Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují
ČERVENEC 2022 – ČTVRTÉ VYDÁNÍ

ZÁMECKÝ
MĚSÍČNÍK

Ilustrace: Jarin

STÁTNÍ SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVENCI: UPÁLENÍ JANA HUSA
redaktorka: Věrka
Památku Jana Husa si dodnes každoročně 6. července připomínáme jako státní svátek. Jan Hus se na
koncilu v Kostnici snažil obhájit své učení. Církev se v žádném případě nechtěla připojit k názorům, které
prohlašoval Jan Hus. Církev ho bral jako velmi nebezpečného kacíře a trvala jenom na tom, že Hus musí
vše odvolat, nemůže veřejně zvolávat své názory. Jan Hus si ale odmítl zachránit život výměnou za to, že
odvolá. Proto byl odsouzen na smrt a byl předán k výkonu trestu. Jako kacíř byl odsouzen k trestu smrti
upálením. A to 6. července 1415. Byl zbaven kněžského svěcení a za městem, na břehu Bodamského jezera
a upálen. Poprava ale v Čechách jeho myšlenky nezadusila. Protestní listy proti Husovu upálení
opatřilo svou pečetí 452 českých šlechticů. Další přívrženci se hlásili k Husovu učení. Stmeloval je
jednotný symbol - KALICH.
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Ilustrace: Jarin

STÁTNÍ SVÁTKY V MĚSÍCI ČERVENCI: CYRIL A METODĚJ
redaktorka: Věrka
Nejstarší písemně dochovaný slovanský jazyk je staroslověnština. Tu začali šířit v roce 863 na Velké
Moravě dva zvěstovatelé ze Soluně CYRIL A METODĚJ. Jejich příchod si připomínáme 5. července, to
jsou jejich jména napsána v kalendáři. Cyril neboli Konstantin byl filozof. Narodil se kolem roku 826 v
Soluni a zemřel v roce 869 v Římě. Působil jako profesor filozofie v Konstantinopoli a roku 855 se
stal mnichem. Do kláštera znovu vstoupil před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno CYRIL.
Metoděj byl starší z bratrů. Narodil se také v Soluni v roce 815 a zemřel roku 885 na Moravě. Zpočátku
byl byzantským státním úředníkem, později mnichem a nakonec prvním moravským arcibiskupem.
Svátek Cyrila a Metoděje je v římském církevním kalendáři slaven 14. února, ve východních církvích
11. května. Ale jsou především patrony Evropy a z našeho pohledu pak hlavně Moravy.

