjte a v dolní části 
listu se pokuste do tabulky do příslušných políček vepsat, o jaké obrázky se 
jednalo (obrázky nemusíte kreslit).

Touto úlohou procvičujete krátkodobou, tzv. recentní paměť.
V běžném životě ji můžete stejně dobře procvičit tak, že budete např. s 
vnoučaty hrát pexeso.



... s kuchařem 
nejen po světě

   Jaroslav Paláček

V mládí jsem se učil kuchařem, 
trempoval, jezdil v parku na kole a 
s Míšou Tučným  rozbíjel v parku 
lampy – tak tomu říkám stručný 
životopis...

Jardo, tak jak to bylo s tím 
světáctvím:
Vařil jsem v pražském hotelu Espalade,
na prezidentských sjezdech, nějakou 
dobu na německé ambasádě v Praze
a tehdy přišla  nabídka do zahraničí. 
Pro mě obrovská příležitost a tak jsem 
odjel  vařit do Kuvajtu a potom do 
Iráku.
Člověk si tady tenkrát vydělal 2,5 tisíce
za měsíc a tam o mnohonásobně víc, 
ale to nebyl jedinej důvod, člověk byl 
mladej a chtěl dobýt svět... (smích), 
znáš to,ne?

A co na to tvoje rodina? 
To moje dobývání trvalo celých 9 let, 
domů jsem jezdil jednou, dvakrát za 
půl
roku a když to zkrátím, stálo mě to tři
manželství.



Tomu říkám klasický příběh, který platil, 
platí a platit  bude.  Z mého pohledu ti vyšlo 
až čtvrté manželství s výtvarnicí Míšou 
Paláčkovou?
Jo, jo je to bezvadná ženská a moc jí miluju. 

Jardo vím, že jsi byl náruživý sportovec.

Dělal jsem závodně dráhovou cyklistiku, ve které

jsem dosáhl na titul mistra republiky v roce 1958, 

rychlostní kanoistiku, tenis a moc rád jsem

rekreačně hrál ping pong. Mým nejčastějším

soupeřem byla Blanka Šilhánová(mistryně Evropy

a později mistryně světa ve stolním tenise).

Na který turnaj nejraději vzpomínáš?

Nevím, jestli nejraději, protože těch zážitků

by bylo na knihu, ale rád vzpomínám na 

turnaj ve stolním tenise v Nejdku. Bylo

nás bylo 72 účastníků, v mých 66 letech  jsem

dokázal porazit všechny, všechny

až na jednoho. Byl to 13-ti letý kluk.  

Tak aby mi to asi nebylo líto, vyzvala mě 

k souboji Blanka, já hrál co to šlo a přesto

mě porazila, i když celý zápas odehrála s 

židlí v ruce místo pálky.  

A co plánuješ do budoucna?

Operaci očí, nebo zad? Ani nevím..(smích)

Jardo, mně nezbývá, než ti poděkovat za 

krásné odpoledne, Tvůj čas a tady máš 

malý dárek v podobě fota Blanky Šilhánové. 

 

Blanka Šilhánová 
 archivní foto z roku 

1976 

M. Pospíšilová  

Jaroslav Paláček

 



Fotogalerie:

… děláme vše, co nás baví



Fandíme hokeji...
 1. května 2015 začíná Mistrovství světa v ledním hokeji pořádané 
 Českou republikou.

Čeští hokejisté (zleva) Michal Jordán, Alexander Salák a Tomáš Hertl po utkání se  Švédy 
na MS v Praze

Pro diváky to byla nesmírně atraktivní podívaná. Deset gólů v základní 
hrací době, mnoho šancí a plno zvratů. To vše nabídlo natěšeným 
fanouškům ve vyprodané O2 aréně  úvodní vystoupení české hokejové 
reprezentace na domácím MS. Svěřenci kouče Vladimíra Růžičky v duelu 
s Tre Kronor třikrát prohrávali dvoubrankovým rozdílem, ve třetí třetině ale 
předvedli střelecký uragán, který odstartoval Tomáš Hertl. "Za gól jsem 
hrozně rád, ale radost by byla ještě větší, kdybychom vyhráli," narážel 
útočník San Jose na konečnou porážku 5:6 po samostatných nájezdech.

 

Bylo úžasné, jak jsme se dokázali vrátit. Ukázali jsme sílu, 
pochvaloval si Hertl

Po prvním utkání Česko – Švédsko:

Držíme palce a Češi do toho, Češi do toho!!!
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