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Vážení a milí,  
„babí léto – léto na odchodě…“.  Letošní léto bylo opravdu krásné, horké,a to 
léto „Babí“ je takovým jeho pokračováním. Teploty se pozvolně snižují, ale 
jsou příjemné i povzbuzující. Je třeba se však mít na pozoru a toto období 
nepodceňovat. Často bývá zdrojem nachlazení. Užívejme si ho, ale přece jen 
přidejme nějakou tu vrstvu oblečení a jezme hodně ovoce s vitamíny.  
Náš nový výtah je už v provozu, přechodné období nedodělků se chýlí ke 
konci. Tuto velkou rekonstrukci završíme, doufejme zdárně, kolaudací  
a slavnostním otevřením. Během podzimu nás čekají ještě další opravy  
a rekonstrukce – opravy podlah v rámci domova, částečná výměna oken, 
oprava toalet na 1. patře, plynového kotle a komína a další. Bohužel  všechny 
opravy nejdou najednou  a hned, tak se snažíme dělat vše postupně  a snad  
i efektivně. S „rozjezdem“ výtahu jsme uspořádali i náš tradiční Lyský pětiboj, 
o který je z řad okolních domovů velký zájem a rádi se ho účastní. My jsme 
rádi, že můžeme udělat radost nejen sobě, ale i ostatním a ukázat jim,  
co všechno dokážeme. O něm se, mimo jiné, dočtete na stránkách nových 
Zámeckých novin.  
Rád bych Vám všem popřál krásný podzim a doufám, že se společně sejdeme 
třeba u podzimního táboráku. 
                                                                                             Mgr. Jiří Hendrich - ředitel 
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Červenec 

Výstava Květy 2018  

„Červenec - úrody blíženec...“ 

Prázdninové dny jsme přivítali 
návštěvou výstavy Květy 2018, kde 
jsme si mohli prohlédnout krásu 
nejen lilií, fuchsií, pelargonií, 
denivek, ale i dalších okrasných 
druhů v nádherných vazbách  
a aranžmá. 

                     Rádi jsme přijali 
                        pozvání na  
                        tradiční letní slavnost  
                        v CSM Mělník, 
tentokrát s názvem „Staročeská 
pouť“. Mohli jsme si vystřelit 
papírovou růžičku, vylosovat 
štěstíčko nebo si koupit perníček  
či keramický výrobek. Také jsme 
viděli žonglérské vystoupení 
kejklíře Rudy a k tanci a poslechu 
hrála Mělnická kapela – Lidový 
šraml. 

Letní slavnost v CSM 
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Tradiční letní akcí je koncert Hasičské dechové hudby Lysá nad Labem 
na nádvoří archivu. 

Koncert Hasičské dechové hudby 

Návštěva u Libušky 
Také jsme se vyjeli podívat  
za naší bývalou aktivizační  
pracovnicí, paní Libuškou. 

Počátky orchestru sahají do roku 1963. V současnosti mají cca 30 
stálých členů a další přátele a kolegy, kteří jim příležitostně pomáhají. 
Každoročně účinkují při různých příležitostech jak u nás, tak  
v zahraničí. 

Všem novým  
klientům přejeme  
příjemný  
a spokojený pobyt. 

"Vstávej synku, musíš do školy!" 
"Maminko, já tam nechci, oni mě 
tam vůbec neberou, smějí se mi... 
Opravdu tam musím jít?" "Musíš, 
musíš, vždyť jseš učitel." 

Vtip o škole: 
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Srpen 

„Nejsou-li v srpnu hřiby, 
nebude v zimě sněhu…“ 

Výlet na Jizerku 
Udělali jsme si výlet do našich 
oblíbených říčních lázní Jizerka.  
Jak jinak trávit taková horka, než 
pod slunečníkem se studenou 
limčou a pivkem v blízkosti vody.  
I tu jsme vyzkoušeli, nebyla ani 
moc studená :) Určitě se tam brzy 
vydáme znova. 

Věcné dary pro útulek 
Náš domov daroval vyřazený materiál společnosti SOS 
FOR PETS, Chlumec. Tento materiál bude využit  jako 
pomoc pro opuštěné a týrané psi a pro útulky pro zvířata.  
Poděkování patří panu řediteli za umožnění této pomoci  
a paní Haně Čermákové za organizaci celé akce.  
Poděkování patří i zaměstnancům domova,  
kteří se na sbírce materiálu podíleli. 
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Nejenom za příjemnou 
procházkou kolonádou, ale  
i na skvělou točenou zmrzlinu 
jsme ve čtvrtek 23.8.2018 
vyrazili do Poděbrad. Výlet se 
vydařil. 
  