Zleva: ukázka písma (staroslověnština), pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze
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ROZHOVOR: PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
redaktor: řič
Jak byste se nám představila?
Lenka H.: Jmenuji se Lenka Hejnyšová a je mi 32 let. Žiji v Polici nad Metují
s manželem a malým synem. Mezi mé zájmy patří poznávání nových míst,
nových chutí i nových lidí (viz fotografie vlevo).
Bohumila B.: Jmenuji se Bohumila Bejrová a jsem jednou ze dvou nových
sociálních pracovnic, které v zařízení DDz působí od června toho roku.
Můžete nás v kostce seznámit s tím, jak jste ke svému současnému
zaměstnání dostala (středoškolské, vysokoškolské vzdělání, kursy, apod.)?
Lenka H.: Po dokončení střední školy jsem se věnovala studiu na Slezské
univerzitě v Opavě, kde jsem získala titul Bc. Po nástupu do praxe v sociálních
službách jsem vycítila potřebu si doplnit vzdělání na Metropolitní univerzitě
v Hradci Králové, kde jsem završila studium titulem Magistr.
Bohumila B.: Nepatřila jsem mezi děti, které měly odmala jasno v tom, co by
jednou chtěly dělat. Nevěděla jsem to ještě ani během studia na gymnáziu, kam
jsem šla hlavně kvůli tomu, že nabízí
všeobecné vzdělání. Potom už jsme věděla, že mě zajímá biologie, hlavně biologie člověka, ale potom
taky mineralogie. A současně i sociální oblast, obecně práce s lidmi.
Můžete přiblížit období, ve kterém jste "se rozhodla" pracovat v tomto oboru?
Lenka H.: Při výběru střední školy jsem zvažovala možnost pomáhat v sociálních službách či ve
zdravotnictví. Osud tomu chtěl, že jsem se rozhodla pro veřejnou správu a sociální služby.
Bohumila B.: Studijně jsem se rozhodla pro sociální práci, ale přesto jsem po ukončení vyšší odborné
školy ještě přece jenom „zběhla“ k biologii na přírodovědeckou fakultu. Jenže potom přišlo těhotenství a
první dítě a tak jsem tam studium nedokončila a během mateřské jsem si doplnila vzdělání o
vysokoškolský stupeň dálkově.
Jak se vyvíjela Vaše profesní dráha (od prvního stupínku po současnost)?
Lenka H.: Moje profesní dráha v sociálních službách započala na Úřadu práce v Náchodě, kde jsem
pracovala několik let na oddělení Hmotné nouze. Poté přišla přestávka v podobě narození mého syna. Ke
konci rodičovské dovolené jsem usoudila, že bych chtěla svoji praxi směřovat k jiné cílové skupině a
nastoupila jsem do Domova důchodců v Náchodě. Po nějaké době jsem vyzkoušela i spolupráci
s neziskovou organizací Pferda, která se zabývá začleněním lidí se zdravotním postižením. Před
nástupem do DDz jsem stihla ještě krátce vyzkoušet práci sociálního pracovníka na Městském úřadě v
Broumově.
Bohumila B.: Od té doby už jsem v sociální sféře zůstala. Krátce jsem pracovala v ústavu sociální péče
jako vychovatelka. Potom následovaly dlouholeté pracovní zkušenosti se vlastní sociální prací nejprve
azylovém domě pro matky s dětmi a následně na pečovatelské službě. Odtud jsem nastoupila do DDz.
Co považujete za hlavní náplň Vaší práce? Po zatím poněkud kratší době Vašeho nového
zaměstnání stanovila jste si již nějaké cíle, kterých chcete dosáhnout?
Lenka H.: Za hlavní náplň své práce považuji pomoc lidem, kteří se dostali na slepou kolej a chtějí z ní
pryč. Chci se co nejdříve začlenit do systému tohoto zařízení, abych věděla jak na 100% pomáhat ve všech
směrech.
Bohumila B.: Pro mě to není o dosažení nějakého cíle, ale je to spíše o cestě. Získávání nových znalostí,
zkušeností. A v tom sama za sebe doufám, že se nepřestanu chtít učit, objevovat, být překvapovaná.
Máte ve svém životě nebo okolí člověka, lidi, který nebo kteří Vám nějakým způsobem
poradil, poradili, nebo jinak pomohl, pomohli při výběru a vykonávání této práce?
Lenka H.: Nejdůležitějšími osobami jsou bezpochyby moji rodiče, kteří si museli hodně odepřít, abych
mohla studovat. V současném životě je mou velkou oporou můj manžel. Stál při mně v době studií i při
rozhodování o přestupu do DDz, kdy mi hodně pomáhal zvažovat pro i proti.
Bohumila B.: Asi ani nejde o to, že by mě někdo na cestu, na toto povolání vědomě nasměroval, ale
spíše tím, že jsem měla starší nemocnou sestru, kolem které se často musely aktivity v naší rodině
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přizpůsobovat. To mě do života připravilo s tím, že je potřeba starat se, být nápomocna, těm,
co nezvládají vše sami.
S jakými otázkami, radami nebo problémy se na Vás mohou uživatelé Domova Dolní zámek
obrátit?
Lenka H.: Myslím, že pokud to bude v mých silách, pokusím se poradit či pomoci s čímkoliv. Oficiálně
se na mě mohou uživatelé obracet při obnově či získání dovedností a informací sloužících k fungování ve
službě či při odchodu z ní.
Bohumila B.: V podstatě s čímkoli, co bude souviset s řešením jejich životní situace, a to tím netvrdím,
že si se vším budu vědět rady, ale během spolupráce, budeme hledat cestu, možná řešení.
Takže poslední otázka (kterou uživatel nemůže nepoložit...) - proč tady vlastně jste?
Lenka H.: Toto je poměrně dobrá a trefná otázka. Já stejně (jako většina lidí) chodím do práce pro peníze.
Ovšem práce tvoří asi třetinu našeho života a já věřím, že by člověk měl dělat práci, která ho baví a
naplňuje. Momentálně cítím, že právě zde jsem na správném místě.
Bohumila B.: V této odpovědi bych se ještě vrátila k poslední položené otázce. Za mě osobně je důležité
vést klienty k tomu, aby si byli ochotni přijmout osobní zodpovědnost za svůj život a situaci, ve které se
ocitli, teprve potom s tím lze něco dělat.
Moc vám tímto, milé dámy, děkujeme za váš čas a představení se našim stávajícím i budoucím
uživatelům. Budeme rádi za vaše postřehy či případné příspěvky i v dalších číslech Zámeckého měsíčníku.
A my děkujeme za zajištění rozhovoru našemu (nejen sportovnímu) redaktorovi řič 
Informace pro vás: sociální pracovnice jsou vám k dispozici v pracovní dny, v době od 6:30 hod do 15:00
hod. Kancelář se nachází v přízemí hlavní budovy (zámku).
Kontakty:
Mgr. Lenka Hejnyšová, tel.: 606 717 445, e-mail: hejnysova@domovdolnizamek.cz
Bc. Bohumila Bejrová, tel.: 606 455 305, e-mail: bejrova@domovdolnizamek.cz

