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Nová redakce, nové rubriky, nový kabát

Ilustrace: Jarin

Velikonoce 2022
Redaktor: Věrka

Svátky jara ... pučící stromy nabité
energií, zelinkavé louky, modrá obloha
a sluníčko, které začíná sílit a zářit po
zimním odpočinku.

"Hody, hody doprovody ..."
Známá to koleda, která patří
koledníkům, co chodí s pomlázkou,
ozdobenou pentlemi a košíky plné
vykoledovaných kraslic a dobrot.
Chlapi se na pondělní koledování pečlivě připravili a
nachystali si pomlázky z vrbového proutí.

Rozkvetlé bleduliště v zámeckých zahradách je symbolem jara přicházejícícho zase
po roce do Domova Dolní zámek.
Foto: dik

„Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.“

.
.
.
.
.
.
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PŘEDSTAVUJEME

KLUBY

Klub přátel čtyřnohých kamarádů
Rozhovor s paní Eliškou a pesanem Kubou

Nabídka socioterapeutických a
volnočasových aktivit
Redaktor: Marinek

Redaktor: Jirka

Paní Eliška je pracovnicí našeho
zámku a bez doprovodu
věrňáka Kuby si jí nedovedeme
představit.
Kuba je psík plný energie, elánu
a hlavně náš společný kamarád.
Poprosil jsem paní Elišku o
krátký rozhovor: Hnědočerný
obranář našeho bydlení se
narodil na Ranči Čihadlo, je to
Český Dub, Liberec. Narodil se
31.12.2020 , před jedním rokem
a čtyřmi měsíci. Mají tam ještě
13 koní a pár dalších krysaříků.
Ve dvou měsících vážil 76 dkg.
Co baští nejraději - mlsá
piškoty. Oblíbená hračka plyšáci, pomeranče a balónek.

Ilustrace: Jarin

Rozjelo se mnoho klubů, pro muže i ženy,
mladší i starší, akční i pohodáře… zde je
fotografie od pracovnice Moniky, která vede
Klub pletení, šití a háčkování… to máme pěkné
polštářky, že? Všichni jste zváni! Přijďte tvořit!

Koníček, hobby, záliba… určitě
každý z nás najde alespoň jednu
věc, kterou dělával nebo dělá stále
rád. Už od raného dětství jsme
navštěvovali kroužky – tanec, zpěv,
rybářské, modelářské, dramatické,
sportovní, jezdilo se na závody,
chodili jsme na Skauta atd.
Abychom rozšířili nabídku
takových aktivit i u nás, v prvním
čtvrtletí roku 2022 začali naši
pracovníci zakládat kluby. V tuto
chvíli máme 13 pravidelných klubů,
které se opakují a pravidelně vás o
nich formou letáčků na nástěnkách
informujeme. Mrkněte se na
současnou nabídku:
 čtenářský klub,
 kutilský klub,
 klub zahrádkářů,
 klub pletení, šití a háčkování,
 klub přátel čtyřnohých
kamarádů,
 dámský klub,
 klub společenských her,
 „Modrý kříž“,
 klub vaření,
 šipkařský klub,
 hudební a taneční klub,
 turistický klub,
 relaxační cvičení s balóny.
Zároveň je možnost libovolně, dle
vašich časových a chuťových
možností, navštívit naší aktivizační
pracovnici v Keramické dílně. Její
týdenní nabídku činností najdete
na obvyklých místech. Můžete
docházet tedy jen tehdy, kdy je pro
vás téma zajímavé. Chystáme
obnovit Sportovní hodinku – brzy
vás budeme informovat.
Zleva:
pečení pizzy klubu
vaření dne 17.3.2022,
tréning šipkařského
klubu dne 22.3.2022,
výlet turistického
klubu dne 17.3.2022
za bunkry v okolí.
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ZÁVISLOSTI

Adiktologické a podpůrné
skupiny v domově Dolní zámek
PONDĚLÍ
Podpůrná skupina
Mediátor: Jan Jílek
ÚTERÝ
Adiktologická skupina
Adiktolog: Bc. Zuzana Procházková
ČTVRTEK
Adiktologická skupina
Adiktolog: Mgr. Olga Trunečková

15:00 hod

13:00 hod

14:30 hod

Čas individuálního rozhovoru určuje adiktolog. Setkání
jsou nově na pokoji č. 1 na Resocializačním oddělení.
SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR
Měsíc

únor
březen
celkem
pořadí

Resoc. odd.

Syndrom dem.

Odd. se
zvýšenou p.

+15 bodů
+38 bodů
53 bodů
1.

+24 bodů
+16 bodů
40 bodů
2.

