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STRÁNKA 1 

 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DOMOVA DOLNÍ ZÁMEK 

Milí klienti a souputníci, 

ráda bych Vám jménem nás všech poděkovala za společně strávený uplynulý rok a připomněla 

naší každodenní podporu při Vaší občas trnité zámecké cestě v roce 2023.  

Často cítíme obdiv vůči Vašemu bezmeznému úsilí a k mravenčí práci, kterou si každý jeden z vás 

dává na změně svého života. Nezřídka se v uplynulém roce stalo, že jste nám dokázali být inspirací 

i v našich osobních životech, za což děkujeme. Pomohli jste nám také při zřízení nového pododdělení, 

které nazýváme „Oddělení původních obyvatelů“. Společně jsme zjistili, že názvosloví „uživatelé“ 

Vám nevyhovuje a změnili jej na „klient sociální služby“. Díky vám jsme zavedli novou tradici 

setkávání se a vedení diskuze nad Domácím řádem, kdy máte možnost být součástí při nastavování 

služby. Uchopili jsme také novou potřebu snížení věkové hranice cílové skupiny na „36 let a více“, 

čímž k nám průběžně přibydou mladší klienti, kteří jistě náš zámek občerství duchem a zpestří dění  

ve službě. V souvislosti s tím jsme naplánovali činnosti, kterými bychom se rádi zabývali příští rok, 

jako je například postupný pronájem dvou dalších resocializačních bytů pro vás, a to mimo areál 

zámku. Těšit se ale můžete také na rozšíření možností terapií, aktivizačních a socioterapeutických 

činností prostřednictvím nových pracovníků, kteří po novém roce rozšíří náš tým.  

Všem Vám do nového roku přeji pevné zdraví, trpělivost a odhodlání př i práci na dalších osobních 

cílech a při upevňování všech vzájemných vztahů nejen s rodinou, ale i s těmi, kteří Vám jsou blízcí  a 

na kterých Vám záleží.  

Dovolím si zmínit myšlenku, ve kterou věřím a doufám, že může být platná pro každého z nás: „Přijmi 

to, co je. Nech plavat to, co bylo. A měj víru v to, co přijde.“ 

                                                                                                                     Vaše Lucie Havrdová    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z předvánočních setkání. Probíhala jak se zaměstnanci, tak s klienty služby.  
Pobavili jsme se, seznámili s novinkami a užili si příjemné společné chvíle.  
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Několika příspěvky našich redaktorů bychom se rádi ještě vrátili k uplynulému vánočnímu období:  

HISTORIE VÁNOC 

Redaktor Polda 

Původ slova Vánoce je podle historických pramenů v staroněmeckém výrazu ,,den wihen Nachten“ ve 

volném překladu - posvátná nebo svatá noc. Pojmenování Vánoc tedy vzniklo dávno před 

křesťanstvím a označovaly se tak dny a noci, spojené se slunovratem. Lidé tyto dny oslavovali, jako 

příslib návratu slunce. Oslavy slunovratu v minulosti tedy byly s největší pravděpodobností základem 

pozdějších i současných vánočních svátků. Křesťanská církev se tyto svátky snažila zrušit a tak v tyto 

dny zavedla šíření své víry a filosofie a narození Ježíše Krista. Vánoce byly křesťanskou církví uznány 

jako církevní svátky ve 4. století n.l. a staly se součástí všech křesťanských národů a přibližně od 16. 

století se slaví v takové podobě, jak je slavíme v současnosti. Každé náboženství slaví Vánoce podle 

svého zvyku, ateisté je vnímají jako dny klidu, pohody a spokojenosti, kdy jsou rodiny pohromadě. 

Vánoce - a není důležité, jestli je slaví křesťané, ateisté, Židé či pravoslavní věřící - by měly být pro 

všechny lidi na celém světě svátky klidu, pohody a radosti. Jen v takové podobě mají svůj význam a je 

jen na nás, zda si je takové uděláme.  

SILVESTR 

Redaktor: Polda 

Fotografie: p. Hurdálek 
 

Tradice slavení Silvestra má dosah až do roku 

335, kdy 31. 12. zemřel papež Silvestr I. Od té 

doby se nakonec pořádají silvestrovské oslavy. 

Tento papež byl kdysi pro svou křesťanskou 

víru pronásledován. Za Konstantina Velikého 

však došlo k obratu a křesťanství bylo uznáno. 

Svatý Silvestr tehdy prý vyléčil Konstantina z malomocenství. V průběhu svého života se snažil o co 

největší rozšíření křesťanské víry mezi lidi, a proto byl nakonec blahořečen. Kdysi se tento svátek 

nespojoval s žádnými zvyky ani oslavami, ale dnes je tomu jinak. Silvestr se slaví po celém světě, pouze 

se mu v každé zemi jinak říká, a také jej doprovází i trochu jiné tradice. 

