Vážení a milí,
dostává se Vám do rukou další vydání Zámeckých novin.
V našem domově jsme prožili další krásné období – konec léta, pestrobarevný
podzim a počátek zimy, která nás už nyní neustále překvapuje svými
proměnami. Prožili jsme mnoho zajímavého, výlet do pražské Zoologické
zahrady, a to s našimi dobrovolníky, Den otevřených dveří, Lázeňský den,
Křeslo pro hosta. Oslavili jsme vánoční svátky se spoustou krásných dárků od
šlechetných dárců. Doufáme, že Vám udělaly radost. Blížil se konec roku 2017
a přivítání roku nového. Jsem rád, že se v roce minulém, podařilo opět
zvelebovat náš zámek. Máme nový bojler a plynový kotel a spoustu dalších
pomůcek a potřeb, které ulehčují naše životy. I v novém roce máme v plánu
další opravy a investice. Pokud se vše podaří, budeme moci využívat nový,
prostorný a pohodlný výtah. Výstavba s sebou ponese určitá omezení, ale
doufám, že společnými silami toto období překonáme a zvládneme.
Budeme se také scházet na společných akcích. V nadcházejícím čase to bude
Zámecký – Valentýnský ples nebo Na Slovíčku s panem ředitelem. Těším se na
Vás a v novém roce přeji především pevné zdraví, chuť do života, klid
a pohodu.
Přeji Vám krásné zimní dny
Mgr. Jiří Hendrich - ředitel
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Srpen
„Co červenec neuvaří,
srpen nedopeče…“

Druhá polovina
prázdnin nám přinesla
krásné počasí,
a tak jsme grilovali, hráli různé
hry a bylo nám venku moc fajn.

Hraní pétanqu pod altánkem.

Také jsme si vyjeli do Říčních lázní „Jizerka“

Kdo chtěl, mohl se jít svlažit do řeky Jizery nebo si dát něco dobrého
pod slunečníkem.
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Abychom se nenudili,
vyrobili jsme si vlastní
dřevěné domino

Hraní domina má velký úspěch.
Děkujeme tímto firmě WOODmix
s.r.o. za poskytnutí materiálu.

Udělali jsme si výlet do Poděbrad
Jelikož byl o výlet do Poděbrad velký zájem, byli jsme tam dokonce
dvakrát po sobě. Zmrzlině a pravým lázeňským oplatkám neodolá
nikdo!
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Druhý Promenádní koncert Hasičské dechové
hudby z Lysé nad Labem
Slunečné nedělní odpoledne
27.8. 2017 přivítalo v atriu
Augustiniánského kláštera téměř
stovku návštěvníků, kteří přišli na
Zámecký
promenádní
koncert
Hasičské dechové hudby z Lysé nad
Labem pod vedením dirigenta Pavla
Stříbrného.
Jako
sólisté
se
představili
Alena
Moravcová,
Miroslav Radoch a? Poznáte třetího
zpěváka? 

Také jsme si udělali něco
dobrého k snědku
Variace pomazánek –
tvarohová s pažitkou,
sýrová a vajíčková.

Smažení topinek.

Víte, že:
Vejce je jeden z nejkvalitnějších
zdrojů bílkovin: bílek neobsahuje
žádný tuk ani cholesterol, většina
tuku v žloutku je zdraví prospěšná!
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Výlet do Mladé Boleslavi
Vydali jsme se do Mladé Boleslavi
do Leteckého muzea Metoděje
Vlacha. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí. Například, že Metoděj
Vlach se vznesl se svým
jednoplošníkem v roce 1912 a byl
to první Čech, který sestrojil
letadlo
vlastní
konstrukce,
poháněné
automobilovým
motorem a sám na něm vzlétl.
Samozřejmě jsme si nemohli
nechat ujít návštěvu automobilky
ŠKODA s historickým výkladem.
Muzeum automobilky čítá zhruba
340
exponátů,
mezi nimiž
převažují osobní vozy sériové
výroby, závodní speciály a další.
Určitě je na co se dívat.
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Budova leteckého muzea Metoděje
Vlacha je především mimořádným
tvůrčím počinem Ing. Arch. Michala
Hlaváčka, který se při zrodu projektu
nechal inspirovat tvarem
„neviditelného/stealth“ letadla
F-117 Nighthawk . Tím definoval
základní geometrický tvar objektu.

Maminka se rozhlíží po letišti a říká
tatínkovi: „To máme ale zavazadel,
škoda, že jsme s sebou nevzali
i klavír.”
„Na co klavír, prosím tě?”
„No, já jen, že na něm máme
položený letenky.”

