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Vážení a milí, 

dostává se Vám do rukou zbrusu nové vydání Zámeckých novin. Opět Vás 

budeme informovat o dění v našem domově. Společenských akcí a milých 

setkání bylo opravdu mnoho a všichni si je rádi připomeneme.  

Proběhlo mnoho oprav a rekonstrukcí a já Vám děkuji, že je přijímáte 

s pochopením a trpělivostí. Zima je za námi a čeká nás krásné jarní období. 

Příroda se probouzí do své krásy a začíná ukazovat svou moc. Čekají nás 

krásné svátky Velikonoc, kdy by mělo být jaro už v plném proudu.  

Pranostika říká: „Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny“. 

Proto Vás nabádám k procházkám na nádvoří a v zámeckém parku a ke 

sledování krás probouzející se přírody a živočichů v něm žijících. Pokud uvidíte 

vlaštovky – jaro je opravdu tady.  

Budeme moc rádi, pokud nám o svých zážitcích řeknete nebo napíšete. Rádi 

Vaše příspěvky otiskneme. S přáním krásného jara Vás zdraví 

                                                                                         

                                                                           Mgr. Jiří Hendrich - ředitel                                                               

 



Den otevřených dveří 

Na podzim loňského roku, a to 8. 10. 2013, jsme jako každoročně zorganizovali ,,Den 

otevřených dveří“, a to v rámci ,,Týdne sociálních služeb ČR.“  Navštívili nás nejen 

zájemci o naši službu, ale také naši příznivci a ti, kteří si chtěli náš zámek jen 

prohlédnout.  

V zámecké kavárně jsme všem, kdo měli zájem, poskytli spoustu informací spolu s 

propagačními materiály. Byla možnost nahlédnout do alb z našich akcí a přitom se 

občerstvit malým pohoštěním, které připravily naše 

kuchařky.    

Poté následovala prohlídka našeho domova, při které 

jsme hosty seznamovali s naší činností přímo při 

aktivizaci klientů – ruční práce v zámecké dílně, trénování 

paměti při luštění křížovek, hraní společenských her, 

posezení při muzice … 

Návštěva výstaviště 

Pokračoval náš běžný život. Navštívili jsme lyské výstaviště na 

výstavě „Exotika 2013“. Pestrobarevná přehlídka exotického 

ptactva nás očarovala stejně jako ostatní vystavovaná zvířata. 

Pomohli jsme zámecké kuchyni s loupáním česneku, u kterého jsme 

si hezky popovídali a zazpívali, a práce nám tak šla pěkně od ruky. 

Odměnou byly čerstvě nasmažené topinky. 

 

Podzimní akce 

Náš pravidelný ,,filmový klub“ nabídl ,,Babovřesky, Nejlepší člověk“ a jiné. Oslavili 

jsme jubilanty, navštívili 1. řemeslný jarmark, který se konal 12. 10. 2013 na 

náměstí Bedřicha Hrozného. V říjnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a každý, kdo měl zájem, měl možnost se voleb 

zúčastnit.   

Zahájili jsme ,,Univerzitu volného času“ s novou 

lektorkou paní Boženou Bacílkovou, která nastoupila jako 

dobrovolnice po PeadDr. Marii Kořínkové, které ještě 

jednou děkujeme za dlouholetou obětavou dobrovolnickou 

činnost. 

 



Vánoce byly přede dveřmi 

V listopadu jsme se pilně připravovali na adventní čas 

výrobou vánočních dekorací a dárků na prodejní výstavy do 

muzea Bedřicha Hrozného, Městské knihovny a na Krajský 

úřad. Kdo si už chtěl nakoupit nějaký dárek, měl možnost 

v nedalekých Krchlebech, do kterých jsme vyjeli v rámci 

podpory soběstačnosti.   

Adventní a vánoční čas je časem, kdy mají lidé k sobě blíž. Časem, kdy je dobré se 

zastavit a zamyslet se nad tím, co se podařilo, co by se ještě dalo zlepšit. 

Reminiscenční místnost 

Nám se podařilo získat nějaké finanční prostředky a 

závěr roku byl tedy v duchu velkých oprav části podlah 

a nákupů nových skříní, komod, sedacího nábytku 

apod. Naší velkou pýchou a radostí je zřízení 

,,reminiscenční místnosti“. Reminiscence pochází 

z latinského reminiscere – vzpomenout si, 

rozpomenout se, obnovit paměť. V nově zařízeném 

sále se pravidelně bude konat ,,Křeslo pro hosta“ a jiná 

setkání.  

