VÁNOČNÍ PROGRAM 2017

4.12. 14.00 h. BOHUŠ MATUŠ - hud. vystoupení
6.12. 10.00 h. DUO RUGGIERI - opera+balet
9.12. 10.00 h. ŽIVÝ BETLÉM - divadelní vystoupení
11.12. 14.00 h. RADEK ŽALUD - hud. vystoupení
14.12. 10.00 h. MUSICA FESTIVA - komorní trio
18.12. 9.30 h. VIOLA OLOMOUC - hud. vystoupení
19.12. 14.00 h. DITA HOŘÍNKOVÁ - hud. vystoupení
20.12. 14.00 h. DUO BURDYCH - housle+klavír

______________________________________
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se od
14.00 hod. v hale domova seniorů
uskutečnilo hudební vystoupení
pana PETRA KUBCE, který k nám
zavítal s nesmrtelnými
staropražskými písničkami.

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se
od 14.00 hod.
v hale domova seniorů uskutečnl
hudebně zábavný pořad, ve
kterém vystoupil člen legendární
kapely ŠLAPETO, pan VLADIMÍR
PECHÁČEK, který zazpíval za
doprovodu kytary písně
staropražské, lidové, populární
hity Karla Hašlera i známé
melodie z filmů pro pamětníky.

MĚLNICKÁ PARTIČKA
V pátek 24. listopadu 2017 od
14.00 hod. vystoupila v hale
domova seniorů nám již dobře
známá a oblíbená kapela Mělnická
partička PAVLA PILAŘE a během
dvouhodinového pořadu nás
potěšila písněmi napříč všemi
žánry.

Show se zvířaty
Velice rádi jsme dne 3.11.2017
přivítali manželé Paldusovi ze
stejnojmeného cirkusu, kteří k
nám zavítali rozesmát naše
klienty svým humorem a potěšit
se se cvičenými pejsky, malou
paviánkou a králíčkem.
Světový den výživy
Dne 16. října se v hale domova
seniorů k příležitosti světového
dne výživy uskutečnila výstava
několika druhů chleba s
ochutnávkou.
Dne 11. 9. 2017 se uskutečnilo
hudební vystoupení pana Radka
Konaře s písněmi W. Matušky, K.
Zicha, K. Gotta aj.
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2.10.-6.10.2017
Dveře domova seniorů budou pro
veřejnost
otevřeny
v
úterý
3.10.2017 v době 9.00-15.00 hod.
V tento den je možnost prohlídky
areálu,
aktivizační
programy,
kondiční cvičení pro seniory,
kreativní dílna, trénink paměti,
prohlídka fotografií a kronik.

PROGRAM
2.10. 14.00 h Hudební odpoledne
ke dni seniorů
3.10. 9.00 h Českobratrská mše
evangelická
Ruční práce
13.00 h Výbor obyvatel DSM
14.30 h Schůzka vední domova s
rodinnými
příslušníky a blízkými klientů
4.10. 10.00 h Spolupráce s MŠ
Mšeno
5.10. 9.00 h Tématická beseda
14.15
h
Hud.
vystoupení
(Š.Pečenka - písně
K.Gotta)
6.10. 10.00 h Ukázka sokolnictví
- zahrada DSM
13.00 h Opékání buřtů
V neděli 27.8. 2017 od 14.00
hod. srpna se v prostorách
zahrady domova seniorů
uskutečnila
ZAHRADNÍ SLAVNOST
s pěveckým doprovodem
zpěvačky
DITY HOŘÍNKOVÉ v doprovodu
jejich synů a neteře

Dne 23. srpna od 9.30.00 hod. se
v hale domova seniorů uskutečnil
hudebně zábavný pořad
pánského dua z Moravy
VIOLA OLOMOUC,
Ta naše písnička česká.

Dne 5. září od 14.00 hod. se v
hale domova seniorů uskutečnil
hudebně zábavný pořad
VZPOMÍNKA NA KARLA
ČERNOCHA,
ve kterém vystoupil nám již dobře
známý zpěvák
ŠIMON PEČENKA

Dne 18. července od 15.00 hod.
se v prostorách zahrady domova
seniorů uskutečnila
ZAHRADNÍ SLAVNOST
s hudebním doprovodem
nám již známeho zpěváka a
kytaristy pana
MARTINA KRULICHA

ŠIKOVNÉ RUCE SENIORŮ 2017
Domov seniorů Mšeno vyhlašuje
VII. ročník soutěže šikovné ruce
seniorů. Do soutěže mohou být
zařazeny výrobky individuální i
skupinové, vytvořené dle vlastní
fantazie a zájmů z různých
materiálů a za použití různých
technik. Na Vaše výrobky se velice
těšíme. Soutěž je určena pro
klienty domovca seniorů Mšeno a
pro seniory z blízkého okolí.
5.6.-23.6.
přejímka
výrobků do soutěže
27.6.-24.7.
výstava
soutěžních prací
24.7. od 14.00 h. hudební
odpoledne, vyhodnocení
25.7. 8-15 h.
výdej
soutěžních výrobků

Dne 11. červnence
se v hale domova seniorů
uskutečnil hudebně zábavný
pořad zpěvačky a herečky
JITKY MOLAVCOVÉ
s pěveckým doprovodem
pana
ŠIMONA PEČENKY

Dne 6. června se v domově
seniorů uskutečnil koncert známé
dechové kapely
MĚLNIČANKA

Dne 25. května od 14.00 hod. se
v hale domova seniorů
uskutečnil zábavný pořad
herců
JANA PŘEUČILA a EVY
HRUŠKOVÉ.
Dne 9. května od 14.00 hod. se v
hale domova seniorů uskutečnil
hudebně zábavný pořad
hudebního uskupení
MĚLNICKÁ PARTIČKA
se známými hity všech žánrů,
který k nám přijel zahra k
příležitosti oslavy Dne matek.

