Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují
SRPEN – PÁTÉ VYDÁNÍ

ZÁMECKÝ
MĚSÍČNÍK

Ilustrace: Jarin, Redaktorka: Věrka

INVAZE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY DO ČESKOSLOVENSKA 21.8.
Česká republika si každý rok připomíná v srpnu vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa
v roce 1968. Do tzv. operace „Dunaj“ se zapojilo pět socialistických zemí Varšavské smlouvy v čele se
Sovětským svazem (SSSR). Dále se účastnila vojska Polské lidové republiky, Maďarské lidové
republiky, Bulharské lidové republiky a Německé demokratické republiky. Invaze se odmítly zúčastnit
Albánie a Rumunsko. V té době byla obsazena všechna důležitá města, na letišti byly vysazeny
speciální jednotky, aby zajistily bezpečný průběh invaze a dopravu další techniky. Okamžitě bylo
přerušeno televizní a rádiové vysílání, to se naštěstí podařilo brzy obnovit v improvizovaných studiích.
Došlo na zatýkání představitelů, kteří nevyhovovali systému, např. p. Dubček, p. Smrkovský, p. Černík
a další. V celém Československu se v následujícím týdnu odehrávalo spousta masových protestů. V té
době se okupanti dozvěděli pravdu o nutnosti a lživosti celé akce. Okupace měla za důsledek emigraci
spousty lidí. Ztráty na životech civilních obyvatel na straně Československa, ale i ztráty na straně SSSR,
asi 97 vojáků. Sovětská armáda byla na území Československa až do roku 1991.
Všichni obyvatelé ČSSR, kteří zažili okupaci v srpnu 1968, se shodnou na tom, že si přesně vzpomenou,
co v ten den dělali. I u nás v DDz žijí lidé, kteří zažili okupaci v srpnu 1968 a tu dobu si pamatují.
Vyprávění našich redaktorů najdete na straně č. 2.
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Pokračování ze str. 1 – vyprávění našich uživatelů/redaktorů, vzpomínky na 21.8.1968
V té době mi bylo 17 let. Pustili nás
ze školy, kde jsme měli nějakou
práci. V Žacléři byli Rusové,
Na ten den si vzpomínám, bylo mi
V té době mi bylo 16 a jeden měsíc. překročili hranice. Pamatuji si, že
18 let, byl jsem v práci v Broumově,
Máma mě ráno probudila a říkala, přijel ruský tank, zaparkoval před
v Kovopolu. Tam jsem se dozvěděl,
že jsou tady Sověti. Na silnicích
kulturákem a rozjezdil dlažbu.
že jsme byli napadeni. V Broumově
byly nápisy – Lenine, probuď se,
Snažili jsme se jim domluvit, že u
se nic nedělo, všechno vojsko jezdilo
Brežněv se zbláznil. Mluvilo se o
nás revoluce není. Bavili jsme se s
přes Meziměstí, byli to hlavně
tom, že chtěl Svoboda položit funkci
nimi rusky. Měnili jsme s nimi
Poláci. Tam z mostu spadl tank do
a zastřelit se. Seděli jsme venku na
cigarety za ty jejich. Rozbitou
řeky, byl tam asi tři dny. To vím
lavičce a poslouchali rádio. Lidi
dlažbu dali do pořádku než odjeli. V
jenom z doslechu. Rusové tady
dělali velké nákupy, protože
Trutnově se to mlelo dost, byly tam
nebyli, ty se s ostatními vojáky
barikády, Češi sundali ze soklu
nevěděli, co bude dál. Švejda
scházeli v Jaroměři. Jirka
tank. V té době jsem maloval, dělali
jsme plakáty, které jsme psali v
azbuce. dik

