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Vážení a milí, 
přivítali jsme nový rok 2019 a jsme v očekávání, co dobrého a smysluplného 
nám přinese. Já bych nám všem rád popřál především pevné zdraví, spoustu 
štěstí, přátelství a dobré pohody. 
V loňském roce se opět podařilo „ukousnout několik soust“ a zapracovat na 
modernizaci našeho domova. Máme krásný a prostorný výtah, nově vytvořené 
pokoje, spoustu pomůcek, opravené toalety a další. V prvních dnech nového 
roku se pustíme do dalších rekonstrukcí a oprav, malování. 
O tom všem se dočtete na stránkách Zámeckých novin. Rádi bychom, abyste se 
v domově cítili co nejlépe a bezpečně. Uskutečnili jsme spoustu společenských 
akcí, výletů, návštěv a přednášek, které se vám doufám líbili a my je pro vás 
děláme moc rádi. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, kteří se na jejich 
organizaci podíleli a také našim dobrovolníkům, kteří nám pomáhají „život na 
zámku“ vám zpříjemnit. 
 
S přáním krásných zimních dnů vás zdraví 
Mgr. Jiří Hendrich – ředitel 
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Říjen 

Komunální volby 

„Když dlouho listí nespadne,       
   tuhá zima se přikrade.“ 

Hned začátkem října jsme odvolili 
v komunálních volbách. V Lysé 
nad Labem zvítězila Česká strana 
sociálně demokratická  
s podporou nezávislých. 

Již tradičně jsme se zúčastnili 
turnaje ve stolní hře „Člověče, 
nezlob se“, kam jsme byli 
pozváni domovem pro seniory 
Luxor Poděbrady. Umístili jsme 
se na krásném třetím místě. 
Příští rok určitě rádi pojedeme 
zas!                   

Soutěž v Člověče,  
nezlob se v Luxoru  
v Poděbradech 
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Šachový turnaj 

Přivítali jsme nové klienty 

Jarmila Rajchrtová 
Dana Janečková 
Jana Křovinová 
Sidonia Neagová  
Josef Rybák 

Přejeme všem  
příjemný  
a spokojený pobyt. 

V našem domově odehráli druhý turnaj 
žákovské ligy děti ze šachového kroužku 
ŠK Joly Lysá nad Labem. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 19 dětí a dva junioři. 
Tohoto klání jsme se zúčastnili i my. 

Také jsme vyrazili na 
výstavu Exotika na místní 
výstaviště. K vidění byli 
lvíček s tygříkem, lemuři, 
chameleoni, plazi, krásně 
barevní papoušci a jiné 
ptactvo.  
Výstavu jsme si užili. 

Exotika 2018 

Všichni dnes známí bílí tygři jsou 
potomky tygřího samce 
odchyceného v roce 1951  
v indickém státě Madhjapradéš. 
Od té doby nebyl žádný bílý tygr 
v přírodě pozorován. 
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100 let od vzniku Československé republiky 
Ke 100. výročí vzniku Československé republiky jsme si  pro Vás 
připravili přednášku o životě za 1. republiky s názvem „Jak se žilo 
před sto lety“.  Mnoho zajímavých informací nám přišla povědět 
paní Ilona Baboráková.  

Petzoldův platan u nás v zámeckém parku 
V jihozápadním rohu terasy u našeho 
zámku roste velmi velký strom. Jeho 
název je platan javorolistý a dne 
13.12.2001  byl vyhlášen památným 
stromem.  Jeho stáří je odhadováno na  
129 let, obvod kmene je cca 286 cm, 
šířka koruny  18 m. Výška stromu  
v roce 2009 byla cca 16 m. Stáří stromu 
odpovídá  výsadbě v době, kdy zahradní 
architekt  Carl Eduard Petzold 
projektoval přestavbu parku pro barona 
Friedricha von Leitenberga v roce 1890 - 
91. 
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Listopad 

„Když krtek v listopadu 
ryje, budou na vánoce 
létat komáři.“ 

Naše vaření… smažení bramboráků a topinky 

Strouhání brambor nám dalo práci,  
ale výsledek stál za to… 

Posezení s kytarou 
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Předvánoční prodej  
Opět k nám přijel pan prodejce 
oblečení a dalších věcí. 
Jeho služeb jsme rádi využili a 
nakoupili si ... 