Dne 18. dubna od 14.00 hod. se v
hale domova seniorů uskutečnil
hudebně zábavný pořad
herečky a zpěvačky paní
NADI URBÁNKOVÉ.
Slovem a zpěvem již tradičně
pořad doprovázel pan
PAVEL SKALICKÝ.

Výlety za hudbou
Oblíbenou volnočasovou aktivitou
našich seniorů jsou výlety. Krom
těch klasických jezdíme
pravidelně na pozvání kapely
Mělnická partička na jejich nedělní
hudební vystoupení do hotelu
Ludmila na Mělníku. Zde nás vždy
čeká, pohoda, dobrá hudba, dobré
víno a pivo.
Opékání buřtů
Každoroční akcí v našem domově
je přípomínka tradice pálení
čarodějnic, doplněná prohlídkou
průvodu dětí-čarodějnic ze Mšena
a následné opékání buřtů na
zahradě domova seniorů.

Tématické besedy
U příležitosti jednotlivých
zajímavých význmaných dnů se
klienti pravidelně účastní
tématických besed s aktivizačními
pracovníky. Mezi pravidelné patří
také besedy s fotografiemi s
cestovatelským nádechcem pod
vedením p. Bergla, kterému tímto
děkujeme.

Výlet za keramikou
Naši klienti se rádi účastní
výtvarných a zručných aktivit, a
tak není divu, že se již tradičně
vydali do obce Vysoká, konkrétně
do keramické dílny Arcadis, kde si
pod vedním paní Nikodémové
mohli vyrobit keramické výrobky,
které budou zdobit soutěžní
výstavu.

Spolupráce se studenty
Náš domov seniorů již
několikátým rokem spolupracuje
se studenty střední školy v
Horkách nad Jizerou. Tentokrát
nám studenti přišli popřát krásné
jarní období, a to pomocí
básniček, tradic a milého
povídání. Všem jim tímto
děkujeme za jejich vřelý přístup a
za jejich přátelství.
Velikonoční výstava
V době velikonočních svátků byly
v hale našeho domova seniorů
vystaveny pro naše klienty i
veřejnost jarní a velikonoční
ukázky prací klientů DS.
Obdivovat jsme zde mohli
velikonoční zajíčky, keramické
práce, papírové květiny i
netradiční korálkové kraslice.
Klientům děkujeme za účast na
aktivitách, kde se mohou
realizovat při tvoření.
Dne 8. dubna od 10.00 hod. se v
hale domova seniorů uskutečnilo
hudební vystoupení lidového
souboru
PLZEŇSKÝ MLS

Dne 7. dubna od 14.00 hod. se v
hale domova seniorů uskutečnil
tématicky laděný hudebně
zábavný pořad pana
JANA VÍZNERA,
moderátora, hudebního
protagonisty, zpěváka a skvělého
vypravěče,
tentokrát na jarně-velikonoční.

Výstava Narcis
Ke každoročním výletům, na které
se naši klieti velice těší, patří také
výlet na výstaviště v Lysé nad
Labem. První jarní tématika nese
souborný název Narcis. Klienti si
zde mohou prohlédnout
nepřeberné mnopžství kvetoucích
rostlin, případně nějaké zakoupit.

Narozeninová posezení
Na přání klientů s radostí
pravidelně uskutečňujeme oslavy
narozenin, které mohou trávit v
domově seniorů jak s pozývanými
klienty, tak se svými rodinami či
blízkými.

Dne 20. března 2017 se v hale
domova seniorů uskutečnil
hudebně zábavný pořad s
písničkami divadla Semafor s
názvem
Na semaforu zelená,
ve kterém vystoupila JANA
KOUTOVÁ(vokalistka Hany
Zagorové a spolupracovnice
Jaroslava Uhlíře) spolu se
zpěvákem JAROSLAVEM
BENEŠEM.

Wild Africa
Pravidelným návštěvníkem
našeho domova seniorů je zoolog
Radek Klimeš, který je africkým
cestovatelem a zabývá se
ochranou divoké zvěře v africké
přírodě. Děkujeme za poutavé
vyprávění a za krásná vide a
fotografie.

Virtuální univerzita třetího
věku
Univerzita třetího věku opět
pokračuje dalším semestrem.
Jsme velmi rádi za zájem o tento
typ vzdělávání. Všem studentům
přejeme hodně sil a trpělivosti při
studiu. Aktuální informace je
možné zjistit v samostatné části
VU3V na našich stránkách.