PŘEDSTAVUJEME VÁM STANIČNÍ SESTRU DDZ
ROZHOVOR S HANOU ŠTOSKOVOU
redaktor: řič

zdroj obrázku: Instagram

1. Mohla byste nám v kostce něco zlehka říci o Vašich mladých nebo i
dětských letech?
Vyrůstala jsem na vesnici, v době, kdy byly děti ještě dětmi a rodiče se stále
vezli na vlně Woodstocku. Hraní na skládce, zákaz chodit domů, dokud je
ještě světlo a adopce zvířat sousedů, někdy o tom i věděli, i těch, které šlo
vyhrát v tombole, byl můj denní chleba. V tomto ohledu jsem měla šťastné
dětství. A moje mládí? Když položí tu samou otázku moje děti, vždy jim
řeknu, že jsem byla tiché a vzorné dítě.
2. Jak jste dospěla k tomu, že máte chuť nebo snad přání stát se zdravotní sestrou?
Na zdravotní sestru jsem si hrála už ve čtyřech letech. Z pionýrské košile a prostěradla mně máma
ušila uniformu. Pořídila plyšáky vhodné k operaci i pitvě. Sama si zcela nedobrovolně nasadila
asistentskou čapku, čehož záhy litovala, protože já měla jinou, celkem hlasitou představu o dobře
odvedené asistenci a z pokojíčku byla na celé dny ordinace, operační sál a JIP v jednom. Jasno o mé
budoucnosti bylo o dva roky později, když jsem ležela po operaci v nemocnici a bylo mi dovoleno být
pravou rukou opravdových sestřiček. Umíte si představit nadšení nejen mé, ale i plyšáků a
„neschopné“ asistentky?
3. Můžete nás seznámit trochu blíže o absolvovaných zdravotnických studiích, kursech, praxi apod.?
V roce 2002 jsem s vyznamenáním ukončila studium na SZŠ Trutnov. Poté jsem nastoupila na
chirurgické odd. v nemocnici, kde jsem díky skvělým lékařům a kolegyním získala mnoho vědomostí
a zkušeností, jak v chirurgickém oboru, tak i urgentní medicíně. V tuto dobu jsem začala pracovat
i u domácí péče, mezi směnami v nemocnici jezdila k pacientům domů a tam jim ošetřovala rány,
aplikovala injekce, rehabilitovala s nimi. Takto jsem jezdila při práci v nemocnici 10 let a udělala si
akreditovaný kurz Rehabilitace po cévní mozkové příhodě a Péče o rány. Jelikož mi už chirurgie
nestačila, byť je to má srdcovka, rozhodla jsem se přestoupit na ARO, kde jsem se starala o pacienty,
kteří potřebovali vysoce specializovanou péči a mohla se tak dál rozvíjet a učit. Po mateřské dovolené
jsem chvilku pracovala na ortopedické ambulanci a i když to vnímám jako skvělou zkušenost, návrat
na ARO byl jen otázkou času a to nejen na lůžka, ale i na dospávací jednotku, kde se pacienti stabilizují
bezprostředně po operaci. Nyní mám v plánu specializační studium. Vzhledem k tomu, že mám za
sebou tři roky studia psychologie a rok psychiatrie, oborů, které jsou mi velmi blízké, ráda bych, aby
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se můj další rozvoj ubíral tímto směrem.
4. Jak byste časově popsala dobu od vašeho prvotního začlenění se mezi zdravotnický personál do
začátku práce v DDz?
Když odmyslím pět odskočení na porodní sál rovnou od převazu, jsem ve zdravotnictví již dvacátým
rokem.
5. Prozradíte nám, jestli Vás při rozhodování o způsobu „čím a jak se živit“ někdo nebo něco
ovlivnil/o?
Abych pravdu řekla, nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Rodiče mě už sice ve školce viděli na
konzervatoři a v O2 aréně po boku Káji Gotta, ale já vždy věděla, co chci dělat a jiná varianta, než
zdravotnická škola, pro mě nebyla.
6. Asi ne všichni přesně vědí, co vlastně funkce staniční sestry znamená. Jak se tato práce liší od práce
řadové nebo vrchní sestry (tj. které každý asi v životě zažil, ať už na středisku, poliklinice nebo
v nemocnici..)?
Od práce vrchní sestry v nemocnici se v podstatě nijak neliší. Jak ona, tak já, vedeme zdravotní úsek,
zajišťujeme a zodpovídáme za chod oddělení. Jen jsem vyfasovala jiný název. Pokud je však potřeba,
nebojím se práce v provozu a o víkendu klidně přijdu rozdat léky, dát uživatelům dobrou noc a při
páteční hudbě s nimi hodit bokem 
7. Kdyby se stal „případ“, že uživatel nebude plně spokojen s osobním přístupem či prací sestry na
oddělení, doktora nebo někoho jiného při poskytování zdravotnických služeb, může se obrátit
s pomocí na Vás?
Víte, jsem opravdu vděčná za to, že si ke mně uživatelé našli cestu a neváhají se na mě obrátit, pokud
je něco trápí. Ano, jsem tu, kdykoliv budou potřebovat.
8. Máte v souvislosti s vykonáváním Vaší práce už nějaké představy o tom, jestli něco nezlepšit? Nebo
jste se zdravotnickými službami na oddělení spokojená?
V každém oboru, nejen ve zdravotnictví, je důležité posouvat hranice ve smyslu inovace. Náš obor je
specifický tím, že neustále roste, pracuje, rychle se rozvíjí a my se musíme přizpůsobit, učit a rozvíjet
současně s ním. Náš úsek prošel za krátkou dobu obrovskou změnou. Pro mě pozitivní. Jak se mění
služba, měníme se i my. Snažíme se ke každému uživateli přistupovat individuálně, vnímat jeho
potřeby a zajistit je jak po odborné, tak po té lidské stránce. Děláme maximum pro skvěle fungující
oddělení, což pro mě znamená pořád něco zlepšovat…
9. A na závěr, sestři, mohla byste něco prozradit o vlastní osobě, rodině, trošičku něčeho ze soukromí?
Mám pět dětí, křečka, rybu, chameleona, manžela a svatozář. Až na chameleona Milunu jsou totiž rodu
mužského, což pro mě znamená hromadu hrnců a ponožky na zemi. Jsem býk, což zas pro ně znamená
sice teplo rodinného krbu, na kterém ale musí bez odmlouvání makat.
Milá paní Štosková, děkujeme Vám velice za poskytnutí vyčerpávajících odpovědí na záludné
otázky našeho milého redaktora „řič“. Jsme velice rádi, že se s Vámi, vždy usměvavou a milou tváří,
můžeme v našem „domově“ potkávat  Přejeme mnoho pracovních, osobních i studijních úspěchů!