POZOR! POZOR! POZOR!
VYHLAŠUJEME 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.cz 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.

PRO ZASMÁNÍ – redakci zaslal vtípky pan Leoš D.:
Sedí dvě blechy na pleši a jedna říká té druhé: „Pamatuješ, když jsme tu kdysi hrály na schovku?
Tohoto roku chcem ísť k moru. Každý rok mám takú tradíciu, že chcem ísť k moru.
Děkujeme 
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PŘEDSTAVUJE SE VÁM REDAKCE ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU

Ve třetím, červnovém, čísle Zámeckého měsíčníku, jsme vám přislíbili představení naší redakce. A my své
sliby plníme  Je nás jedenáct a přinášíme vám o sobě pár informací:
Sportovní redaktor Švejda o sobě říká: narodil jsem se v Poličce v nemocnici, chodil jsem do školy, ½
roku na devítiletku na ZŠ a pak jsem chodil do Zvláštní školy. Když jsem školu dochodil, tak jsem se šel
učit na zahradníka, tam jsem chodil 1 ½ a pak jsem šel do JZD, tam jsem dělal všechno. Moje záliby byly
sbírání zápalek a chození na fotbal. Pak jsem dělal pro potěšení, hrál jsem karty.
Šéfredaktor a fotoreportér dik, AS ČF, Hon. KTMFiS, EFKP, narozen 23.3.1951 v Žácléři vystudoval
průmyslovou chemii, deset let pracoval na výrobě aetheru pro Narcosi a dalších deset let v probačním
oddělení v chem. závodě Synthesia. Oženil se, dvě děti (syn, dcera). Jako volnou tvorbu, především dívčí
portrét a akt, vystavoval v celé Evropě, dále Japonsku, Hong Kongu, Singapuru, Macau, Austrálii, Indii,
Brazilii, Argentině kde získal desítky cen a medailí, publikoval v encyklipedii světových fotografů
(Švýcarsko), v ČR v encyklopedii Československých fotografů, publikacích Příběhy Pardubických
fotografů, pardubicko, a desítkách časopisů po celém světě Camera – Anglie, Objectiv – Dánsko, Arte
fotografica – Španělsko a ČR. V současné době je vdovec a dožívá v Domově Dolní zámek v Teplicích nad
Metují. Poslední léta v redakci Pardubické noviny a Noviny Perštejn jako fotoreportér.
Náš kulturní redaktor JuraK na sebe prozradil, že se narodil v Pardubicích, ale od mala žil v Holicích
v Čechách. Vychodil tam devítiletku, pak byl 3 roky v Ústavu sociální péče Kociánka v Brně. Je nejmladší
ze tří sourozenců, má dceru a tři vnoučata. Baví ho hudba, má rád všechno – „od Bacha až po Vlacha“.
Také rád hraje šipky.
Naše aktivní redaktorka Věrka, která vám přináší nejen zajímavé články, horoskopy a křížovku, se
narodila ve Vrchlabí, na základní školu chodila v Rudníku. Vystudovala Hotelovou školu a má čtyři děti.
Baví ji luštit křížovky, psát do Zámeckého měsíčníku a taky ležet.
Redaktor Jirka, pravá i levá ruka Věrky, se narodil v Broumově, vychodil tam devítiletou školu a vyučil
se jako soustružník v Polici nad Metují v Kovopole. Mezi jeho koníčky patřilo modelářství. Má jednoho
syna.
Redaktorka Hanka, milovnice květin, časopisů a receptů, o sobě pověděla toto: narodila jsem se v jižních
Čechách ve Strakonicích. Bydlela jsem ve Lnářích. Na Základní školu jsem chodila do Blatný. Pracovala
jsem v Tesle V Blatné.
Náš (nejen) sportovní redaktor, ten, kdo pro vás zprostředkovává rozhovory s pracovníky – řič, nám
prozradil, že se narodil ve Dvoře Králové nad Labem. Dál o sobě říká: na Základní školu jsem chodil
v Mostku, pak jsem chodil na gymnázium ve Dvoře Králové n. L., dále jsem studoval na Vojenské lékařské
akademii v Hradci Králové. Od té doby bydlím v Horní Brusnici. Baví mě sport, dříve aktivně, dále mě
baví soutěže a křížovky.
