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Vážení a milí, 

opět k Vám přicházejí Zámecké noviny a v nich spousta informací o „Životě na 

zámku“. 

I když si s námi počasí pohrává, léto je tu. Zámecká zahrada rozkvétá a ukazuje 

se ve své plné kráse. Proto se vydáváme na  procházky, na čerstvý vzduch, 

k načerpání pozitivní energie. 

Je za námi spousta krásných společenských akcí a příležitostí, jak se pobavit. 

Na následujících stránkách se dočtete, jak se nám povedl zrealizovat projekt - 

Křeslo pro hosta, jak se u nás v domově slavily Velikonoce. Jak probíhal rej 

čarodějnic, jak probíhal letos již V. ročník Lyského pětiboje - „v novém kabátě“. 

Pracujeme i na zvelebování našeho domova. Podařilo se nám ze dvou 

vícelůžkových pokojů vytvořit pět příjemných malých pokojů. Kdo je už nyní 

využívá, může sám posoudit. Malujeme, staráme se o travnatou plochu na 

nádvoří, pěstujeme květiny. Plánujeme opět výměnu zastaralého nábytku za 

nový, výměnu termoventilů u radiátorů, opravu zpevněné plochy na nádvoří.  

Držme si palce, ať se vše podaří  

Mně nezbývá než Vám popřát pevné zdraví a krásné léto. 

 

        Mgr. Jiří Hendrich - ředitel 

 

                                                          



Dobrovolníci vítáni 

Do třetího měsíce letošního roku jsme vykročili 

hezky zvesela. V sobotu 1. března nás navštívilo 

známé harmonikářské duo Fišeráci. Paní Marie a 

Pavel Fišerovi nám zahráli a zazpívali české, 

jihočeské, moravské, ale i trampské písničky.  

Další vystoupení následovalo několik dní poté, 

když mezi nás přišly děti z lyských mateřských 

školek ku příležitosti Mezinárodního dne žen. 

Dětí bylo tolik, že se nám do zámku skoro nevešly. Předvedly nám, jak jsou ohromně 

šikovné a plné života.  

 

Křeslo pro hosta 

V sobotu 22. března jsme v Domově Na Zámku v Lysé nad Labem uspořádali první 

přátelské posezení v rámci projektu ,,Křeslo 

pro hosta“. Našimi hosty byla patronka 

domova, herečka a dabérka paní Růžena 

Merunková a její manžel, herec a malíř pan 

Miloš Hlavica. Paní Merunková se v Lysé nad 

Labem narodila a má k ní vřelý vztah. Ráda 

se sem vrací a vzpomíná na léta zde prožitá. 

Na akci byla pozvána i široká veřejnost, a tak 

mezi publikem, které zaplnilo sál do 

posledního místa, bylo mnoho kamarádů 

a spolužáků, se kterými paní Merunková vyrůstala. Atmosféra byla velice přátelská 

a emotivní. Během téměř dvouhodinového posezení jsme se z poutavého vyprávění 

dozvěděli mnoho zajímavostí z jejich profesního i soukromého života. Na závěr nám 

prozradili, že v letošním roce oslaví 50. výročí sňatku. K tomuto významnému jubileu 

jsme jim ze srdce popřáli vše nejlepší a po zaznění jejich zamilované písničky jsme se 

všichni rozešli s pocitem krásně stráveného odpoledne s milými lidmi, jakými paní 

Merunková a pan Hlavica bezesporu jsou.   

 

Významné osobnosti 

V březnu jsme si připomenuli 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, 

který žil a působil v nedalekém Kersku. „Hrabalovo úterý“, tak jsme nazvali 



vzpomínkový den, kdy jsme si vyprávěli o životě tohoto literáta. Povídání 

pokračovalo v rámci „Univerzity volného času“ a to předčítáním úryvků z jeho děl 

a promítáním filmů „Postřižiny“ a „Slavnosti sněženek“. Další významnou osobností, 

kterou jsme si připomenuli byl Jan Amos Komenský, český pedagog a filozof, od jehož 

narození uplynulo 420 let.  

 

Jarní návštěvy a Velikonoce 

Ve čtvrtek 10. dubna jsme se šli podívat na 

lyské výstaviště, kde zrovna probíhala 

výstava „Narcis 2014“. Příjemně nás 

naladila a po zhlédnutí této výstavy bylo 

jasné, že očekávané jaro a teplé dny už jsou 

tady. K uvítání jara neodmyslitelně patří 

i návštěva Skanzenu v nedalekém Přerově 

nad Labem, kam jsme se vydali hned druhý 

den. Připomněli jsme si zde blížící se 

Velikonoce. Velikonoční výstava byla 

krásná a vzpomínky nám „naskakovaly“ 

jedna za druhou. Někteří z našich obyvatel stihli i návštěvy svých přerovských přátel, 

jiní zašli do cukrárny, kde si dali něco dobrého na zub. A to už tu byly Velikonoce. 