Velmi smutná zpráva zasáhla naši redakci,
kdy nás náhle a nečekaně opustil náš
redaktor JuraK.
Byl s námi od počátku, od založení redakce
v březnu 2022.

S věčnou vzpomínkou na Tebe, Tvá redakce.
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Měsíc

únor
březen
duben
květen
červen
červenec
celkem
pořadí

Resoc. odd.

Syndrom dem.

Odd. se zvýšenou p.

+15 bodů
+38 bodů
+ 3 body
+ 7 bodů
+ 9 bodů
+ 5 bodů
77 bodů
1.

+24 bodů
+16 bodů
+ 6 bodů
+ 7 bodů
+ 11 bodů
+ 5 bodů
69 bodů
2.

+9 bodů
+6 bodů
+ 16 bodů
+ 11 bodů
+ 5 bodů
+ 15 bodů
62 bodů
3.

SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR

redaktor: Marinek

Celoroční soutěž tří oddělení
V měsíci červenci jsme měli zadání soutěže opravdu originální a
nečekané. Někdo se oklepal odporem, jiný hnedka jiskřil nápady na
realizaci. Oddělení se poprala při sestavování brouka. Možnosti, z čeho
a jak, byly nepřeberné. Resocializační oddělení a Oddělení pro
syndrom demence v nižším věku vsadila na textilie. Vyšla z toho
monstrózní Ruměnice a roztomilé Slunéčko sedmitečné. Zato Oddělení
zvýšené péče, jehož tým posílila i aktivizační pracovnice Milena,
zvolilo přírodní materiál a sestavilo pomocí dřeva metalického tesaříka
s dlouhými tykadly. A ten jednoznačně porazil ostatní hmyzáky, navíc
jako jediný plní účel brouka a zdobí naše broukoviště, které právě nyní,
v době uzávěrky měsíčníku, dokončil pracovník Filip K. se svými
kutily.
Zadání měsíce srpna zní:

