
  Pochlovický 
zvonek 

Zpravodaj Domova pro       
seniory v Kynšperku nad Ohří 

ZIMA 2012/13 

PPPřřřeeesss   zzziiimmmuuu   jjjsssmmmeee   vvviiiddděěě lll iii   

hhhooodddnnněěě    vvvýýýssstttaaavvv...    VVV   CCChhheeebbbuuu   

jjjsssmmmeee   pppoootttkkkaaallliii    iii    SSSpppeeejjjbbblllaaa   sss   

HHHuuurrrvvv ííínnnkkkeeemmm      

DPS Kynšperk nad Ohří, zaříze-

ní Sociálních služeb Kynšperk, 

příspěvková organizace  Karlo-

varského kraje 

V zimě, hlav-

ně o Váno-

cích, jsou 

častými hos-

ty seniorů 

děti s různý-

mi programy 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kynšperská školka U Pivovaru s paní 

učitelkou Kubisovou předvedla u nás 

vánoční pásmo. Potěšila i školka v 

Zahradní se slečnou učitelkou Míšou 

Kučerákovou, dcerou naší 

zaměstnankyně. 



Zkouška 

šatů 
Podle fotky se zdá, že 
jsme na zkoušce šatů u 
krejčího, ale je to jinak. 
Naše klientka paní 
Janecová si vyzkoušela 
šaty princezny Arabely. 
Na chvíli se tak mohla 
cítit jako slavná 
pohádková bytost. 
Uskutečnění takového 
snu bylo možné 
v sokolovském zámku 
na zimní výstavě 
kostýmů a rekvizit 
z televizního seriálu  
Arabela. Kostýmy si 
vyzkoušeli i další senioři 
naší výpravy.  



BŘEZOVÁČEK 
Kapela Březováček z Březové u 

Sokolova  přijela zahrát všem, 

obzvlášť ale k narozeninám svému 

bývalému obyvateli Březové, 

kterému poblahopřál kapelník a 

březovský starosta pan Bouda. 

Zpívali nám 
senioři 

Mikulášský 
koncert nám 
připravil pě-
vecký sbor se-
niorů Háječek 
ze Sokolova. 



  

Školka v Zahradní ulici v 
Kynšperku nám 
předvedla s paní 
učitelkou Režovou pásmo 
písní s indiánskou 
tematikou, například 
indiánskou ukolébavku a 
vyvolávání deště. 
Kostýmy nabarvili rodiče 
dětí technikou batiky. 
Mnozí z těchto rodičů 
jsou naši zaměstnanci. 
Jedna z nich, paní Anička 
Kučeráková z prádelny, 
kostýmy ušila.   



Pohádkový svět 

Josefa Lady 
V galerii v Karlových Varech byla 
v lednu za velkého zájmu veřej-
nosti výstava známého českého 
ilustrátora Josefa Lady. Galerie se 
zaplnila zimními výjevy, dětskými 
hrami, vodníky, ponocnými a zví-
řátky nejen v originálech ilustrací, 
ale i ve volné malířské tvorbě. Do 
galerie jsme podnikli dvě výpravy. 
Výletníci projevili snad zatím nej-
větší zájem při našich návštěvách 
výstav.  
 

Nevíte kde je 
kocour Mikeš? 

Tady je! 



Pěkným zážitkem bylo i občerstvení po výstavě. Hned naproti 
galerii je známý hotel Richmond, v jehož kavárně, tak jako 
kdysi Vlasta Burian při natáčení filmu Tři vejce do skla, jsme 
si dali něco dobrého. Ovšem místo vajec štrůdl s kávou. 
 



 

 

 

 

Návštěva Mikuláše s 

obvyklým 

doprovodem anděla s  

čerty, je v našem 

domově již tradicí. 

Stejně jako to, že v 

pohádkových 

převlecích chodí 

pracovníci domova. V 

mikulášském rouchu 

obcházel tuto zimu s 

dárečky Pavel Benda. 

Anděla a čerty si 

zahráli pracovníci 

aktivizace a 

ošetřovatel. 

M i k u l á š 



Vánoce začínají pečením cukroví. A tak když v 

začátku Adventu zavoní trouba v naší kuchyňce, 

kde si klienti domova mohou sami vařit či péct, 

všichni ví, že Vánoce se blíží. Vánoční čas pak 

zpříjemní u tabule harmonikář Miroslav Püchner. 



Na výstavě kostýmů a rekvizit seriálu 

Arabela v sokolovském zámku si naši 

klienti vyzkoušeli i královské koruny.  

Tak která 

z nás je 

pravá… 



Výstava v chebském muzeu nás 
seznámila s historií loutkového divadla 
v Čechách od 18. století. Loutková 
scéna má v Chebu dlouholetou tradici. 
Již v roce 1950 tu vznikla stálá scéna. 

Zvláštní místo v historii loutkového 
divadla zaujímají rodinná loutková 
divadla, jejichž popularita dosáhla 
vrcholu v první republice. Na 
výstavě bylo rodinné divadlo 
vyrobené proslulou firmou JE-KA, 
která vyráběla Spejbla a Hurvínka. 



 

 

 

Při zábavných programech  
v našem domově často 
účinkují jeho zaměstnanci 
 




