
Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují 

ZÁŘÍ – ŠESTÉ VYDÁNÍ 
 

STRÁNKA 1 

ZÁMECKÝ 
MĚSÍČNÍK 

Září je tu, milí čtenáři. Děti chodí po 

prázdninách opět do školy, léto uteklo jako 

voda. Dny se zkracují, noci prodlužují. 

Jeřabiny, jablka a švestky dozrávají, listy 

pomalu chytají zlatavé odstíny a my se 

těšíme na houbařskou sezónu… Brzy je tu 

první podzimní den – 23.9. V tentýž den 

začínají v ČR komunální volby. A to 

nejdůležitější: za tři měsíce tu jsou znovu 

Vánoce   je na čase začít nakupovat dárky 
 

„Září, na léto jde stáří.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Představujeme vám ředitelku Domova Dolní zámek:  

Rozhovor s Mgr. Lucií Havrdovou, DiS.  

redaktor: řič                                                                                                                      
 

1. Mohla byste, paní ředitelko, v kostce popsat, jakými pracovními zkušenostmi jste "prošla" od doby 
prvních studií přes první zaměstnání až do současného, tj. zastávání funkce ředitelky DDZ?  
Pokusím se být stručná. Pracovala jsem původně jako učitelka na základní škole, po narození dcery 
jsem se dostala k problematice potřebnosti, tzn., že jsem se začala věnovat sociální práci. Při mateřské 
dovolené jsem pracovala jako dobrovolnice v motolské nemocnici v Praze, na odd. dětské ortopedie a 
dětské onkologie. Po mateřské dovolené a potom, co jsme se přestěhovali k Praze,  jsem se již nevrátila 
mezi děti k učení, ale vystudovala jsem obor sociální práce a nastoupila jsem na pozici sociální 
pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Po několika letech jsem se posunula do 
příspěvkové organizace města ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsem pracovala jako sociální 
pracovnice a vedoucí nejprve samotného azylového domu, později i nově vzniklé sociální služby 

Ilustrace: pan  Josef D. 
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noclehárny. Po působení zde jsem nalezla nový smysl v práci 
ředitelky v azylovém domě pro matky s dětmi v Trutnově. Práce 
tam byla velmi zajímavá a přínosná a prostřednictvím transformace 
se povedlo službu více přizpůsobit současným potřebám. No a 
následoval už jen přesun do zámku… Za dvacet let jsem také 
nasbírala zhruba k 15 kurzům, z nichž některé byly dlouhodobé (5ti 
letý psychoterapeutický výcvik, roční  manažerský kurz, roční 
právní seminář) a jiné, jednorázové. Opravdu je chcete číst? (směje 
se…) 

2. Kdy Vás napadlo, že se jednou v životě takovouto činností 
(prací) budete zabývat hlouběji a živit se jí?  
Poprvé jsem se změnou profesního zaměření začala zabývat v době 
narození mé dcery, která mě díky svému znevýhodnění 
způsobenému dětskou mozkovou obrnou přivedla mezi tzv. 
potřebné. Tzn., mezi lidi, kteří žijí z různých důvodů ne úplně 
běžným způsobem života, řeší problematické situace, snaží se 
s nimi bojovat a udržet se v nich nebo se z nich dostat ven… A potřebují s nimi pomoci. Každý z nás 
ví nejlépe, jak takové situace mohou vypadat a co vše způsobují. Potom už jsem se do oblasti školství 
nevrátila a již zhruba 20 let pracuji v sociálních službách. 

3. Měl tehdy na Vaše rozhodnutí někdo nebo něco ve Vašem okolí nějaký větší vliv?  
Aniž by to dcera věděla, určila mi směr celé mé pracovní kariéry. 
 

4. Když jste do výkonu Vaší současné funkce, dnešního zaměstnání, nastoupila, věděla jste předem, 
jak k ní přistupoval Váš předchůdce, co se od něj "přiučit" (a co ne), v čem být lepší než on?  
Hmm.. jsem tu třetím rokem a pokud si správně pamatuji, přišla jsem sem „de facto“ k čistému stolu. 
Neměla jsem tu „výhodu“ v době nástupu znát způsob práce předchozího vedení. Vnímala jsem tedy 
tuto službu jako pole neorané a tak jsem k ní i přistoupila. Postupem času – vlastně docela rychle - se 
začaly objevovat možnosti a příležitosti k jejímu rozvoji a změnám. Není čas (ani důvod) vracet se do 
minulosti a cokoliv porovnávat s tím, co je dnes. Jak se říká „Nic není staršího, než včerejší noviny“ 
 

5. S Vaší profesí jistě souvisí řešení problémů, o kterých uživatelé nevědí (nebo je nezajímají). Jistě se 
týkají hlavně řádného chodu Domova (korespondence a osobní komunikace s úřady, nadřízenými 
složkami systému, v neposlední a možná asi i v první řadě dohled nad výkonem práce svých 
podřízených). Prozradíte, jak jste v tomto ohledu se sebe samou spokojena? 
Tato otázka mě rozesmála.. pokud je člověk sám se sebou spokojen, často nemívá tendence se zlepšovat 
a posouvat kupředu. Přemýšlím, kdy naposledy a zda vůbec jsem si v práci nad stolem řekla „tak a je 
to hotovo“.. Spíš si tak vybavuji své častější pocity „kéž by tak den měl o pár hodin více“. Nicméně 
snažím se dělat, co mohu. 
 

6. Každý uživatel má (pokud to vůbec ví) svého klíčového pracovníka, na kterého se může obrátit v 
případě pomoci se svým (snad jakýmkoli) problémem týkajícím se jeho osoby a pobytu v DDZ. 
Dozvídáte se o nich a případně potom pomáháte s jejich řešením?  
Ano, dozvídám se o nich, a pokud je to nutné nebo vhodné, tak se tyto situace  snažíme řešit společně 
se sociálními pracovnicemi. Více hlav více vymyslí . Nepříznivé situace jsou velmi často spletité  
a propletené s dalšími situacemi. Proto není možné být při jejich řešení ukvapený nebo je podceňovat, 
či řešit „jen“ dle pravidel.. 
 

7. Uživatel se také může dostat do situace, když ve chvíli, kdy není spokojen se službami týkajících se 
jeho života v DDZ (zdravotnické, úklidové, sociální, práce PSS) a obrátí se proto nejdříve na svého 
klíčového pracovníka, mu tento člověk nepomůže, jak by si představoval a co od něj čekal. Může si 
pak dovolit obrátit se přímo na Vás? Pokud ano, jak? Pokud ne, proč? 
Samozřejmě, že se na mě kdykoliv může obrátit přímo kdokoliv z řad uživatelů. Stalo se tak již 
mnohokrát  a já jsem za to ráda. Organizace je mnohovrstevnatá a myslím, že je dobře, když  jsou 
využívány všechny její vrstvy napříč. Mimoto mi chybí práce s lidmi, kteří jsou momentálně v roli 

Mgr. Lucie Havrdová nastoupila do funkce 

ředitelky Domova Dolní zámek v květnu roku 2020. 
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uživatele naší služby. Nemám nyní na mysli, že bych přebírala zodpovědnost sociálních pracovnic, 
nicméně jsem připravena řešit situace, ve kterých stojíte o to, abych je řešila právě já. 