Září
„Teplé září - dobře se
ovoci i vínu daří…“
Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem
23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost).
Letos nám začal podzim 22. září ve 22:02 hod. Staročeské označení
tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“. V září
začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce a brambor
dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých
zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní,
dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická.
28. září je den sv. Václava. Den státního svátku, do nedávné minulosti
den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí
k přezimování. V některých oblastech také končila roční služba čeledi
a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok. Na Plzeňsku
si čeleď ze svých řad volila chudého krále a královnu, kteří pak se
svými "dvořany" obcházeli ves a se zpěvem prosili o dary (vejce,
pečivo). Večer se pak v místní hospodě konala z výslužky hostina.
Smutné loučení.
Jakubová Antonie
Mikyska Jan
Kučerová Zdeňka
Beldová Marie
Havelka Josef
Koubková Růžena
Pikalová Marie

„Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv
jsme se obdivovali, trvá a potrvá
v očích všech a ve věčnosti časů.“ (Tacitus)
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Svatý Václav

Návštěva výstav Jiřinky 2017 a Kůň 2017
1.9. jsme shlédli krásné
jiřinky a mečíky na Lyském
výstavišti, v nové hale pak
např. výrobu šperků ze skla.

Jezdíme na houby

Anežské slavnosti
Benátky nad Jizerou

Jelikož byla houbařská sezona, ani
my jsme si nenechali ujít sběr hub.
Procházka podzimní přírodou,
s houbařením na Jíváku
a návštěvou divokých koní
v Milovicích, byla krásná. Vyrazili
jsme ještě podruhé, a to do lesů za
obcí Skorkov. Navštívili jsme Libušku
Koubovou a domu donesli plný
S velkou radostí jsme přijali košík. Udělali jsme si smaženici
pozvání na Anežské slavnosti a zbylo i na sušení.
do Domova u Anežky Benátky
nad Jizerou. Pro návštěvníky
byl připraven bohatý program
plný zpěvu a tance, výborné
jídlo i tombola. Samozřejmě
nechyběla dobrá nálada.
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Soutěž o nejhezčí
mobilní zahrádku

Natáčení filmu
u nás v domově
7. – 8. 9. 2017 bylo u nás
v domově opět živěji. Náš zámek
se stal útočištěm filmařů pro
natáčení scén k novému filmu
Jiřího Vejdělka – „Tátova Volha“.
Natáčení probíhalo v exteriérech
i interiérech. Kromě filmových
hvězd jako jsou paní Eliška
Balzerová, Hana Maciuchová
a Táňa Vilhelmová si ve filmu
zahráli i klienti a zaměstnanci
našeho domova. Svých rolí se
zhostili na výbornou, což budete
moci
posoudit i vy, jako
potencionální diváci.

Jak už jsme psali v minulém
čísle, zapojili jsme se do
soutěže o nejhezčí mobilní
zahrádku.
My
máme
zahrádky tři. Každé patro má
svou. Jedna zahrádka je na
terase na přízemí, je osázená
zeleninou a bylinkami, druhá
a třetí zahrádka je umístěna
na terase 1.patra. Druhá
zahrádka je také osazena
sezónní
zeleninou.
Do
soutěže jsme přihlásili třetí
zahrádku, jelikož nejkrásněji
narostla.

Děkujeme všem, kteří si dali tu práci a hlasovali pro nás. Ačkoliv
jsme se na prvních třech místech neumístili, neodradí nás to a
zahrádky na jaře opět osázíme 
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Soutěž „Člověče, nezlob se!“
v domově pro seniory - Luxor Poděbrady
Opět jsme se zúčastnili každoročního klání ve hře „Člověče nezlob se!“
v domově pro seniory LUXOR v Poděbradech. Naše družstvo ve složení:
paní Parmová, paní Valtrová, paní Goebeltová a pan Budjač se umístilo
na pěkném 3.místě. Gratulujeme.

Českobrodské hrátky 2017

Na slovíčko s panem
ředitelem

Také jsme obdrželi pozvání
do Domova Anna v Českém Brodě,
na jejich tradiční „Českobrodské
hrátky“. Disciplíny byly rozmanité:
petanque, kolo štěstí, čichový kvíz,
skládání puzzle atd. Atmosféra byla
výborná. Děkujeme za pozvání
a těšíme se na další ročník.

