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Štěpánský koncert

Dne 26. prosince 2011 zazněla
v lyském kostele Narození sv. Jana Křtitele oblíbená Vánoční mše
Jakuba Jana Ryby. Naším cílem
bylo, aby se na provedení podílelo
co nejvíce hudebníků z Lysé nad
Labem a nejbližšího okolí, což se
podařilo. Největší odměnou pro
účinkující byla naprosto naplněná kapacita našeho kostela posluchači (cca 300 lidí), kteří všechny
účinkující odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Dle mého mělo
provedení výbornou uměleckou
úroveň. Za tu mohl dirigent Jan
Mikušek, kterému moc děkuji za
jeho čas a odvahu. Nelze tady po-

děkovat osobně všem 75 účinkujícím, ale některé jmenovat musím.
Chrámový sbor z Lysé nad Labem
výborně připravil Petr Bajer, spolupracoval i výtečný Vox Nymburgensis vedený již zmíněným Janem Mikuškem. Smyčce do orchestru výborně připravila paní
ředitelka ZUŠ F. A. Šporka Vlasta Blažková, která velmi pomohla
i s technickým zabezpečením koncertu. To by se také neobešlo bez
pomoci Jarky Labutové, Standy
Svobody a pódiového architekta
Josefa Císaře.
Za Spolek přátel vážné hudby
Milan Muzikář
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Zámecké novinky

Jedna z pranostik měsíce ledna
říká: „Lenivého tahá mráz za nos,
před pilným smeká.“
Tento měsíc, první měsíc roku
2012, je za námi. I když jsme trochu
odpočívali a nabírali sily po náročném předvánočním shonu, jsme přece jen pilní byli.
V první lednové dny jsme se ještě těšili výstavou betlému, který ručně vyřezal a připravil pan Josef Zumr,
dlouholetý klient našeho domova.
K realizaci výstavy betlému nám ﬁrma IRE z Milovic, zapůjčila prosklenou a osvětlenou vitrínu. Rádi bychom, touto cestou ﬁrmě IRE poděkovali.
Již tradičně jsme si vánoční čas
a příchod nového roku připomenuli
a oslavili spolu s římskokatolickou
farností Tříkrálovou mši v naší zámecké kapli a to za doprovodu písní
J. J. Ryby v podání lyského Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele, našich
přátel. Kaple se první lednovou sobotu rozezněla milými slovy obdivu, povzbuzení a krásným zpěvem. Milými hosty se stali a naše pozvání přijali
herečka, dabérka, recitátorka a doufám, že i v budoucnu patronka našeho domova paní Růžena Merunková spolu se svým manželem hercem
a malířem panem Milošem Hlavicou
a paní Hana Moravová. Obě dámy,
sestry jsou rodačky z Lysé nad Labem. Přítomnost těchto milých hostů
nás velice potěšila a rádi bychom navázali spolupráci v kulturním duchu.
Uvidíme…
Měsíc leden pomyslně zahajuje plesovou sezónu. Proto jsme naši
pozornost upřeli na přípravu a organizaci tradičního Zámeckého plesu.
Dnem „D“ byl 24. leden 2012. Plesově vyzdobenou zámeckou jídelnou
se rozezněla zahajovací skladba v podání kapely Šporkovjanky, pod vedením pana Dr. Kořínka, a taneční páry
se vydaly na taneční parket. Zapojili se i vozíčkáři. Jako obvykle jsme na
to nebyli sami. Velkými pomocníky se

stali studenti Střední školy oděvního
a graﬁckého designu z Lysé nad Labem. Nejen, že nám předvedli své
modely při módní přehlídce, ale pomohli i při samotné organizaci a péči
o naše klienty. To vše pod vedením
p. Hlavaté, která příkladně vede
své studenty k práci, samostatnosti
a k příjemnému vystupování.
Moc děkujeme.
Stejně jako při loňském plesu nám
své umění předvedly dva dětské taneční páry z Tanečního klubu Bailey z
Brandýsa nad Labem. Tanečníci jsou
žáky ZŠ B. Hrozného v Lysé a Gymnázia v Nymburce. Předvedli nám
čtveřici latinsko – amerických tanců. Vystoupení sklidilo velký úspěch
a bylo milým zpestřením našeho plesu. K dalším hostům patřili senioři
z Lysé, Stratova a Milovic. Jak je na
plesech zvykem, vrcholem byla bohatá tombola. Cen bylo opravdu hodně
a každý lístek byl výherní. Nutno podotknout, že ceny do tomboly věnovali především zaměstnanci domova a několik sponzorů. Jak to vše dopadlo, si můžete prohlédnout na našich webových stránkách a na regionální televizi MANOLA.
Ples se vydařil na výbornou a zakončili jsme ho přáním, abychom se
ve zdraví sešli opět za rok.
V únoru nás čekají naše pravidelné akce, jako jsou Univerzita volného času s paní Dr. Kořínkovou, páteční skupinové cvičení s trénováním paměti, ﬁlmový klub, pondělní a středeční posezení s hudbou
v zámecké kavárně kam jste srdečně zváni i na dobrou zámeckou kávu
či sklenku vína. Větší akcí bude jistě oslava sv. Valentýna. Připravujeme opět bohatý program s generačním setkáním, hudbou, soutěžemi
a samozřejmě s rozdáváním valentýnských přání a srdíček.
Doufejme, že se vše vydaří.
S přáním krásných zimních dnů.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.