8. Jistě máte přehled o pracovních aktivitách a činnostech uživatelů, jak v pracovních dílnách, tak v 
klubech či zájmových "kroužcích". Jste s jejich množstvím, náplní nebo i účastí uživatelů spokojena?  
Během mého dosavadního působení v zámku jsme oproti původnímu stavu (vaření, šití, výlety, 
keramická dílna, tématické akce apod.) doplnili spektrum nabízených činností např. o nově vzniklé 
kluby (např. Modrý kříž, kutilský klub apod.), o možnost např.: stát se pracovníkem fiktivní firmy, 
nalezli jsme také prostor pro postupně vznikající tělocvičnu a tzv. Modrý pokoj, pořídili jsme stůl na 
ping pong,  otevřela se možnost spolupráce s adiktology  a jejich nabídku individuálních a i 
skupinových terapií. Prvním rokem také každý měsíc soutěžíme o putovní pohár mezi odděleními, a 
to s různě náročnými úkoly. Vešlo se to koukám na pár řádků, nicméně práce lidí, kteří za tím stojí, je 
velká spousta. V dalším rozvoji určitě pokračujeme a přejeme si, abychom časem byli schopni 
nabídnout činnosti strukturovaně.  Oceňujeme, když si uživatelé sami dokáží vymyslet, co by je 
zajímalo a čemu by se chtěli věnovat. 

 

9. Snad tedy na závěr: nelze tak nějak nepokusit se zeptat na něco ohledně Vaší rodiny, koníčků, 
zálib a tak podobně. Dovolíte? 
Mám širokou rodinu. Mnohdy není snadné skloubit péči o ni s prací tady v zámku. Když mi dochází 
čas nebo energie, jdu se proběhnout tam u nás do lesa a beru si s sebou našeho psa (boxera Barryho), 
to mě baví a pomáhá mi to v přemýšlení. Ráda se sejdu s přáteli třeba u ohně nebo při sportu, baví mě 
folk i vážná hudba. Přála bych si více času na rodinu a třeba na čtení – miluji historickou beletrii, která 
mě během pár chvil dokáže přenést do časů dávno minulých. Jsem taky vášnivou pěstitelkou 
pokojových květin a raději mám dovolenou v teple, než v zimě.  
Děkuji Vám za rozhovor, vážím si téhle možnosti. 
 

Milá paní ředitelko, děkujeme Vám velice za rozhovor a čas, který jste našemu redaktorovi poskytla. 
Velice si Vaší práce vážíme. Těší nás, že Vaše pracovní nasazení přináší službě tolik nového, posouvá 
službu vpřed a zvyšuje kvalitu poskytované péče. Ještě jednou velké díky.  
 

NAŠE MĚSTO – TEPLICE NAD METUJÍ 

 
„Teplice v minulosti“ - ilustrátor: Jarin 
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Letos, milí čtenáři, uplynulo 50 let od povýšení Teplic nad Metují na město. Současně tomu bylo již 660 
let od jejich první písemné zmínky. K této příležitosti se v polovině srpna konaly Oslavy města. Užili 
jsme si bohatý, zajímavý kulturní třídenní program. Nabízel od koncertů, tanečních zábav, divadelních 
a šermířských představení, po projekci filmu, vernisáží výstav, exkurzí a jízdy výletního vláčku. Část 
oslav, resp. jejich doprovodný program, úzce souvisel i s naší službou Domov Dolní zámek. 
  

Uživatelé Domova Dolní zámek se účastnili nejen této vernisáže - dopoledne už měli domluvený 
program s pracovnicemi přímé péče - projížďku vláčkem do Pepsico – Toma Natura, vrtu vody, 
spojenou s návštěvou zahrádkářů a ochutnávkou dezertů a SDH, někteří navštívili divadlo v parku, 
kde se hrála komedie „Strýček Harry“. 
 

Během víkendu si mohl každý naplánovat akci, která byla jeho srdci nejbližší          

      

OSLAVY MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ  

redaktor: Polda 

U příležitosti oslav 660 let Teplice nad Metují se u nás v Domově Dolní Zámek, konala výstava 
(vernisáž) dobových fotografií, které jinde nejsou ke zhlédnutí. Výstava se konala v kulturní místnosti 
a v parku zámku. V sobotu navštívila výstavu vnučka poslední majitelky zámku, paní Beate Baron, 
která vyprávěla své zážitky ze zámku a ochotně odpovídala na dotazy návštěvníků, kteří byli přítomni. 
Reakce návštěvníků na výstavu byla plná nadšení, jelikož zde byly vystavovány předtím ještě 
nezveřejněné fotografie. Návštěvníků bylo dost, počasí se vydařilo, díky také patří personálu za 
přípravu občerstvení a organizaci akce. 
 
Z životopisu Gertie Hampel – Faltis  podle vyprávění paní Beate Baron, vnučky paní Hampel – Faltis. 
Gertie Hampel – Faltis byla česko-německá spisovatelka a básnířka. Paní Gertie se narodila na našem 
zámku. Zámek koupil její otec Friedrich Faltis, za peníze svého otce Johana. Johan Faltis pocházel 
z nižší střední třídy, ale postupem času se vypracoval v úspěšného továrníka. Investoval do 
mechanických tkalcovských stavů, vybavil jimi vlastní továrnu a velice zbohatl. Byl podnikavý i 
v rodinném životě, s třemi manželkami měl celkem 11 dětí, vlastnil také 11 zámků a mnoho továren. 
Otec Gertie se mu narodil jako poslední dítě v pozdním věku – bylo mu přes 70 let. 
Gertie byla nejmladší ze tří sourozenců, měla ještě staršího bratra Fritze a sestru Juttu. Bratr bohužel 
padl v první světové válce, což uvedlo tatínka do hluboké deprese, z které se už nikdy nevzpamatoval, 
později ho postihl silný pásový opar v obličeji a na ten také zemřel. Sestra Jutta se vdala za učitele, syna 
hostinského ze Zdoňova. Věnem od otce dostala panství ve Slezsku, dnes v Polsku (Trzemesna). Gertie 
získala teplický Dolní zámek, lihovar, třináct domů a část Teplických skal. Měla od skal vlastní klíč a 

Náš ilustrátor Jarin vytvořil pro paní 

Baron kresbu jí a její babičky, který ji 

překvapil, dojal a hlavně potěšil. 
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mohla si tam kdykoliv jít na procházku. 
Brzy po otcově smrti se maminka znovu zamiluje do vydavatele novin, provdá se za něj a odstěhuje 
do Polabí. Gertie zůstává na zámku sama s babičkou a chůvou. Zamiluje se do podstatně mladšího 
Kurta Hampela, syna pouhého krejčovského mistra a v roce 1927 se konala na zámku svatba. Brzy se 
narodila dcera Renate, ale manželství nebylo šťastné. Kurt se po krátké době společného štěstí začal 
více věnovat automobilovým závodům a mladším milenkám a rodinu opustil. 
V roce 1943 si Gertie přivodí při lyžování úraz zad, který se nedaří zhojit. Odjíždí do Prahy, kde 
probíhá léčba rentgenovými paprsky. Bohužel jsou dávky záření příliš vysoké a Gertie onemocní 
rakovinou. V roce 1944 umírá na zámku babička Gertie – zadusí se rybí kostí a několik dní po ní umírá 
ve velkých bolestech na zámku i sama Gertie. Na zámku zůstává samotná mladá Renate – dcera Gertie. 
I ta ale nakonec odchází do Německa a zámek připadá státu. 