IND CIE
Ano ano, chce to vyrazit do terénu. V okolí DDz, v jeho areálu –
zahradách i ve společných prostorách, jsou k nalezení indicie. Ty mají
různé podoby, buď jsou to předměty, obálky, sáčky nebo rébusy, které
jsou označeny číslem. Za každým číslem (1-15) stojí jeden stát světa.
Číslo s lomítkem označuje pořadí indicie (např. ¾ tzn. že jsou čtyři
k tomuto státu a vy jste našli třetí). Některé jsou opravdu těžké, složité
a k jejich rozluštění možná využijete i internet. Jiné jsou snadné a bude
vám stačit k odhalení správného státu jen jedna indicie ze všech.
Prosím, ať je to rovný boj a mají šanci odhalit indicie všechna oddělení,
neodnášejte indicie z místa, na které byly uloženy. Děkuji.

ČERVENEC
1. místo: Odd. zvýš. péče
TESAŘÍK

A současně o druhé a třetí
místo se dělí:
Resocializační o.
SLUNÉČKO 7TEČ

a
Odd. syndromu dem.
RUMĚNICE

Přejeme vám hodně štěstí
a pozor, ať se vám nepřehřejí mozkové závit(k)y! 
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SOUTĚŽNÍ OSMISMĚRKA
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ZADÁNÍ:
VYPIŠTE U NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍ JEJICH HLAVNÍ
MĚSTA – VŠECHNA NAJDETE V OSMISMĚRCE 
ALBÁNIE:

ITÁLIE:

ČESKO:

FINSKO:

FRANCIE:

ANGLIE:

LOTYŠSKO:

MAĎARSKO:

NĚMECKO:

POLSKO:

NORSKO:

RUMUNSKO:

SLOVENSKO:

CHORVATSKO:

SRBSKO:

ŠVÝCARSKO:

ŠPANĚLSKO:

BOSNA A HERC.:

LICHTENŠTEJNSKO:

Minulé soutěže (bylinkové křížovky) se opět neúčastnil žádný z čtenářů…. ?!? Tím pádem nebyl
opět vyhlášen žádný vítěz! Ani Vy nechcete vyhrát pěknou věcnou cenu? Jak je to možné???
Tentokrát tedy odměníme ne jenom výherce, ale každého účastníka naší soutěže! A toho už se
musí využít! Tajenky nám pošlete buď e-mailem na zameckaredakce@gmail.com (a do předmětu
uveďte soutěž srpen) a nebo je odevzdejte do schránky v přízemí naproti nápojovému automatu,
kde najdete i jednotlivé listy s osmisměrkou k vyluštění. Nezapomeňte uvést své jméno! Další
losování proběhne dne 8.8.2022.

VTIP PRO VÁS – ZASLAL PAN LEOŠ:
Muž: Slečno? Žena: Prosím? Muž: Chodíte s někým? Žena: Ne!
Muž: A s kým spíte? Žena: Jen s mým plyšovým medvídkem.
Muž: A co mám dělat, abych mohl být vaším plyšovým medvídkem?
Žena: Jít se vycpat.