Společenské hry 
 
K našemu rozptýlení a příjemnému 
trávení času patří hraní 
společenských her. Mezi 
nejoblíbenějšími je Bingo, ale rádi 
hrajeme například i Domino nebo 
Člověče nezlob se! 



Loňský listopad byl druhý nejsušší 
v historii meteorologického 
měření. Za měsíc spadlo v Česku 
v průměru 18 milimetrů srážek, 
neboli 18 litrů vody na metr 
čtvereční. Horší byl pouze 
listopad roku 2011, kdy téměř 
nepršelo a průměrný úhrn činil 
pouze jeden milimetr.  
Zdroj: https://www.denik.cz 

Na výstavišti jsme mohli 
nakoupit dárečky pro své 
blízké a potěšit se 
předvánoční atmosférou. 
Ve stáncích prodejci 
nabízeli různé řemeslně 
vyráběné drobné radosti, 
textil i výrobky z rukou 
žáků základních škol. 
Opravdu bylo z čeho 
vybírat.  

Vánoční trhy na výstavišti 

Na závěr měsíce listopadu se  
rozzářil náš Vánoční strom 
a zámek se oblékl do vánočního 
kabátu. 
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Přišel k nám Mikuláš…  

Přednáška Dentální hygiena pro seniory 

O tom, jak je důležité nejen 
pravidelně, ale také správně provádět 
ústní hygienu nám přišly začátkem 
prosince poreferovat studentky VOŠ 
zdravotnické z Nymburka. 

Jaké zimy v prosinci, 
taková tepla v červnu. 



Ježíškova vnoučata 
 
Ježíškova vnoučata vznikla na podzim 
roku 2016. V roce 2017 se do organizace 
Ježíškových vnoučat pustil Český rozhlas. 
Oslovil stovky domovů pro seniory, 
zdravotnických zařízení a pečovatelských 
služeb. O projektu odvysílal velkou 
informační kampaň a řadu reportáží. 
Výsledkem je 13 084 doručených dárků – 
nejčastěji drobné věci – kosmetika, 
sladkosti, hry, oblečení, knížky, ale také 
elektronika. A mechanické a elektrické 
vozíky – těch bylo přes padesát.  A pak to 
byla přání.  Někdy trochu „bláznivá“, 
jindy relativně snadno splnitelná. Výlety 
do krajů dětství, návštěvy příbuzných, 
prohlídky památek, divadelní 
představení, ale taky například skok 
padákem… 
Projekt dobrovolně podporovala řada 
známých osobností - Karel Gott, Eva 
Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus, 
Lucie Bílá, Jiří Bartoška, Ewa Farna a  
další.  
(použito z www.jeziskovavnoucata.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V našem domově, také vnoučata štědře 
nadělovala a radost byla veliká. 

Vánoční pečení 

Umí si někdo představit Vánoce bez 
cukroví?  O sladké potěšení se 
postaraly vaše šikovné ruce. 

Extrémní dárek od Ježíškových 
vnoučat a splněné přání. Pan 
Syrový si splnil svůj sen a po 
dlouhých letech se opět proletěl 
letadlem. 
 

9 



10 

Strom splněných 
přání 
 
Mnoho dárků pro Vás 
bylo naděleno také 
prostřednictvím akce 
Strom splněných přání, 
která už je v našem 
Domově tradiční.  
Dárců, kteří chtějí udělat 
radost bylo požehnaně. 
Byli to jednotlivci, ale 
také například zástupci 
lyských škol.  

K příjemné 
atmosféře Štědrého 
dne přispěla 
Dechová hudba, 
tentokrát na nádvoří 
zámku. 
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14. prosince nás přijeli navštívit z věznice v 
Jiřicích s dárečky z jejich keramické dílny. 

Pan starosta z Lysé nad 
Labem zavítal na zámek a 
popřál obyvatelům krásné 
vánoce a hodně zdraví v 
novém roce 2019. 
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Zámecký Silvestr 2018 s Waldou Nerušilem 

Silvestr jsme oslavili už 28. prosince 2018 skvělým 
vystoupením zpěváka Waldy Vladimíra Nerušila, který 
nás potěšil evergreeny z repertoáru Waldemara 
Matušky. Po té jsme přivítali Nový rok 2019 společným 
přípitkem. 



Dopisy od příznivců: 
Naše výrobky dělají radost. 
 
