
Říjen – prosinec 2016  
Vážení a milí, 

 

pranostika říká: „Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká“. My leniví opravdu nejsme 

a nechceme být. Rok 2016 je za námi a je na čase plánovat rok nový. 

V prvních letošních zámeckých novinách se ohlédneme a připomene si, jaký byl život  

na zámku na sklonku minulého roku. Aktivit a společenských akcí bylo opravdu opět hodně. 

Během roku jsme pracovali i na plánovaném modernizování domova. Proběhla další etapa 

rekonstrukce podlah a podlahových krytin, oprava havarijního stavu toalety v přízemí, máme 

nový altán na nádvoří, vybavenou pracovní dílnu i zámeckou kavárnu, zaměstnanci mají 

upravenou zaměstnaneckou šatnu, postupně jsme nahrazovali staré vedení vody za nové. 

Pracovali jsme na vylepšování nabídky stravování.  

A spoustu dalších zdánlivých drobností.V opravách, ve vylepšování i ve změnách bychom 

rádi pokračovali i v letošním roce. Vše bude záležet na množství obdržených finančních 

prostředků. Jak veřejných, tak i získaných formou sponzoringu. Držte nám palce. 

Chystáme pro Vás opět spoustu společenských akcí, které Vás potěší, nabijí energií 

a vtáhnou do dalšího života. V nejbližší době to bude tradiční Zámecký – Valentýnský ples. 

Sledujte nástěnky s informacemi. Pokud byste i vy měli nějaký nápad jak Vám zpříjemnit 

„život na zámku“, budeme jen rádi za jakýkoliv podnět. 

  

S přáním krásných zimních dnů Vás zdraví                              

                                                             

                                                                                              Mgr. Jiří Hendrich - ředitel 

1 



Říjen  

Týden sociálních služeb 

Každoročně vyzývá Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR  

k zapojení se k různým aktivitám, a to  

v rámci Týdne sociálních služeb ČR. 

I náš domov se k této akci připojuje. 

Celý týden si pečlivě naplánujeme  

a vymýšlíme různé aktivity, jak pro 

klienty našeho domova, tak i pro 

veřejnost. Na tento týden připadá  

i oslava Dne seniorů, který připadá vždy 

na 1. října. 

Hned v pondělí 3. 10. 2016 jsme náš 

týdenní „maraton“ zahájili tzv. Domácím 

pětibojem. Již sedmým rokem 

pořádáme pro klienty okolních domovů 

pro seniory tzv. Lyský pětiboj, kde 

soutěžní týmy měří své síly v pěti 

dovednostních a vědomostních 

disciplínách. Aby to naším obyvatelům 

nebylo líto, uspořádali jsme obdobné 

klání i pro domácí. 

Nebyli jsme na to sami. V rámci 

Dobrovolnického dne nám přišli pomoci 

zástupci firmy Mireas reality. Pomáhali 

našim klientům při plnění úkolů  

na jednotlivých stanovištích. Nutno říci, 

že nám tato firma pomáhá i finančně. 

 V rámci veřejné sbírky přispěla i na náš 

zbrusu nový zahradní altán, který jsme 

 i společně slavnostně otevřeli. Počasí 

nám sice nepřálo a připravené buřty 

jsme museli opéci v naší zámecké 

kuchyni. Ale i tak to byl moc povedený 

den. 

Slovo prezidenta APSS ČR  

  

Když Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

ČR v r. 2009 poprvé iniciovala uspořádání 

Týdne sociálních služeb České republiky, měli 

jsme jediný cíl: upozornit širokou veřejnost  

na sociální služby v ČR, představit je jako 

služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně 

umožňující důstojný život tisícům občanů  

a uživatelů těchto služeb. Po několika letech 

pořádání Týdne sociálních služeb, kdy již 

můžeme mluvit o tradici, a to o tradici úspěšné; 

stejný cíl zůstává i nadále hlavním smyslem 

této celonárodní akce, ale její celkový záběr 

i očekávání a cíle s ní spojené se rozšířily. 

Týden sociálních služeb je každoročně 

obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé 

sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst  

a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali  

o sociálních službách. Je to období, během 

kterého probíhají desítky různých aktivit 

zaměřených jak na veřejnost, tak na 

zaměstnance, zaměstnavatele a další 

odborníky z oblasti poskytování sociálních 

služeb, ať již jde o konference, kongresy, 

workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, 

setkání, ale i celostátní den otevřených dveří 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Týden sociálních služeb ČR je obdobím 

prezentací, potkávání se, vzájemného 

posilování a odborných diskuzí. Hlavní cíl však 

zůstává stejný: akcentování a zviditelnění 

sociálních služeb jako přirozené a nutné 

součásti každé moderní společnosti, tj. každé 

společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život 

a integrace všech skupin jejích obyvatel. 