NOVÉ: OKÉNKO PRO ČTENÁŘE
Redaktor: dik, Marinek
Představujeme vám první knihu, jedná se o knížku WILLA FLOWERA – „Operace
Barbarossa.“ Je to obrazová publikace o Německé invazi do Sovětského svazu –
Prvních 7 dní. Kniha je spíše literatura faktu, než román. V knize se pročítáme
informacemi tom, co tam Němci vyváděli. V knize je spousta fotografií a
dokumentů z té doby. Knihu momentálně čte redaktor Zámeckého měsíčníku, ale
brzy se vrátí do knihovny, která je umístěna na Resocializačním oddělení, kde si ji
i vy můžete zapůjčit.
Druhá kniha, pravděpodobněji známější (hlavně z povinné četby na ZŠ), jsou
Povídky z druhé kapsy od Karla Čapka, regionálního spisovatele (narodil se
v Malých Svatoňovicích, jezdil k tetě do Hronova). Nejste-li zrovna fandou koukání
do mikropísmen knihy a nebo máte zrakové obtíže, nebo jen
máte rádi poslech, můžete každý pátek od 10:00 hodin přijít do
Čtenářského klubu do společenské místnosti, kde probíhá
předčítání. Knihu Harry Potter a kámen Mudrců již máme
přečtenou, nyní čteme 2-3 povídky Karla Čapka a potom vás
zvu na vtipné čtení: Krušnohorskou kroniku od oblíbeného
komika, Aloise Náhlovského. Tato humoristická kniha vás seznámí s „dějinami
Krušnohorců“, jejich vztahem k ženám, volbě Miss, humoru, kultuře, sportu,
politice, EU, ekonomice, náboženství, válčení, revoluci, pověstmi, bajkami a
pohádkami, kuchyní a dalšími aspekty nevšedního života zapomenutého národa.
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HOROSKOP PRO OBDOBÍ 15.8.-15.9.2022
Redaktor: Věrka
Ilustrátor: Jarin

Kozoroh

Vodnář

22.12.-20.1.
Zvyk je železná košile. Chodíte
zásadně po vyšlapaných cestičkách.
Nechcete si přece přivodit výron na
duši ani na těle. Držíte se při zemi,
život vnímáte realisticky. Co si
naplánujete, tak to dodržíte.
21.1.-20.2

Rak

22.6.-22.7.

Lev

Svazuje vás přílišné analyzování,
třeba i malých nezdarů. Než je
proberete zleva i zprava, shora a
zdola a ještě z prostředka, už je tady
další jobovka. Neplýtvejte tolik
svými city a emocemi, vyčerpáváte se.
23.7.-22.8.

Máte tolik plánů, že je během
života, natož léta, je těžké
uskutečnit. Na úsměvu a
pohlazení druhých jste závislí.
Hlavně to musí být upřímné a od
srdce.
21.2.-20.3.

Není pro vás až tak důležité, co
děláte, ale jak při tom vypadáte.
Prostě i když je horko a všichni se
potí, musíte vypadat perfektně.
Jinak nikam nejdete. Když vám pak
někdo zalichotí, doslova se tetelíte blahem.
Panna
23.8.-22.9.

Nekritizujete, nezávidíte, žijete
bez předsudků. Když můžete
někomu pomoci, vaše obětavost
nezná mezí. Přesto dělat stále
všechno za druhé opravdu
nemusíte. Dávejte si pozor na všude přítomné
vysavače energií.
Beran
21.3.-20.4.

Jste chytré jako rádio. Ostatní
nepoučujete, jen jim vysvětlujete, v čem
dělají chyby. Když najdete své
posluchače, umíte vyprávět o všem. Od
vaření, pečení až po cvičení jógy.
Nemáte rádi chaos, potřebujete mít ve všem jasno.

Co můžete udělat hned, uděláte,
nic neodkládáte. Žijete hlavně
okamžikem. Čas zklidnění už máte
za sebou, teď to chce zase trochu
vzruchu. Zamyslete se, jestli moc
neutrácíte. Spořivost není vaší silnou stránkou.
Býk
21.4.-21.5.

Každý svého štěstí strůjcem. Ještě to
chvilku potrvá, ale ona ta „muška
jenom zlatá“, přiletí a dočkáte se.
Vadí vám chladné počasí, z veder
jste rozladění? To jste prostě vy.

Ryby

Cítíte jistou stabilitu a pohodlí. Jen
ať si blázinec užije někdo jiný. Jste
dost tvrdohlaví a máte hromadu
předsudků. Hlavně to znamená, že
jste velmi opatrní.
Blíženci

22.5.-21.6.
Změna je život. Stereotyp pomalu
vnímáte jako sprosté slovo, nic a
nikdo vás nedokáže svázat. Být
jednou nahoře a jednou dole je
pro vás tak vzrušující, stát nohama
na zemi vás nudí.

Váhy

Štír

23.9.-23.10.

24.10.-22.11.

