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Zámecké listy

Zajímavá místa v okolí Kladna
Lány
Barokní zámek v obci Lány stojí v křivoklátských lesích nedaleko Kladna a je
známý jako letní sídlo prezidentů Československé a České republiky. V roce
1392 se v Lánech připomíná tvrz, sídlo Haška z Lán. Od roku 1589 je součástí
královského panství křivoklátského a později, na místě tvrze, je zde
vystavěn renesanční zámek, užívaný jako letohrádek při císařově pobytu ve
zdejších lesích.

Roku 1652 proběhla přestavba zámku v
raně barokním stylu. V roku 1685 byl zámek
odkoupen Valdštejny, za nich byl zvýšen o
jedno patro, za Karla Egona Fürstenberka v
letech 1821 - 1825 o 2. a v letech 1902 1903 přistavěno také 3. patro.
Místo posledního odpočinku T. G. M.
Od roku 1918 je lánský zámek v majetku československého státu a přestavěn
architektem J. Plečnikem na letní sídlo prezidentů republiky. Možnost
pořádání reprezentativních honů byla jedním z důvodů, proč byly Lány
zvoleny za letní sídlo hlavy nového státu, výhodou byla také blízkost Prahy,
krása prostředí křivoklátských lesů i vnitřní, vhodné zařízení zámku. První
prezident Československé republiky, si lánský zámek velmi oblíbil.
Považoval Lány za svůj domov a trávil zde chvíle práce i odpočinku. Po
abdikaci na úřad prezidenta v roce 1935 se do Lán přestěhoval i se svou
rodinou natrvalo. Jako místo posledního odpočinku pro sebe i své nejbližší
nakonec zvolil zdejší lánský hřbitov.
Po smrti T.G.Masaryka zde určitý čas bydlel i prezident Edvard Beneš před
rokem 1938 i po návratu z exilu a v době okupace zde také pobýval
prezident Emil Hácha. Po roce 1948 zde občas zavítali prezidenti Klement
Gottwald, Antonín Zápotocký a Antonín Novotný i Ludvík Svoboda a Gustáv
Husák. Zámek v Lánech bohužel lze navštívit výjimečně, v návštěvních
hodinách je přístupný zámecký park. V Lánech se nyní nachází muzeum
TGM, pamětní síň jeho manželky a také muzeum sportovních vozů.
Dispozice zámku
Lánský zámek je třípatrová trojkřídlá budova, s mansardovou střechou s
báněmi v rozích. Při východním křídle stojí kostel z let 1748 – 1752. V
sousedství zámku jsou hospodářské budovy. K zámku náleží také
velký palmový skleník, rybník Bahňák, u zámku stojí bronzová socha
Jenoféfy a především zámecký park. Park byl založen okolo roku 1770,
dnešní podoba pochází od J. Plečnika. Park přechází v oboru. Lánská obora,
část někdejší tzv. Velké obory z 18. století, slouží zejména k chovu ušlechtilé
lovné zvěře. V lánské oboře je řada pamětihodných míst. Jsou zde dosud
patrné rozvaliny hradu Jivna, který dal postavit panovník Václav I. Na
Červené mýtině je tzv. Dohodový dub, pod kterým sjednal prezident
T.G.Masaryk s jugoslávským králem Malou dohodu.

Plánované akce na měsíc srpen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Návštěva pedikérky v zařízení
Výlet do Třeboce
Výlet do ZOO – Dobříš, Plasy
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní
Chaloupkové
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb, procvičování dovedností
Seznam akcí za službu,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Ruční práce, vyšívání, háčkování, kreslení, stolní hry
Sběr květin na sušení, ovoce na výrobu marmelády
Oslava svátků a narozenin
Pokračování v putování vlakem za památkami ČR
Plnění individuálních plánů, upevňování sociálních dovedností
v rámci sociálního učení – individuální nákupy, návštěva cukrárny či
restaurace, využívání veřejně dostupných služeb

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Švermovské sportovní hry

Červencové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

Letní dobrodružství

V termínu od 21. do 22. července 2018 šest klientů z Domova pro osoby se
zdravotním postižením přijalo pozvání od Integrovaného centra z Horní
Poustevny na letní akci. Toto „Letní dobrodružství,“ jak bylo pojato
pořadateli, naplnilo očekávání klientů z našeho zařízení. Program byl nejen
vyplněn různými soutěžemi a živou hudbou, ale také procházkou k místnímu
rybníku. Během této vycházky byl vyprávěn příběh o víle, kterou v závěru
vypravování klienti spatřili na druhém břehu rybníka. Nejvíce klienty
pobavila hasiči vytvořená hasičská pěna a vodní sprcha. Závěrem byl
zrealizován ohňostroj, který během čtyř minut rozzářil celou oblohu. Druhý
den byl ještě naplánován výlet na hrad v Jestřebí, který se zúčastněným
klientům velice líbil.
za poskytovanou službu – DOZP