+9 bodů
+6 bodů
15 bodů
3.

Celoroční soutěž tří oddělení
redaktor: Marinek

V měsíci únoru bylo vyhlášeno první kolo nové a
v domově ještě nevídané soutěže, do které jsou zapojena
všechna oddělení Domova Dolní zámek a trvá celý rok.
Únorové téma bylo „Koronavirus“ – vtipně ho
pojmenovat a znázornit. Vítězem se tehdy stalo
oddělení syndromu demence v nižším věku (foto
vlevo). Zadání pro měsíc březen bylo vedoucími
pracovníky určeno jako Velikonoční dekorace a
výzdoby. Podívejte se, jak se zadání chopilo
Resocializační oddělení, které tentokrát vyhrálo.
Vítězem únorového kola se stalo oddělení syndromu
demence v nižším věku.

Putovní pohár, který bude vždy zdobit
vítězné oddělení po dobu jednoho roku, je
již ve výrobě. Právě se mu věnují skláři
z okresu Jablonec nad Nisou – určitě znáte
pojem „Jablonecká bižuterie“ nebo módní
návrhářku Blanku Matraggi, která na SUŠS
v Železném Brodě studovala obor brusič/ka
skla.
Tak držíme palce v dalším měsíci – zadání
na duben je výroba čarodějnice (min. 100
cm), termín výjimečně již 29.4.2022!

Vsadili na jednoduchost a přírodní materiály. A to se vyplatilo!
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SPORTOVNÍ OKÉNKO – JAK TO VYPADÁ S FOTBALEM V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
redaktor: řič

Fotbalový okresní přebor mužů hraje 13 týmů. Po
odehrané podzimní části soutěže a prvním jarním
kole je mužstvo Slavoj Teplice nad Metují na 7.
místě s 20 body, první tým Velká Jesenice s 28 body
a druhý Stárkov s 27 body. První jarní utkání
Teplice venku na hřišti Červeného Kostelce "B"
vyhrály 0:2, v 17. kole 8.4. hostí Teplice Hronov, v
16. kole hostí doma v odloženém utkání mužstvo
Velichovek a v 18. kole dne 16.4. zajíždějí Teplice
do Dolan.

Okresní přebor mladších žáků s účastí 7 týmů
teplickým hochům příliš nevychází. Po podzimní
části soutěže skončili chlapci bez jediného bodu
na posledním místě tabulky, kterou vede družstvo
Zábrodí/Babí bez ztráty bodu s 24 body. Ve 12.
kole je derby Police - Teplice dne 9.4., poté 13. kolo
dne 16.4. Meziměstí - Teplice, aby se pak odehrál
první jarní domácí zápas teplických dne 23.4. ve
14. kole, a to proti silnému soupeři (lídrovi
tabulky) - Zábrodí/Babí.

KULTURNÍ OKÉNKO – VÍTÁNÍ JARA, VYNÁŠENÍ MORANY
Foto: řič

Uživatelé resocializačního oddělení ve spolupráci
s pracovnicemi ztělesnili Moranu/smrtku, symbol
zimy. V úterý 5.4. jsme ji vynesli a vítali jaro. Nikdo
jí neřekl jinak, než Máňa nebo Muréna. Svůj konec
našla u hasičské zbrojnice, v toku řeky Metuje. Byla
podpálena a utopena. Zimo, táhni už pryč!
Za sluníčko, bez pomlázky,
neuplétej dlouhé copánky,
občas se ti vrátí, i s opratí,
ne na sebe, nevymění za koně,
může si hrát třeba na „kouboje“.
Vpravo: Momentky ze cvičení v nové tělocvičně na hospodářské
budově, z tréningu šipkového klubu a z výroby kožených náramků
kutilského klubu. Kutilové a zahrádkáři již mají svou novou dílnu.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA REDAKTORKY VĚRKY

ozdobené vajíčko
činnost zdobení vajíčka
chodíme s ní koledovat
nutný na výrobu pomlázky
dává nám vajíčka
proutek bývá z ….
ušaté zvíře - symbol Velikonoc
období, kdy se slaví Velikonoce
samec od ovce
pečeme jej na Velikonoce

Pravidla: Chcete-li se účastnit soutěže, vyluštěte
křížovku a i s vaším jménem ji vhoďte do připravené
schránky v přízemí zámku (u nápojového automatu).
Jen tak budete zařazeni do slosování. Soutěžíme o pěkné
věcné ceny. Své odpovědi vhazujte vždy do 10. dne v
měsíci – před uzávěrkou dalšího čísla. Losovat bude
náhodný člen redakce. Jméno výherce uvedeme
v následujícím vydání v rubrice „Soutěž“. Držíme vám
palce!