 

  

 

NOVÝ ROK 

Redaktorka: Gabča 

Nový rok je mezinárodním svátkem a oslavou začátku nového roku. Slavit se začíná poslední den roku, 

to je 31. prosince, kdy slaví svátek Silvestr. Oslava konce roku se u většiny lidí protáhne do časných 

ranních hodin. Hlavní přání do nového roku má každý stejné, jde hlavně o přání zdraví a štěstí. Hodně 

lidí si obvykle na Nový rok dává novoroční předsevzetí. Velmi oblíbené předsevzetí u lidí, hlavně u 

žen, je začít hubnout. Další rozšířené je – přestanu kouřit, přestanu pít a další. Je také známé, že to moc 

lidem nevychází  
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DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU - 1. 1. 

Prvního ledna je také den, kdy se slaví svátek vzniku samostatné České republiky. Samostatnou 

Českou republikou jsme od 1. 1. 1993, na Federálním shromáždění rozhodli rozdělit federativní 

republiky (ČSFR) na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku. 

LEDNOVÁ VÝROČÍ: JAN PALACH (11.8.1948 - 16.1.1969) 

Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.   

Jan Palach před svou smrtí 

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze v rodině 

živnostníka - cukráře ze Všetat. V letech 1954-1963 

navštěvoval všetatskou základní školu. Byl tichým žákem, 

který se zajímal o přírodu a historii, také rád četl. Smrt otce 

v roce 1962 s ním velmi otřásla. Viděl v něm svůj velký vzor a velmi si ho vážil. Pro Jana Palacha to 

byla veliká ztráta. Po základní škole byl přijat na gymnázium v Mělníku. Tam ho ovlivnila řada 

pedagogů, nejvíce asi Antonín Vrba, profesor historie. Spolužáci a učitelé Jana Palacha popisovali jako 

spravedlivého člověka, který se dokázal zastat slabšího, který nenáviděl křivdu. Po maturitě se 

přihlásil na Filozofickou fakultu UK. Přijímací zkoušky udělal, ale nepřijali ho. Tak to zkusil na 

Vysokou školu ekonomickou, obor politická ekonomie, tento obor Jana Palacha také zajímal. Tentokrát 

byl úspěšně přijatý a od roku 1966 začal studovat. I na VŠE se nepřestal zajímat o historii a přání 

studovat na filozofické fakultě ho neopustilo. Znovu se o studium pokusil v roce 1968, kdy úspěšně 

vykonal zkoušky na FF UK a byl přijat do druhého ročníku - obor dějepis - politická ekonomie. 

Situace po 21. srpnu 1968 pro něj představovala výhru násilí a to bylo něco, co ze srdce nenáviděl, s 

čím se nemohl smířit. Na protest proti sovětské okupaci a pokračujícím ústupkům okupantům ze 

strany československého politického vedení se 16. 1. 1969  upálil v horní části pražského Václavského 

náměstí. 28. října 

1991 byl Janu 

Palachovi in 

memoriam 

propůjčen Řád 

Tomáše Garrigue 

Masaryka I. třídy 

za vynikající 

zásluhy o 

demokracii a 

lidská práva. 

TŘI 

KRÁLOVÉ 

Ilustrace: Jarin 
Redaktorka: Jitka 

 

6. ledna se slaví 
Slavnost zjevení Páně. Lidově se svátku říká Tři králové. Tři králové byli mudrci z Východu, kteří 
navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary. 
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Příběh Tří králů 

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, o kterém křesťané věří, že je synem Božím. Ježíš se 
narodil v Betlémě před více než 2000 lety. Jeho maminka byla Panna Maria, tatínek Josef. Ještě před 
Ježíšovým narozením lidé očekávali příchod židovského krále, který zachrání lidstvo. Mudrcové na 
Východě sledovali každý den oblohu a když se měl Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. Na nebi se 
totiž objevila velká a zářivá hvězda. Mudrcové se chtěli nově narozenému králi poklonit a přinést mu 
dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu na velbloudy a vydali se 
na dalekou cestu. V té době vládl v zemi král Herodes. Moudří muži z Východu za ním přišli a ptali 
se: „Kde je ten nově narozený král? Pozorovali jsme na nebi hvězdu, která byla znamením jeho 
narození.“ Král Herodes se polekal. Bál se, že ho nový král zbaví trůnu. Herodes poslal mudrce z 
Východu do Betléma, aby dítě našli, a pak mu dali zprávu. Řekl jim, že se chce dítěti také poklonit, ale 
ve skutečnosti ho chtěl nechat zabít. Mudrci našli podle hvězdy děťátko v jesličkách, poklonili se mu a 
dali dary. Pak se vrátili domů. Králi Herodetovi nic neřekli. Ve snu se jim ukázala pravda, že chce 
Herodes děťátko zabít. V noci ve snu poručil Bůh Josefovi, aby vzal dítě a jeho matku do Egypta a 
zůstali tam, dokud nepřestane Herodes hledat dítě. To Josef hned v noci udělal. 