Červencové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Pravidelná docházka do chráněné dílny, škola, operační program, vycházky.
Procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem domácnosti.
Vyšívání, kreslení, pletení a jiné ruční práce.
V červenci jsme se věnovali svému zdraví a jezdili po lékařích, oslavili dvoje
narozeniny a jeden svátek dali jsme si velmi dobré obědy v restauracích a
svátek jsme oslavili v cukrárně obrovským banánovým pohárem. Byl tak
velký, že jsme už ani nevečeřeli. Měli jsme plánovaný výlet do Roudnice nad
Labem, ale bylo moc velké teplo, tak jsme výlet nechali na lepší počasí, ještě
nás čeká Smečenská pouť a již bude půlka prázdnin za námi a my již začínáme
háčkovat vánoční zvonečky a tak jako jsme se těšili na teplo, nyní se těšíme
na chladnější počasí. Inu příroda to s námi nemá lehké.
Klientky z CHB1

V sobotu před začátkem prázdnin jsme jeli navštívit své kamarády, kteří žijí
v rodinném domě v Přelíci nedaleko Slaného. Všichni nás přivítali srdečně a
s radostí, neboť jsme se po dlouhé době opět setkali. A protože bylo hezké
počasí, seděli jsme na zahradě. Občerstvili jsme se a probrali všechno možné.
V 14.45 nám jel autobus zpět do Slaného. A už se těšíme na další návštěvu…
Začátek prázdnin červenec 2018
V sobotu nás klientka z vedlejšího bytu pozvala na oslavu narozenin.
Všichni jsme jí popřáli a přiťukli si dětským vínem. Oslavenkyně nám
nabídla dort ke kávě a chlebíčky. Oslava se líbila všem zúčastněným.

Výlet vlakem, prohlídka zámku Nelahozeves…
Mohutný renesanční Zámek Nelahozeves, stojící na skalnatém návrší nad
levým břehem řeky Vltavy, je dominantou stejnojmenné obce na Mělnicku ve
Středočeském kraji.

Historie
Ve středověku byla centrem vsi tvrz, chránící bezpečnost říční plavby,
doložená v roce 1352. Zámek byl vybudován po roce 1553 jako rodové
reprezentační sídlo pro oblíbence Ferdinanda I. a císařského hodnostáře
Floriána Gryspeka z Gryspachu, který zdejší panství získal v roce 1544.
Florián však zemřel dříve, než byla stavba dokončena. Práce pak pokračovaly
i za jeho synů a trvaly celkem 70 let. V roce 1623 získala zámek s panstvím
Polyxena z Lobkovic. Během třicetileté války byl zámek značně poškozen.
Později byl upraven na vojenskou nemocnici a penzionát. Zámek zůstal
majetkem Lobkoviců až do roku 1950. V 60. a 70. letech minulého století byl
zámecký areál nákladně rekonstruován. V roce 1992 byl zámek vrácen
Lobkovicům a jeho současným majitelem je Martin Lobkowicz.
Chráněné bydlení 4
ČERVENEC V CHB 2 a 4 SLANÝ
Prázdniny začali 4. 7. oslavou narozenin sl. Marie Plecité, připravili jsme si
dopoledne pohoštění: chlebíčky, křupky, rychlé špunty a po obědě mohla
začít oslava. Maruška si pozvala i kamarádky z vedlejšího bytu, o to byla
oslava vydařenější a veselejší, ke kávě byl i dort, který si Marie přála společně
s dárkovým košem.
V sobotu 8. 7. jsme uskutečnili odložený výlet vlakem z minulého měsíce.
Vybrali jsme si zámek NOVÝ HRAD v Jimlíně, kde nás zaujala výstava
kostýmů z pohádek Zdeňka Trošky. Poobědvání v zámeckém šenku, dle
vlastního výběru jídel byl vydařený i s nealkoholickými nápoji a posezením,
okolo 16 hod se vydali na zpáteční cestu. Výlet se všem líbil a slíbili jsme si,

že nebyl určitě poslední- příští zámek budou LIBOCHOVICE, jak jsme se již
předem domluvili.
Na pátek 14. 7. bylo domluveno opékání špekáčků a návštěva CHB Hřebeč.
Počasí nám přálo, tak jsme vyrazili již ráno přes Kladno, kde jsme si dali
společný oběd v restauraci a pokračovali autobusem do Hřebče, kde už nás
netrpělivě vyhlíželi kamarádi a kamarádky.
Další sobotu 15. 7. nás čekala další oslava narozenin, tentokrát sl. Světlany,
která probíhala ve stejném duchu jako předešlá, jen dárky byly
jiné……krásný stolek s židlemi před dům a držák na TV do svého pokoje.
CHB 2 a 4

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu.

