Zámecké noviny
Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem
červen - září 2014
Vznášející se pavučiny babího léta - poslední
pozdrav léta…

Vážení,
dostává se Vám do ruky další vydání Vašich „Zámeckých novin“. Přeji
Všem krásné počtení . Léto je za námi a podzim nás přivítal svou
pestrobarevnou náručí. Za poslední období se toho opět mnoho událo.
Žili jsme, podle mého názoru, bohatým společenským a kulturním
životem a uskutečnilo se spoustu oprav, vylepšení tak, aby se nám tu
společně lépe žilo. Děkujeme i Vám za podněty a připomínky. Věřte, že se
snažíme ze všech sil, jak fyzických tak finančních, Vaše náměty
realizovat. Před námi je „Týden sociálních služeb“ a tudíž i „Den
otevřených dveří“. Celý týden, jak jinak náš zámek opět více ožije. Rádi
bychom Vás pozvali na všechny plánované akce. Budeme se na Vás těšit.
Doufáme, že se Vám bude nový obsah „Zámeckých novin“ líbit. Sdělte
nám či napište Vaše příspěvky, které rádi otiskneme.
Krásné dny přeje Mgr. Jiří Hendrich
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Červnové
vzpomínání
Při krásných
písničkách
jsme si
připomněli
vynikajícího
zpěváka
Waldemara
Matušku.

Pomáháme našim kuchařkám
Veselé písničky nás provází při loupání česneku.
Ještě raději však konzumujeme výborné česnekové
topinky,
které nám opravdu moc chutnají.

Výstaviště – „Květy“
Ve čtvrtek 10.7.2014 jsme navštívili výstaviště
v Lysé nad Labem.
Moc rádi jsme si prohlédli krásnou květinovou
výzdobu. Mnozí z nás si zde koupili i drobnou
kytičku pro potěšení.

Vycházky do parku
Pokud nám počasí dovolí,
vyrážíme každý týden do krásného
zámeckého parku na procházky.
Vycházky si zpestříme
veselým povídáním, házením
míčem, motáním klubíček a jinými
sportovními aktivitami. Vždy se na
každou akci moc těšíme.

Velká akce – Senior – Handicap
Několik týdnů jsme se připravovali na,
pro nás prestižní výstavu
„Senior - Handicap“ , která se koná
pravidelně na výstavišti v Lysé nad Labem.
V ergodílně jsme vyrobili několik výrobků.
Mezi již tradičně
nejkrásnější patřily výrobky našeho
velkého šikuly p. J. Zumra.
Svojí „Tiffany“ technikou okouzlil nás
i všechny ostatní. Pavučinkové
ručně pletené dečky od paní Vitmanové
se zvláště líbily ženám. Paní Mádlová
nezklamala svojí kolekcí patchworkových
polštářů. Koláž od paní Semínové se též
líbila.
Celkově shrnuto – výstava se vydařila a již
se těšíme na příští ročník.

„Dráček“ a loučení
s předškoláky
Naše sociální
pracovnice s klienty
přišli pozdravit děti
z mateřské školy
„Dráček“. Jejich
hezký program je
potěšil.

Dobrovolnická odpoledne.

Každé úterý nás v rámci „Univerzity volného
času“ navštěvuje paní Bacílková. Rádi si s ní
povídáme a občas shlédneme i nějaký
zajímavý film.

První koncert znovu
obnovené zámecké
kapely
Kapela složená z našich
klientů zahrála všem
k poslechu a k tanci.
Sociální pracovnice nás
rozveselily svými tanečními
kreacemi.
Tyto koncerty se pro velký
úspěch budou určitě
opakovat.

Každoroční slavnost v domově pro seniory na Mělníku
Naši přátelé z Mělníka nás i tentokrát pozvali na svoji „Květinovou slavnost“.
I my jsme se pečlivě nachystali a přivezli své exponáty do soutěže. Vyrobili jsme si
papírové květinové klobouky, dále květinové polštářky a květinové koláže. Na
slavnosti se objevila skvělá herečka Ljuba Skořepová, která svým povídáním
a šarmem vlila nám dříve narozeným optimismus do duše.
Nám se na Mělníku moc líbilo.

Richard Adam
u nás na zámku
Již po několikáté nás
navštívil v půli
měsíce srpna
nestárnoucí zpěvák
Richard Adam. Jeho
písničky a povídání
se všem líbilo.
Ochotně všem
zájemcům
a ctitelkám
podepisoval své foto
a plakáty.
Pózoval i při focení
s naším ženským
osazenstvem.