Zlato, kadidlo a myrha 

Tři králové přinesli Ježíšovi vzácné dary, které patřily k tomu nejcennějšímu, co v tehdejším světě bylo 
možno darovat. Zlato bylo považováno za nejhodnotnější kov a vyjadřovalo velikou úctu k 
novorozenému dítěti. Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku. Stoupající dým z kadidla je 
symbolem modliteb, které stoupají k Bohu. Myrha je také vonná pryskyřice. Používala se mnoha 
způsoby – jako vůně, jako léčivá mast nebo jako utišující prostředek. 

Tři králové přijdou i k nám do zámku. Jejich návštěvu můžeme očekávat v sobotu 7. ledna. 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 

Redaktorka: Marinek 

Letošní ročník Ježíškových vnoučat opět do domova přinesl radost z vánočních dárečků. Kápla-li slza, 

byla to slza štěstí, protože se vyplnilo 98% všech přání vyslovených klienty. Tři dárečky jsou dnes ještě 

na cestě. Dva byly přeposlány bývalému klientovi služby, který se v mezičase přestěhoval do DPS 

v KHK a dva dárečky ještě čekají na návrat svého majitele, až se vrátí z hospitalizace.  

A my moc děkujeme všem, kdo se do tohoto projektu zapojili! Bez dárců, kteří vánoční přání plnili a 

balíčky s dárečky rozesílali nebo se osobně zastavili popřát a pozdravit, by to nešlo! Děkujeme všem!  
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ROZHOVOR S PRACOVNICÍ 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, 

PANÍ EVOU KOMENDOVOU 

Rozhovor pro vás připravil a také ilustroval náš  
redaktor a ilustrátor Jarin. 

 

1. Můžete se nám, prosím, krátce představit? 
Jmenuji se Eva Komendová a pracuji jako 
pracovník v sociálních službách na 
Resocializačním oddělení od dubna loňského 
roku. Žiju s manželem a dcerou na Honech u 
Police nad Metují na malém statečku 
Broumovského typu. 

2. Jak jste se dostala k práci v naší službě? 
Po přestěhování z jižní Moravy, kde jsem 
pracovala s osobami s postižením, jsem hledala 
práci podobného typu. Zaujala mě možnost 
pracovat zde v zařízení. Sice je to práce s jiným 
zaměřením, pro mne však velmi přínosná a 
zajímavá. 
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3. Jaké máte koníčky, co Vás baví? 
Baví mě především práce se zvířaty, výcvik psů a koně. Máme 3 koně, 5 psů a 13 koček. 

4. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Mám ráda kuřecí křídla. 

5. Máte nějaký sen, paní Komendová? 
Mým snem je opravit dům, pořídit si ještě jednoho psa a spokojeně žít. 

Děkuji Vám za milý rozhovor a přeji do nového roku spoustu pracovních a životních úspěchů.  

 

JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN: PREZIDENTSKÉ VOLBY!  

Dne 4.1.2023 navštívila naší službu matrikářka paní Jana Záleská. Přišla za klienty, 
kteří potřebovali úředně ověřit podpis na Žádosti o vydání voličského průkazu. 
Celkem o jeho vystavení má zájem 8 klientů naší služby. Ověření podpisu je 
zdarma. Žádosti týž den odešly na příslušené OÚ/MěÚ poštou a v průběhu 
příštího týdne je očekáváno zaslání dvou Voličských průkazů (pro každé kolo volby 

zvlášť).  

Volit mohou občané Teplic nad Metují a držitelé Voličských průkazů zde, v Domově Dolní zámek, dne 
13.1.2023 kolem 15 hodin. Do společenské místnosti dorazí komise s přenosnou volební schránkou. Pro 
volbu je nutné předložit platný Občanský průkaz a „nemístní“ vydaný Voličský průkaz.  
O Prezidentské volby projevilo zájem 30% klientů.  

První kolo Volby prezidenta ČR 
13. - 14. ledna 2023 

Druhé kolo Volby prezidenta ČR 
27. - 28. ledna 2023 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Ve dnech 1. a 2. 12. proběhla v našem zařízení vánoční výstava výrobků klientů. Na výrobě vánočních 

dekorací, rozmanitých keramických výrobků a dalších zajímavých drobnůstkách pro radost a potěšení, 

se podílela asi 1/2 našich klientů. Tvořilo se nejen v rámci obou dílen, ale i např. v klubu šití, 

zahrádkářském klubu a kutilské dílně. 

Na výstavu jsme se všichni pečlivě připravovali a vyplatilo se. Prezentace našich výrobků měla velký 

úspěch, nebylo snad návštěvníka, který by nepochválil šikovnost a zručnost všech, kteří se na výstavě 

podíleli.  

Naše výrobky vystavujeme ještě do Tří  králů v Infocentru v Teplicích nad Metují a na Zámku v 

Adršpachu, věřím, že i tyto výstavy budou stejně tak úspěšné, jako ta v našem Domově. 

Chtěla bych všem zainteresovaným klientům a personálu poděkovat za tuto velmi povedenou akci. 