To platí i pro Českou republiku. 

 

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 

prezident 
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Akce, které u nás v rámci Týdne sociálních služeb proběhly 

Také jsme slavnostně otevřeli náš nový altán… 

V úterý 4. 10. 2016 bylo možné navštívit náš 

domov prostřednictvím Dne otevřených dveří. 

Zájemci o naši službu se tak mohli seznámit  

s životem na zámku. Také u nás proběhl 

Lázeňský den, kde studenti SOŠ a SOU TOS 

Čelákovice a OHS Turnov poskytovali bezplatné 

služby kadeřníka, dále zde byla možnost 

manikúry, pedikúry, líčení, obličejové masáže... 

Oblíbené byly služby optika. Bylo možné si 

nechat, pomocí ultrazvuku, vyčistit brýle, 

provést drobné opravy, ale také si pomocí 

počítačové grafiky nechat navrhnout typ a tvar 

brýlí na míru podle pořízených fotografií 

obličeje.  

Studentům a jejich pedagogům moc děkujeme 

za jejich vstřícnost a profesionální přístup. 
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Ve středu nás čekalo pravidelné kondiční cvičení a odpoledne každoroční turnaj  

v Člověče, nezlob se! pořádaný Domovem pro seniory v Poděbradech. Dort jsme si 

neodvezli, odměnou nám byla příjemná atmosféra. 

Nejen proto jsme ve hrách pokračovali a ve 

čtvrtek oprášili napínavé BINGO a karty.  

V pátek se konal závěrečný turnaj  

v kuželkách. Podzimní počasí již bylo znát. 

Teplé párky v kavárně přišly vhod. Těšíme se 

na příští sezonu. Odpoledne jako všude jinde 

probíhaly volby do senátu a krajského 

zastupitelstva.  4 

Odpoledne jsme vyrazili na lyské 

výstaviště. Výstava Náš chov je jednou  

z nejoblíbenějších.  



K příležitosti ukončení letošního Týdne 

sociálních služeb ČR, vyhlášeného APSS ČR  

a MPSV ČR, uspořádal náš domov 9. 10. 2016 

Podzimní koncert. Zájem posluchačů byl 

obrovský. V krásných prostorách zámeckého 

sálu se našim klientům i veřejnosti, představil 

přípravný dětský sbor FILIORUM MUSICA, pod 

taktovkou Bc. Jany Erbenové, za klavírního 

doprovodu p. Vítězslava Podrazila a smíšený 

pěvecký sbor P.S. PRO RADOST, vedený BcA. 

Marií Sommerovou. Na závěr koncertu byly oba 

sbory odměněny zaslouženým bouřlivým 

potleskem. 

Rádi jsme přijali pozvání  

k zajímavé spolupráci. 

Oslovila nás paní Marie 

Stará, zakladatelka  

a designérka značky Rodná 

Hrouda. Rodná Hrouda již 

čtvrtým rokem vytváří 

národní kostým pro Českou 

Miss.  V letošním roce pro 

Českou Miss Earth Kristýnu 

Kubíčkovou, která náš 

domov i navštívila.  

Do samotné realizace se 

zapojily klientky našeho 

domova, které svou ruční 

prací přispěly k celému dílu.  

Celý projekt má i charitativní účel. Šaty budou po světové soutěži Miss 

Earth vydraženy a výtěžek bude použit pro potřeby našeho domova. 

Šaty pro Českou miss Earth – Kristýnu Kubíčkovou 
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Křeslo pro hosta - hostem Evelyna Steimarová 

Letošní druhé přátelské 

setkání v rámci projektu 

Křeslo pro hosta se 

uskutečnilo 14. 10. 2016, 

jako takový dozvuk 

Týdne sociálních služeb 

ČR. 

Hostem byla divadelní  

a filmová herečka paní 

Evelyna Steimarová. 

Dozvěděli jsme se 

spoustu informací nejen 

z bohatého hereckého 

života, ale i soukromého. 

28. říjen - státní svátek - Den vzniku samostatného 
Československého státu  

17.10.2016 jsme v domově měli velmi 

příjemnou návštěvu. Přijeli k nám žáci a učitelé 

ze ZŠ T. G. Masaryka Milovice. Akci jsme 

nazvali  Drakiáda,  i když  nám počasí  nepřálo 

a s draky se nakonec nelétalo. 

