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  BBŘŘEEZZEENN  

--  ZZAA  KKAAMMNNAA  VVLLEEZZEEMM  !!    

  

              NNáázzeevv  mměěssííccee  bbřřeezznnaa  jjee  pprraavvdděěppooddoobbnněě  mmíínněěnn  jjaakkoo  

oozznnaaččeenníí  ssttaavvuu  ppřříírrooddyy,,  ddoobbyy,,  kkddyy  kkvveettoouu  bbřříízzyy..    NNáášš  

kkaalleennddáářřoovvýý  bbřřeezzeenn  bbyy  mměěll  bbýýtt  zz  ttoohhoottoo  ppoohhlleedduu  aažž  nněěkkddyy  vv  dduubbnnuu..  

DDrržžmmee  ssee  tteeddyy  rraadděějjii  nnaaššiicchh  sslloovvaannsskkýýcchh  ppřřeeddcchhůůddccůů,,  kktteeřříí  ssllaavviillii  

nnoovvýý  rrookk  vv  bbřřeezznnuu,,  ppřřii  jjaarrnníí  rroovvnnooddeennnnoossttii..  AA  ttoo  zznnaammeennaalloo  nnoovvýý  

žžiivvoott,,  zzaaččáátteekk  ppoollnníícchh  pprraaccíí  aa  jjaarrnnííhhoo  úúkklliidduu  vv  ssaaddeecchh,,  nnaa  vviinniiccíícchh  aa  nnaa  

zzaahhrrááddkkáácchh..  

          AA  jjaakk  jjee  ttoo  ss  ttíímm  ppřříísslloovvíímm,,  žžee  zzaa  kkaammnnaa  vvlleezzeemm??  TTaa  lleettooššnníí  zziimmaa,,  

kktteerroouu  jjssmmee  pprroodděěllaallii,,  ttoommuu  ooddppoovvííddáá..  JJeennoommžžee  mmyy  jjssmmee  nneelleennooššiillii!!    

PPřřiippoommíínnáámm  ppiillnnoouu  pprrááccii  zzrruuččnnýýcchh  kklliieennttůů  nnaa  eerrggootteerraappiiii,,  zzppíívváánníí  

ss  nnaaššíí  ŠŠppoorrkkoovvjjaannkkoouu  aa  pprraavviiddeellnnéé  lleekkccee  UUnniivveerrzziittyy  vvoollnnééhhoo  ččaassuu..  TToo  

bbyyllyy  nnaaššee  aakkccee  aa  ččiinnnnoossttii,,  kktteerréé  pprroobbííhhaajjíí  ppoo  cceellýý  rrookk..  MMuussíímmee  ssii  vvššaakk  

ppřřiippoommeennoouutt  jjeeššttěě  mmnnoohhéé  ddaallššíí,,  nnaa  kktteerréé  bbuuddeemmee  ddlloouuhhoo  vvzzppoommíínnaatt  

aa  ttěěššiitt  ssee,,  jjaakk  jjee  bbuuddeemmee  pprroožžíívvaatt  lleettooss..  PPoovvííddáánníí  aa  ssnníímmkkyy  kk  ttoommuu  

nnaajjddeettee  nnaa  ddaallššíícchh  ssttrráánnkkáácchh..  CChhttěěll  bbyycchh  zzddee  jjeennoomm  ppřřiippoommeennoouutt  nnaaššee  

vviinnoobbrraanníí,,  ppřřeeddvváánnooččnníí  vvyyssttuuppoovváánníí  žžáákkůů  llyysskkýýcchh  ii  vvzzddáálleenněějjššíícchh  

šškkooll,,  nnáávvššttěěvvuu  rraaddnníícchh  nnaaššeehhoo  mměěssttaa  ss  ddáárrkkyy  aa  ppřřáánníímm  kk  VVáánnooccůůmm  

aa  kk  NNoovvéémmuu  rrookkuu,,  BBeettlléémmsskkéé  ssvvěěttlloo  oodd  sskkaauuttůů..  NNeezzaappoommnněěllii  jjssmmee  aannii  

nnaa  jjuubbiillaannttyy,,  ffiillmmyy  pprroo  ppaamměěttnnííkkyy,,  vváánnooččnníí  vvýýzzddoobbuu  aa  rroozzjjíímmáánníí  

vv  kkaappllii  ssee  zzppíívváánníímm  kkoolleedd..  AA  ppaakk  vveesseellýý  SSiillvveessttrr  aa  ssvváátteekk  ssvv..  

VVaalleennttýýnnaa  ssee  ssrrddííččkkyy  aa  rroozzlloouuččeenníí  ss  mmaassooppuusstteemm  aa  kk  ttoommuu  kkoobblliihhyy..  

          PPoohhnnuullyy  ssee  ii  zzáálleežžiittoossttii  vvzzhhlleeddeemm  kk  vvýýssttaavvbběě  nnaaššeehhoo  nnoovvééhhoo  

ddoommoovvaa..  VVeeddeenníí  mměěssttaa  ooddssoouuhhllaassiilloo  vvyykkoouuppeenníí  oobbjjeekkttůů  aa  ttíímm  bbyy  ddooššlloo  

kk  ppoossuunnuuttíí  ssttaavvbbyy  ddáállee  oodd  ttěěcchh,,  kktteeřříí  nnáámm  mmoocc  nneeppřřeejjíí..    