Vánoční tradice 

Ale i přes rekonstrukci 

podlah náš domov ožíval 

a všude bylo kouzlo 

Vánoc cítit - vánoční 

výzdoba, adventní věnce, 

vánoční stromky, vůně 

cukroví… Zprostředkovali 

jsme, jako každoročně, improvizovaný prodej ošacení. 

Klienti si mohli nakoupit, tak jak byli zvyklí před nástupem do domova.  Přišel 

i Mikuláš s andělem a třemi pekelníky. 

Zimní setkání v zámeckém parku 

Již tradicí se stalo „Zimní setkání v zámeckém parku aneb 

úcta k historické kráse“, které jsme uspořádali ve 

spolupráci s Městem Lysá nad Labem a Spolkem rodáku 

města. Zámek byl krásně osvícen vánoční výzdobou a všude 



byl cítit klid a dobrá nálada. O restaurování ústřední vázy na nádvoří zámku nás 

informovala restaurátorka paní Tereza Korbelová a o rekonstrukci zámeckých teras 

paní Mgr. Eva Zápalková z Národního památkového ústavu. Dozvěděli jsme se 

spoustu zajímavých informací z průběhu oprav. Pak následoval koncert nově 

založeného „Šporkova dechového kvinteta“ pod vedením pana Milana Muzikáře. 

Zámeckým sálem se rozezněla renesanční hudba W. A. Mozarta a Antonína Rejcha. 

Celý večer jsme zakončili posezením v zámecké kavárně při dobré vánočce 

a „veselém čaji“.  

Vánoční vystoupení 

Vánoční atmosféru nám zpříjemnil folklorní soubor „Šáteček“ se svým krásným 

vystoupením. Navštívili nás zástupci Městských úřadů 

z Lysé nad Labem, Poděbrad, Sadské, Kostomlat nad 

Labem a předali drobné dárky s přáním krásných 

Vánoc svým rodákům, 

kteří žijí u nás 

v domově. Jako 

každoročně k nám 

Skauti z Lysé nad 

Labem přinesli Betlémské světlo. Nechybělo ani 

vystoupení dětského souboru „Fontána“ pod vedením 

Mgr. Lenky Kremlíkové. 

Vánoční atmosféru nám zpříjemnila „Hasičská dechová hudba“ z Lysé nad Labem, 

která mezi nás tradičně přišla na 

Štědrý den a hrála nám koledy. Bylo 

to moc hezké odpoledne. Studenti ze 

Střední školy oděvního a grafické 

designu uspořádali výstavu svých 

fotografií, které u nás bylo možné 

shlédnout od 11. 12. 2013 – 9. 1. 2014.   

A byl tu Silvestr a s ním nový rok 2014 

No a konec roku, jak jinak, jsme završili oslavou na Silvestra. 

Připravili jsme nějaké dobroty na mlsání, 

vyzdobili sál na 1. patře a rozloučení se 

starým rokem mohlo začít. Letos mezi nás 

přišla paní Boženka Nádvorníková 

s harmonikou, která svým vystoupením 

všechny pěkně naladila a Silvestr probíhal 



ve veselém duchu, tak jak má být. Následovalo vystoupení zaměstnanců, kteří ze 

,,šuplíku“ vytáhli staré písničky, které mají naši klienti rádi. Nechyběly ani patřičné 

kostýmy, aby iluze byla dokonalá a oslavy mohly pokračovat. Mohli jste tak u nás 

vidět třeba Ivetu Simonovou, Milana Chladila, Waldemara Matušku, Pavlínu 

Filipovskou, Josefa Zímu a další. Dokonce zazněla i árie z Prodané nevěsty a celého 

Silvestra provázeli dva maskoti – opičák a prasátko. O zábavu nebyla nouze, všichni 

jsme si zazpívali a kdo mohl si i zatančil. Se starým rokem jsme se rozloučili 

společným přípitkem a přivítali nový rok s přáním všeho dobrého.   

První akcí v novém 

roce byla  ,,Poutní 

mše svatá“, která se 

konala 4. 1. 2014 

v naší zámecké kapli 

za doprovodu písní J. 

J. Ryby v podání 

našich přátel, lyského Chrámového sboru u sv. 

Jana Křtitele. Kaple se rozezněla milými slovy kněze pana Pavla Porochnavce, plnými 

obdivu a povzbuzení. Kaple doslova praskala ve švech a krásný zpěv se rozléhal 

celým zámkem. Mše byla zakončena tříkrálovou sbírkou pro farní charitu.   