VÝLET: RATIBOŘICE 
Z vyprávění aktivizační pracovnice Mileny Bubnové:  

Paní Ištoková souhlasila, že pojede jako doprovod a tak jsme 
mohli zamluvit větší auto a vzít 12.7.2022 celkem 7 výletníků do 
Babiččina údolí. Počasí nám přálo, slunce nás hřálo tak akorát, 
aby se dobře šlapalo. Neměli jsme v plánu dojít až do Žernova, 
ale povedlo se. Cesta příjemně utíkala. Vydali jsme se kolem 
barokního zámku rozsáhlým parkem. Prohlédli jsme si empírový 
čajový pavilon, Ananasový dům (skleník), mlýn z roku 1733, 
sousoší Babičky s dětmi z roku 1922, Staré bělidlo z roku 1797, 
Viktorčin splav a nakonec jsme přes Bílý most došli až do 
Žernova. Procházka to byla přibližně 5 km a místy i fyzicky 
náročnější kvůli kopcovitému terénu, ale bylo krásně a cesta nám 

utíkala. V Žernově si všichni dali svačinu a čekalo se na odvoz. Výlet jsme si krásně užili a načerpali 
jsme sluneční paprsky do zásoby na zimu. 

SLAVÍME (SVÁTKY A NAROZENINY) 

Milé Věry, Věrky a Věrušky, 8. října slavíte svůj svátek a tak vám přejeme vše nejlepší!  
 
Narozeniny tentokrát oslaví velká část našich uživatelů a v měsíci říjnu to budou dokonce dvě 
významná jubilea – krásné 70. a 50. kulatiny 

 
23.9. slaví své 53. narozeniny pan Jan Kobrle 
27.9. slaví své 59. narozeniny paní Zdenka 
1.10. slaví své kulaté, 50. narozeniny pan Petr Drábek 

 
 

2.10. slaví své 72. narozeniny paní Laďka Divišová 
10.10. slaví své kulaté, 70. narozeniny pan Jan Ludvík Bosák 
31.10. slaví své 59. narozeniny paní Štefánia Bauerová 

 
 
 
 
 
 
 

vám všem výše zmíněným přeje redakce Zámeckého měsíčníku mnoho zdravíčka, pohody, lásky a 
společnosti přátel. Mimořádně dovolíme zveřejnit i „pikantnější“ narozeninový citát: 

Roky jsou jako holubi v nose. Čím je jich víc, tím hůř se člověku dýchá.  



ZÁŘÍ 2022 – ŠESTÉ VYDÁNÍ ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU 

    

 

STRÁNKA 6 

SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR  

Celoroční soutěž tří oddělení  

redaktor: Marinek                              
 

V měsíci srpnu jsme měli zadání soutěže celkem náročné. „Lovili“ jsme 
indicie, s pomocí kterých bylo možné odhalit celkem 15 států světa. 
Hlavu si s luštěním lámali zjevně nejen uživatelé, ale i pracovníci, kteří 
jim (někde více, jinde méně) pomáhali s řešením. Tím, že nám během 
měsíce několik indicií pomizelo, bylo o to náročnější správně uhádnout 
tu správnou zemi. Přesto to dopadlo nad očekávání a všechny země 
byly odhaleny. Nebudeme vám v tomto čísle rozpisovat, co který 
předmět/rébus znamenal a k jaké zemi patřil, podrobnosti jsou 
k dispozici u pracovníků, mrkněte se   
A co nás čeká v měsíci září? 

KOLÁŽO-ESEJ 
Originální koláž velikosti A2, která bude obsahovat různé texty, 
obrázky, propagační materiály, předměty, dekorace, malůvky a 
zdobítka, zvládnete vypracovat pouze v případě, že si s pracovníkem 
vašeho oddělení domluvíte, kam vyrazíte na výlet (pěšky, možno 
autem, vlakem..). Na základě tohoto výletu, kdy navštívíte známá, 
neznámá, ale hlavně působivá místa v regionu, vypracujete esej – 
souvislý text, s množstvím informací (např. co – kde – kdy – proč, 
dojmy, pocity, o historii, o přírodě, o fauně i flóře, o legendách atd.). 
Tu poté zkombinujete s čímkoliv, co se k místu pojí i nepojí. Čerpat 
můžete z informací na internetu, z propagačních materiálů, knih, map, 
vyprávění místních…  
Takže krok číslo jedna – promyslete, kam zajedete. Nevíte-li si rady, 
navštívit můžete infocentrum a zde načerpáte mnoho tipů  Krok číslo 
dva – uskutečněte výlet, posbírejte, co lze. Krok číslo tři – nakombinujte 
vše dohromady, sepisujte, lepte, tvořte, užijte si příjemné společné 
chvíle na oddělení.  

Měsíc Resoc. odd. Syndrom dem. Odd. se zvýšenou p. 

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 

celkem 88 bodů 77 bodů 68 bodů 

pořadí 1.  2. 3. 

VALI 

Korela 
redaktor a ilustrátor: Jarin 

 
Je to velmi společenský pták, 
v přírodě žijící v hejnech. Za 
vaši nevšímavost vás „od-
mění“ hlasitým křikem. Ten 
slouží v rozlehlé Austrálii ke 
svolávání hejna. Díky tomu si 
Korely vysloužily přezdívku 
Křiklouni. Vali je míru-
milovný pták a také rozená 
letkyně. Má ráda volnost a tak 
s námi a paní Bubnovou cvičí 
v tělocvičně, kde se může 
pořádně proletět. V domácím 
prostředí se dožívají 15-20 let. 
Ve volné přírodě 10-14 let.  

Opět po roce se blíží možnost 

vyslovit svá přání… přichází k nám 

projekt Českého rozhlasu: 

V září jsme 

navštívili s PSS 

také Ivanitskou 

poustevnu 

s kostelíkem na 

Kamenci.  

 

Houbaříme rádi. 

Někdo sbírá, jiný 

čistí, krájí, suší a 

někdo je prostě 

jenom rád jí 

smaženici a 

houbové řízky.  
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SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ PRO MĚSÍC ZÁŘÍ – varianta A 
DOPLŇTE                                 VTIPNĚ A ORIGINÁLNĚ BUBLINU 

 

 

 

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK 

Naše uživatelka paní Věra Vaňková by vám ráda doporučila knihy spisovatele  
Jo Nesbo. Nesbo je současný norský autor detektivních a dětských knih. Hlavním 
hrdinou většiny jeho detektivek je Harry Hole, velmi svérázný detektiv. Můžeme 
zmínit také další knihy z jeho tvorby: Sněhulák, Netopýr, Přízrak, Policie aj…. 
Jo Nesbo -  Syn: V knize jsou hlavní hrdinové dva, jedním je detektiv Šimon Kéfas  
a druhým je „zločinec“ Sonny Lofthus. Oba, dá se říct, bojují za stejnou věc, za 
potrestání zločinců. Sonny v mládí vzhlížel ke svému otci, policistovi, kolegovi 
Kéfase. Chtěl být jako on. Pak se otec zastřelil a v dopise na rozloučenou se přiznal 
ke spolupráci s drogovým podsvětím. Sonny rázem ztratil o vše zájem.  Stal se 
drogově závislým a za trvalý přísun drog se nechal najímat jako „obětní beránek“ a 

přiznával se k vraždám, které nespáchal.  Až do okamžiku, kdy po letech ve vězení vyslechl zpověď 
jednoho ze spoluvězňů. A zjistil, že pravda o otci je jiná, že 
za jeho smrtí stojí někdo jiný. Od té doby se začne mstít…..  
 