V pondělí 25.9. se na jídelně 2.patra uskutečnilo pravidelné setkání
- „Na slovíčko s panem ředitelem“. Účast byla hojná. Kdo se nemohl
z nějakého důvodu účastnit, může si přečíst zápis na nástěnkách.
Setkání se koná každé tři měsíce.
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Zámecký kaštanový had
Určitě jste si všimli, že před vchodem do
domova jsme „vykrmovali“ zámeckého
kaštanového hada. Děkujeme všem, kteří se
připojili a našeho „hada“ s námi tvořili.
Nakonec byl velmi dlouhý a tím jsme překonali
rekord. Minulý had – 75,5 m,
letošní had 215 m!!!

Přírodní rezervace
Milovice

Přivítali jsme
Nové klienty

Poprvé na světě mají návštěvníci
možnost vidět tři klíčové druhy
velkých kopytníků v jedné lokalitě.
Bývalý vojenský výcvikový prostor
Milovice, který se nachází mezi
městy Milovice a Benátky nad
Jizerou, se stal novým domovem
pro stáda zubrů, divokých koní
a praturů. Podobný pohled se
přitom lidem nenaskytl po celá
staletí, a možná i několik tisíc let.
V přírodní rezervaci Milovice se tak
čas vrátil zpět do doby pravěkých
lovců a prvních zemědělců.

Zimová Marie
Pánek Václav
Svátek Josef
Podhorská
Ladislava
Moravcová Marie
Vaňata Vratislav
Kellerová Květuše
Nováková Marie
Pašková Božena
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Říjen
„Čím déle vlaštovky u nás
v říjnu prodlévají, tím
déle pěkné a jasné dny
potrvají.“
Český název měsíce Října je odvozeno od jelení říje. V tomto měsíci
pokračuje podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví
posvícení…

Ve dnech 2. – 8.10.2017 se konal
9. Ročník „Týdne sociálních služeb ČR“
„Týden sociálních služeb“ jsme zahájili výpravou do ZOO Praha.
Ačkoliv jsme se báli počasí, nakonec se den vydařil, a to i díky firmě
Mireas, které děkujeme za finanční podporu a doprovod. Druhý den
nás čekal „Den otevřených dveří“. V rámci tohoto dne získali zájemci
základní informace o životě na zámku
a měli možnost si prohlédnout domov s ukázkami aktivizační
činnosti. Dalším dárkem v rámci "Týdne sociálních služeb" pro naše
klienty byl „Lázeňský den“. Opět jsme přizvaly pomocníky, a to
studenty SOŠ TOS Čelákovice a OHS Turnov. Naši klienti
i zaměstnanci si dopřáli služeb kadeřníka, manikúru, příjemnou
masáž rukou, mohli si pomocí ultrazvuku nechat vyčistit brýle, či
provést drobné opravy. Konec týdne jsme si zpestřili návštěvou
výstaviště Lysá nad Labem – výstavou Zemědělec a ve volných
chvílích jsme si doma hráli Domino nebo Bingo…
Na fotografie se můžete podívat na další stránce.
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Pečení jablečného závinu a ukončení kuželkářské sezony
Ve středu 11. 10. jsme si upekli
„štrůdl“. Jablečný, se skořicí na
zahřátí. Závin jsme roznesli po
domově, aby si na něm mohl
pochutnat každý.

Na poslední kuželky
a zakončení letošní sezony
nám kupodivu přálo počasí.
Odměnou byla zmrzlina.
Těšíme se na jaro až opět
oprášíme kuželník.

Křeslo pro hosta

13. 10. 2017 se konalo již VIII. setkání v rámci
projektu Křeslo pro hosta. Hostem byl
tanečník, baletní mistr, choreograf, herec
a zpěvák pan Vlastimil Harapes.
S panem Harapesem jsme se však neviděli
poprvé. V červnu letošního roku se stal i VIP
členem poroty při volbě Miss staré koleno na
lyském výstavišti. Toho dne se sál 1. patra
našeho domova zaplnil diváky jak z řad našich
klientů, tak i široké veřejnosti.
Pan Harapes vyprávěl o svém dětství,
profesním životě. Nechyběly videoukázky
z nejoblíbenějších baletních rolí, které se
zájmem komentoval. Přiblížil divákům i své
herecké zkušenosti. Závěrem přišel na řadu
i zpěv, četné dotazy diváků, autogramiáda
a nezbytné fotografování.
13

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskutečnily
20. a 21.10.2017.
Ve volbách zvítězilo hnutí ANO
2011, které získalo 29,64 % hlasů
a 78 mandátů. Na druhém místě
skončila ODS, jež získala 11,32 %
a 25 poslanců. Následovaná byla
na třetím místě Českou pirátskou
stranou s 10,79 % a na čtvrtém
místě SPD s 10,64 %. Obě tyto
strany
získaly
shodně
22
mandátů.
V
poslanecké
sněmovně
ještě
zasednou
zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL,
TOP 09 a Starostů a nezávislých.
Volební účast činila 60,84 % z
celkového počtu 8 374 501
registrovaných voličů.

