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DPS Kynšperk nad Ohří, zaříze-

ní Sociálních služeb Kynšperk, 

příspěvková organizace  Karlo-

varského kraje 

V létě a na jaře vyrážíme s 

klienty domova na výlety, 

hlavně do okolních lázeňských 

měst. V Karlových Varech 

ochutnáme léčivou vodu Vříd-

la. 

Jezdíme i na blízké farmy za 

zvířaty, jako jsou koně v Man-

ském dvoře. 



Za zvířaty na Manském Dvoře 
V létě jsme podnikli výlet 
na farmu Manský dvůr u 
Dolního Žandova, kde je 
kromě statku i penzion a 
restaurace. 
Uvítali nás paní Miluška 
Solařová s dcerou. Obě si 
statek pronajaly k chovu 
domácích zvířat. Mají tu 
především různé koně - taž-
né, huculy, české teplokrev-

níky, kladrubské koně a různé druhy poníků. Mají tu i ovce, kozy, krávy, 
psi, kocoura a slepice se čtyřmi kohouty. Jak jsme se dověděli, zvířata 
chovají pro potěšení a ne kvůli užitku.  
Obě chovatelky 
nás na dvoře stat-
ku pohostinsky 
posadily do židlí a 
přiváděly zvířátka 
ke krmení i hlaze-
ní. Tak jsme se 
mohli postupně 
seznámit s koníky, 
kozami, ovcemi… 
a jako na každém 
statku přihlíželi 
psi. 

Vítáme vás na stránkách letního vydání Pochlo-

vického zvonku2012. V teplých měsících připravu-

jeme pro klienty výlety, spojené s nevšedními zážitky, 

jako je třeba setkání se zvířaty.     



Klient domova pan Hečko krmil klisnu, která 
je temperamentnější než jiní zdejší koně, a to, 
že neznámému člověku důvěřovala, překvapi-
lo praktikantku Denisu Knoblochovou, která 
má s koňmi zkušenosti. "Klisna poznala, že z 
pana Hečka nemusí mít strach, že má rád 
zvířata," vysvětlila. Na Manský dvůr nás při-
vedla právě Denisa, která na statku vypomá-
há a za odměnu dělá jezdectví. 

Manský dvůr  býval pevností  
Ve 12. století vznikala v  Žandovském průsmyku opevněná sídla, která střežila 
cesty do vnitrozemí.  Do této soustavy patřil i Manský dvůr.  Příkop kolem 
Manského dvora je dodnes zachován v délce více jak 900 metrů. Byla zde využita 
přírodní roklina, místy zavodněná, což později posloužilo k vybudování rybníků.  
Manský dvůr  časem ztratil význam strážního místa  a začal se používat jako léno. 
Léno ve středověku byly pozemky, výsady nebo věci propůjčené podle zvláštních 
pravidel, tzv. lenního práva. Lenním pánem byl král a uživatel léna se nazýval 
vazal, leník nebo man. Odtud pochází i název Manský dvůr, v německé verzi 
Lehnhof. Ze základní kamenné stavby se stal uzavřený, téměř čtvercový statek. 



V altánu hrál orchestr ZUŠ 
V parku Domova pro seniory byl postaven 
zahradní altán se zvoničkou. Altán je uzpů-
soben tak, že kromě místa relaxace slouží i 
ke společenským akcím, jako jsou boho-
služby či kulturní programy. Jedním z prv-
ních letošních představení byl koncert 
Mládežnického dechového orchestru Zá-
kladní umělecké školy v Kynšperku.  Při 
hezkém počasí mohou účinkující díky ro-
zebíratelnému zábradlí využít altán jako 
pódium a z okolí altánu se stane hlediště. 
Klientu domova i jeho zaměstnanci si vy-
slechli hlavně taneční populární písně. 
Základní umělecká škola Kynšperk nad 
Ohří vznikla v roce 1964. Doménou školy 

je výuka na dechové nástroje. Žáci se připravují ke hře právě v Mládež-
nickém dechovém orchestru, který byl založen v roce 1973. Ve své leti-
té tradici získal hodně vynikajících ocenění a navštívil mnoho evrop-
ských zemí. 