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Náš šikovný ilustrátor Jarin, který má úžasný dar od Boha v podobě talentu pro malbu a kreslení, o sobě
říká: narodil jsem se v Broumově. Na Základní školu jsem také chodil v Broumově. Jsem vyučen brusič
skla v Poděbradech. Baví mě malovat, jezdit na kole, internet, filmy. Mám dceru.
Pracovnice v sociálních službách, paní Gabriela F., se kterou se potkáváte na oddělení syndromu dem.,
se také o část svého soukromí podělila a prozrazuje na sebe, že je narozena v Broumově, na Základní
školu chodila v Teplicích nad Metují, potom šla studovat do Náchoda na Evangelickou akademii, sociální
obor. Má dvě děti, kluky. Ráda čte historické romány a detektivky, baví ji výlety po památkách a také ráda
hraje pétanque. Z ročních období má nejraději léto, když krásně svítí slunce a může se s dětmi chodit
koupat.
A co na sebe prozradila Jitka I., další pracovnice soc. služeb, tentokrát z resocializačního oddělení, která
se na tvorbě měsíčníku podílí? Narodila jsem se v Broumově, základní školu vychodila z části v Suchém
Dole a pak v Polici nad Metují. Mám vystudovanou střední ekonomickou školu v Náchodě. Víc než čísla
mě ale baví současná práce. Ve volném čase ráda a hodně čtu, převážně historickou literaturu. Hodně se
zajímám o historii, baví mě práce na zahradě, mám ráda květiny.
Asistenka Martina M., která graficky dává měsíčník do finální podoby a tisku, vám o sobě poví, že
pochází z Jizerských hor. Bydlela pár let v Praze, kde pracovala v Celetné ulici v muzeu čokolády jako
průvodce. Předtím se pár let živila jako referent cestovního ruchu v CK. Ovládá dva světové jazyky (aj,
nj). Je typickým blížencem, detailista a zmatkař. Ze všeho nejvíc miluje cestování (Evropa stačí – Řecko
je její srdcovka) a svou rodinu – manžela a dvě děti, školáka a předškolačku. Mezi její záliby patří mj.
toulky s detektorem kovu, hledání pokladů nebo hub, hudba, filmy, zahrádka a vaření i pečení. Neholduje
sportu ani pohybu, nechápe pravidla téměř všech sportovních disciplín.

Zleva: foto z návštěvy podzemí v Jaroměři dne 17.6., z cyklovýletu, z keramické dílny a workoutu

SLUNCE
redaktorka: Věrka
Slunce je v tomto období naším společníkem. Někdo je na sluníčku rád a stále ho vyhledává, další se mu
zase vyhýbá. Pravdou je, že bez Slunce by nebyl život. Sluneční záření život umožňuje. Zahřívá Zemi,
umožňuje v rostlinách fotosyntézu. Díky tomu vzniká kyslík. Střídá se světlo a tma.
Slunečním zářením získáváme vitamín D, ten má vliv na naší imunitu a celkové zdraví. Jediným
důvodem, proč se bát slunce, je riziko rakoviny kůže. Jak si tedy máme se sluncem poradit?
Základem by mělo být, že se budeme snažit zůstat více ve stínu, ten je lepší než přímé slunce. I ve stínu
můžeme získávat vitamín D. V létě je dobré nosit pokrývku hlavy, sluneční brýle a pohodlné oblečení,
nejlépe z bavlny. Před pobytem na slunci bychom se měli mazat opalovacím krémem s
ochranným faktorem. Čím vyšší číslo, tím kvalitnější a dlouhodobější ochrana. Také nesmíme zapomínat
na pitný režim. Pitný režim bychom měli během horkých letních dnů navýšit, protože se více potíme.
Základem pitného režimu by měla být voda, kterou si můžeme ochutit, podle toho, co máme rádi, např.
bylinkami. Výborná je třeba máta s kapkou citrónu, ta Vás zaručeně osvěží.
Užívejme si všichni krásných slunečných dnů, ale nezapomínejte také být na sebe opatrní. Slunce umí
být přítel, ale také nepřítel.
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Měsíc

únor
březen
duben
květen
červen
celkem
pořadí

Resoc. odd.