Vaše aktivizační pracovnice Šárka.  
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SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR – CELOROČNÍ SOUTĚŽ 
Redaktorka: Marinek  

První ročník Celoroční soutěže Domova Dolní zámek je za námi. V rámci 
Vánočního posezení proběhlo vyhlášení výsledků prosincového zadání a 
očekávaných závěrečných výsledků soutěže. V prosinci jste v rámci soutěže 
vzpomínali na vánoční zvyky, tradice a popsali jste, jak jste je s rodinami či 
v dětství prožívali. Nejoriginálnější zpracování mělo Oddělení DNV – 
sepsalo kroniku vánočních příběhů a získalo tím 12 bodů.  

A jak že to tedy letos dopadlo? Putovní pohár získalo Resocializační 

oddělení! Na druhém místě se umístilo Oddělení DNV, které ztrácí na 
vítěze pouhé dva body. Třetí příčku vybojovalo Oddělení se zvýšenou péčí, 
které za vítězi pokulhávalo o pouhých devět bodů. Bylo to tedy těsné. My 
moc gratulujeme vítězům, kteří se mohou těšit nejen z Putovního poháru, 
který nyní zdobí oddělení, ale také na noční prohlídku Hvězdárny v Úpici, 
což je hlavní cena pro účastněné klienty.  

Fotografie vpravo:  

vánoční kronika Oddělení syndromu dem. – vítěz měsíce  

3. foto: koláž Oddělení se zvýš. péčí 

4. foto: zpracování Resocializačního odd. 

 

 

 

 

 

Fotografie níže jsou z Vánočního posezení a vyhlašování výsledků CS dne 21.12.2022. Poprvé si také 
zasoutěžili naši zaměstnanci – celkem 5 jich přineslo vzorek/ochutnávku vlastního vánočního pečiva. 
Klienti vyhodnotili jako nejlepší to od Šárky Š., která cenu přenechala naší milé personalistce Ditě O., 
která měla druhé nejchutnější pečivo. Děkujeme také PSS paní Elišce K. a SP Bohumile B. A moje 
maličkost se také účastnila a pochlubila se cizím peřím – cukrovím, které dělaly děti (5 a 8 let).   

Měsíc 
Resocializační 

oddělení 

Oddělení 

syndromu DNV 

Oddělení se 

zvýšenou péčí 

únor + 15 bodů + 24 bodů + 9 bodů 

březen + 38 bodů + 16 bodů + 6 bodů 

duben + 3 body + 6 bodů + 16 bodů 

květen + 7 bodů + 7 bodů + 11 bodů 

červen + 9 bodů + 11 bodů + 5 bodů 

červenec + 5 bodů + 5 bodů + 15 bodů 

srpen + 11 bodů + 8 bodů + 6 bodů 

září + 8 bodů + 11 bodů + 11 bodů 

říjen + 4 body + 9 bodů + 12 bodů 

listopad + 8 bodů + 5 bodů + 11 bodů 

prosinec + 8 bodů + 12 bodů + 5 bodů 

celkem 116 bodů 114 bodů 107 bodů 

pořadí 1.  3. 2. 
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A CO JSME SI PŘIPRAVILI ZA TÉMA NA MĚSÍC LEDEN? 

PŘÍBĚH SNĚHULÁKA  
Jakmile napadne dostatečná sněhová nadílka, můžete vyrazit protáhnout svaly 
i mysl ven do zahrady. Nezapomeňte rukavice a dobrou náladu.  
Postavíme sněhuláka  a nejen, že bude mít své jméno, ale také  
životní příběh. Ten můžete se svými spolubydlícími z oddělení  
sepsat libovolnou formou na A4. Zažije váš sněhulák nějaké drama, pohádku, přátelství nebo jeho 
život zveršujete? To už necháme na vás  snad si užijete spoustu legrace a pěkných chvil!  

 

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 

S koncem roku starého a příchodem nového někteří lidé začnou bilancovat. Přemýšlí o tom, co je 

během roku potkalo. Někdo prožil krásné věci, jiný si zažil ztráty. Každý z nás měl svůj rok jinak. 

Někteří lidé si dávají na začátku nového roku předsevzetí. Co to vlastně je? Většinou se to týká 

něčeho, co na sobě chceme změnit, s něčím nejsme spokojeni. Na začátku roku máme hodně plánů a 

říkáme si, že to všechno zvládneme a uděláme, jak chceme a konečně budeme šťastni a budeme žít, 

tak jak si přejeme. 

Většina naplánovaných předsevzetí je správná a určitě pro dobrou věc. Někteří lidé chtějí přestat 

kouřit, někdo chce zhubnout a více sportovat nebo si naplánují, že se budou učit cizí jazyk. Na 

začátku roku má každý plánů spoustu. Ale rok uteče strašně rychle a už tu máme zase konec roku a 

my zjistíme, že se nám to nějak nepovedlo. 

Zeptala jsem se některých obyvatel našeho Domova, jestli měli v životě nějaké předsevzetí. Ano 

někteří měli, jiní ne nebo si už nevzpomněli. S jejich svolením se o některá můžeme podělit s Vámi: 

Náš ilustrátor Jarin si přál smazat svoje dluhy. Našel si práci a povedlo se mu to. 

Paní Lenka G. si dávala předsevzetí, že by chtěla zhubnout. Má ho stále. 

