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Milí klienti a zaměstnanci, 

dnes už ne jako slovo ředitele…,  ale jen jako pár slov na 
rozloučenou. Určitě už víte, že jsem byl na konci března odvolán 
z funkce ředitele. Nechci tady rozebírat důvody, prostě lidé přicházejí i 
odcházejí a myslet si o tom můžou všechno možné a leckdy i nemožné. 
Chci Vám všem říct, že se mi však neodcházelo lehce. Práce mě bavila 
i naplňovala a zdaleka jsem se nehodlal smířit s tím, že „už je hotovo“. 
Pořád bylo a je co zlepšovat. Vám všem přeji do let budoucích jen to 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní profesní pohody. Bude mi ctí se 
za Vámi přijít podívat, poptat se, jak se Vám daří, popřát hodně zdaru. 
Každopádně život jde dál a chci věřit tomu, že vše se dá zlepšovat. 
Mějte se moc hezky a věřte, že vše, co jsem dělal, jsem dělal vždy 
naplno a ve prospěch Vás a zařízení. 

Na shledanou, Mgr. Jiří Hrubý 



Děkujeme za společný čas, který jsme s Tebou mohli trávit a děkujeme 
tímto i všem, kteří s Tebou zůstali až do konce. Snad už je Ti líp. Tvůj 
úsměv nás bude provázet dál...     

Jana 
Bukovská 19. května 2017

… Ochraňujte lásku k Vaší rodin , ě
lásku ke svému partnerovi, 
lásku v i svým p átelůč ř ům. 
Mějte sami sebe rádi a 
s láskou opatrujte ostatní...
                                Steve Jobs



  GratulujemeGratulujeme
našim klientnašim klientůům, ktem, kteřří na ja eří na ja eř   oslavili svá oslavili svá 
žživotní jubilea …ivotní jubilea …

Brandlová HelenaBrandlová Helena
Jaklová MarieJaklová Marie
Korpášová JulieKorpášová Julie
K ehlíková HermínařK ehlíková Hermínař
Kv šková BoženaěKv šková Boženaě
Lintemerová VlastaLintemerová Vlasta
Lušková MiladaLušková Milada
Pauerová KarlaPauerová Karla
Stubnerová TerezieStubnerová Terezie
Svobodová MarieSvobodová Marie
Šimková MiladaŠimková Milada
Škrabánek PavelŠkrabánek Pavel
Teiner JuliusTeiner Julius



„„Lidské štLidské štěěstí, to je taková šstí, to je taková šňůňůrka,rka,
na kterou navlékáme korálky,na kterou navlékáme korálky,
taková malá šttaková malá štěěstí,stí,
ččím jsou drobním jsou drobněější a jší a ččím je jich víc,ím je jich víc,
tím je to jejich šttím je to jejich štěěstí vstí věětší.“tší.“

                                                                      Jan WerichJan Werich

……. hodn. hodněě št štěěstístí

Foto: Pan Teiner Julius 

Paní Lušková Milada se zaměstnanci domova

Paní Marie Jaklová oslavila  92. 
narozeniny. Je to velmi šikovná paní, 
chodí s chodítkem, vybarvuje obrázky, 
má všeobecný přehled o dění okolo sebe. 
Úctyhodné v tomto věku. 



Jak si užít den...

Je polovina dubna, lidé čekají jaro a místo toho mrzne a sněží. Mnoho lidí 
dnes vstávalo naštvaných. Ráno se probudili do zasněženého a 
pochmurně mrazivého dne. To zavinilo jejich naštvanou náladu na celý 
den. Já to však vidím trochu jinak a rád bych vám popsal, co jsem viděl 
já:

Po celém zamračeném dnu konečně vykouklo slunce. Jako by mne volalo 
"Neseď doma, pojď se podívat ven!". Vstal jsem a vyrazil na svou 
oblíbenou podvečerní procházku podél Ohře. Slunce zářilo mezi mraky, 
vzduch šuměl, klokotající voda v řece a zpěv ptáků mi zněl v uších. Díval 
jsem se na známá místa a sledoval kypící život probouzející se jarní 
přírody.
Přišel jsem na místo, kde od loňského roku leží zapomenuté balíky slámy. 
Na jeden jsem se usadil, zavřel oči a nechal slunce hřát mé tváře. Když 
jsem se rozhlédl, viděl jsem zářící špičky stromů, mraky plující po 
modrém nebi a vysoko pod oblaky štěbetající ptáky, pro něž jsme, se 
všemi svými starostmi a problémy, jen pouhými smítky pohybujícími se 
tam kdesi v hlubinách pod nimi.
Vyrazil jsem dál, dál za zářícími paprsky naší životodárné hvězdy, z níž 
jsme se zrodili a která nás jednou též spálí na konci své životní cesty. 
Kráčel jsem loukou, která se pomalu probouzí a začíná růst. Od severu 
táhla černá mračna a v dáli bylo slyšet vítr. Slunce se skrylo do mraků a 



svět náhle podivně potemněl. Tam nahoře, tam bylo spoustu záře mezi 
mraky, ale zem se skryla do stínu. Zaduněl vítr. Zastavil jsem se a čekal.

