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Zámecké listy

Zámek Nelahozeves a Památník Antonína Dvořáka

V obci Nelahozeves, poblíž Kralup nad Vltavou, která je spojena se jménem
českého světově proslulého hudebního skladatele Antonína Dvořáka, stojí na
základech středověké tvrze renesanční zámek.
V letech 1553 – 1613 začal vyrůstat nad řekou Vltavou. Stavebníkem byl
Florián Griesbeck z Griesbachu, toho inspirovaly stavby italských šlechticů.
Dokončení stavby zámku se Florián nedožil a stavbu převzal jeho syn Blažej. Po
jeho smrti musely jeho manželka a dcera panství pro dluhy prodat.
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Zámek zakoupila v roce 1623 Polyxena z Perštejna, žena Zdeňka Vojtěcha
Popela z Lobkowicz. Ta dala základ dnes světoznámé Lobkowiczské sbírce. Roku
1648 byl zámek vypálen švédskými vojsky. Dříve honosné sídlo sloužilo až do
roku 1876 jako sklady a kanceláře.
Komplexní obnova zámku v novorenesančním stylu se uskutečnila až po
roce 1948, kdy byla tato památka zestátněna. V 60. letech minulého století tu
vznikla rozsáhlá expozice Středočeské galerie, která vycházela ze slavné
Lobkowiczské sbírky.
Roku 1992 byl zámek vrácen bývalému šlechtickému rodu Lobkowiczů,
rodina zpřístupnila jak prostory zámku, tak i ojedinělou sbírku. Ve dvanácti
sálech se může návštěvník seznámit se životem přední šlechtické rodiny.
Skutečné unikáty jsou v hlavním sále. Ve dvou sálech se můžete seznámit
s jednou z velkých zálib tehdejší šlechty, kterou byl lov. Zámek Nelahozeves je
otevřen po celý rok.
Rodný dům světově proslulého hudebního skladatele Antonína Dvořáka
(1841 -1904) se nachází nedaleko zámku a přímo proti kostelíku Sv. Ondřeje.
Manželům Františkovi a Anně Dvořákovým se zde 8. září 1841 narodil
prvorozený syn Antonín. První kontakty s hudbou zprostředkoval malému
Antonínovi jeho otec, strýc Josef a místní kantor Josef Spitz. Důležitý byl také vliv
chrámové hudby, s níž se setkával od dětství v kostelíku Sv. Ondřeje. Roku 1853
odešel Dvořák do nedalekých Zlonic, kde měl připravit k výkonu řeznické
živnosti a zdokonalit se v německém jazyce. Původní otcovu snahu však změnil
Dvořákův učitek Antonín Liehmann. Ten se věnoval spíše Antonínovým
hudebním schopnostem. Podařilo se mu přesvědčit otce, aby pustil
talentovaného muzikanta na studia do Prahy. V roce 1858 Dvořák ukončil
s výborným prospěchem varhanickou školu. V letech 1862 – 1871 působil
v Prozatímním divadle v Praze. Nevelké příjmy musel vylepšovat soukromými
hodinami klavírní výuky. Jednu ze svých žákyň Annu Čermákovou později pojal
za manželku.
V roce 1874 se stal varhaníkem u sv. Vojtěcha v Praze a obdržel státní
stipendium na dobu pěti let ve výši 400 zlatých ročně. Na pozvání mecenášky
Jeannety Thurberové odejel do Ameriky. Zde působil jako ředitel newyorské
konzervatoře. Zde byla v roce 1893 provedena premiéra jeho symfonie e-moll –
Z Nového světa.
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Stálá expozice Památníku Antonína Dvořáka z roku 1991 zachycuje Dvořákův
život a dílo s důrazem na jeho mládí. Celý objekt, stejně tak jako zámek, je
majetkem rodiny Lobkowiczovy a spravuje ho Národní muzeum – České
muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka.
autor:
Karel Melichar
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Plánované akce na měsíc únor

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Oslavy narozenin a svátků
 Výlet do Kladna – OÁZA

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“









Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Masopustní oslava v prostorách zámeckého sálu, rej masek
Diskotéka v prostorách zámeckého sálu
Oslava sv. Valentýna
Plnění Individuálních plánů
Oslava svátků a narozenin
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
 13. 2. 2013 od 13:30h. jídelna NP – „MISS SENIORKA“
 14. 2. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Královské město Slaný
 20. 2. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Pražský hrad
 27. 2. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Poklady našeho kraje

4

5

Naše akce v lednu
Lednové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Akce za leden
V měsíci lednu se toho moc nedělo, pouze v CHB Hřebeč se slavilo. Sl.Tokárová
slavila narozeniny poseděla s kamarády u dobrot, které si společně
připravili.Ostatní byty se průběžně vydali do Kladna podívat se po obchodech a
něco málo pokoupit za ušetřené peníze z kapesného, ale všichni se těšíme až
bude hezké počasí a vydáme se na výlety.
Za CHB sepsaly sl.Karchňáková a Hercegová
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Lednové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Diskotéka v prostorách zámeckého sálu
V neděli 13. ledna 2013 v prostorách zámeckého sálu proběhla na přání
uživatelů „Diskotéka.“
Této diskotéky se zúčastnili uživatelé ze všech oddělení. Panovala velmi pěkná
atmosféra, neboť výběr písniček (dle přání uživatelů) byl velmi pestrý. Každý
měl prostor si je poslechnout nebo si zatancovat. Občerstvení bylo zajištěno
připravenými jednohubkami, kávou a nápoji.
„Co říci na závěr?“
Celé odpoledne mělo úspěch, uživatelé byli spokojeni a těší se na další podobnou
akci.
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Lednové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Velmi oblíbené mezi našimi uživateli jsou cestopisy spojené s promítáním
a přednášky na různá témata. Pravidelnou přednášející je paní Hana Vaňková.
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Výročí
Přech Vladimír – 31 let
Valchař Pavel – 36 let
Osvaldová Laura – 36 let
Marek Václav – 46 let
Navarová Ivana – 46 let
Křtěn Josef – 58 let
Slášek Jaroslav – 63 let
Horníková Jana – 63 let
Bernard Jiří – 65 let
Trhlíková Jindra – 66 let
Mašková Ludmila – 68 let
Černá Jaroslava – 69 let
Abrahamová Hana – 92 let
Bareš Josef – 63 let
Blechová Stanislava – 84 let
Dittrich Josef – 62 let
Doubek Bohumil – 80 let
Pae. Dr. Formánková Věra – 85 let
Frolíková Jindřiška – 63 let
Fryčová Květoslava – 62 let
Hořejší Vlasta – 90 let
Hřibová Jiřina – 88 let
Jarošová Věra – 87 let
Knotková Miluše 91 let
Lánská Emílie – 87 let
Marková Alžběta – 79 let
Veverková Marie – 93 let
Bernášek Václav 68 let
Frantová Simona – 34 let
Hercegová Zuzana – 50 let
Kutíková Daniela – 58 let
Poslt Karel – 51 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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