SSppoolluu  ss  VVáámmii  ssee  nnaa  ttoo  mmoocc  ttěěššíí  

                                                                                                                      MMggrr..  JJiiřříí  HHeennddrriicchh,,  řřeeddiitteell  

                                                                            

  



Připomeňme si některé akce v loňském roce:       
Naše vinobraní 2. 12., s dobrým vínkem z Moravy. Zpívali jsme se 

Šporovjankou a jejími sólisty, tleskali jsme scénkám s moravskými 

motivy.                                                            

Blížící se vánoční svátky nám přivedly do zámku malé gratulanty –  

žáky základních i středních škol. Koledy jsme 

zpívali s nimi. Ale přišli i dospělí – radní města Lysé 

s dárečky a přáníčky. Mnozí z nás se s nimi přivítali 

jako se starými známými. Bylo to dojemné a milé.  

Dárek dostali všichni, i ti klienti, nepocházející 

z Lysé. 

Další, velice milou návštěvou, byli lyští 

skauti. Přinesli nám skutečné betlémské 

světlo, putující do naší vlasti z jižní 

Evropy. Kdo měl připravenou nějakou svíci či 

kahan, mohl si světlem připálit. Kromě 

toho nám skauti přinesli vánoční perníčky, 

velice chutné. 

Vánoční svátky si nelze představit bez povznesení se každého z nás nad 

běžné lidské starosti a zavzpomínání na školní 

léta, na Betlém 

v kostele a zazpívání 

těch překrásných 

koled, které si 

všichni pamatují. 

Narodil se Kristus Pán, veselme se. A tak naše 

lektorka Univerzity volného času připravila 

v zámecké kapli povídání o vánočních 

tradicích. A věřte tomu, kaple byla plna dojatých klientů. 

 



Všichni jsme se moc 

těšili na Silvestra. 

Pod taktovkou Špor-

kovjanky jsme začali 

Mašinkou a pak už zá 

zábava nebrala konce. 

Trošičku nás zamrzelo, že paní magistra Škodová je 

s námi poslední den. Tak jsme se s ní alespoň upřímně 

rozloučili. Ujistila nás, že se občas za námi zastaví. 

Připili jsme si dobrým moravským 

vínem k novému roku, ať už se nám                                       

konečně podaří výstavba nového 

domova. A pak už začal rej masek, 

scénky i tanečky na židlích. 

Musíme pochválit paní kuchařky za 

připravené delikatesy – 

jednohubky a jiné pochoutky. 

Zkrátka – bylo nám všem na 

Silvestra moc dobře. 

   Po Silvestru jsme plánovali další společenskou akci – zámecký ples. 

Různé okolnosti a onemocnění nám v tom však zabránily. Ale čas utekl 

jako voda a na dveře zaklepal svátek 

zamilovaných – sv. 

Valentin,letos ještě umocněný 

koncem masopustu. A tak 

jsme dne 16. února slavili obě 

tyto události společně. Nová 

nástupkyně po paní Škodové, paní Libuška Koubová, se 

s ostatními klienty pustila do výroby srdíček. Bylo jich hodně před dvě 

stovky. Každý klient si mohl srdíčko vzít a poslat někomu, koho si váží a 

má jej rád. Vedle toho zaměstnanci našeho domova „zasponzorovali“ 

bohatou tombolu, čítající přes sto cen. Každý los měl šanci vyhrát a tak 

všichni klienti kupovali losy ostošest. 

Ještě jedna událost vyšla na Valentýna, a to kulaté jubileum paní Jiřinky 

Jánské. Pan ředitel jí za všechny popřál a vyvedl k tanci.  



  Oslava sv. Valentýna byla skutečně vznešená. Zaměstnanci byli ve 

společenském obleku, Šporkovjanka ve svých 

„dresech“. Celou akci nám přišli pomoci 

zvládnout důchodci z města a od zahrádkářů. 

O významu a původu 

valentýnské oslavy a taky 

masopustu 

pohovořila 

naše lektorka UVČ paní dr. 

Kořínková. A pak byl tanec – mimo 

jiné i historických a pohádkových 

dvojic (Romeo a Julie, Radúz a 

Mahulena…). Po vylosování tomboly se rozdala srdíčka a koblihy. Nu a 

pak, ač neradi, jsme museli skončit. Paní Hlatká jako pohotová 

moderátorka všem poděkovala a slíbila vše opakovat za rok. 

 

   Co nás čeká do konce prvního pololetí? 
* Bude to především příprava a úspěšná prezentace nás všech na výs- 

   tavě  SENIOR 2010. To se týká nejen našich ručních výrobků, ale  

   i našeho stánku a vystoupení Šporkovjanky s programem. 

* Posledního dubna  k nám přilétnou čarodějnice.  Začátkem května          

   budeme stavět pro naše dámy májku. V měsíci červnu 

   - měsíci myslivosti – pozveme pana Vaňka z Pátku k povídání 

   o ochraně přírody. Ukáže nám zajímavá zvířata.     

* Průběžně budou probíhat práce na ergodílně,  zpívání, lekce UVČ, 

   canisterapie, oslavy jubilantů. Uvažujeme o veselé kuchyni. 

* Pokud by Vás něco napadlo, co bychom zvládli, navrhněte, budeme 

   se snažit to uskutečnit. 

   O všech akcích Vás budeme průběžně informovat na nástěnkách. Na 

velké nástěnce v přízemí sledujte fotografie z uskutečněných akcí. 
                                                            
    ZÁMECKÉ NOVINY. Informační tisk pro klienty Domova Na Zámku v Lysé nad Labem. 
Vychází v počtu pro jednotlivá podlaží Domova a k veřejnému vyvěšení s přístupem všem 
klientům a jejich návštěvám. Účelová publikace, nešířená na veřejnosti. Redakční rada: 
redaktor MVDr. Jan Kořínek, redakce: Hana Lajnerová, Eliška Policarová, Markéta 
Keřtofová, Mgr. Jiří Hendrich. 

 

 
 