Oslavy Velikonoc mají velmi starou tradici. Všichni víme, že jsou spojeny s barvením vajíček, pečením
beránků a také velikonoční koledou. Často jsou nazývány jako …………………… (tajenka).
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TRADICE

Masopustní průvod
redaktor: Věrka

Poslední záchvěvy zimy a dlouho očekávané jaro a s tím pěkný, sluncem zalitý den 16.3.2022.
Trochu chladna nikomu nic neudělá a tak i my jsme se vystrojili do ulic s velkou parádou!
Vymóděných účastníků byla spousta.

ANKETA O NEJLEPŠÍ MASKU

redaktor: Věrka

JAK SE U NÁS HLASOVALO?
NEJVÍCE SE LÍBIL ČERT!

Pořadí:
1. ČERT
2. MANŽELÉ
3. PACIENT
4. TRESTANEC
5. ČERTICE
6. PIKA-PIKA
7. KOVBOJKA
8. AMERIČAN
9. KVETINÁŘKA
10. OPRAVÁŘ

Podoba čerta, to k panu Petrovi patří, asi nic lepšího nešlo vymyslet!
Petr je rarach a maska mu patřičně šikla a sedla.
Poprosili jsme našeho ďáblíka o chvilku času, zda by pro náš Zámecký
měsíčník neposkytl krátký rozhovor. Čertík souhlasil, paráda...
Petr prý vylezl z potoka (Labe) v Jaroměři (soutok Labe a Metuje). Narodil
se ve znamení vah v dávném roce.
Měří 158 cm a váží 60 kg. Barva očí - hnědá, vlasy husté, samé stříbro.
Jeho masku vymyslela vedoucí dílny paní Šárka. Děti nemá - neví o nich.
Zájmy: malování, stolní hry, procházky přírodou, hrál na trumpetu v
kapele "Skupina pana Hlavatého".
Vzdělání: Učiliště Hradec Králové, vyučený zedník.
Jak jsi tu dlouho: už chvilku jo, asi 3 roky.
Jak se Ti tu líbí: občas jo, když je tu hodná sestřička a Honzík.

Vtip pro zasmání redaktora JuraK:
Jdou dvě sušenky přes cestu. V tom jednu přejede auto. Ta druhá sušenka jí povídá: "Prosím tě, pojď a
nedrob!"
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HOROSKOP PRO OBDOBÍ 15.4.-15.5.2022
Redaktor: Věrka
Ilustrátor: Jarin

Kozoroh

22.12.-20.1.

Rak

Finanční situace by měla být ustálená. Váš
vnitřní hlas má velkou sílu, proto ho
používejte moudře. Nabádá Vás také
k poznání a zážitky – proč ne – co takhle vyjet
vlakem do města?

Vodnář

21.1.-20.2.

Pravděpodobnost, že se dostanete do
finanční tísně, je téměř mizivá. Vaše
úspory vám k tomu pomůžou. Vyražte si
z kopýtka a zajděte za kulturou – třeba do
divadla či kina.

Lev

Dokud si nebudete kupovat drahé věci,
které jsou k ničemu, budete finančně
prosperovat. Když už investovat, tak do
kvalitních slunečních brýlí a opalováku –
s přicházejícím sluníčkem bude potřeba!

Ryby

21.2.-20.3.

21.3.-20.4.

Panna

21.4.-21.5.

Váhy

22.5.-21.6.
Tento měsíc se dostanou do popředí vaše
dluhy. Pokud najdete řešení, jak své dluhy
splácet, bude lépe. 17. duben je čas na rande,
ušetřete si pro tuto příležitost peníze a udělejte
své polovičce radost.

23.9.-23.10.
Výdaje zruinovaly vaši peněženku. Co
takhle najít si vedlejší příjem a rozpočet si
měsíčně obohatit? Volného času mají Váhy
letos více než je obvyklé. Zeptejte se
nejbližších na možnost přivýdělku.

Štír

Pokud funíte tak, jako opravdový býk, ať při
cestě do konce či na rovině, je na čase
zamyslet se nad svou fyzičkou. Tělo Vám to
štědře oplatí. Zkuste týden bez cukru,
cigaret a přidat trochu zdravého pohybu.

Blíženci

23.8.-22.9.
Pokud nevíte, jak peníze investovat, 22.4.
je ideální čas koupit si nové jarní boty a
vyrazit na procházku do nejbližšího okolí.
Chce to více pohybu! Budete se určitě cítit
lépe.