Syndrom dem.

Odd. se zvýšenou p.

+15 bodů
+38 bodů
+ 3 body
+ 7 bodů
+ 9 bodů
72 bodů
1.

+24 bodů
+16 bodů
+ 6 bodů
+ 7 bodů
+ 11 bodů
64 bodů
2.

+9 bodů
+6 bodů
+ 16 bodů
+ 11 bodů
+ 5 bodů
47 bodů
3.

SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR

redaktor: Marinek

Celoroční soutěž tří oddělení
V měsíci červnu jsme měli zadání soutěže krásné ale náročnější.
Vyžadovalo spolupráci uživatelů na odděleních i velký podíl
spoluúčasti pracovníků. Téma znělo „Sběr bylin“. V průběhu června
z domova vyráželi jednolivci i hloučky, kteří obírali místní zeleň o
voňavé květy a listy. Na odděleních se sušilo, šilo, vyrábělo a
sáčkovalo. Vedoucí pracovníci opět rozdělily své body (5x5 bodů),
ocenili spolupráci, snahu i výsledný vzhled a vítězem se stalo oddělení
syndromu dem. v nižším věku, které získalo celkem 11 bodů. Nadále
zůstává na druhé pozici ve výsledné tabulce. Vzhledem k dočasnému
výpadku ženského personálu na oddělení se zvýšenou péčí bude
organizaci soutěže zde zajišťovat také aktivizační pracovnice paní
Milena B., zacož moc děkujeme a těšíme se na těsný souboj příští měsíc.
Zadání měsíce června zní:

BR UK
Co si pod tím představit? Je to jednoduché – se svými kolegy, přáteli a
spolubydlícími sesbírejte různé materiály (např. přírodní – kůry,
klacky, mech, umělé – petlahve, nebo jiné, volně dostupné a případně
recyklovatelné) a sestavte brouka s velikostí nad 50 cm. Určitě se vám
bude moc líbit, k čemu brouky využijeme  Tak hurá do toho!!!!

VYUŽITÍ BYLIN (které jsme i sbírali)

ČERVEN
1. místo: syndrom dem.

Uživatelé ušili a na tyč zavěsili jednotlivé sáčky stejného,
jemně zelenkavého vzoru a
sestavili tabulku s popisky
bylin a jejich účinky. Skvělé!
Navíc připravili i sklenice na
sušené houby a ty se budou
letos hodit. Pokud teda
začnou houby vůbec růst 
2. místo: resocializační o.

Jitrocel působí protizánětlivě, užívá se do směsí na dýchací problémy,
čerstvý list se používá na hojení ran. Nejprve se přiloží Jitrocel větší, který
ránu vyčistí, následně Jitrocel kopinatý, který ji zahojí.
Kontryhel bylinka na ženské obtíže, ale také pomáhá při zažívacích
obtížích.
Lípa podporuje pocení, rozpouští hleny.
Maliník upravuje zažívání, reguluje krevní tlak.
Meduňka uklidňuje celý organismus, pomáhá se stresem, nespavostí, ale Opět krásné, růžové, sáčky
také léčí trávící obtíže
ušité na bylinky a další a
Černý bez účinná pomoc proti virovým a bakteriálním nákazám, pomáhá další množství v bedýnkách.
při dýchacích a zažívacích problémech, při nachlazení a horečce
3. místo: odd. zvýš. péče
Ostružiník působí močopudně, dezinfikuje močové i trávicí ústrojí,
zastavuje průjmy, krvácení a léčí kašel
Jahodník
působí proti chudokrevnosti svým obsahem železa, má
močopudný účinek, pomáhá při močových kamenech a dně, posiluje
ledviny, desinfikuje žaludek a střeva a je účinný při infekčních průjmech
Divizna léčí průduškové onemocnění, nachlazení, rýmu a kašel, má
protizánětlivé účinky
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SOUTĚŽNÍ „BYLINKOVÁ“ KŘÍŽOVKA
1.

