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číslo 5.
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Zámecké listy

Pověst o smečenském draku
Pověstí o smečenském draku je několik verzí. V jedné se praví, že
bohatý hrabě Bořita měl jediného syna Jaroslava, hezkého a hodného
chlapce. Když byl Jaroslav malý, vypomáhala na zámku chudá vdova
Vaňková, která měla malou chaloupku přímo u lesa v údolí. Vaňková měla
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hezkou dcerušku Aničku, kterou brávala sebou do práce, protože to bylo
děvčátko čistotné a slušné dovolovala paní hraběnka aby si s ní chlapec
hrál. Anička znala od maminky mnoho lidových písní a Jaroslav se je od ní
učil. Po nějakém čase byla vdova z práce propuštěna, Bořitovi našli
Jaroslavovi jinou společnost.
Léta ubíhala a Jaroslav vyrostl v pěkného mládence. Rodiče pomýšleli
na to jak ho oženit s bohatou šlechtičnou. Jaroslav se pro žádnou nemohl
rozhodnout. Jednou z rána projížděl na koni lesem a spatřil na pasece pěkně
urostlou dívku, která si zpívala. Jaroslav překvapen dojel až k ní a poznal
v ní Aničku. Od té doby Jaroslav často zaloudil do lesa a do Aničky se
zamiloval. Později jí řekl, že se rozhodl vzít si ji za ženu, nechtěla o tom
slyšet. Když se hrabě Bořita dozvěděl co Jaroslav zamýšlí, velmi se rozlobil.
Také vdově vyhuboval a vzkázal Aničce: „Řekni jí, že se může stát
smečenskou paní jen tenkrát, když přinese věnem zlatou korunku.“
Záhy přišla do chaloupky stará babička kořenářka. Když se to
dozvěděla řekla Aničce: „Věděla bych o jedné zlaté korunce, která se hned
tak nevidí, je posázena drahokamy, ale nosí ji na hlavě velký drak. Máš-li
Jaroslava opravdu moc ráda, pomohu ti. Vím kde je ta dračí sluj. Dám ti
kytice těchto bylinek, mají omamnou moc, žádný drak ani had ti neublíží.
Babička jí dala bílý průhledný šáteček navoněný zvláštní vůní a řekla jí: Až
přijdeš k dračí sluji, skryj se za stromy a čekej až drak odletí do světa. Ty
skoč a rozprostři šáteček na kámen kam sluhové odkládají zlatou korunku,
až drak přiletí. Až usnou, rychle sbal korunku do šátku a utíkej pryč, co to
nohy stačí. Až drak a jeho sluhové procitnou z omámení, budeš už daleko.
Utíkej rovnou do zámku! To se také stalo. Když už byla blízko zámku, strhla
se vichřice. To rozrušený drak letěl za ní. Vedle Aničky se objevila babička
kořenářka, než jí mohla Anička poděkovat zmizela, drak zakroužil nad
zámkem a zmizel také neznámo kam.
Jaroslav s Aničkou byli spolu šťastní. Draka s korunkou nechali
vytesat z kamene a dosud zdobí hradní věž.
Podle internetových stránek města Smečna volně zjednodušil
http://www.smecno-mesto.cz/vismo/dokumenty2.
Karel Melichar
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Plánované akce na měsíc září

Seznam akcí za službu CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Výlet do Kladna spojen s nákupy, návštěvou obchodního centra
„Oáza“
Výlet do Prahy spojen s prohlídkou, nákupy, návštěvou restaurace,
cukrárny
Návštěva Bowlingu ve Slaném
Návštěva Aquparku – Kladno
Individuální vycházky do města
Výlety a vycházky do okolí
4. 09. – 11. 09. 2010 – Rekreace Železná Ruda