V Lysé nad Labem získalo hnutí
ANO 2011 - 1 191 hlasů (25,48
%), Česká pirátská strana získala
666 hlasů (14,25 %) a ODS 613
hlasů (13,11 %).

Ocenění našeho klienta – pana Oldřicha Syrového – aviatika,
modeláře, leteckého instruktora a jednoho ze zakladatelů
letiště u Hořátve
Dne 25. 10. 2017 bylo radou města
Nymburk uděleno a předáno městské
vyznamenání – „Nymburský lev
II. třídy“ panu Oldřichu Syrovému,
a to za významné zásluhy o rozvoj
sportovního letectví na Nymbursku.
Pan Syrový měl z ocenění velkou radost
a předávání, z rukou starosty města
Nymburk PhDr. Pavla Fojtíka, se zhostil
důstojně a s noblesou.
Gratulujeme!
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Houbařská přednáška
pana Ing. Jiřího Baiera
Uprostřed houbařské sezony
přijal naše pozvání pan Ing. Jiří
Baier, který nám se zaujetím a
láskou přednášel o našich
houbách. Předem jsme nasbírali
i čerstvé houby, takže jsme si je
mohli podrobně prohlédnout i
osahat.

TAK SE ŽILO PŘED PADESÁTI LETY…
…aneb TO JSME MĚLI A VYHODILI
Takový byl název výstavy ve skanzenu
v Přerově nad Labem, kterou jsme na
konci
října
navštívili.
Protože
nejčastější slova návštěvníků při vstupu
do sálu byla: „To všechno jsme doma
měli a dávno (či nedávno) vyhodili“, byl
po skončení výstavy celý soubor uložen
do muzejních sbírek jako unikátní
svědectví o tom, jak se žilo v době tzv.
reálného socialismu. Viděli jsme
soubor těch nejobyčejnějších věcí hlavně
denní potřeby, které provázely průměrné
obyvatele vesnic a malých měst
v tehdejším Československu.
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Naše pomoc Ugandě
Díky šikovným rukám našich klientek se
zapojil náš domov i do pomoci chudým
lidem v Ugandě. Podnět k naší pomoci
dal p. Michal Příhoda z firmy APOS Brno.
Pan Příhoda nás sice původně navštívil
jako zástupce firmy s kompenzačními
pomůckami, ale mimo jiné se zmínil,
o organizaci - Bwindi Orphans o.p.s., ve
které řadu let nezištně pracuje. Tato
obecně prospěšná společnost se snaží
různými formami pomoci zvláště dětem,
sirotkům, v Ugandě.
Jedná se např. o adopci na dálku, ale i vybavováním školáků školními
pomůckami, zajištěním jejich vzdělání, dovozem ošacení a obuvi, či např.
dovozem pletených čtverců. Z těchto pletených čtverců 20x20cm, které pletly
i naše klientky, sešívají ženy v Ugandě zejména deky, protože teplota
v noci dosahuje mnohdy i hodnot pod bodem mrazu. Pokud je čtverců více,
vyrábí si z nich případně i kabelky a tašky, ze kterých mají radost. Naše pletené
čtverce má p. Příhoda odvézt do Ugandy právě v únoru 2018 a když se mu to
podaří, slíbil, že předání i zdokumentuje.

Díky vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu a pomohli udělat
radost dětem. Vždyť není nic krásnějšího než dětský úsměv.
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Listopad
„Když se Kateřina klouže,
potom Mikuláš
přeskakuje louže.“
Svatá Kateřina (Caterina), panna alexandrijská,
pocházející z bohaté rodiny, byla dívkou neobyčejně
vzdělanou, dokonce tak, že ve svých osmnácti letech
dokázala přemoci v učené hádce před císařem na
padesát pohanských filosofů a obrátit je na
křesťanskou víru. V českém kalendáři je sv. Kateřiny
25. listopadu.