Temný mrak mi přecházel nad hlavou a příroda kolem ztichla. Jen zdáli 
bylo slyšet sílící šum. Pozvedl jsem hlavu k nebi, rozpřáhl ruce a moji tvář 
zasypaly stovky droboučkých ledových krystalků. Sněží! Cítil jsem, jak se 
mi vločky rozpouštějí na tváři a v ústech. Vítr šel okolo mě, jen na obzoru 
bylo vidět modré nebe. Po dvou minutách sníh ustal, slunce vykouklo 
zpoza mračen a rozprostřelo své světlo nad naším světem. Stromy se 
zazelenaly, ptáci začali zpívat své písně, tráva jemně šuměla ve větru...

Může být snad krásnější den? Včerejší dny jsou pryč a kde berete jistotu, 
že zítřek nastane? Máme jen dnešek. Nekažte si ho! Den je jen tak 
krásný, jak krásný jej chceme vidět. Na ničem jiném nezáleží...

Zdroj: Přemysl Vavroušek



…Canisterapie po dvou letech...
...jsou to bezmála dva roky, co jsem si naposledy povídala s Bohumilem 
Stránským o jeho největší lásce, kterou je bezesporu jeho psí smečka. 
Tenkrát byla tříčlenná a v plánu byla koupě dalšího „malého pejska“ 
Leonbergera...

u 

 
 

Jak se máte a co je u Vás nového? 
Jsem šťastný. Šťastným mě činí moje psí smečka, která se mi 
brzy rozroste o další psí miminko. Bude to fenka Leonbergera 
jménem Ami. U tohoto plemene je taková rarita a sice to, že jedna fenka 
může mít pouze čtyři vrhy. A já od jedné fenky budu mít celkem pět štěňat. 
Mám Káju, který dnes mimochodem nemohl se mnou  přijít, protože se 
vyválel v něčem neidentifikovatelném!, Jessi, Jarouška, což jsou 
sourozenci, Karolínku a Ami.  Do smečky patří ještě  tři voříšci.
A další novinky ve vaší smečce?
Ozák udělal zkoušky a je z něho oficiální canisterapeut. Karolínka vyhrála 
mezinárodní výstavu v Litomyšli a když se jí podaří vyhrát ještě jednu 
jakoukoliv  mezinárodní výstavu, stane se šampiónkou České republiky.
Když jsme si povídali naposledy, říkal jste, že jste přestal kouřit, 
abyste uživil rodinu a tehdy „pouze“ tříčlennou smečku. Jenže ta se 
Vám nějak rozrostla. Někde jsem četla, že velký pes vás za sedm let 
svého života přijde s přehledem na čtvrt milionu korun. Jak to 
zvládáte? 
Někdo by si mohl myslet, že na návštěvách ve školách, školkách, 
nemocnicích, stacionářích nebo v domovech pro seniory bych mohl 
vydělávat. Tak takhle to opravdu nefunguje!  My jsme se začali věnovat 



canisterapii kvůli našemu postiženému synovi. 
Zrovna včera jsem si dělal pro sebe řízky a než jsem se stačil otočit, tak mi 
Jaroušek jeden sežral, bylo to pro něj jen takové oblíznutí. Denní dávka 
jsou 2 kg masa. Tak to opravdu není levná záležitost. Je to především velká 
láska k psům a kouzlo canisterapie.

                                                            . 

  
 

Foto: Jaroušek:  „Jo, jen olíznutí! 
Tak ukaž co máš v míse...“

Pes má o stupeň větší teplotu než     
člověk a dokáže ve velmi krátké době 
předat obrovské množství tepla a        
energie dotyčnému člověku. Dokáže   
povolit zkrácené šlachy, svalstvo.        
Postižené děti se najednou rovnají,    
otvírají prsty, ruce, dělají to, co       
například pro fyzioterapeuta ne, zato 
pro psa ano !!!
Co třeba jiné příjmy – reklama?
I tato nabídka přišla od nejmenované 
firmy na „zdravé potraviny“.
Po zkušenosti s panem režisérem, 
kterému jsem uštědřil pár facek, jsem 
nabyl dojmu, že je to týrání zvířat. A 
bylo po natáčení i po příjmu.
Nicméně, co bych  pro svoje miláčky 
neudělal. A tak jsem se rozhodl pro 
zápas v kleci (Zápasy dvou mužů 
nebo žen,  v šestihranné kleci, podle 
pravidel Free Fightu.    pozn. red.), 
zhubl patnáct kilo a za půl roku jdu do 
toho.  Držte mi palce. 
Určitě budeme...
Děkuji za rozhovor.
                                    