Na jaře z ní děvčata pletou věnečky

2.

Její červené plody jsou bohaté na vit. C

3.

Jinak vypadá na jaře, jinak v létě

4.

V mládí kůra hnědá, ve stáří bílá

5.

Má dlouhý plazivý oddenek, kvete zjara

6.

Opyluje jej vítr, ale hmyz na něm sbírá pyl

7.

Náš národní a jinak velmi užitečný strom

8.

Spálí tě, když se jí dotkneš
Má listy jako žebříky

9.

Minulé soutěže (nápojové křížovky) se neúčastnil žádný z čtenářů. Tím pádem nebyl vyhlášen žádný vítěz.
Přesto vám přinášíme dodatečně fotografii výherce z předminulé soutěže, které nám ve třetím čísle u
vyhlášení chybělo. Moc výherci gratulujeme! 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 do 7.8.2022 nebo
zašlete e-mailem na zameckaredakce@gmail.com (a do předmětu uveďte soutěžní křížovka).

KULTURNÍ OKÉNKO
redaktor: řič
Dne 8. července v pátek ve 21.30 se opět po
roce otevřelo "Putovní kino" v Teplicích, a to
v městském parku (vedle fotbalového
hřiště). Na programu byl nový český film "Po
čem muži touží 2", který měl českou i
světovou premiéru letos 21. dubna.
Romantická komedie (hrají mj. Langmajer,
Polívková, Taclík, Noha aj.) o ženském a
mužském světě a jejich vzájemných
střetech, předváděných na plátně pro diváka
humornou a veselou formou stojí určitě za
zhlédnutí.
Dle informací Městského informačního
centra plánuje se promítání filmů v tomto
kině minimálně šestkrát (v období červenec
- srpen), vždy v pátek. Z původních osmi
promítání se v srpnu musela dvě zrušit kvůli
konání festivalu a slavností konaných v
souvislosti s oslavami 660. výročí založení
města Teplice nad Metují. Aktuální
informace o promítání, datu a čase se
zájemci vždy mohou dovědět z plakátů na
městské vývěsce a hlášením místního
rozhlasu.
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HOROSKOP PRO OBDOBÍ 15.7.-15.8.2022
Redaktor: Věrka
Ilustrátor: Jarin

Kozoroh

Vodnář

22.12.-20.1.
Kozoroh si bude v létě připadat jako
udýchaná sekretářka. Okolí nabude
dojmu, že Kozoroh je něco jako
buvol, za kterého lze zapřáhnout
pluh a zorat nedozírné pole.
Vyveďte tyto lidi z omylu.
21.1.-20.2
Získávat, shromažďovat a narůstat
to jsou hlavní slova Vodnáře.
Skvělé období pro majetkový růst
a finanční zisk. Vodnáři dejte si
pozor na málo vápníku v kostech.

Ryby

21.2.-20.3.

Rak

Lev

22.6.-22.7.
Máte
talent
a
předpoklady
být hrdým, příkladným a čestným
člověkem. Rozvijíte ho. Držte se
vzpřímeně.
Pomůže
to
v
mezilidských vztazích a v lásce.
Odložte nenávist.
23.7.-22.8.

Lev bude muset zaujmout zvláštní
proti kritické opatření. Váš jazyk je
patrně pod vlivem vyčerpávajícího
léta nabroušený jako břitva. Jestli
jsou vám však drahé vztahy s
blízkými, kroťte se, snadno raníte své přátele.
Panna
23.8.-22.9.

Mírné potíže, které Ryby potkají,
budou pro vaše celkové naladění
prospěšné a to velmi. Pokud
nemocné tělo Ryby vyřa-dí na
pár dní vaši prostopášnost z
provozu, alespoň si řádně odpočinete.
Beran
21.3.-20.4.

všeho.
Váhy

Berani, chtě, nechtě, budete moci
začít přemýšlet o dělení. Lidé
narození ve znamení Berana
budou nuceni něco obětovat, tak,
aby jim část zůstala, ale ještě lépe, aby něco
vydělali. Hodně štěstí!
Býk
21.4.-21.5.

Vaše myšlenky a energie budou
připomínat splašeného zajíce na
poli. Nezastaví se, ale na druhou
stranu také bude mysl a tělo roztěkané, neřízené a nepolapitelné.
Váhy nejsou snadné sousto.
Štír
24.10.-22.11.