Vystoupení pěveckého souboru
Cesmína z Mělníka

Rádi si občas pořídíme
něco nového
V listopadu k nám zavítali
s předvánočním prodejem
zboží obchodníci z Lysé. Dámy
i páni snad našli vše co
potřebovali od kosmetiky po
oblečení. I vánoční dekorace.

Hudebníci k nám
přijeli s pásmem
skladeb a písní
různých žánrů,
takže si každý
našel tu svou ,,zamilovanou“.
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Tradiční „Zámecké prozpěvování“
V neděli 26. 11. se uskutečnil tradiční
benefiční koncert - ,,Zámecké prozpěvování“,
který pro nás opět uspořádal spolek SONUS
Lysá nad Labem. Na koncertě vystoupil
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem pod vedením Petra Bajera a Smíšený
sbor sv. Cecílie Poděbrady pod vedením Ivany
Trnečkové. Na duši nás pohladily lidové písně,
spirituály, duchovní hudba a další.

Vánoční výstava na Krajském úřadu
Středočeského kraje

Těmito výrobky ze zámecké dílny jsme
se prezentovali na vánoční výstavě na
Krajském úřadu Středočeského kraje
v Praze.
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Koncert Evy a Vaška
Poslední listopadový den de u nás konaly
hned dvě akce. Bylo splněno přání naší
klientce – koncert ,,Evy a Vaška“. Toto přání
ji splnila redaktorka ČR Michaela van Erne
v rámci projektu - ,,Ježíškova vnoučata“.
Koncert měl velký ohlas. Nadšená byla nejen
paní Anna, která si koncert přála, ale koncert
byl velmi milým dárkem pro všechny
příchozí.

Tradice zdobení vánočního stromu
Vánoční stromek je ozdobený strom, obvykle stálezelený jehličnan.
Smrk, borovice, jedle.. Je jedním ze symbolů Vánoc. Tradice
zdobení stromku pochází z území dnešního Německa a původně byl
ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami. V 18. století se přidala tradice
zdobení hořícími svíčkami, které byly po nástupu elektrifikace nahrazeny
vánočním osvětlením. V domácnostech se zdobí malé stromky, které mohou
být také nahrazeny umělými stromky, zatímco ve městech se staví velké
vánoční stromy v průběhu adventu. V ČR nemá vánoční stromek dlouhou
tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském zámečku Šilboch. Nový
zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19.stol.
v bohatých pražských měšťanských rodinách. Vánoční stromky měly
ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. Podle tradice
a taky podle první zmínky se stromek také zavěšoval nad štědrovečerní stůl,
ovšem špičkou dolů.

Rozsvícení našeho stromečku
Po skončení koncertu jsme se odebrali
na nádvoří, kde jsme rozsvítili vánoční
strom. Dali jsme si výborný punč,
zazpívali koledy a začali se těšit na
Vánoce.
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Prosinec
„Když krtek ryje
v lednu,
končí zima
v květnu.“
V úterý 5.12. k nám do domova zavítal Mikuláš s nebeským
i pekelným doprovodem. Tuto návštěvu všichni přivítali s úsměvem.
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Vystoupení dětí
Celý prosinec nám
zpříjemňovali čas děti
z mateřských škol Dráček, Sluníčko,
Pampeliška, Čtyřlístek
a Mašinka a z družiny ZŠ
Bedřicha Hrozného. My
jim tímto děkujeme za
milá vystoupení.

Vánoční trhy
Celým prosincem nás
provází vánoční trhy
na lyském výstavišti.

Jako každý rok k nám i letos přišli Skauti
z Lysé a předali nám Betlémské světlo.
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Vánoční pečení

Sešli jsme se na tradičním pečení. Pekli jsme
vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, išlské
dortíčky. Cukroví krásně provonělo celý zámek.
Další dny jsme cukroví dozdobili a poté si
pochutnávali.