Markovo duo u nás poprvé 
O tom, že náš kuchař Ma-
rek Bubenčík je muzikant, 
dobře víme. Hrál a zpíval v 
příležitostné kapele 
zaměstnanců domova a 
také sám, třeba při 
grilování. V červenci se ale 
poprvé představil i s 
kolegou ze své kapely 
Šarkani Milanem 
Bubenčíkem.  Markův 
spoluhráč a zároveň strýc 
hrál na basovou kytaru a 
Marek při zpěvu třímal 

kytaru a nebo hrál na housle. 
"S Milanem vystupujeme při různých komornějších akcích - hráli jsme v 
klubech v Chebu, Kynšperku, v Klášterci. Tady v domově pro seniory jsme 
měli premiéru," představil své duo Marek. "Do repertoáru vybírám 
písničky, které lidi znají, aby si s námi mohli zapívat. Když posluchači 
písničky neznají, pak jenom poslouchají a nemá to takový drajv. Víc je to 
baví." 
A tak zámečkem zněly známé písně 
z 60. let až po současnost, nejvíce 
Karel Gott nebo Waldemar 
Matuška. Právě jeho píseň si s 
Markem a Milanem Bubenčíkovými 
zazpívala i bývalá zpěvačka dnes už 
neexistující kynšperské kapely 
Farmáři Miluška Pospíšilová, která 
si přišla duo do zámečku 
poslechnout. "Chci Milušce 
Pospíšilové, která mi s písničkou 
Sbohem lásko pomohla, dodatečně 
poděkovat," vzkázal Marek. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výletech 

v lázních 

Zpívající fontána  



 

Nejčastějším cílem 

našich letních výletů 

jsou lázeňská města.  

V karlovarském Vříd-

le ochutnáváme tep-

lé prameny,    v Ma-

riánských Lázních 

zase lázeňské oplatky 

a ve Františkových 

Lázních? To vidíte na 

snímku vpravo. 

Radost  

u Františka 

U Vřídla               

v K. Varech 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem domo-

vě pravidelně 

vystupují 

s různými pro-

gramy děti 

z Mateřské školy 

v Kynšperku. 

Předškoláci nás překvapili přestrojením za  

pohádkové Šmouly. V tanečním vystoupení 

učinkovaly i děti některých zaměstnanců 

našeho domova pro seniory. Nejmenší děti 

školky zas předvedly, že také už umějí zpí-

vat a hrát na jednoduché hudební nástroje.  

Děti z MŠ nám věnovaly obrázek, který teď 

zdobí interiér zámečku. 



 Vláčkem do ZOO 
Výlet do Františkových Lázní jsme 
spojili s návštěvou malé zoologické 
zahrady u rybníku Amerika. Dostali 
jsme se tam silničním vláčkem, 
který pendluje mezi ZOO a lázně-
mi. Viděli jsme lamy, koníky, sovy a 
jiná zvířátka.  

Kočka průvodce Na jarním výletě na farmu 

v Hřebenech nás všude 

provázela zdejší kočka. 



 

Radost 
s pravnoučaty 
si užívají naši klienti jak při 
návštěvách jejich příbuzných 
v domově, tak i při výletech 
s asistencí našich pracovníků. 

Nahoře paní Hanous-

ková se svým pravnou-

četem při výletu do 

Marktredwitz, když jí 

navštívil její vnuk se 

svou ženou z USA. 

Z pravnoučka se raduje 

i paní Kavanová při 

rodinné návštěvě. 

Na jaře si užíváme Pálení čarodějnic. Vlastno-

ručně vyrobenou čarodějku upálíme a přitom 

si při písničkách dua harmonikáře Miroslava 

Püchnera opékáme na grilu špekáčky. 



 

I v létě nabízíme klientům 

různé aktivity. Zábavné 

skládačky, malování, vaře-

ní v kuchyňce a nebo sou-

těžení, jako jsou šipky a 

nebo karty. A kdo chce, 

může při vycházce parkem 

nakrmit kozy. 



 

 

 

V našem domově pořádáme každý měsíc 
narozeninové kavárničky, při kterých bla-
hopřejeme oslavencům. Nedávno jsme 
gratulovali nejstarší klientce domova paní 
Evě Kopáčkové, která má jen dva roky do 
jednoho století. Kavárny a cukrárny ale 
navštěvujeme i při našich výletech. 
 