Nejen tuto knihu najdete v městské knihovně, která se 
nachází v budově ZŠ (nad městským parkem, ulice 
Rooseweltova). Od září opět platí klasická otevírací doba:  

VTIPY PRO ZASMÁNÍ 
redaktor: Polda 

Je soused na návštěvě u druhého. Oba bydlí ve stejných garsonkách a tomu prvnímu se líbí, jak má ten 
druhý vytapetováno. Tak se ho ptá: „Kolik jsi na to kupoval rolí tapet?“ „Osmnáct.“ Po týdnu se opět 
zastaví na pokec a říká: „Člověče, jak jsi to dělal, mně zbylo osm rolí!“ „To souhlasí, mně taky.“   
Sedí dvě blechy na pleši a jedna říká té druhé: „Pamatuješ, když jsme tu hrávaly na schovávanou?“  
„Pepíčku, proč jsi nenapsal domácí úkol?“ „Nešel nám proud, pane učiteli. I na televizi jsme se koukali 
jenom při svíčkách!“ 

V minulém čísle jsme pro vás měli připravenou osmisměrku se 
státy, jejichž hlavní města jste měli hledat: Tirana, Praha, Paříž, Riga, 
Berlín, Oslo, Bratislava, Bělehrad, Madrid, Vaduz, Řím, Helsinky, 
Londýn, Budapešť, Varšava, Bukurešť, Záhřeb, Bern, Sarajevo. 
Tajenkou bylo hlavní město Litvy: Vilnius.  
 
Gratulujeme všem šesti účastníkům, které odměníme, jak jsme 
slíbili. I pro nového vítěze, kterého vylosujeme, máme opět 
připravenou hezkou cenu. Tak neváhejte, varianty soutěže jsou 
tentokrát dvě. Vyřešte kvíz na následující straně nebo vymyslete 
vtipnou hlášku k obrázku vlevo, tu jako soutěžní odpověď vhoďte 
do schránky Zámeckého měsíčníku v přízemí zámku ve výklenku 
nebo ji zašlete e-mailem na zameckaredakce@gmail.com. Termín 
odevzdání je do 12.10.2022.  

…doplňte…. 

PONDĚLÍ        8-11 a 12-17 hod 
ÚTERÝ             8-11 a 12-15 hod 
STŘEDA           8-11 a 12-17 hod 
ČTVRTEK                   12-17 hod                    
V pátek je knihovna zavřena.   

mailto:zameckaredakce@gmail.com
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SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ PRO MĚSÍC ZÁŘÍ – varianta B 

Kvíz aneb procvičte s námi                 na téma „České vynálezy“ 
1) Kdo vynalezl kontaktní čočky a silon? 
     a) Jaroslav Heyrovský 
     b) Jan Evangelista Purkyně 
     c) Otto Wichterle 
2) Jakým vynálezem se proslavil František Křižík? 
     a) elektrickou žehličkou 
     b) obloukovou lampou 
     c) hromosvodem  
3) Kdo vynalezl bleskosvod (hovorově hromosvod)? 
     a) Josef Sousedík 
     b) Prokop Diviš 
     c) Karel Václav Klíč 
4) Jakým způsobem se proslavil Josef Ressel? 
     a) vynálezem buzoly, lodního šroubu 
     b) byl konstruktérem automobilů 
     c) patentem na dechové nástroje 
5) Kdo přispěl k rozvoji raketové techniky? 
     a) Vladimír Remek 
     b) Ludvík Otčenášek 
     c) Daniel Swarovski 
6) Jak se jmenoval vědec, který vynalezl turbínu?       
     a) Viktor Kaplan 
     b) Ludvík Otčenášek 
     c) František Křižík 
7) Kdo vynalezl ruchadlo? 
     a) Josef Božek 
     b) Leopold Sviták 
     c) František a Václav Veverkovi 
8) Mezi české vynálezy se řadí i kostkový cukr. Ve kterém městě se začal vyrábět? 
     a) Praha 
     b) Dačice 
     c) Hrochův Týnec 
9) Kdo je nejvýznamnější český vědec za posledních 30 let, objevitel antivirotik, užívaných při léčbě 
    HIV-AIDS? 
      a) Antonín Holý      
      b) Václav Divíšek 
      c) Mojmír Stránský 
10) Díky kterému vědci byly krevní skupiny rozděleny na čtyři? 
     a) Otto Wichterle 
     b) Jan Janský 
     c) Jan Evangelista Purkyně 
 

Víte že….? 
Zakladatel diety podle krevních skupin Dr. D’Adamo tvrdí, že každá krevní skupina z důvodu 
různého historického vzniku určuje různé vhodné stravování pro jednotlivé krevní skupiny? 
Zatímco například „nulkám“ by měla vyhovovat masitá strava, „áčkám“ by mělo prospívat 
vegetariánství. 

A co vy? Znáte svou krevní skupinu? 
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HOROSKOP PRO OBDOBÍ 1.10.-31.10.2022  
Redaktor: Věrka 
Ilustrátor: Jarin                         

Kozoroh                                                  22.12.-20.1. 

Momentálně vám nic nevychází, máte 
mizernou náladu. Nechce se vám dělat 
nic. Zalezete si do své ulity a budete 
čekat, až to přejde. 

 

Rak                                                            22.6.-22.7. 

Cítíte se jako by vám nic nemohlo zkazit 
náladu. Budete se probouzet v pozitivní 
náladě, plní energie. Pokud půjdete ven, 
mohli byste potkat člověka, který by vám 
mohl dobrou náladu pokazit. 

Vodnář                                                       21.1.-20.2 

Na co sáhnete, bude se vám dařit. Není 
nic, čeho byste nemohli dosáhnout. 
Toto štěstí vám nevydrží nadlouho. Už 
po pár dnech začnete mít problémy 
s ostatními lidmi, budete všechny 

okolo sebe špatně chápat a nebudete jim rozumět. 

Lev                                                             23.7.-22.8. 

V poslední době nejste moc upřímní, 
myslíte stále jen na sebe. Někteří lidé na 
vás mohou být naštvaní. Když budete 
někomu něco říkat, nic si nepřibarvujte. 

 

Ryby                                                         21.2.-20.3. 

Budete se probouzet s dobrou 
náladou, dny si budete jen užívat. Po 
pár dnech se vše změní, všichni se 
k vám obrátí zády. Ale bude jen vaše 
představa, která po pár dnech zmizí. 

Panna                                                        23.8.-22.9. 

Budete mít krásné dny. Stále budete mít 
dobrou náladu a nikdo vám ji nedokáže 
pokazit. Budete odpočívat a všechnu práci 
necháte na jindy. 

Beran                                                       21.3.-20.4. 