Zimní setkání
„Zimní setkání“ v prostorách zámku se již stalo
nedílnou součástí adventu v našem městě.
Organizátory této akce jsou Město Lysá nad
Labem, náš Domov Na Zámku a Spolek rodáků
a přátel města Lysá nad Labem. Ředitel domova
Mgr. Jiří Hendrich přivítal zástupce města Lysá nad
Labem – pana starostu Ing. Karla Otavu, PaeDr.
Věru Bodnárovou a Hanu Nesměrákovou
z Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví
a kultury. Dále předsedkyni Spolku rodáků PhDr.
Danu Papáčkovou a adventní setkání mohlo začít.
V programu bylo seznámení s osobou stavitele
a architekta Emila Prücknera, jehož práce se
dotýká historie klášterních teras, cihelny
kruhovky, nového hřbitova a kaple Husova sboru v
Lysé nad Labem. O tomto tématu velice poutavě a
zajímavě vyprávěla Mgr. Eva Zápalková z NPÚ,
která u nás nebyla poprvé. Potom následoval
koncert Šporkova tria.
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Předání vánočních dárečků
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří přinesli dáreček či přáníčko k nám
do domova, ať už v rámci "Stromu splněných přání" nebo "Ježíškových
vnoučat". Také k nám zavítali zástupci Lysé nad Labem, obce Sadská,
Brandýs nad Labem a Stará Lysá a předali všem pěkné a praktické dárečky.
K pohodové atmosféře přispěly i dárečky, které všem klientům s vánočním
přáním přišel osobně na štědrý den předat ředitel domova Mgr. Jiří Hendrich
s vedoucí sestrou Hanou Lajnerovou.
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Vánoční vytrubování
Vánoční
pohodu
Štědrého
večera umocnily i koledy
v tradičním podání Hasičské
dechovky z Lysé nad Labem, pod
vedením p. Kostrhouna.

Vystoupení hudební skupiny
Country Gospel

Také k nám v předvánočním čase
zavítala komorní část kapely
Country Gospel s písněmi
a vánočním rozjímáním.

Prosincové „Na slovíčko
s panem ředitelem“

Pan ředitel nás seznámil s projektem nového výtahu, informoval nás o nové
radní za sociální oblast na Krajském úřadu Středočeského kraje, paní Anetě
Heřmanové a upozornil nás na nadcházející prezidentské volby. Také byl
prostor pro Vaše dotazy, a tak pokud Vás něco zajímá, neváhejte a zeptejte se.

Na další debatu s panem ředitelem se můžete těšit v měsíci březnu
2018.
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Vánoční posezení

Každé patro si jako každý rok udělalo své vánoční posezení. Pil se čaj a punč
a mohli jste ochutnat všechny možné druhy vánočního cukroví. Hráli se
koledy, rozdávali dárečky a všichni jsme si společně v klidu poseděli…
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A už tu máme oslavu: Silvestr 2017!
Závěr loňského roku jsme oslavili opět velkolepě. Silvestrovská oslava
proběhla v duchu dobré nálady, úsměvů, dobrého jídla, veselých písniček,
soutěží, tance a vyprávění. O program se postarala skupina „Duo Adamis“. Už
dvacet let jsou spolu manželé Adéla Suchá a Milan Suchý. A to nejen jako
partneři, ale také jako muzikanti. Pod uměleckým jménem „Duo Adamis“
vystupují na celé řadě kulturních a společenských akcí. Zároveň v poslední
době patří mezi známé tváře TV Šlágr. Celým programem provázel pan Kaňka.
Závěrem jsme si společně popřáli především pevné zdraví, klid
a pohodu v novém roce s magickou „osmičkou“ na konci. Nechyběl přípitek
s „bublinkami“ a improvizovaný ohňostroj.
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Trénujeme paměť
Doplňte pranostiky:
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.

Na svatého Jiří……………………………………………
Svatá Anna…………………………………………………
Únor bílý……………………………………………………
Medardova kápě……………………………………….
Lucie………………………………………………………….
Na Tři krále…………………………………………………
Slunce peče………………………………………………..
Poznáte, co znamenají tyto symboly?
1.

4.

2.

3.

5.

6.

Správné odpovědi najdete na straně 28.
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Co nás čeká v blízké době…
V následujících dnech nás čeká Zámecký valentýnský ples, Křeslo pro hosta,
Na slovíčko s panem ředitelem, nezapomeňte na společné vaření, hraní Binga,
Domina, oslavíme MDŽ. Pravidlem jsou návštěvy lyského výstaviště a mnoho
dalšího… také nezapomeňte na pravidelné posezení při muzice v zámecké
kavárně, na kondiční cvičení, na čtení knih. Přijďte se za námi podívat do
zámecké dílny…

Pročítejte nástěnky, kde se dovíte,
co se u nás v domově koná a chystá.
Správné odpovědi ze strany 15:
Pranostiky: 1.…vylézají hadi a štíři. 2. ... chladna z rána. 3. …pole sílí. 4.
…40 dní kape. 5. …noci upije. 6. …o krok dále. 7. …..déšť poteče.
Symboly: 1. hotel, 2. invalida, 3. občerstvení, 4. nemocnice, 5. toalety,
6. zákaz kouření

Něco
pro zasmání
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