Nejen do melounu, ani do vás nikdo
nevidí. Nezapomínáte křivdy, berete
vše vážně, hodně vám vadí
povrchnost. Ale nejste urážliví,
k životu nepotřebujete komplimenty. Dokážete se také obětovat pro ostatní.
Střelec
23.11.-21.12.
Kdo šetří, má za tři, ale vy ne. Slovy
opravdu nešetříte. Ostatním z vaší
upřímnosti a spadne brada. Svoje
pravdy nevyslovujete zlomyslně,
skutečné to tak cítíte.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ PROBÍHAJÍ V MÍSTĚ VAŠEHO
BYDLIŠTĚ JIŽ 23.-24. ZÁŘÍ 2022. BLIŽŠÍ INFORMACE RÁDI
POSKYTNEME, PŘÍPADNĚ DOTAZY ZODPOVÍME, A TO VE VOLEBNÍM
KLUBU – SEJDE SE OPĚT 23.8.2022 V 9:00 HOD VE SPOL. MÍSTNOSTI.
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Sportovní okénko
redaktor: řič
O fotbale v Teplicích nad Metují
Nejmladší tepličtí fotbalisté se po prázdninách
opět vrátí na hřiště, aby přivítali své diváky a
fanoušky předváděním svých výkonů v okresním
přeboru starších přípravek. Soutěž začne 1. kolem
v neděli 4. září a to tříčlenným turnajem ve
Stárkově, kde se dopoledne setkají s družstvy
Broumova a Stárkova. Týden poté, v rámci 2. kola
v sobotu 10. září od 9.00, se tepličtí budou
fotbalově snažit i doma, na místním hřišti. V
turnaji přivítají hosty z Velkého Poříčí/Hronova a
Broumova. A hned za týden si domácí turnaj
zopakují, protože v sobotu 17. září proběhnou v
rámci 3. kola od 9.00 zápasy proti Polici n./M. a
Velkému
Poříčí/Hronovu.
Tepličtí mladší žáci budou po školních
prázdninách také velmi odpočatí a plní energie a
odhodlání reprezentovat své město, takže se jistě
už nemohou dočkat, až budou jejich příznivce
těšit projevenou hrou. Nový ročník okresního
přeboru mladších žáků začíná již 3. září v sobotu,
když od 9.00 nastoupí tepličtí v 1. kole na hřišti
soupeře v Meziměstí, aby pak v dalším, druhém,
kole opět zajeli ven, a to v sobotu 10. září v 10.00
do Náchoda (hřiště Hamra-nový). A ve třetím
kole už se teplické naděje ukážou konečně doma.
V sobotu 17.9. v 10.00 budou hostit družstvo
Velké Poříčí/Hronov.
Muži teplického fotbalu se budou jistě v
následující sezóně alespoň trochu snažit
předvádět hru, která jednak uspokojí
výkonem sebe samé, ale hlavně, a to
především, potěší oko diváka, který v
závěrečných zápasech minulé sezóny od
mužstva určitě čekal fotbalovější hru, u které
by pochvalně pokýval hlavou či dokonce
zatleskal...

V přestávce před začátkem příští sezóny okresního
přeboru Náchodska sehráli tepličtí také přátelské
domácí utkání, když si 6. srpna dopoledne pozvali
na derby hosty z Police n./M. ("B"). V zápase domácí
vstřelili branku již v 10. minutě, a diváci se těšili, že
soupeři konečně oplatí smutné výsledky vzájemných
střetnutí z minulého ročníku okresního přeboru,
když na podzim prohráli tepličtí v Polici 5:0, a na jaře
i domácí odvetu (1:5). Do branky Teplic se po čtvrt
hodině postavil místo Oubrechta někdo jiný (údajně
snad trenér či správce hřiště nebo kdo) a hned při
prvním možném kontaktu s míčem vyrobil hrubku,
kterou hosté využili. Fotbalovější hosté pak šli na
poločasovou přestávku s vedením 2:3. Když se pak
skóre houpalo ze strany na stranu a těsně před
koncem utkání domácí po proměněné penaltě snížili
na 4:5, diváci věřili, že je remíza na spadnutí. K tomu
však nedošlo a hosté naopak dvěma brankami v
posledních třech minutách uzavřeli celkový
výsledek na 4:7. Další ročník náchodského
okresního přeboru mužů (2022/2023) začíná v
sobotu 13. srpna v 17.00 předehrávaným posledním
podzimním (13.) kolem, kdy tepličtí hostí nového
účastníka přeboru Hejtmánkovice. Za týden 20.8. v
sobotu také v 17.00 je na programu oficiální první
kolo, a tepličtí hrají opět doma, kdy přijede mužstvo
Červený Kostelec "B". Další, druhé kolo, sehrají
Teplice venku, 27. srpna v sobotu v 17.00 v Machově,
a za týden o prvním zářijovém víkendu, tj. v sobotu
3.9. v 17.00 budou hostit ve třetím kole mužstvo
Provodova, kterému minulý ročník soutěže nevyšel
a skončilo poslední. Ve čtvrtém podzimním kole
zajíždějí do Dolan k zápasu, který proběhne
v sobotu 10. září už od 16.00.
Takže všem třem teplickým fotbalovým
družstvům budiž přáno úspěšné vykročení do
nového ročníku soutěží a ať mají diváci z jejich
přístupu k reprezentaci města jen radost a z
jejich hry potěšení.