Červenec je jako letní uštknutí.
Býci, místo zmije a jedu si představte, že po bolestivém kousnutí
inspirace, se vám do žil vlije touha.
které podlehnete, nebo budete mít
problémy odolat. Bude to touha přemisťovat se.
Blíženci
22.5.-21.6.

Pokud se vám podaří zkrotit a
usměrnit, pak se můžete těšit na
velkolepé dílo, které se Štírům
podaří vybudovat. Nejen Bořek
stavitel, ale žena Štírka dokáže v
práci a v domácnosti zazářit.
Střelec
23.11.-21.12.

I když je vaše znamení vzdušné,
musíte stát nohama na zemi.
Blíženec se promění ve strom, jeho
chodidla zapustí kořeny, odolá
vichřicím, nepohodě a stane se
pojítkem společnosti, přátel a rodiny.

Kalkulačka bude vaší ruce slušet víc než
lopata, puška nebo lak na nehty. Pokud
v něčem uspějete a rozvinete své
schopnosti, pak to budou mužské role a
činnosti. Panny nebojte se pustit do
23.9.-23.10.

Pravděpodobně se vás bude někdo
snažit kopírovat, napodobovat,
a nebo si dost možná rovnou od vás
něco bez zeptání vypůjčí.
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Sportovní okénko
redaktor: řič
Přípravky
Fotbalová sezóna 2021/2022 v rámci náchodského
okresu skončila pro nejmenší hráče TJ Slavoj
Teplice nad Metují v okresním přeboru starších
přípravek 29.5., když v 17. kole zajížděli do
Zábrodí. V prvním utkání porazili tepličtí Českou
Skalici 7:1 (branky 2x Zheliuk, 4x Kish, 1x Janák),
ve druhém podlehli týmu Babí vysoko 2:10
(branky Bayer a Zheliuk). Konečná tabulka a
případný termín začátku včetně rozpisu utkání
nové podzimní části soutěže zatím nejsou,
bohužel, k dispozici. Snad budou informace OFS
Náchod do vydání dalšího čísla Zpravodaje
známy.
Žáci
Pro teplické družstvo mladších žáků sezóna
2021/2022 v rámci náchodského okresního
přeboru mladších žáků skončila fází "O umístění",
kde bojovala tři družstva (Teplice, Náchod a
Meziměstí) každé s každým dvakrát. Tepličtí oba
domácí zápasy vyhráli, venku se jim nedařilo a
získali tak šest bodů, takže jim v této konečné
tabulce patří třetí místo. Tuto část soutěže vyhrálo
Meziměstí, Náchod skončil druhý. Ve fázi "O
postup" bojovala čtyři družstva. Nakonec se na
prvním místě umístilo Zábrodí/Babí, druhá Police
n.M., třetí Hronov a čtvrté Nové Město n.M.
"B". Další informace o programu mladších žáků
pro sezónu 2022/2023 přineseme, až jak budou
projednány a schváleny ze strany OFS Náchod.

Teplický fotbal – muži
V okresním přeboru dospělých se v posledním kole
soutěže 2021/2022 18. června ve 14.00 utkal Slavoj
Teplice nad Metují v "derby" s Policí nad Metují na
domácím hřišti. Tepličtí se chystali oplatit hostům
podzimní porážku 0:5 a ukázat divákům, že fotbal
umějí a jsou právem v popředí tabulky (6. místo).
Hosté ale od začátku hráli lépe a za třicet minut
vystřelili šestkrát na branku. Jedna tvrdší rána
minula o kousek brankovou tyč, další střela tyč
trefila a čtyři další rány skončily v síti. Domácí
brankář (Oubrecht, který nahradil chybějícího
Mačího) si tak sáhl na míč za půl hodiny čtyřikrát
(když ho lovil ze své sítě). Po žalostném výkonu
domácích tak skončil poločas 0:4. O přestávce se
diváci rozdělili na dvě poloviny: Jedna by ráda
odešla domů, ale bylo jí líto zaplaceného vstupného,
a tak se rozhodla zůstat i na druhý poločas. Druhá
polovina by taky ráda odešla domů, ale byla
zvědavá, jestli druhý poločas bude stejně slabý jako
první nebo domácí budou hrát po přestávce daleko
lépe a diváky potěší na rozloučenou hezkou hrou.
Druhý poločas hosté zmírnili tempo, domácí se sice
několikrát dostali až do gólové šance, ale výsledkem
byla jen jedna branka, kterou vsítil v 72. minutě
Lauryn. Hosté ještě gól přidali a ze zápasu si odvezli
tři body vítězstvím 1:5. Teplickým patří v konečné
tabulce šesté místo, na prvním a tak postupujícím
místě se umístili Velichovky. Po zasedání,
navrhování a schvalování soutěžních obsazení a
termínech příště. Podle čerstvých informací zahájí
domácí Slavoj sezónu 2022/2023 utkáním proti
novému
účastníku
soutěže
družstvu
Hejtmánkovice, a to
13. srpna v 16:00.