Koncert v zámecké kapli
V rámci lyských hudebních slavností, jsme v naší kapli přivítaly
hudebníky z Prahy. Koncertu se zúčastnily naši klienti a též
posluchači z Lysé. Pro všechny to byl určitě úžasný zážitek.

My a pejskové
V rámci canisterapie jsme na
zámku přivítali čtyři krásné
pejsky. Spolu s nimi nás
navštívila budoucí dobrovolnice
paní Veronika Pivoňková a náš
údržbář pan Voborník se svým
Beníkem.
Pejskové a naši klienti se
okamžitě skamarádili.
Slečna Blanka, která k nám
chodila se svými dvěma
krasavci, má v současné době
mateřské povinnosti.

Ráno nad zámkem
Autor - Vladimír Drbout
Je ráno, nad obzorem
svítá,
člověk neví co bude zítra.
V jeho duši, mysli otázku
má, co je život?
Život je krásný dar,
ale vše konec má.
Slunce vyšlo nad zámkem,
člověk v duši krásno má,
člověk nový den přivítá,
jde životem dál.

V září se konalo několik společenských akcí. První z nich byla návštěva výstaviště
v Lysé nad Labem se zaměřením na knihy, květiny a topení. Dále následovala akce
v Českém Brodě – „Českobrodské hrátky“. Asi nejvíce jsme se však těšili na
autobusový zájezd do ZOO ve Dvoře Králové n. L. Zájezd se vydařil, počasí nám přálo
a zážitek z pohledu na exotická zvířata byl úžasný.

ZOO
Dvůr Králové
nad Labem
Výlet do lesa
Byli jsme na houbách
a poté jsme si pochutnali
na výborné smaženici.
Křeslo pro hosta

Táborák
A konečně jsme se
dočkali! Táborák
byl tady. Opékání
buřtů a zpěv
trampských písní
při kytaře. Užili
jsme si pěknou
zábavu a dobrou
chuť.

20. 9. 2014 se uskutečnilo již druhé
přátelské setkání v rámci projektu
„Křeslo pro hosta“.
Tentokrát naše pozvání přijal herec a komik
pan Josef Dvořák. Setkání bylo přístupné
i veřejnosti a proto se zámecká sál velice
rychle zaplnil. Smích, zábava, veselé
historky z natáčení a bohaté herecké kariéry.
Takové to bylo setkání. Už nyní se těšíme na
další setkání. A kdo nás tentokrát navštíví?
Nechte se překvapit.

Zámek v plném květu
Kvete nám balkón a daří se zde i rajčatům. Příjemné posezení
na terase v přízemí umocňují krásné muškáty a fuchsie. O květiny se nejvíce starají paní Martička
z přízemí a paní Graža z I. patra.

Zámecké proměny
Díky panu řediteli našeho domova u nás probíhají
úpravy ve stylu retro. Dokupuje se stylový nábytek,
skříně, stoly, sedačky i další technická vybavení, jako
jsou gramofony, radia, lampy, lustry, atd… Naši šikovní
údržbáři vše zvládají na výbornou. Provádějí také
stavební úpravy, opravy chodeb, místností i pokojů pro
naše klienty. Určitě jim patří za toto velký dík.

Co nás čeká…
V následujících dnech nás čekají volby do senátu a zastupitelstva,
připravujeme se na Týden sociálních služeb, ve kterém proběhne
Den otevřených dveří, plánujeme zahájení
Tanečního kurzu “na židlích“ a také například další společné vaření..
Přivítali jsme nové klienty
Kalistová Marie
Sajfrt František
Lacinová Gizela
Bělíková Ludmila
Birnerová Marie
Obejdová Jiřina
Kopečková Emilie
Psotová Oldřiška
Bartková Alena
Goebeltová Jana

Smutné loučení.
Cerha Václav
Kaimlová Ludmila
Pardusová Anna
Schulzová Anna
Janoušová Růžena
Kyselová Eva
Tanglová Zdeňka
Krejza Jaroslav
Raulová Zdenka
Trčka Oldřich

Přesmyčky zvířat
V následujících popletených slovech srovnejte písmenka tak, aby vám
vyšlo smysluplné slovo. Ve slovech jsou ukryta zvířata.

GYRT
SONL
ETROKÁRA MLAA
SOREŽOCON VAÝML

CHRUPAO
CHALTAN
NĚDKA

ŘETVET
SLYES
PRUHTS

Tajenka
Vojenský
povel

Textilní
vlákna

TAJENKA

Zvířecí
končetina

Blok
států
Balení
Ženské
jméno(15/8)
Zákop
Koupací
nádoba

Řešení tajenka: kanon.

Řešení: tygr, slon, ropucha, tetřev, otakárek, lama, lachtan, sysel, nosorožec, mýval, daněk, pstruh