Večer rozhodně nechoďte ven, 
nemusíte se shodnout s člověkem, který 
vám může udělat něco špatného. Pokud 
uděláte nějaká rozhodnutí, ujistěte se, 
že budou moudrá, jinak se vám povede 

zle. 

Váhy                                                         23.9.-23.10. 

V tomto období budete stále vyhledávat 
společnost ostatních lidí. Toužíte si stále 
s ostatními povídat nebo něco dělat. 
Chcete pomáhat ostatním lidem. T vám 
samotným pomáhá k pocitu napravení 

chyb z minulosti. 

Býk                                                            21.4.-21.5. 

Nyní budete mít nesnesitelnou touhu 
pracovat, díky práci se nejlépe 
vyjádříte. Toto období může být jedno 
z nejlepších ve vašem životě. Budete 
mít stále dobrou náladu. 

Štír                                                           24.10.-22.11. 

Po vašich finančních problémech začnete 
zmatkovat. Bude to náročné to všechno 
zvládnout, ale celá situace se nakonec 
vyřeší. Musíte si zvolit priority, to za vás 
nikdo neudělá. 

Blíženci                                                   22.5.-21.6. 

Připravte se na touhu uniknout do 
světa fantazie. Nebude vám to dělat 
žádné potíže, zároveň zvládnete být i 
v realitě. 

Střelec                                                      23.11.-21.12. 

Máte pocit, že nemůžete zastavit. Máte 
skvělou náladu, všechno si báječně 
naplánujete a vychází vám to. 
Nejvhodnější doba na setkání s přáteli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ (a v některých okrscích i do senátu) 

                       PROBÍHAJÍ V MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ 23.-24. ZÁŘÍ 2022.  

                       BLIŽŠÍ INFORMACE RÁDI POSKYTNEME. PŘÍPADNÉ DOTA-  

                       ZY ZODPOVÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, AKTIVIZAČNÍ PRA- 

                       COVNICE MILENA B., ASISTENTKA MARTINA M. NEBO SE    

                       LZE INFORMOVAT PŘI SETKÁNÍ VOLEBNÍHO KLUBU. 

NOVÁ ÚŘEDNÍ DOBA ASISTENTKY DEPOZIT 

OD 1. ZÁŘÍ 2022 MÁ ASISTENTKA DEPOZIT (PANÍ VÁGNEROVÁ J.) 

NOVOU ÚŘEDNÍ DOBU. OBRACET SE NA NI MŮŽETE PŘI ŘEŠENÍ 

SVÝCH FINANČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ (DEPOZITNÍ ÚČTY, ÚP, ÚHRADY) 

VÝHRADNĚ V DOBĚ PONDĚLÍ-PÁTEK 7-9 HOD A 13-14:30 HOD. 
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REDAKTOŘI ZÁMECKÉHO MĚSÍČNÍKU 
 

V červencovém čísle (str. 5) jsme se vám, milí čtenáři, představili. Každý člen redakce na sebe něco málo 
prozradil a vy díky tomu víte, kdo stojí za články a příspěvky měsíčníku. Tím, jak se mění složení obyvatel 
naší služby, kdy někteří odchází a jiní do služby přicházejí, měníme se i my.  
V minulém čísle jsme oznámili smutnou zprávu o odchodu našeho redaktora Juraka. Spolupráci s námi 
z časových důvodů ukončila také Hanča. V záříjovém čísle jsme měli v plánu představit rovnou dva 
nové redaktory, kteří se k nám (a my jsme za to moc vděční), přidali. V měsíčníku potkáte nového 
redaktora: Poldu.  
Polda je velký vtipálek a smíšek. Bydlí na „resocu“, jak říkáváme Resocializačnímu oddělení. Již 
v minulých číslech jste se setkávali s jeho vtipy, které pro nás rád dohledává. Ale šikovný je i na články 
(např. viz výše). Na nabídku být součástí redakce díkybohu reagoval kladně, už se s námi nějakou dobu 
schází  je naším plnohodnotným členem. Věříme, že i vy jeho příspěvky oceníte!  
Další člen redakce měla být naše uživatelka Nellis. Plánovala pro vás psát fejetony. Zaměřené měly být 
na problematiku závislostí.  Naší službu již nevyužívá. Přesto vám přínášíme její článek:   
 

redaktorka: Nellis 

Dnes je ten z těch horších dnů. Propadla jsem pocitům beznaděje. Proč se tak stalo? Včera jsem mluvila 
s Petrem. Bohužel se mnou zažil něco, co jsem doufala, že se nikdy nestane. Bylo to mé zase další selhání, 
opět jsem podlehla mému démonovi. Ten démon je tak děsivý, zákeřný, zrádný, neodbytný. Je všude 
přítomný, vždy někde číhá, v tu chvíli je nenápadný a čeká jen na chvíli, kdy vyroste do obřích rozměrů a 
zaútočí. Stačí jen na chvíli povolit v ostražitosti, vrhne se na mě a trhá veškeré odhodlání, předsevzetí, 
zkušenosti, vše co o něm vím, na kusy. Přináší s sebou zlo, zničené touhy, ničí vše, co mu přijde do cesty – 
mou práci, mou rodinu, mé zdraví, mé zázemí, vše. Podařilo se mu už tolik zničit a stále mu to nestačí. 
Vždy po další prohrané bitvě se plná zranění zvedám a říkám si, že nevzdám, to by chtěl a já bych byla  
další z jeho obětí. Jak dlouho ještě budu prohrávat a sbírat se zpět na nohy? Napadá mě, zda vezmu někde 
ještě sílu vyhrát? Ten démon má jméno Alkohol. 

       
PŘÍBĚHY A HISTORKY ZE ŠKOLY (část I.) 
Polda vypráví: To bylo ještě za minulého režimu, asi tak čtvrtá třída. Naše třídní učitelka s námi radši moc 
nikam nechodila, stačilo totiž, aby třeba jedno dítko vyjeklo „ju“ a už se držela za bujný hrudník s hláškou, 
že asi má infarkt, nebo náběh na něj. Tak nás na třídní výšlapy brali učitelé z jiných tříd.  
Jednou jsme takhle šli z Broumova na Hvězdu. My kluci po malých skupinkách, děvčata pěkně spolu. Už ani 
nevím, jak jsme se my, čtyřčlenná partička, od nich odpojili. Chodili jsme po polních cestách, hrabali se ve 
starém opuštěném statku... Pak nám došlo, že je něco špatně a začali jsme hledat zbytek třídy.  
K poledni jsme se dostali na hlavní silnici a hned jak jsme uviděli první auto, jsme na něj začali mávat radostí 
a pocitem, že jsme zachráněni. Byl to zelený vojenský Gazik lidové milice. Zuřivě u nás přibrzdil a ze zadní 
korbičky vyskočila „naše“ suplující učitelka a tak nás zfackovala, že si to pamatuji do dnes, skoro po čtyřiceti 
letech. Oni totiž mysleli, že jsme se ztratili v broumovských stěnách a tak si zavolali na pomoc posily.  