SLAVÍME: SVÁTKY A NAROZENINY
Milá paní Hanko a pane Ludvíku, budete mít brzy svátek, proto Vám přejeme
vše nejlepší! Ať se váš slavnostní den vydaří  Narozeniny tentokrát oslaví:
pan Josef ADAM - 63 let
pan Stanislav KOREŠ – 61 let
pan Antonín NOVOTNÝ – 61 let
Pánové, ve váš výjimečný den vám přeje redakce Zámeckého měsíčníku jen
to nejlepší a tolik radosti kolik snesete. A to nejen dnes, nebo zítra, ale po zbytek Vašeho života.
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Foto: vystoupení slečny Daniely, talentované harmonikářky, která přišla
potěšit milým hraním duše našich uživatelů dne 18.7.2022.
Ilustrace: Jarin

Foto: hrát přišel i pan Kábrt a to 25.7.2022 na klávesy.
Celoodpolední akce spojená s opékáním špekáčků neměla chybu!

JÍZDA HISTORICKÝM AUTOBUSEM
Redaktor: řič

V neděli 6. srpna se pro uživatele Domova uskutečnil netradiční výlet. V 16.00 se sešli v hojném počtu (24
osob) na teplickém náměstí a očekávali příjezd domluveného autobusu firmy BEZEDOS z Hronova.
Přijelo krásné vozidlo, modrý autobus ŠKODA 706 RTO, vyrobený v roce 1971.
Pohledem zvenku jako nový, jako by dorazil přímo z továrny, vnitřek také skoro zbrusu na pohled
perfektní, ochotní a příjemní řidič i průvodčí v pěkných dobových uniformách, s tradičním původním
jizdenkovým strojkem na kličku, hezký ruční zvonek ohlašující nástup a výstup, parádní sedačky,
ukládací podstropní prostor, čalouněný tunelový kryt motoru mezi řidičem a prvním spolujezdcem,
prostě jako nové z výrobní linky. Podle informací byl autobus získán v roce 2012 a nelze jinak než
nepochválit všechny, kteří se podíleli na uvedení tohoto vozu potřebnými opravami a rekonstrukcemi,
trvajících asi šest let, do dnešního originálního stavu.
Jak jsme se dozvěděli, firma tento dopravní prostředek nabízí nejen k výletům, ale k dispozici je i pro
konání svateb, narozenin, různých oslav, firemních akcí apod. Z vybraných finančních prostředků za
pronájem vozu pak sponzorují hlavně charitativní akce. Takže tolik asi o vozidle, které nás vezlo...
Lze jen dodat, že jsme jako účastníci výletu pak vyjeli z Teplic na příjemnou cestu do Adršpašských skal
a zpět k Domovu, kde jsme s příjemným zavzpomínáním na staré časy přijeli právě k večeři.