Dle mého mého názoru, dosti „krvavý“ sport. Pro Vaši představu: 
vlevo - zápasnická klec, vpravo - zápasník před a po zápasu. Výhra = 
100.000,- korun, prohra 30.000,- korun. 

M. Pospíšilová



A jaký úspěch měla canisterapie? 
Úspěch u našich klientů posuďte sami.



Poznáváme Kynšperk nad Ohří
a přilehlé okolí   VI. Díl

nýbrž od přejezdu v Pochlovicích kousek dál 
směrem na Sokolov – v místech, kde pak stála briketárna II., později také 
pila. Potřeba usnadnit spojení města se železnicí a obecně rozmach 
nákladní přepravy si vynutil výstavbu mostu, spojujícího pravý a levý břeh 
Ohře.
V letech 1875 - 1876 proběhla stavba železného mostu na kamenných 
pilířích a protože železniční zastávka v té době byla až severně od 
dnešního přejezdu směrem na Sokolov, přemostění bylo umístěno mimo 
město, asi 200 metrů za pivovar, mimojiné i pro mělčí profil řeky v těchto 
místech. Za tím účelem byl odtěžen svah vpravo od současné silnice na 
Libavské Údolí a Sokolov, aby byla umožněna odpovídající komunikace k 
novému mostu (původní silnice do Libavského Údolí vedla dnešní 
Tyršovou a přes kopec, okolo bývalé kaple 14ti pomocníků). 

1935 - most z levého břehu

Kynšperský most  - Königsberger Brück
Spojení mezi oběma břehy Ohře v Kynšperku od
nepaměti obstarávaly pouze dřevěné lávky, 
popřípadě soustava lávek přes meandry, ramena
a slepá ramena řeky. Zlomem v tomto stavu bylo
otevření císařské, tzv. Buštěhradské železniční 
dráhy. Do Kynšperku přijel první vlak po této dráze
28.září 1872 a jak je známo, železnice vždy 
přinášela pokrok. Původní železniční stanice 
ovšem nebyla v místech dnešní nádražní budovy,

Před rokem 1937 - most z pravého břehu, ze svahu od Kukačky. 



Nový most vydržel bez významnějších oprav až do roku 1945, kdy vrcholily 
poslední boje 2. světové války.
Když se 6. května 1945 přiblížila americká armáda po pravém břehu Ohře 
přes Hlínovou (Klingen) a Kamenný Dvůr (Steinhof) ke Kynšperku, stáhli 
se Němci na levý břeh. Aby zabránili Američanům v přístupu k nádraží a 
jejich dalšímu postupu, vyhodili tento velký most i betonovou lávku do 
povětří - samozřejmě, že si nacisté příliš nepomohli, pouze napáchali 
ohromné škody. 

V srpnu 1945 začaly práce na odklízení trosek zničeného železného 
mostu a posléze byla na zůstavších pilířích postavena mostovka dřevěná. 
Ta sloužila až do roku 1954, kdy byl kousek po proudu postaven 
provizorní dřevěný most a ten dosavadní byl odstraněn.
V roce 1955 byla zahájena výstavba nového, železobetonového mostu za 
využití původních pilířů. Stavba byla dokončena a předána do provozu v 
srpnu 1957, kdy byl také odstraněn provizorní most . Po téměř půlstoletí 
provozu bylo v roce 2006 přikročeno ke generální rekonstrukci pilířů i 
mostovky. Byl zrušen jeden středový mezistupeň a tím i zjednodušena 
konstrukce mostu, taktéž byly vytvořeny po obou stranách nové chodníky 
pro pěší. Po necelém roce práce a omezeném provozu na jeden jízdní 
pruh, byl opravený most předán opět plnému provozu. Doufejme, že jej 
opět nějací novodobí šílenci nezničí!

Květen 1945 - most po odstřelu z pravého břehu, v pozadí budoucí 
galvanovna, po revoluci mj. Morafis

 



Montáž dřevěné mostovky na původních pilířích

1945 - boční pohled na montáž



1954 - provizorní dřevěný 
most, který sloužil do 
dokončení nového 
železobetonového  mostu 
v roce 1957. Pohled z 
levého břehu, na svahu 
bývalá restaurace 
Kukačka. 

Vlevo: Generální rekonstrukce mostu
 v roce 2006 - pohled z pravého břehu 
Celková cena stavby činila 
17 729 930,- Kč. Financování stavby bylo částečně hrazeno z prostředků 
programu Evropské Unie. 

Autor: Čeněk Malý Medvěd



Fotogalerie
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