Život na zámku 

Pokračoval náš běžný život, každodenní aktivity – práce na 

ergodílně, trénování paměti, filmový klub, skupinové cvičení, oslavy 

jubilantů, společenské hry a další. V plném proudu je i „Univerzita 

volného času“ s paní Boženou Bacílkovou. Zajímavá témata s milým 

projevem vždy potěší. I v zimě nás 

navštěvují dobrovolníci. Zpívají si 

s námi, povídají, předčítají zajímavé 

knihy, vodí k nám své psí mazlíčky. Přijali jsme 

pozvání do MŠ Mašinka, ve které nám děti zahrály 

pohádku o Popelce, kterou 

samy nacvičily. 

Při jednom vzpomínkovém 

odpoledni jsme si připomněli životní příběh Jana Palacha, 

studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí.   

 



Navštívili jsme opět lyské výstaviště, 

tentokrát na výstavě „Chovatel“. 

Abychom nezapomněli svá kulinářská 

umění, sešli jsme se nad povídáním, 

písničkami a výrobě pomazánky. 

Přestože se posezení jmenovalo „Holky 

v akci“, přítomni byli i pánové a práce jim šla také pěkně od ruky.   

S příchodem nového roku nastal čas plesů, bálů a karnevalů. 

První veřejný český bál se konal na Starém městě v Praze v Konviktě v únoru 1840. 

V roce 1844 byl český bál uspořádán i v Plzni a místo slova ,,bál“, které pochází 

z řeckého ballidzein – tancovat, se začíná užívat název ples – slovo všeslovanského 

původu, které znamená radovat se.  

Zámecký Valentýnský ples 

I my jsme navázali na tyto tradice a uspořádali u nás 

tradiční Zámecký Valentýnský ples. Jeho přípravy 

vyvrcholily 11. 2. 2014 v odpoledních hodinách, kdy byl 

ples slavnostně zahájen. Přivítali jsme mezi námi i hosty 

z města a to Klub důchodců a Baráčníky. Ples byl zahájen 

parodovaným vystoupením Waldemara Matušky 

s Vladimírem Menšíkem. Doprovázelo je pánské 

osazenstvo našeho domova a s písničkou ,,Chytnem druhej dech“ všechny příjemně 

naladilo k tanci. O hudební doprovod se postaral pan Josef Homola, který hrál 

především zamilované písně jak už se na Valentýnský ples sluší a patří. Hudební 

doprovod sváděl nejen k tanci, ale i ke zpěvu a vzpomínání, jak to bylo za ,,našich 

mladejch let“.  

Dalším překvapením bylo vystoupení sportovního 

klubu TSK Dynamik z Lysé nad Labem. Malé 

sportovkyně vystoupily se svou soutěžní sestavou 

s názvem ,,Sestřičky“. Tradičně jako každý rok přijala 

naše pozvání Střední škola 

oděvního a grafického designu 

z Lysé nad Labem. Studentky této 

školy k nám přijely s módní 

přehlídkou, na které nám představily kolekci z vlastní dílny. Byla 

to nádherná podívaná.   

Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola, ve které se sešlo více 

jak 100 cen, o které se postarali především zaměstnanci domova. 

V průběhu celého plesu náš ,,Amorek“ roznášel valentýnská srdíčka s milými vzkazy 



a každý ještě dostal srdce – symbol Valentýna, upečené 

v naší zámecké kuchyni. Nikdo neodcházel s prázdnou. 

Valentýnský ples byl největší únorovou akcí, ale naše 

ostatní aktivity probíhají již s železnou pravidelností – 

společenské hry, muzikoterapie, univerzita volného času, 

práce v ergodílně. Nezapomněli jsme ani na výstavu 

„Stavitel“, kterou jsme navštívili v pátek 21. února.  

 

Co nás čeká v nejbližším období 

 bude opravdu náročný, protože naši soupeři už pečlivě V. ročník lyského pětiboje

trénují a chtějí si tentokrát odvézt palmu vítězství. Musíme pomáhat našim 
reprezentantům s přípravou a v samotném pětiboji držet všechny čtyři palce!  
Navštívíme krásné výstavy – Elegance, Narcis, Natura Viva. Ale hlavně se budeme 
připravovat na výstavu . Stánek a výrobky do Senior – Handicap: Aktivní život 2013

soutěže  připravíme za pomoci Vás všech. Šikovné ruce našich seniorů 2013

Zapojíme se, jako každoročně do doprovodného programu. 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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Přejeme Vám krásné dny. 