Vždy když si na to vzpomenu, skvěle se tomu zasměju 😁 takový malý dezertéři jsme byli… 
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VÝLET NA KUKS dne 27.7.2022 
Redaktor: Jitka I. ve spolupráci s uživateli služby, fotoreportér: dik 

Ve středu 27. července se zájemci z řad uživatelů spolu s aktivizačními pracovnicemi vydali na výlet na 
Kuks. Všem se moc líbily květiny v zahradě za hospitálem a také sochy před ním. Sochy jsou z dílny 
barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a představují alegorie ctností a neřestí. 
Hospitál byl původně vlastně špitál pro přestárlé vojáky, který zřídil hrabě Špork. Zajímavostí v areálu je 
i hrobka, ve které jsou hrabě Špork a jeho rodina pochováni. Uvnitř hospitálu je velmi zajímavá výstava 
z historie lékáren a výroby léků. Výlet byl zakončen posezením u kávy a zmrzliny. 

       

PODĚKOVÁNÍ 
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Věře Vaňkové, za její aktivitu v Klubu pletení, 
šití a háčkování. Zástěry, které sama navrhla a ušila, stejně tak, jako další výrobky, 
na kterých se větší mírou podílela, sklidily při Zámeckém jarmarku velký úspěch a 
byly velmi žádané. Je šikulka! 
Dále děkujeme panu Josefu Dominikovi, za jeho dokonalé ilustrace pro měsíčník, 
které ho netradičně oživují. Jeho kresby mají zcela jiný styl, než kresby našeho 
ilustrátora Jarina . Děkujeme a budeme rádi i za další případné příspěvky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

FOTOSOUTĚŽ – PRODLUŽUJEME!!! 
 

„Nejlepší snímek Domova Dolní zámek“ 
 

1. kategorie: fotografie pořízena uživatelem 

2. kategorie: fotografie pořízena pracovníkem 
 

Jak se můžete zapojit? Vyfotografujte (vlastním mobilem, foťákem, tabletem) pěknou scenérii či 

momentku, která se Vám nabízí, našeho zámku a přilehlého okolí. Zašlete nám max. pět soutěžních 

verzí nejpozději do 10.10.2022 e-mailem na zameckaredakce@gmail.com a do předmětu uveďte 

text FOTOSOUTĚŽ a vaše jméno.  

Výherní fotografie budou zveřejněny v říjnovém čísle Zámeckého měsíčníku a na webových 

stránkách domova. Cena pro výherce zajištěna. 

Věra V. a její trpajzlík (prodán). 

mailto:zameckaredakce@gmail.com
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SPORTOVNÍ OKÉNKO  
 

Teplický fotbal 
redaktor: řič 

 

MUŽI 
Teplické fotbalové družstvo mužů zahájilo nový 
ročník náchodského okresního přeboru. V 
soutěži došlo během prázdninové přestávky mezi 
účastníky k několika změnám: do vyšší třídy (1.B 
třída - krajská soutěž) postoupily Velichovky a 
Hronov, naopak z krajské soutěže sestoupily do 
okresu z předposledního místa krajské soutěže 
Hejtmánkovice. Druhým nováčkem je Deštné v 
Orl. horách, které do náchodského přeboru 
přestoupilo z přeboru rychnovského (v něm v 
minulém ročníku skončilo na sedmém místě). 
Takže 13. srpna doma tepličtí přivítali v rámci 
předehrávání posledního podzimního kola (13.) 
nováčka soutěže Hejtmánkovice. Hosté určitě 
nepřijeli prohrát a v prvním poločase byli i herně 
lepší, přesto však domácí po pěkné narážečkové 
akci útočníků v šestnáctce poslal do vedení 
Lauryn a ten samý hráč ve 30. min. pěknou ranou 
zpoza vápna pod břevno překvapil hostujícího 
brankáře podruhé. Hosté v druhé půlce zabrali a 
minutu před koncem vsítili čestný gól na 
konečných 2:1. 
Za týden v sobotu 20.8. začala oficiálně podzimní 
část soutěže 1. kolem a tepličtí se tak opět 
představili doma, když přivítali mužstvo Červený 
Kostelec "B". K zápasu se dostavilo tolik 
domácích hráčů, že pro dva z nich už nebyl 

dres  😀, takže ti se proto mohli odebrat do 
"hlediště" a fandit. Než se asi stovka diváků 
pořádně posadila a začala se občerstvovat, ujali se 
domácí po půl minutě hry po krásné akci 
přihrávkou před odkrytou branku útočníku 
Laurynovi vedení 1:0. Do přestávky ještě zvýšil ve 
33. min. Richter na 2:0 a diváci se na druhou 
půlku možná i těšili. A když tedy po přestávce 
zvýšil dvěma góly na 4:0 opět Lauryn a diváci tak 
měli být díky výsledku s hrou a výkonem mužstva 
spokojeni, nebylo tomu asi tak... Třeba některé 
hrubky v zahajování útočné akce na straně 
rozehrávek obránců nebo když založené útočné 
situace delším pasem, centrem či delší pěknou 
přihrávkou na útočníky sleduje a pozoruje 
záložní řada skoro z půlící čáry a v duchu si říká 
"kluci, my vám přjdeme pomoct, za chvíli jsme 
tam"..., tak s tím asi divák spokojen nebyl. A 
protože domácí před koncem ještě neproměnili 
penaltu a hosté čestnou branku nedali, více gólů 
tak nepadlo a utkání výsledkem 4:0 skončilo. 

Po dvou domácích vítězstvích zajížděli tepličtí na 
první venkovní zápas 27. srpna ve 2. kole do 
Machova. V minulé sezóně v Machově na podzim 
vyhráli 2:0 a doma pak na jaře 2:1. Machovští se s vůlí 
po odplatě z minulého ročníku pěkně do soupeře 
pustili a ten, než pořádně zjistil, že už se hraje, 
prohrával ve 4. minutě utkání 2:0. Hosté se pak 
začali probírat a po čtvrthodině se podařilo 
Fichtnerovi snížit na 2:1. V druhém poločase pak 
ještě Řeháček v 60. min. vyrovnal a výsledkem 2:2 
také utkání skončilo. 
A po týdnu, 3. září, se tepličtí opět představili na 
domácím hřišti, když přivítali mužstvo Provodova, 
které skončilo v minulém ročníku na posledním 
místě soutěže. Hosté se oproti poslednímu 
vzájemnému střetnutí, kdy jich přijelo jen deset, 
dostavili i s třemi náhradníky. Po úvodním 
oťukáváni přišla první branka domácích, když ve 12. 
min. pěknou střelou zpoza šestnáctky zamířil téměř 
do vinglu Kretschmer Denis, ale na 1:1 po 10 
minutách vyrovnal s pomocí teče domácího obránce 
i brankáře se štěstím Zelenka. Hned prvnim 
protiútokem po přihrávce ze strany do vápna poslal 
domácí po jedné minutě opět do vedení Kretschmer 
Dominik. 