SLAVÍME: SVÁTKY A NAROZENINY
Milé dámy, Martino, Markétko a Hanko, moc vám gratulujeme k
vašemu svátku! Užijte si ho naplno!
Narozeniny již oslavili:
pan Karel Holeček – 57 let
pan Jiří L.
pan Pavel Kotyk – 67 let
pan Vilém D. – 68 let
a na přelomu měsíce července a srpna budou slavit:

Společně jsme v parný pátek dne 24.6.2022 zašli na
místní koupaliště. Voda osvěžila. Byla luxusní,
ledová a čistá. Za vstup zdarma děkujeme
starostovi města Teplice nad Metují, panu Josefu
Bitnarovi. Rádi se opět přijdeme osvěžit.

paní Miranda P.
pan Zdeněk Holeček – 47 let
pan Josef Švejda – 70 let

Ať máš svou lásku komu dát,
ať tě má někdo hodně rád.
Rozum co v nouzi poradí,
ruku co v žalu pohladí,
přátele co nikdy nezradí.
Vše nejlepší a krásné narozeniny vám přeje redakce 
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KDE JSME BYLI, CO VIDĚLI A JAK JSME SI TO UŽILI?
Svatojánský jarmark ve Ždáru nad Metují (dne 18.6.2022)
redaktor: JuraK
Na jarmarku mě nejvíc zaujala výstava aut - veteránů. Byla tam třeba bílá Tatra 603 nebo Porsche. Taky
motocykl Jawa. Poslechli jsme si kapelu Slaveňáci a taky Vojtu Nedvěda. Líbila se mi hra na africké bubny
djembe. Na jarmarku byla spousta stánků. Výlet byl příjemným zpestřením víkendu.

Výlet do Jaroměře – Josefova
pohledem naší uživatelky Ladislavy D.
V pátek 17. června jsme se vypravili na prohlídku Pevnosti v Jaroměři – Josefově. Prohlídka začínala na
nádvoří, pokračovala do kasemat, které sloužily k ubytování vojska v době boje, a dál jsme procházeli
podzemním obranným systémem pevnostního města. Průvodcem byl sympatický pán, který nám poskytl
spoustu informací o pevnosti. Uvnitř jsme dostali do dvojice lucernu se svíčkou, prohlídka trvala téměř
hodinu. Prohlédli jsme si všechny prostory, zaujala mě vojenská postel, jejíž matrace byla naplněná
senem. Uvnitř bylo i ohniště. V pevnosti byli k vidění i vojáci v dobových červených uniformách se
zlatými doplňky. Zajímavé bylo také, že nám pouštěli zvuky střelby z dobových zbraní. Na závěr výletu
jsme se ještě zastavili v Bělovsi v lázeňské cukrárně.
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CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ?
25. července:
12.-14. srpna:
25.-26. srpna:
25.-28. srpna:
23.-24. září:
5.-6. října:

Opékání buřtů s živým hudebním vystoupením
660 let výročí založení města Teplice nad Metují
Zámecký jarmark
Mezinárodní horolezecký filmový festival
Komunální volby
Den otevřených dveří

Zámecký měsíčník je periodikum, které vydává vždy k 15. dni v měsíci Zámecká redakce. Ta se setkává 1x týdně v rámci klubu „Fiktivní
firma“. Čítá osm členů, redaktory, referenty, fotografy a ilustrátora. Organizační podporu tvoří dvě pracovnice přímé péče, paní Jitka I. a
Gábina F. a asistentka Martina M.
Redakci můžete kontaktovat e-mailem: zameckaredakce@gmail.com, kam lze také zaslat správné řešení soutěžní křížovky. Další způsob je
vhození správné odpovědi do schránky v přízemí zámku umístěné ve výklenku naproti nápojovému automatu. Slosování křížovky probíhá
cca týden před uzávěrkou čísla. Do rubriky „Slavíme“ vás zveřejníme pouze s vaším souhlasem!
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