Pan Petr D. měl takové rozšířené předsevzetí, chtěl přestat kouřit. Nikdy se mu to nepodařilo. 

Naše redaktorka Věrka si dala za úkol dodělat školu. To se jí zadařilo a je nyní ráda. 

Pokud si budete letošní rok dávat nějaké předsevzetí, myslete na to, že to děláte hlavně pro sebe a 

kvůli sobě. Nedělejte nic, pokud to děláte kvůli druhým. 

Za redakci Zámeckého měsíčníku přejeme všem hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

VTIPY 
Z internetu dodal redaktor Polda 

Jde policista večerním městem a uvidí na silnici ležícího muže. „Co se vám stalo?“ zeptá se ho. 

“Něco mě přejelo“ odpoví muž. „ A postřehl jste poznávací značku?“. „Ne, ale ty soby bych poznal“ 

  

Syn: „Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?“  

Otec: „Chlapče, když se tak podívám na většinu dárků, řekl bych, že asi z Číny“ 

 

Pan Novák se chlubí svému kamarádovi: „K Vánocům dostanu od manželky novou rybářskou 

soupravu, našel jsem to u ní ve skříni!“.  

A druhý mu odpovídá: „Tak to já asi dostanu nahatýho chlapa“ 
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SLAVÍME (SVÁTKY A NAROZENINY) 

V lednu máme ve službě dva oslavence. Začátkem měsíce, 9. ledna, oslaví své 

narozeniny paní Jana Šonková a poslední den v lednu slaví své 66. narozeniny 

pan Pavel Straube. Srdečně gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a 

spokojenosti. 

Svátek v lednu slaví pánové Zdeňkové a pan Slavomír.  

I jim přejeme vše nejlepší. 
                                       

NÁVŠTĚVA BROUMOVSKÉHO ÚTULKU 

Redaktor: Polda  

V pátek na svatého Martina jsme navštívili broumovský útulek 

pro zvířata. Prohlédli jsme si v rychlosti klienty útulku, popovídali 

si s paní Slovákovou (vedoucí útulku), předali pár laskomin pro 

zvířátka a vydali se na krátkou procházku s černou fenkou 

Andulkou. Čas rychle utekl a museli jsme se vydat na cestu zpět. 

Děkujeme paní Mileně B. a panu Tomášovi J. (samozřejmě i vedení 

za zelenou k tomuto výletu) za pěkné zpestření pátečního 

dopoledne a už nyní se těšíme na další návštěvu tohoto zařízení.  

 

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO 

téma: NÁSTRAHY ZIMY - PODCHLAZENÍ 

 Článkem přispěl: Jiří Habart  
 

Podchlazení vzniká dlouhodobým působením chladu na lidský organismus. První pomocí v případě 

podchlazení je hlavně ochránit ho před dalším působením chladu na tělo. Přeneseme ho do tepla a 

zabalíme do přikrývek nebo dalších vrstev oblečení. Mokré oblečení je nutné vyměnit za suché. Podle 

možností je třeba člověka zahřívat, aby se zabránilo dalším ztrátám tepla. Můžeme dodat rychlý zdroj 

energie, což je čokoláda, cukr. Nikdy ne alkohol. Zdroj energie šetrně  

a postupně zvyšuje tělesnou teplotu – vyhřívané přikrývky, teplé oslazené 

nápoje, teplé obklady, eventuálně celková koupel. Podle závažnosti 

celkového stavu vyhledejte vždy odborné ošetření. Nikdy se nedoporučuje 

podávání alkoholu! Tyto nápoje zvyšují ztrátu tepla organismu. 

Jestliže je postižený v bezvědomí a nedýchá, zahájíme resuscitaci, masáž 

srdce. Samotné podchlazení zpomaluje tělesný metabolismus, a proto má 

resuscitace velkou naději na úspěch i po delší době. 

Postiženého je nutné, co nejrychleji dopravit do nemocnice nebo zavolat rychlou záchrannou službu. 

Velmi důležité! Zahřívání povrchu těla (ruce, nohy atd.) musí být postupné, protože ztuhnuté cévy 

by se po náhlém zahřátí mohly poškodit. 
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ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO  

Trojcestí (Adolf Hoffmeister)  

Redaktor dik doporučuje knihu, resp. tři příběhy (Povrch pětiletky, Americké 

houpačky a Turistou proti své vůli) – reportáže autora. První je cestopisná reportáž 

z návštěvy SSSR v roce 1931, psaná formou fiktivních dopisů známým českým 

osobnostem – např. Ferdinandu Peroutkovi. Autor v těchto dopisech popisuje život 

v tehdejším Sovětském svazu – třeba bydlení, jídlo apod.. Druhý příběh vypráví o 

cestě autora do Ameriky před druhou světovou válkou a popisuje tamní život. Třetí 

příběh popisuje obtížný útěk z protektorátní Prahy v roce 1939 do Francie, nelehký 

život ve francouzských uprchlických táborech a cestu přes Maroko, Portugalsko a 

Kubu až do New Yorku. 