Seznam akcí za službu DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
29. 08. – 3. 09. 2010 – Rekreační pobyt na Vranovské přehradě
4. 09. – 11. 09. 2010 – Rekreační pobyt na Třech Sekerách
4. 09. 2010 – „DEN HORNÍKŮ“- Vinařice
14. 09. 2010 – Diskotéka na sále, vystoupení břišní tanečnice
22. 09. 2010 – Účast na „Olympiádě“ v Domově seniorů
Výlet do Slaného, či Kladna spojen s nákupy, návštěvou restaurace,
cukrárny
Výlet do Kladna – návštěvy Zámecké zahrady, Medvědária
Výlet do Domova - Vraný
Návštěva „SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY“
Návštěva kina, či divadla dle přání klientů
Oslava státního svátku dle přání klientů
Opékání špekáčků, grilování masa, apod.
Zoopark Zájezd

3

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY

9. 09. Cestománie v 9:30 h., kavárna Jezero Powell
9. 09. Seniorská olympiáda Kladno
16. 09. Cestománie v 9:30h., 2. patro, Zajímavosti ze světa živočichů
a rostlin
Felinoterapie
22. 09. První ročník olympiády pro seniory Smečno
30. 9. IV. ROČNÍK UNHOŠŤSKÉ OLYMPIÁDY PRO SENIORY

Seznam akcí za službu DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
6. 09. plavba lodí Nelahozeves
22. 09. První ročník olympiády pro seniory Smečno

Naše akce v srpnu
Taneční odpoledne, 22. 08. 2010
Nastal den s velkým písmenem „D“.
Od 13:00 hodin proběhlo v Domově pro osoby se zdravotním postižením
taneční odpoledne s doprovodem hudební skupiny „ŠVANDA BAND“.
Vzhledem k té skutečnosti, že bylo pěkné počasí, tato veselice se uskutečnila
na nádvoří zámku.
Uživatelé DOZP připravili posezení a také občerstvení, a to ovocnou bowli
k osvěžení a pak už se jen tančilo až do „vyčerpání“.
Tohoto odpoledne se zúčastnili i uživatelé Domova seniorů.
Uživatelé DOZP
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Výlet do Prahy – Metropole Zličín
Dne 6. 08. 2010 jsme se vydali do Prahy, se záměrem navštívit nákupní a
zábavné centrum.
Toto středisko módy a zábavy se nám velice líbilo, neboť jsme měli možnost
navštívit mnoho obchodů. Návštěva tohoto centra nás velmi nadchla, svou
velikostí, vybaveností a krásou. Největším zážitkem pro nás byla „Fontána“,
která pravidelně za doprovodu hudby a světelných efektů ukázala svou
krásu.
Tento zpříjemněný den jsme završili sladkou tečkou, nákupem dekoračního
předmětu.
Uživatelé CHB

Výlet do Kladna – návštěva výstavy
Od kamarádů jsme se dozvěděli, že na Kladně probíhá výstava „Kuky se
vrací“, která se všem velice líbila.
Z výše uvedeného důvodu jsme návštěvu této expozice také naplánovali, a
to na den 3. 08. 2010.
Tak se i stalo. Vůbec jsme toho nelitovali, neboť zde jsme si prohlédli
filmové rekvizity a také spatřili dokument o natáčení filmu. Byl to
neskutečný zážitek, všichni jsme byli nadšeni a s určitostí budeme chtít co
nejdříve film spatřit.
Uživatelé CHB
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Anenská pouť
V sobotu 31. 7. – 1. 8 . 2010 se konala ve Smečně Anenská pouť. Domov
Pod Lipami Smečno se připojil k této akci a uspořádal Dny otevřených dveří.
Návštěvníci měli možnost navštívit bohoslužbu v zámecké kapli. Dále se
mohli kochat výhledem ze zámecké věže a prohlédnout si zámecké prostory
a Denní stacionář pro seniory Salla terrena. V parku byly stánky
s tradičními uměleckými řemesly. V prostorách nádvoří byla prodejní
výstava výrobků klientů nejenom našeho Domova ale dalších zařízení.
Počasí se vydařilo a pouť se všem líbila.

6

Výročí
DOMOV POD LIPAMI
blahopřeje klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!!!!

Marie Koucká – 91 let
Anna Hanzalová – 92 let
Eva Ceznerová – 80 let
Jaromír Smítal – 65 let
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