Výlet do Poděbrad 

ZOO Chleby 
Na konci srpna jsme se 
vydali do ZOO Chleby, 
která byla založena v roce 
1997 na místě bývalé fary.  
Patřila k nejmenším v naší 
republice a za dobu svého 
trvání zaznamenala velké 
změny.  

Dosáhla i mnoha chovatelských úspěchů jako 
např. opakovaný odchov zoborožce nosorožčího, 
český prvoodchov satyra Temminckova, odchov 
koroptve pouštní nebo tetřívka kavkazského - 
světový prvoodchov. Za léta svého trvání si ZOO 
Chleby našla své příznivce, mezi něž patříme 
i my. 
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Září 
„Divoké husy na odletu - 
konec i babímu létu...” 

Dne 29. 8. 2018 se dožila 
úctyhodných 100 let naše 
klientka. Komorní oslava se 
konala v sobotu 1.9.2018. 
Gratulujeme a přejeme zejména 
zdraví a životní optimismus. 

Oslava 100.narozenin! 
Den letiště  
Letňany 

V sobotu 8. září jsme se poprvé vydali do 
Prahy na ,,Den letiště Letňany 2018“. Byl to již 
9. ročník a letos se konal u příležitosti 100. 
výročí založení československého letectva  
a 60 let od začátku výroby legendárního 
československého celokovového větroně L-13 
Blaník. Tento větroň se stal nejznámějším  
a nejoblíbenějším kluzákem světa.  

Na akci byla k vidění historická i současná letecká technika ve vzduchu i na zemi  
a pozemní ukázky Armády ČR, historických vojenských klubů a mnoho dalšího. 
Největším lákadlem pro fanoušky letectví bylo vystoupení originálních historických 
letounů nebo jejich věrných letuschopných replik. Dále se divákům představila 
poválečná výroba čs. letounů řady Zlín a mnoho dalších zajímavostí. Samozřejmě 
nechyběla ani letecká akrobacie. Den letiště se vydařil, a když to bude možné, pojedeme 
se podívat i příští rok. 
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Výstava Kůň 
Navštívili jsme tradiční 
výstavu Kůň a pokochali 
se nádhernými koňmi  
i spřeženími. 

je český státní svátek, který připadá 
na 28. září. Toto datum je zároveň 
svátkem sv. Václava, přemyslovského 
knížete, patrona Čech a Moravy  
a jednoho z tradičních symbolů 
českého státu. Svátek připadá na 
den jeho zavraždění asi v roce 935  
za účasti Václavova bratra Boleslava. 
Někdy se k tomuto datu také 
připomíná rok 995, kdy byla  
za Boleslava II. dobyta Libice  
a vyvražděna většina Slavníkovců, 
což v důsledku vedlo k upevnění 
raného českého státu.  

Den české státnosti  

Krevní msta na Libici 
Touha jednoho rozvětveného klanu po 
odškodném zastínila jakékoliv jiné 
právo. Nešlo o drama vysoké politiky, ale 
o soukromou při mezi dvěma 
příbuzenstvy! A třebaže se v osudný den 
ženy a děti Slavníkovců ukryly do kostela, 
masakru neunikly. Šlo o krevní mstu, 
obyčejné loupežné přepadení, proto 
musel být vyhlazen celý rod… 
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IX. ročník Lyského pětiboje, tentokrát s podtitulem:  
„Toulky po divokém západě“ 

I přes rozsáhlou rekonstrukci výtahu se letos přece jen uskutečnil již IX. ročník Lyského 
pětiboje, tentokrát s podtitulem: „Toulky po divokém západě“. 
Odpoledne 13. září vše vypuklo a začali se sjíždět osadníci ze spřátelených osad 
(okolních domovů pro seniory: Modrý kámen Mnichovo Hradiště, Domov seniorů 
Jenštejn, Domov U Anežky Luštěnice a Benátky nad Jizerou, Luxor Poděbrady, Centrum 
seniorů Mělník, domov pro seniory ANNA Český Brod, Domov  
pro seniory Nová slunečnice, Dům seniorů Mladá Boleslav a samozřejmě „domácí 
osadníci“ ). Nádvoří naší osady (areálu zámku) se zaplnilo indiány  
a kovboji v krásných kostýmech i vlastnoručně vyrobených. Klání mohlo vypuknout. 
Osadníci si mohli vyzkoušet rýžování zlata, hod lasem na býka, navštívili šamanku, 
procvičili paměť a vědomosti v kvízu s tematikou divokého západu a jako správní 
bojovníci si zastříleli z pistole. Bonusovým úkolem byla výroba a představení symbolů 
osad v podobě např. totemu či lapače snů. K tomu všemu se nádvořím nesli známe písně 
z westernovek. Nechybělo ani dobré jídlo – výborná grilovaná klobása a pití. Díky našim 
sponzorům byli osadníci obdarování i pěknými cenami. Díky patří také indiánu  
a indiánkám z lyské osady (z lyské radnice, sociálního odboru). Za rok opět na viděnou. 
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Vážení klienti Domova na Zámku! 
 