       

Když po půlhodině hry došlo k bolestivé srážce 
domácího útočníka Fichtnera na hranici vápna 
s obráncem, došlo k jeho střídání, na hřiště 
přišel Otta a než pro zraněného dorazila sanita, 
domácí brankami Kalaše a Kretschmera 
ukončili poločas výsledkem 4:1.  
O přestávce jako by trenéři obou týmů řekli svým 
svěřencům "Chlapi, sakra, hrajte fotbal dál!!! Je to 
0:0!!!", a tak hned na úvod druhé půlky po dvou 
minutách krásně unikl po levé straně až k lajně 
Lauryn a zpětnou přízemní přihrávkou našel Ottu, 
který zavěsil - 5:1. Hosté to v žádném případě 
nevzdali a po dvou gólech (Franěk, Káva) bylo v 70. 
minutě najednou 5:3 a utkání gradovalo, hosté proti 
asi již nějak unavenému mančaftu domácích 
bojovali s cílem vstřelit kontaktní branku a pak i 
případně vyrovnat, ale naopak - chybu v obranné 
rozehrávce provodovských využil deset minut před 
konce Kalaš a zvýšil na konečných 6:3. 
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Takže po odehraných čtyřech podzimních kolech 
(tři úvodní dle rozpisu a jedno předehrávané 
poslední) měli tepličtí na kontě 10 bodů a tabulku 
vedli před druhým Stárkovem se 7 body. Sousedé 
z Police n/M ("B") zatím se třemi body 
předposlední, a na konci je bez bodu Provodov. 
 
V sobotu 10. září zajeli tepličtí do Dolan, aby zde 
sehráli utkání 4. kola okresního přeboru proti 
domácímu mužstvu TJ. Letos na jaře v minulém 
ročníku zde skončil tento zápas 3:3, i když hosté 
vyhráli první poločas 1:2. V dnešním zápase, ve 
kterém se do teplické branky postavil "veterán" 
Oubrecht, se domácí po osmi minutách ujali 
vedení, ale ve 20. min. Lauryn srovnal na 1:1. Po 
půlhodině hry domácí vstřelili sice další gól, ale 
hned z protiútoku srovnal Kretschmer Dominik 
na 2:2. Jakoby se Slavoj herně mírně zlepšil, 
rozhodl se branky přidat. To se povedlo a ve 40. 
minutě už vedl 2:4, když se během pěti minut 
trefili Kalaš a Lauryn. Dolany ale těsně před 
přestávkou snížily na 3:4 a hosté tak o své 
vítězství museli ve druhé půlce bojovat dále. Gól 
se jim ale už dát nepovedlo a naopak pět minut 
před koncem se domácí dočkali alespoň 
vyrovnání na konečných 4:4. Tabulku vedou 
Teplice s 11 body, následují dva soupeři, kteří ale 
mají o dva odehrané zápasy méně - druhé Babí s 
9 body a třetí Stárkov se 7 body. 
 

V pátém kole 17. září měli tepličtí volno a v 6. kole 
jedou opět ven, a sice 24. září na derby do Police 
n/M, kde se s "béčkem" utkají mimořádně již v 
15.00.  Doma se představí až 1. října, kdy se bude 
v 16.00 hrát zápas 7. kola a budou hostit mužstvo 
Babí. O týden později zavítají tepličtí k nováčkovi 
soutěže, Deštnému v Orl. h. a v sobotu 15. října se 
budou i s diváky těšit na už 9. kolo, když doma 
přivítají Velké Poříčí a to v 15.30 hod.  
 
MLADŠÍ ŽÁCI 
Po prázdninách samozřejmě soutěž začala i 
mladým teplickým fotbalistům a fotbalistkám, 
kterým se minulý ročník okresního přeboru 
mladších žáků vůbec nevydařil a skončili na 
posledním místě bez bodu. V novém ročníku 
došlo mezi účastníky k několika změnám, chybí 
družstva Zábrodí/Babí, Hronov a Nové Město n. 
M. "B", novými členy jsou Česká Skalice, Velké 
Poříčí/Hronov a Zábrodí/Náchod "B". A tak 
teplické mladší žáky hrající tuto opět 
sedmičlennou skupinu čekalo v sobotu 3. září 1. 
kolo, když zajížděli za soupeřem do Meziměstí. 
Tepličtí se domácích nezalekli a když po poločase 
0:3 přidali ještě tři góly ve druhém a žádný  

nedostali, odvezli si výhru 0:6 (čtyři branky vstřelil J. 
Janák a po jedné V. Zápotočná s F. Veselíkem). 
Ve druhém kole okresního přeboru mladších žáků 
zajeli v sobotu 10. září tepličtí na hřiště Hamra-nový, 
aby nastoupili proti Náchodu s cílem potvrdit dobrý 
výkon z minulého kola, a hlavně náchodským 
fotbalistkám oplatit prohru na tomto hřišti z 
minulého ročníku, když zde utrpěli porážku 10:2. A 
tak hosté děvčata nechtěli šetřit a dvěma brankami 
(Vittek a Šnábl) vyhráli poločas 0:2, a i když domácí 
fotbalistky bojovaly a jednu branku po přestávce 
vstřelily, Slavoj si veze domů tři body za vítězství 1:2 
a v tabulce byl po dvou kolech se 6 body jen o skóre 
druhý za družstvem Poříčí/Hronov. 
 

Týden nato se konečně poprvé v ročníku představí 
doma a také v sobotu, 17. září, přivítají v rámci 3. kola 
v 10 hodin družstvo Velké Poříčí/Hronov. Po delším 
volnu pak žáci zajíždějí k dalšímu zápasu 
mimořádně ve středu 28.9. ve čtvrtém kole do 
Zábrodí, kde je bude čekat družstvo 
Zábrodí/Náchod "B", potom mají v 5. kole opět volno 
a další utkání sehrají až v neděli 9. října, kdy pojedou 
zase ven, tentokrát do České Skalice. A tak až v 7. 
kole budou, skoro po měsíci, vidět opět doma a to 15. 
října v 10 hodin, kdy se spolu s diváky mohou těšit 
na derby s Policí n/M. 
 
PŘÍPRAVKA 
A svou soutěž začali i nejmladší tepličtí fotbalisté a 
fotbalistky, když v neděli 4. září odehráli v rámci 1. 
kola okresního přeboru starších přípravek turnaj 
čtyř družstev na hřišti ve Stárkově. V prvním zápase 
nastoupili proti Broumovu, na který však vůbec 
nestačili a když první poločas prohráli 1:9 a druhý 
dopadl úplně stejně, skončilo utkání výsledkem 2:18 
(za hosty se trefili Janoušek a také kapitán Veselík, 
který den předem skóroval i za žáky - viz výše). V 
druhém utkání na teplické čekal domácí Stárkov a i 
ten se s nimi příliš nemazlil a porazil je 8:1, když 
čestnou branku za hosty vstřelil v prvním poločase 
Bayer. 
 

V rámci druhého kola okresního přeboru starších 
přípravek připravily Teplice v sobotu 10. září 
tříčlenný turnaj, dorazila družstva Broumova a 
Velkého Poříčí/Hronova. V úvodu nastoupili domácí 
proti Poříčí a protože hosté byli jasně fotbalovější, 
tak už po poločase vedli jasně 0:7 a utkání přivedli k 
vítězství 0:13. Poté následoval mač dvou 
vyrovnaných týmů, Broumova a Poříčí, oba se 
snažily o útočnou hru, která oboustranné přinášela 
branky a po poločasové výhře Broumova 4:3 skončilo 
utkání spravedlivě remízou 6:6. Penalty vyšly lépe 
poříčským a vyhráli je 3:2. V posledním  
Třetím kolem pokračuje okresní přebor teplickým 
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turnajovém souboji se potkali domácí s hráči 
Broumova, od kterého minulý týden na turnaji ve 
Stárkově dostali nakládačku 18:2 a jistě chtěli 
proti němu zahrát mnohem lépe. Protože však na 
broumovských žádná únava po předchozím 
utkání nebyla vidět, ti se do Slavoje ihned pustili 
a po poločase 0:6 ho vyprovodili po závěrečném 
hvizdu do šaten s výsledkem 1:13 (za domácí 
branka Wendl). 