Odkud vane kouř (Sandra Brown)  

Redaktor Švejda představuje knihu, která se tentokrát bude líbit i ženám.  

Kniha píše o mladé lékařce, která se přistěhuje do texaského městečka, kde 
způsobí pozdvižení. Má románek s mladým senátorem, kterému tento vztah zničí 
kariéru. 
V této knize nepřijdeme o tajemství, napětí a dobrodružství. Nebudou tady chybět 
city, láska, nenávist a spousta nečekaných zvratů. Kniha se čte velmi dobře, mohla 
by zaujmout každého, kdo má rád romantiku, ale ne přímo knihy tipu „červená 
knihovna“. Zapůjčit si jí můžete v místní městské knihovně. 

KRMENÍ PTÁKŮ V ZIMĚ 

Redaktor: Polda 
Foto: pan Slavomír H.  
 
Jak pomoci přežít drobnému ptactvu zimu? 
Důležité je pravidelné přikrmování, kvalitním krmivem, které jim nepřivodí zdravotní obtíže. 
Přikrmovat bychom neměli jen, když je velká zima a mráz, ale také na jaře, kdy se příroda teprve 
probouzí k životu a není ještě dost přirozené potravy. 
Čím nejlépe krmit? 
Zapomeňte na zbytky z kuchyně. Ptáci sice potřebují tuk, ale mnohem lepší je ten z olejnatých semen 
a ořechů. Sypat je na krmítko přitom můžete už od listopadu. Ptáci před zimnou potřebují nabrat 
tukové zásoby. Do krmítka rozhodně patří slunečnice. Tu milují téměř všechny druhy ptáků. Vedle 
nesáhnete ani v případě máku, řepky, prosa či drcených vlašských a lískových ořechů. Ořechy musí 
být nepražené a nesolené. Vhodné jsou speciální krmné směsi. Kromě zrní můžete také najemno 
nastrouhat mrkev, přidat půlená jablka, skvělé jsou i bobuloviny – jeřabiny, černý bez, hrozinky, šípky.. 
Co do krmítka nepatří?  
Opatrní bychom měli být s vařenou rýží – rychle se kazí a v mrazech zmrzne na nepoživatelnou 
hroudu. V žádném případě nesmíme krmit rýží nevařenou, ta v žaludcích ptáčků bobtná. 
Problematický je také strouhaný kokos, čerstvé pečivo, buchty, solené potraviny , těstoviny a jakýkoliv 
odpad z kuchyně. 
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POHÁDKOVÝ KVÍZ 

1. V jakém přestrojení přišel princ za pyšnou 
princeznou? 
   a) pekař 
   b) voják 
   c) zahradník 
2. Jakého kmotra si vybere havíř Kuba pro své 
děťátko?  
   a) čerta 
   b) smrťáka 
   c) pánaboha 
3. Jak se jmenovala nejchytřejší dcera 
v pohádce  
Byl jednou jeden král? 
    a) Zpěvanka 
    b) Maruška 
    c) Drahomíra 
4. V jakém přestrojení prchá z království 
princezna se zlatou hvězdou na čele? 
   a) jako chudá babička 
   b) ukrytá v myším kožíšku 
   c) nebyla vůbec v žádném přestrojení 
5. Která zpěvačka hrála šíleně smutnou 
princeznu? 
   a) Hana Zagorová 
   b) Helena Vondráčková 
   c) Michaela Kuklová 

6. V jaké pohádce si našel princ svou 
princeznu podle střevíčku?  
   a) Princ a Večernice 
   b) Tři oříšky pro Popelku 
   c) O princezně Jasněnce a létajícím ševci 
7. Jak se jmenoval zlý čaroděj v pohádce Princ 
a Večernice? 
   a) Brundibár 
   b) Hronbas 
   c) Mrakomor 
8. Jaké ovoce bylo kouzelné v pohádce Tři 
veteráni? 
   a) jahody a maliny 
   b) hrušky a jablka 
   c) třešně a meruňky 
9. Jakou vlastnost měla v pohádce Nesmrtelná 
teta? 
   a) byla závistivá 
   b) byla plná lásky na rozdávání 
   c) byla pyšná 
10. V jaké pohádce společně hráli popletený 
anděl a čert? (Petronel a Uriáš) 
   a) Hrátky s čertem 
   b) Anděl na horách 
   c) Anděl páně 

 

   

Vyluštění kvízu nám můžete zaslat e-mailem na: zameckaredakce@gmail.com nebo 
vhodit na lístečku do schránky redakce Zámeckého měsíčníku (v přízemí zámku 
v okenním výklenku) do 25.1.2023. Nezapomeňte uvést své jméno! O věcné ceny 
soutěží výhradně uživatelé DDz. Výherce losuje některý z členů redakce. 

Vyluštění křížovky z minulého čísla bylo: CUKROVÍ.  Tentokrát redaktorka 
Věrka vylosovala paní Markétu K. z Oddělení se zvýšenou péčí.  
Moc výherkyni gratulujeme a posíláme věcnou cenu.  

A ani vy neváhejte a soutěžte s námi! 