Dobrý den, 
moc rádi kupujeme v knihovně výrobky od Vašich šikovných seniorů 
(hádám, že šikovných dam :)). A i když z letošního roku zrovna 
nemáme žádný nový přírůstek do sbírky, říkali jsme si, že by možná i 
vaše seniory potěšilo vidět, kde jejich výrobky končí. Posílám Vám 
proto fotografie dcerky, která si 
s nimi opravdu moc ráda hraje.  
Koník s ní spí často v posteli a sněhuláček  
(toho máme už nejméně 2 roky) měl  
být původně jen sezónní dekorace, 
 ale Andrejka  ho má tak ráda, že jej  
má v pokojíčku prakticky pořád :) 
  
Přejeme vám všem krásné Vánoce,  
pohodové svátky a  
hodně zdraví do nového roku! 
  
Stuchlíkovi 
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Výňatek z dopisu pana Jana: 
 

Dobrý den, 
Nejprve vám chci poděkovat za umožnění přijet k Vám. Stále mám  
před očima Váš a ošetřovatelky výraz v očích z výrobků,  
které byly od srdce. Dělat radost druhým mi přijde jako normální věc.  
Těch pár strávených minut s Vámi mi dalo velký příklad a velkou  
motivaci dělat věci, protože jsou správné a ne že z nich člověk něco má… 
 

 
Zasláno vězeňskou službou Jiřice 
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Okénko vedoucí sestry 

Chtěly bychom se s Vámi 
všemi rozloučit,  
popřát mnoho zdraví, lásky  
a pohody! Máme Vás rády!  
 
Vaše Jitka a Šárka.  

Vážení klienti Domova na Zámku! 
Nejprve bych Vám všem chtěla popřát hodně zdraví a spokojenosti nejen v roce 
2019.  
Zdraví bude velmi potřeba, protože, jak všichni již víte, náš domov postihla střevní 
viróza. Postihla nejen klienty, ale i některé zaměstnance. Jednali jsme i s Krajskou 
hygienickou stanicí, a  byla to opravdu střevní viróza. Museli jsme přistoupit 
k nepříjemným opatřením: zákaz návštěv v domově, zrušení všech společných akcí, 
uzavření kavárny, ergodílny  a co Vám všem asi nejvíc vadí, je dietní omezení. 
K dietnímu omezení jsme museli přistoupit u všech klientů. Přestože jste ještě 
nemuseli mít žádné potíže, mohly se u vás následně objevit a strava, kterou jste 
předtím měli, by  je mohla ještě zhoršit. Uvědomujeme si omezení, kterému jste 
byli vystaveni a strava vám bude kompenzována v následujících dnech a týdnech. 
 
Chtěla jsem vás ještě upozornit, že se blíží chřipkový čas. V případě potíží se kdykoliv 
obraťte na personál, budou vaše potíže řešit. Do té doby doporučuji hodně pít a 
hodně vitamínů.   
 
V uplynulých týdnech proběhly vánoční a silvestrovské akce, myslím, že byly velmi 
vydařené. Byla to krásná setkání nás všech, klientů i pracovníků a těším se na další. 
Přeji krásný zimní čas a hodně mrazivých dní (když je mráz, mizí nemoci ). 
 
Vaše Bc. Jaroslava Lochmanová, vedoucí sestra. 



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

Trénujeme paměť 

Přesmyčky názvů našich měst 

Přejeme vše dobré v novém roce 2019 

• Jezte vitamíny, posilujte organismy, čeká nás období ledu, sněhu a plískanic. 

• V únoru nás čeká sv. Valentýn. S ním máme již tradičně spojený Valentýnský ples. 

• Pravidelné akce na výstavišti v Lysé nad Labem. 

• Opravy a rekonstrukce: instalace automatických vchodových dveří, rekonstrukce 
toalet a koupelen, oprava podlah, zavedení tabletového systému ve stravovacím 
provozu a řada dalších. 

• V únoru se k nám také chystají žáci z dramatického kroužku  ZŠ J. A. Komenského s 
představením Malý princ. 
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„Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá  
v očích všech a ve věčnosti časů.“ (Tacitus) 

Smutné loučení. 

Věra Náglová 
Marcela Janečková 
Eva Stýblová 
Milan Srb 

Marie Dvorská 
Lidmila Strahlová 
Františka Jelínková 