17. září, opět turnajem doma od 9.00, kdy mají 
dorazit družstva České Skalice, Police n/M a 
Poříčí/Hronova. Další zápasy čekají Slavoj v neděli 
25. září v 9.00, kdy se předehraje 8. podzimní kolo 
turnajem ve Stárkově, potom bude v rámci 4. kola v 
sobotu 1. října turnaj v České Skalici,,v pátém kole v 
sobotu 8. října v Machově a v neděli 16. října (6. kolo) 
turnaj ve Stárkově. 

ŠIPKAŘSKÝ KLUB 
 

Mezi pravidelné kluby, které Domov Dolní zámek prostřednictvím 
svých pracovníků pořádá, patří i šipkařský klub. Ve společenské 
místnosti jsou k dispozici elektronické šipky a další příslušenství (šipky, 
letky, hroty), zaručen je dostatek prostoru, klid a dobré osvětlení. 
Šipkařský klub vede pan Tomáš J., pracovník v sociálních službách, z Oddělení se zvýšenou péčí, kde se 
původně i začínalo hrát. Požádali jsme ho, aby nám stručně popsal, jak probíhá ŠIPKOVÝ TURNAJ:  
Turnaje se účastní 5-7 hráčů, max. počet je ovšem 12 hráčů, protože turnaj zabere mnoho času - trvá 
přibližně 2,5 hodiny. Zabere tudíž celé odpoledne, od svačiny po večeři. Hrajeme skupinovým systémem, 
kdy dva nejlepší z každé skupiny hrají o 1.-4. místo. Pro vítěze máme připravené ceny a diplomy (nebývá 
to pravidlem, ale většinou i pro zúčastněné). Hrajeme klasickou 301 (pozn. redakce: od 301 bodů se odčítá 
tolik, kolik právě hodíte, až do nuly; vyhrává ten, kdo na nejmenší počet šipek zavírá první). Jsou mezi 
námi tací, kdo hraje jen tak pro zábavu a potěšení, ale v některých účastnících dřímá bojovný lev, který 
chce ukázat i ostatním, že on (ona?) je tu král ;)  
Přijďte si i vy vyzkoušet hru! Sledujte nástěnky s letáčkem, kdy se opět sejdeme, nebo požádejte 
pracovníka, máte-li chuť zahrát si i mimo termíny klubu  

TURNAJ V ŠIPKÁCH: 30. září, společenská místnost 

 

NÁVŠTĚVA U ZVÍŘÁTEK: Farma Končiny 2.9.2022 
Farma, která se nachází ve vsi Končiny a byla založena na kopcích u Červeného Kostelce, vznikla teprve 
nedávno. Dva mladí manželé, kteří jsou nadšení chovatelé koní a oslů, holandských 
koz a slepic, koupili pozemky a postavili stáje. Mají velkou spoustu místa a tak nabízejí okolním 
chovatelům pronájmy stájí.  
Koním jsme přivezli sušený chléb a při krmení jsme si je hladili. Dalším výjimečným zážitkem byl pes, 
obyčejný vetaj (vesnické tajemství), který se chtěl nechat pohladit zvlášť od každého člena výpravy. Když 
jeden přestal hladit, šel k jinému. Vystřídal úplně všechny   
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CÍLE TURISTICKÉHO KLUBU: CHATA MÁDROVKA 

redaktor: řič 

Po delším připravování nastal den, kdy se skupinka uživatelů domova, pod vedením pí Polákové a p. 
Tewksburyho, rozhodla podniknout turistický výlet na chatu Mádrovku, aby osobně zjistila, kde leží a 
jak se k ní (téměř nepřístupně) dostat, jak vypadá... Je to dřevěné stavení (chata), postavené v roce 1956 
Františkem Mádrem ve skalnatém, opravdu hůře přístupném terénu jako útočiště pro horolezce. Leží 
mezi skalami patřících do regionu Adršpašsko - teplických skal, nedaleko zříceniny hradu Bischofstein 
(zvaného též Skály) v jihozápadní části pískovcové plošiny nad osadou Skály.  

 
Takže skupinka (vybavená pro jistotu i košíkem a nožíkem na houby) vyrazila na výlet v neděli 11. září po 
obědě. Autem se členové výpravy přiblížili až na stanoviště "Váhy", kde vystoupili a po kratší vzdálenosti 
pěknou cestou lesem, doplněnou sbíráním hub (opravdu našli všechny tři), vyrazili pěšky směrem ke 
skutečnému startovnímu bodu jejich cíle. Čekalo poměrně náročné stoupání po úzké "pěšině", která 
chvílemi nebyla ani vidět, vedla přes pařezy, polomy, velké kořeny, skalky, úžlabiny a tak, když byla 
výprava těsně před závěrečným vrcholem cesty, musela si odpočinout. Občerstvila se vodou a borůvkami 
a protože dva její účastníci si na ten poslední nejnáročnější úsek netroufli, zbytek se prodral až k chatě.  

                         
Po prohlédnutí stavení a jeho příslušenství (kadibudka, ohniště se sezením...) se poblíž něj otevřel 
nádherný výhled na okolní krajinu. Po vzájemné pochvale a odpočinku turisté vyrazili tou samou cestou 
dolů, která v žádném případě nebyla jednodušší než cesta nahoru! Po vyzvednutí dvou "pařezových 
mužiku" se ale návrat ke startu vydařil naprosto dobře a bez sebemenšího zranění či bolístky, snad jen 
trochu vyčerpaní došli zpět lesem kolem osady Skály až k autu, a to ještě stihli při uklidňování a i pro 
trochu radosti nasbírat pár hub, ze kterých pak byly na Zámku připraveny vynikající řízky jako závěrečná 
odměna za vskutku hezký výlet. 

   
 

 

 

 

 

16.8. 2022 

vyrazil 

dámský 

klub na 

nákupy do 

OC v 

Náchodě 

doplnit 

šatníky 

6.9. 2022 

jsme 

vyjeli s 

pány do 

Broumova 

a na 

výstavu 

obrazů 

uživatelé odd. 

SDNV chodí ven 

v doprovodu pejska 

Floyda. Drbání on 

moc rád! 
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Film Jan Žižka 

čtvrtek 13. 10. 2022 od 19:00 
Kolárovo divadlo v Polici nad Metují 

 
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své 
doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky 
svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval 
Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky 
se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je 
příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan 
Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po 
druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.  
Životopisný / Historický / Drama / Akční. Česko, 2022, 125 min. 120 Kč   
Odjezdy autobusů z Teplic n. Met. (náměstí) 
17:03, příjezd do Police v 17:25 
18:03, příjezd do Police v 18:25 
Odjezdy autobusů z Police n. Met. (bus. nádraží , nást. 4):  
21:05, příjezd do Teplic v 21:25 
22:15, příjezd do Teplic v 22:37 

 

Dámský klub na téma historie šperků s výrobou 

vlastních ozdob: 27.9.2022 od 12:30 hod 

v keramické dílně. Výjimečně jsou vítáni muži   