 

 

 

Tisková omluva – v minulém čísle se nám v rubrice Příběhy a historky ze 
školy „zapomněly“ poslední dvě věty z článku o Karlu IV. Tímto se omlouváme nejen našemu redaktorovi 
Poldovi, ale hlavně panu J.D., kterého se historka týkala.  

 

mailto:zameckaredakce@gmail.com
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CO NÁM ŘÍKAJÍ HVĚZDY V ROCE 2023? 

Redaktor: Věrka a Gábina 

Ilustrátor: Jarin 

KOZOROH                         22.12.-20.1. 

Máte poměrně jasnou představu, jací byste chtěli 

být Vy a co očekáváte od lidí kolem sebe. Podle 

horoskopu Vám však druhá z těchto vlastností 

může přinášet v roce 2023 nemalé problémy. 

Zjistíte totiž, že svět se netočí pouze kolem Vás.  

 

VODNÁŘ                              21.1.-20.2                                                

Rovnováha bude podle horoskopu v roce 2023 

hlavním pilířem Vašeho života. Pro většinu 

Vodnářů je samozřejmé žít s hlavou v oblacích, 

tedy v budoucnosti. Tentokrát však bude třeba 

seskočit z obláčku a zůstat nohama pevně za 

zemi, jinak se vytouženého klidu a stability nedočkáte. 

RYBY                                       21.2.-20.3. 

Plout proti proudu je vysilující i pro zkušené a 

dravé ryby. Horoskop na rok 2023 Rybám 

doporučuje poohlédnout se po teplém golfském 

proudu a využít všech možností, které život 

přirozeně nabízí. Malý příklad, nemyjte nádobí 

v ruce, když jej můžete dát pohodlně do myčky. 

BERAN                                     21.3.-20.4. 

Berani nikdy nezahálí, ale rok 2023 by pro Vás 

mohl představovat přece jen příliš velké sousto. 

Dejte si pozor, abyste zůstávali vždy nad věcí a 

nevrhali se do všeho bezhlavě. Jen pokud budete 

mít věci pod kontrolou, můžete si zachovat úsměv na rtech i 

klidný spánek. 

BÝK                                                 21.4.-21.5. 

Hlavní povahové vlastnosti, kterými jsou trpělivost 

a opatrnost, přinesou podle horoskopu v roce 2023 

Býkům největší užitek. I přesto musíte být 

připraveni na okamžiky, které si vyžádají rychlá a 

bezodkladná rozhodnutí. Pokud zůstanete dostatečně ostražití, 

podaří se Vám i v těchto nelehkých chvílích.   

  

BLÍŽENCI                                       22.5.-21.6. 

Horoskop na rok 2023 Blížencům předpovídá 

změny v osobním i pracovním životě. Obzvláště 

v první polovině roku se připravte na nejistotu. 

Vaše ambice i nápady budou ale postupně 

získávat konkrétní podobu a druhá polovina roku pak přinese 

vytoužené ovoce. 

RAK                                                22.6.-22.7. 

V roce 2023 budou Raci přitahovat stejně 

smýšlející jedince ze svého okolí. Přátelé Vás 

naplní optimismem a nadšením pro vše nové. Z 

horoskopu vyplývá, že nepříjemné maličkosti Vás 

nerozhodí tolik, jako tomu bývalo často dříve. Prohloubíte 

rovněž své vnitřní obzory. 

LEV                                                23.7.-22.8. 

Horoskop na rok 2023 připravuje pro Lvy ideální 

podmínky v oblasti splnění dlouhodobých přání 

a vyřešení vleklých problémů. Získáte sílu a 

potřebný odstup, abyste se vyrovnali s náročnými 

úkoly i citovou nerovnováhou, která Vám zbytečně ubírá tolik 

energie. Během roku budete držet opratě pevně v rukou. 

PANNA                                     23.8.-22.9. 

Diplomacie obvykle nedělá  Pannám problémy. 

Podle horoskopu však v roce 2023 bude třeba 

učinit nejeden kompromis. Kousnout se do rtu a 

jít chvíli s davem sice může trochu bolet a 

sebevědomí to rozhodně nepřidá, ovšem zbytečné hádky, které 

si tak ušetříte, jsou k nezaplacení. 

VÁHY                                      23.9.-23.10. 

Rok 2023 bude podle horoskopu pro Váhy 

bezproblémový. Peníze a rodina, případně 

partnerské vztahy, jsou to hlavní, co budete 

odměřovat na miskách vah. Ty jsou symbolem 

Vašeho znamení. Ucítíte rovněž potřebu lépe si zorganizovat 

život. Rádi byste totiž cestovali, což ovšem vyžaduje dokonalou 

souhru s okolím 

 

ŠTÍR                                               24.10.-22.11. 

Horoskop praví, že velká změna v roce 2023 

na Štíry čeká doslova za rohem. Je jen na 

Vás, jestli se Vám podaří na křižovatce 

správně zabočit a jít tak svému štěstí 

naproti. Štíři touží po volnosti a nezávislosti. První, co byste 

tedy měli udělat, je sepsat všechny myšlenky a plány.  