Na začátku července jsem nastoupila do Domova Na Zámku Lysá nad Labem  
do funkce Vedoucí sestry. Po počátečním seznamování se s provozem domova, 
s klienty a zaměstnanci jsem se rozhodla napsat pár slov do Zámeckých novin. 
Prostředí domova je velmi krásné, i přes nepříznivé stavební uspořádání, které 
neodpovídá potřebám vás, seniorů, si myslím, že je velmi dobře uzpůsobené. 
Vedení domova společně s bývalou vedoucí sestrou se snažilo usnadnit život 
v domově všem, klientům i personálu. Uvědomuji si, že bývalá vedoucí sestra, paní 
Hana Lajnerová, prožila v domově spoustu let a nechala zde kus sebe. 
V současné době pokračujeme v nastaveném režimu a do budoucna se budu 
snažit o zkvalitňování poskytované péče v domově. A to jak péče ošetřovatelské,  
to znamená péče všeobecných sester, tak péče přímé, to znamená pracovníků 
přímé péče. 
Jak jste si už jistě všimli, hodně se pohybuji po celé budově, někdy i zastupuji 
chybějící personál. Monitoruji dění v domově, řeším vzniklé problémy a případné 
stížnosti. Pokud se na mě kdokoliv obrátí, jsem připravena jeho podnět řešit.  
Neváhejte a kdykoliv se obraťte na personál, když se mnou budete chtít mluvit,  
oni mi váš vzkaz vyřídí, nebo mi vaše připomínky, náměty či pochvaly můžete 
sdělit při mých pravidelných návštěvách u vás. Tyto návštěvy budou pravidelné, 
jednou za 14 dní, každé první a třetí pondělí v měsíci, a začínáme 15. října,  
kdy za každým z vás ten den zajdu. Ale nemusíte se bát, zajímám se o vás každý 
den, kdy ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zjišťuji, jak se vám daří a co se 
v domově děje. 
V současné době se v domově objevilo akutní infekční kožní onemocnění. Jedná  
se o onemocnění, které, bohužel, může postihnout každého z nás, včetně 
personálu.  
V případě potíží nebo i jen nejistoty, jestli jste náhodou neonemocněli, se prosím 
kdykoliv obraťte na personál, není žádnou ostudou, pokud se u vás onemocnění 
projeví. Prvním příznakem bývají svědivé pupínky. V případě potvrzení nemoci je 
nutné plnit pokyny personálu a respektovat opatření, které je potřeba dodržovat. 
Společnými silami se nám vzniklou situaci jistě podaří zvládnout.  

Okénko vedoucí sestry 
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Brzy na viděnou  
Jak jistě víte, čekají mne milé „mateřské 
povinnosti“,  a tak bych se s Vámi všemi 
chtěla i touto cestou rozloučit. 
Přeji Vám hodně zdraví, pohody  
a spokojenosti a doufám, že se spolu 
zase brzy uvidíme.  
 
Vaše  Markéta  

A nyní, na závěr, pár slov o mně. Je mi 44 let, 
jsem z Mnichova Hradiště, Střední 
zdravotnickou školu jsem studovala v Mladé 
Boleslavi a v roce 2012 jsem ukončila 
bakalářské studium ošetřovatelství na Lékařské 
fakultě v Hradci Králové. Nyní studuji 
v Pardubicích magisterské studium 
ošetřovatelství na Univerzitě Pardubice. Jsem 
vdaná a s manželem máme celkem pět dětí – 
jeho, moje a naše . 
Ráda bych, aby bylo do každých Zámeckých 
novin pravidelně přispíváno z oblasti 
ošetřovatelství a přímé péče,  
a pokud máte nějaký nápad, co by vás 
zajímalo, dejte mi, prosím, vědět. 
Mějte krásný podzimní čas.  
Vaše Bc. Jaroslava Lochmanová, vedoucí 
sestra. 
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Konečně jsme se dočkali našeho nového výtahu. Je krásně prostorný, tudíž se 
nás do něj vejde mnohem více, než dříve a tím je přeprava osob velmi 
urychlena. Vzhledem k aktuální nemocnosti v našem domově jsme opět 
nuceni mnoho akcí zrušit. Nicméně jakmile to bude možné, vše si 
vynahradíme. Budeme se těšit na Křeslo pro hosta,  
na vystoupení mateřských škol, na Slovíčko s panem ředitelem a další.  
 

Pročítejte nástěnky, kde se dovíte,  
co se u nás v domově koná a chystá. 
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Co nás čeká v blízké době… 

Děkujeme za pochopení. 

Trénujeme paměť 
Najdi 7 rozdílů: 

Přejeme všem krásný barevný podzim  