Z finanční stránky se Beranům bude letos
velmi dařit. Pokud se chystáte někomu půjčit,
pořádně to promyslete. Pravděpodobnost, že
se vám peníze vrátí, je tentokrát mizivá.

Býk

23.7.-22.8.
Jako lvi žijete rádi dobrý život a chlubíte
se svým bohatstvím. 12. dubna bude na
váš účet smutný pohled, velmi utrácíte.
Utahněte opasky a do peněženky šupinku!

Uplavali jste kontaktu se svými přáteli, a ti
vás postrádají – kupte jednu Teplickou
čumkartu a pošlete jim pohled. Místní
krásy přírody můžete objevovat i Vy – co
takhle odpolední procházka?

Beran

22.6.-22.7.

24.10.-22.11.
Pokud dáte na svou intuici, budete moci
získat velké částky a zajet na pěknou letní
dovolenou. Důvěřujte svým pocitům!
Teplotám pod nulou odzvonilo – kupte si
nový letní outfit, ať jste připraveni!

Střelec

23.11.-21.12.
Vaše finanční situace bude stabilní,
nemusíte se ničeho obávat. Ovšem chtělo by
to zamyslet se více nad svým zdravím a
dopřát tělu zaslouženou péči. Potřebovali
byste si více mazat ruce krémem.
Svůj svátek oslaví všichni, kteří se jmenují:

Narozeniny brzy oslaví:
pan Jiří Šmída (64)
pan Zdeněk Vachek (77)
paní Věra Vaňková (75)
pan Jiří Štěpánek (62)
Přejeme Vám svěžest a zdraví,
ať Vás život stále baví.
Splnění všech tajných přání,
krásné sny až do svítání.
Přeje vaše redakce.

Jiří (24. dubna)
Marek (25. dubna)
Jaroslav (27. dubna)
Stanislav (7. května)
Vilém (28. května)
Redakce Zámeckého měsíčníku, která má sedm
redaktorů a ilustrátora, se schází 1x týdně,
v rámci klubu Fiktivní firma.
Své náměty, připomínky, výsledky soutěží či
anket, můžete předávat redakci osobně,
vhazovat je do schránky umístěné v přízemí
hlavní budovy a nebo nám je zaslat e-mailem
na adresu: zameckaredakce@gmail.com.
Uzávěrka dalšího čísla je 11.5.2022.
Do rubriky „slavíme“ vás uvedeme pouze
s vaším souhlasem.
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Aprílové žertíky
redaktor: Věrka

Jedinečná šance, kdy si můžete z někoho
vystřelit. To se může stát jednou ročně – 1.
dubna. Tento den je v České republice spojen
s různými
žertíky
a
také
s malými
zlomyslnostmi. Není to přímo náš, český svátek,
i když nám humor vůbec není cizí. Tyto
zvyklosti už se táhnou někdy od 16. století.

Tento zvyk k nám dorazil z Francie, tam tato
tradice vznikla už roku 1564. I teď je ve Francii
velmi oblíbená. Tam si děti vystřihnou rybu a
někomu ji připevní na záda, dotyčný o tom
neví. U nás jsme velmi vynalézaví, dokážeme si
vymyslet různé věci, co někoho poškádlí.
Můžeme například manželovi přenastavit o
hodinu budík dopředu a nechat ho vyrazit do
práce dříve  Místo cukru do cukřenky někteří
dávají sůl  Někdo doma vypne teplou vodu,
když se druhý sprchuje.  Takových žertíků je
celá řada, záleží na naší nápaditosti.

POZVÁNKY NA AKCE DOMOVA A MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Pálení čarodějnic 2022
v Domově Dolní zámek
v podvečerních hodinách
30.4.2022
u ohniště v zahradě
Občerstvení a buřty k opékání zajištěny.

Hudba – zábava – zpěv.
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21. dubna 2022
Umělecká kovárna Šonov
prohlídka s možností vlastního kování*
*(přípl. 100,-) Kapacita je již obsazena. Lze se přihlásit jako náhradník.

květen 2022
ZOO Farma Wenet Broumov
Zájemci, přihlaste se u aktivizační pracovnice Šárky. Počet míst omezen.

Připravujeme pro Vás

Pevnost Stachlberg Žacléř
Hlaste se u aktivizační pracovnice. Kapacita omezena.

Projekt jede dál a lze vkládat nová přání.
Pro koho je projekt určen?
Pro seniory v zařízeních sociální péče (starší 55 let).
Třeba i Vy máte nějaké své tajné přání, svůj příběh, který Ježíškovo vnouče,
dárce, zaujme a rozhodne se Vám jej splnit i mimo vánoční čas…
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