 

STŘELEC                                      23.11.-21.12. 

Střelci obvykle nemají chladnou hlavu, protože 

živlem jejich znamení je oheň. Podle horoskopu 

budete v roce 2023 romanticky naladěni. Je 

třeba ale dbát na to, aby oheň lásky ve Vašem 

srdci nezahořel příliš, protože jeho žár by mohl 

spálit spolehlivý a velmi potřebný a rozum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce Zámeckého měsíčníku  

vám přeje úspěšný start  

do nového roku 2023!  

Ať vás provází štěstí,  

přeje vám zdraví nový rok 

přinese mnoho dobrého. 
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SPORTOVNÍ OKÉNKO 

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FOTBALU 

Redaktor: řič 

Od 20. listopadu do 18. prosince 2022 proběhlo dlouho očekávané mistrovství světa ve fotbale. 
Pořadatelem byl bohatý asijský stát Katar (historicky nejmenší stát pořádající MS). Rozhodla o tom 
FIFA už v prosinci 2010, když nedala přednost třeba nabídkám USA, Jižní Koreje, Japonska, 
Austrálie. Zástupci FIFA byli pak za své rozhodnutí tvrdě kritizováni a dokonce byly zjištěny také 
případy uplácení... 
 
No nic.... Malý emirát Katar (třetí nejbohatší země světa, velká asi jako Středočeský kraj...) tak přivítal 
všech 31 kvalifikovaných týmů a jeden tým, který se kvalifikovat nemusel (tzn. sám sebe - na MS mj. 
ještě nikdy nebyl) a šampionát mohl začít. Připraveno bylo 5 měst s 8 stadiony, mezi kterými největší 
vzdálenost nepřesáhla 70 km (!), takže bylo "vše po ruce" a pro zajištění dopravy mezi luxusním 
ubytováním a zápasy či tréninky na luxusních stadionech asi nevznikal pořadatelům žádný velký 
problém. Však také přípravy a pořadatelství tohoto mistrovství tuto malou pouštní zemi stály zhruba 
pět tisíc miliard korun (více než dvojnásobek rozpočtu České republiky pro příští rok...). 
Turnaj, na který se nedostaly třeba Itálie, Švédsko, Turecko a další fotbalové země, zahájily 
skupinové zápasy, které přinesly divákům jak pěkné zápasy, tak i pěkná překvapení, zvlášť třeba 
prohra Francie s Tuniskem, Argentiny se Saúdskou Arábií, Německa s Japonskem, Walesu s Íránem, 
Belgie s Marokem, Portugalska s Koreou nebo dokonce Brazílie s Kamerunem... Bohužel, pro diváky, 
dokonce šest utkání skončilo bez branek 0:0... Po sehrání základních zápasů (po nichž např. Němci ze 
skupiny vůbec nepostoupili!) přišla už na řadu vyřazovací část mistrovství a další nečekané výsledky 
- po osmifinále se rozloučili Španělé, po čtvrtfinále Brazilci (!) - a tak bylo složení semifinálových 
dvojic oproti předpokladu přesto více než zajímavé: Francie - Maroko, Argentina - Chorvatsko. 
(Maroko bylo vůbec první africkou zemí v historii, která se mezi čtyři poslední týmy fotbalového MS 
dostala.) Nicméně další, třeba divácky očekávaný "zázrak" se nekonal a v těchto dvou zápasech jak 
Francie, tak Argentina "potvrdily roli favorita", vyhrály a utkáním mezi nimi tak šampionát v Kataru 
vyvrcholil. Argentina chtěla konečně další zlatou medaili, na kterou čekala 36 let, a Francie se zase 
chtěla stát prvním týmem po 60 letech, který by titul z minulého mistrovství obhájil. Nervy drásající 
finálový zápas, který nerozhodlo ani prodloužení a stav byl po 120 min. stále nerozhodný (3:3), 
ukončil nakonec penaltový rozstřel. Ten lépe zvládla Argentina a světový titul patří jí. 

 

          

Na závěr snad už jen to, že příští šampionát (největší v historii) bude v létě 2026 (poprvé ve třech 
zemích - USA, Kanada, Mexiko a poprvé s 48 týmy). Pro představu: v maličkém Kataru odpadalo 
úmorné cestování, na příštím mistrovství to bude z nejsevernějšího z šestnácti pořadatelských měst 
(Vancouveru) do nejjižnějšího (Mexiko City) čtyři tisíce kilometrů (!). Mimochodem, před čtyřmi lety 
pro společnou kandidaturu USA, Kanady a Mexika hlasovalo i Česko. Jestli tam budeme, to si nelze 
představit... (perlička: přísně tajné zdroje uvádějí, že v kvalifikační skupině pro MS budeme hrát s 
Vatikánem, Gibraltarem, San Marinem a Lichtenštejnskem. Trenér Šilhavý to označil za "skupinu 
smrti", ale jak řekl: "...Berbr už zařídil, že z ní postupují všichni...") Budeme se tedy těšit.              