Přípravy na ně jsme zahájili velikonočním vařením. Zámecká jídelna se zaplnila 

klienty vybavenými zástěrami, kuchyňským náčiním a dobrou náladou. Vyráběly se 

velikonoční pomazánky a nazdobené chlebíčky všem moc chutnaly. Nechybělo ani 

povídání o tradicích tohoto svátku, promítání a veselé písničky. Bylo to moc hezké 

dopoledne. O velikonočním pondělí se domov zaplnil návštěvami a koledníky, pro 

které měly klientky i personál připravené sladkosti.   

 

Rej čarodějnic 

 Ve středu 30. dubna proletěl naším zámkem rej 

čarodějnic, který byl samozřejmě patřičně vybaven 

nezbytným náčiním. Tentokrát přiletěli i dva 

čarodějové. Hrálo se na kytaru a bylo veselo. 

Čarodějnický rej udělal radost nejen klientům, ale 

i dětem ze ZŠ v Toušeni, které přijely do 

zámeckého parku na kolech.   



Kuželkářská sezóna 

Slunečné a teplé dny začátku měsíce května 

nás přiměli k zahájení kuželkářské sezony 

2014. První klání již proběhla a další budou 

vždy každý pátek dopoledne za příznivého 

počasí. Všichni jste srdečně zváni, přijďte 

mezi nás!  

 

 

Generační setkání 

Před státním svátkem nás navštívily děti 

z mateřské školy ze Semic, aby nám zazpívaly 

a ukázaly, jak tvoří hezké výrobky z papíru. 

Mohli jsme si to také vyzkoušet a tak jsem se 

i něčemu přiučili. Byla to milá návštěva a těšíme 

se na další shledání.   

 

 

Lyský pětiboj 

Největší květnovou akcí byl již pátý ročník Lyského pětiboje. Ve středu 14. května 

k nám dorazili hosté z Domova seniorů Jenštejn, Centra seniorů Mělník, Domova 

U Anežky – Benátky nad Jizerou a Luštěnice, 

Domov Anna Český Brod, Baráčnická obec 

z Lysé nad Labem a samozřejmě naše 

družstvo. Proběhla nezbytná registrace, při 

které si každé družstvo vylosovalo barvu 

a pořadí, ve kterém se pak účastnilo 

soutěžních disciplín. Poté mohlo být 

sportovně – vědomostní klání zahájeno. 

Pětiboje se zúčastnilo 6 družstev a všichni 

plnili jednotlivé disciplíny s plným 

nasazením. Závodilo se v namotávání vlněného klubíčka tzv. ,,Hraběnčino klubko“, 

zpěv známé písničky ,,Po starých zámeckých schodech“, retro kvíz z různých oblastí 

a následovala ,,Šporkova penalta“ – kop míče do branky. Poslední disciplínou byla 

,,Kreativní tvorba – zámecký kostým“. Zámecký kostým si družstva zhotovila doma 



a zde jej jednotliví zástupci předvedli na malé 

módní přehlídce. Nad vším pečlivě dohlížela 

porota, ve které byli i zástupci Odboru 

školství, sociálních věcí, zdravotnictví 

a kultury městského úřadu Lysá nad Labem a 

to PaedDr. Věra Bodnárová, Ing. Tomáš 

Najmon, Bc. Zuzana Kučerová a paní Alena 

Uhlířová, kterým děkujeme, že naše pozvání 

přijali.  

 

O regulérnosti výsledků soutěže nemohlo být pochyb. Vítězové byli vyhlášeni, dostali 

ocenění za své výkony, ale vůbec nešlo o to, kdo zvítězí. Důležité bylo, že si všichni 

našli čas na toto setkání, na přípravu do soutěže. Strávili jsme hezké odpoledne, které 

jsme si všichni užili a už se těšíme na další ročník.   

 

 

Přednáška Městské policie 

Nevěnovali jsme se jenom zábavě. Také jsme absolvovali přednášku Městské policie 

z Lysé nad Labem. V pondělí 19. května 

naši klienti shlédli krátký spot na téma 

,,Nebezpečný věk“. Policisté nás 

upozornili na nekalé praktiky 

některých podvodníků a na nebezpečí 

domácího násilí páchaného na 

seniorech. Přednáška se líbila a 

doufáme, že se z ní naši klienti řádně 

poučili. Budeme se těšit na další 

spolupráci s Městskou policií.   

 

 

 

 

 



Volby 

V letošním roce se po pěti letech konaly volby 

do Evropského parlamentu. U nás v domově 

proběhly v pátek 23. května a kdo měl zájem, 

tak se zúčastnil.   

 

 

 

 

Co nás čeká v nejbližším období 

Budeme se připravovat na výstavu . Stánek Senior – Handicap: Aktivní život 2014

a výrobky do soutěže  připravíme za pomoci Vás Šikovné ruce našich seniorů 2014

všech. Příprava už byla zahájena a věřme, že se akce vydaří jako vždy.  
O všech akcích Vás budeme pravidelně informovat na všech našich nástěnkách. 
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ZÁMECKÉ NOVINY. Informační tisk pro klienty Domova Na Zámku v Lysé nad 
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s přístupem všem klientům a jejich návštěvám. Účelová publikace, nešířená na veřejnosti. 
Redakční rada: redaktor - Ludmila Hlatká; redakce - Mgr. Jiří Hendrich,  
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Přejeme Vám krásné dny. 