BROUKOVIŠTĚ - SRPEN

VÝLET NA KUKS 27.7.2022

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ KLUB
Redaktor: řič
Už na jaře zahájil svou činnost také zahrádkářský klub DDZ. Pod vedením paní
Krtičkové a Kopsové se zájemci z řad uživatelů snaží svou činností jednak trávit
volný čas a také přinést nějaký ten užitek a hlavně radost z toho, co se jim daří
touto prací vypěstovat či "vyplodit".
Jak si všichni obyvatelé Domova, ať uživatelé nebo personál mohou všimnout, klub
má na starost jak venkovní záhonky, tak i květináče a truhlíky uložené ve vnitřních
prostorách Domova. Venku jsou jak záhony klasické (vedle zahrádkářsko-kutilské
dílny), tak i vyvýšené (vedle "domečku"). V rámci
těchto možností k využití pro práci s rostlinami
došlo nebo i průběžně dochází k setí, sázení a
přesazování různých rostlinek na příslušně vybraném místě. Takže třeba
z kytiček jsou např. vidět lobelky, afrikány, muškáty, kosatce, slunečnice
aj., z bylinek lze nalézt pažitku, kopr, petrželku, bazalku, naťový celer...
A nesmí chybět samozřejmě zelenina, takže se kluboví členové snaží o
pěstování okurek nakladaček, cuket, hlávkového
salátu, cibule, okrasných dýní, ředkviček,
keříkových rajčat (cherry, datlových), paprik (beraních rohů i klasických polních).
Nezdá se to, ale nějaká práce, i když ne úplně každodenní, s tím je. Ať to je zalévání,
odplevelení, přesazování, kontrolování napadení plísní, prostřihávání, případné
přihnojení - prostě takové celkem milé starosti o to, aby vznikl nějaký hezký dojem
z pohledu na pracovní výsledek a také samozřejmě nějaký užitek a něco pro
ochutnání s pochvalou.

ŽELVÁK KAMIL
Ilustrátor: Jarin Redaktorka: Marinek
Již v době bývalého vedení Domova byla součástí inventáře želva zelenavá (lat. Testudo hermanni).
Narodila se „v zajetí“ v ČR, u chovatele v Nepolisích, mezi 7. a 8. měsícem roku 2008 – letos tedy slaví své
již 14. narozeniny. Žila na Oddělení s vyšší mírou podpory – nyní Oddělení se zvýšenou péčí.
S transformací služby a změnou cílové skupiny uživatelů bydlících na domečku želvu opečovávala
dočasně sociální pracovnice a bylo jisté, že na „domeček“ se už nevrátí. Želva tedy putovala nejdříve na
Resocializační odd. Terárium zútulnilo společné prostory oddělení, ale bylo blízko frekventované terasy
z preventivních
důvodů
(průvan, zima) byla želva již
nastálo svěřena do péče
aktivizační pracovnice Mileny
B. Želvu tedy můžete potkávat u
ní, při terapii v rukodělné dílně,
a venku v jejím venkovním
příbytku. A také v rukou či
doprovodu našeho ilustrátora
 ten se péče o želvu rád ujal 
Jo a mimochodem – želva byla
dlouho považována za samičku,
Kamilu, pohlaví známo nebylo.
Teprve s odstupem času paní
zvěrolékařka odhalila pravdu žádná Kamila, nýbrž Kamil to
je!
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POZOR! POZOR! POZOR!
POKRAČUJE VYHLÁŠENÁ FOTO SOUTĚŽ

„Nejlepší snímek Domova Dolní zámek“
1. kategorie: fotografie pořízena uživatelem
2. kategorie: fotografie pořízena pracovníkem
Jak se můžete zapojit? Vyfotografujte (vlastním mobilem, fotoťákem, tabletem) pěknou scenérii
či momentku, která se Vám nabízí, našeho zámku a přilehlého okolí. Zašlete nám max. pět
soutěžních verzí nejpozději do 10.9.2022 e-mailem na zameckaredakce@gmail.com a do
předmětu uveďte text FOTOSOUTĚŽ a vaše jméno. Soutěž trvá dva měsíce. Výherní fotografie
budou zveřejněny v zářijovém čísle Zámeckého měsíčníku a na webových stránkách domova.
Cena pro výherce zajištěna.
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