Žáci s námi vyráběli papírové květy, hráli jsme 

společně hry, včetně interaktivních. Tyto hry za 

pomoci sweetboxu pro nás byly novinkou.Také 

jsme si společně zazpívali a vyrobili jsme 

papírové dráčky, kteří nám vyzdobili domov. 

Děkujeme a těšíme se na další setkání. 

Samostatný Československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden  

z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo 

zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České 

Slezsko), Slovensko a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.) Vzniku První 

republiky vděčíme i prvnímu prezidentu - TGM - Tomáši Garigue Masarykovi. Oficiální 

označení Československá republika vydržela v různých obměnách až do roku 1989,  

s výjimkou dob válečných, kdy byla používán název Česko-Slovenská republika a následně 

v dalších obměnách jako socialistická či federativní. Od roku 1945 (tj. po 2. světové válce) 

se naše území skládalo z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské Rusi 

(někdy též nazývaná jako Zakarpatská). Další dělení republiky nastalo v novodobých 

dějinách - na Českou republiku a Slovensko v roce 1993.  

Drakiáda 
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Medvědi na poušti  
Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden povídá:  
„Hergot, tady to ale muselo klouzat!” 
„Proč myslíš?” 
„No, že tak sypali!” 

Listopad 
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Přijali jsme pozvánku na výstavu Cukrovar Litol, 

kterou uspořádal Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé nad Labem. Mohli jsme si 

prohlédnout mnoho krásných dobových 

fotografií, včetně plánů a výkresů ze stavby 

Beniesovy vily, dozvěděli jsme se plno nových 

informací. Pro mnohé z nás to byla výstava 

velice osobní, na fotografiích jsme viděli  

i příbuzné a známé. 

Výstava:   
Cukrovar Litol 

Beniesova vila je kubistická vila podnikatele  

v cukrovarnictví, Michaela Beniese, nacházející 

se v městě Lysá nad Labem v části Litol. Jde 

 o jednu z významných kubistických staveb  

v České republice. Jedná se, kromě jiného,  

o jednu z prvních staveb s plochou střechou  

a první, která měla na ploché střeše 

projektovánu zahradu. 

Stavbu realizovala stavební společnost Matěj 

Blecha, a projektoval ji významný český 

architekt Emil Králíček. Stavba byla realizována 

v letech 1912-1913. 

V současnosti je dům je ve špatném technickém stavu, ve vlastnictví soukromé společnosti. 

Zahrada u domu byla postupně zcela zničena, v sousedství je obrovské parkoviště 

automobilů a v bezprostřední blízkosti domu probíhají demoliční práce. Současný vlastník, 

firma ARS Altmann Praha spol. s r. o., zadal zpracování projektu rekonstrukce architektovi 

Davidu Vávrovi, ale rekonstrukce stále neprobíhá a objekt chátrá. Možná proto se v Lysé nad 

Labem začínají tvořit občanské aktivity snažící se přispět k záchraně domu. 

Troška humoru 
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Chodí nás navštěvovat pejsci.. 

Canisterapie u nás v domově.  

Pravidelně nám přednášejí z Polabského muzea.. 

Už poněkolikáté nás přišli 

potěšit svými písněmi  

a tancem přátelé z Klubu 

aktivních seniorů Praha 15,  

se svým vystoupením  

s názvem „Senioři seniorům“. 

Jejich repertoár nás velice 

zaujal, mnozí z nás si s nimi 

také zazpívali. Děkujeme  

a těšíme se na další 

návštěvu. 

Chodí za námi kultura.. 

V rámci Univerzity volného času nám přednáší pracovníci a spolupracovníci Polabského 

muzea Poděbrady. Velice děkujeme. 
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Připravovali jsme se na Vánoce… rozsvícení vánočního stromku 

V pondělí 28. 11. 2016 jsme 

slavnostně rozsvítili vánoční 

strom na nádvoří našeho 

domova. 

Popřáli jsme si krásný Advent, 

popíjeli jsme vánoční punč, 

poslouchali koledy a zapalovali 

prskavky. Nechyběl ani malý 

ohňostroj. 

Probíhaly přípravy na Vánoční výstavu  
na Krajském úřadu Středočeského kraje.. 

V naší zámecké dílně každý den poctivě 

všichni pracovali. A nejen na dílně, 

vyrábělo se i na pokojích. Moc děkujeme 

všem, kteří pomohli s výrobky a vánoční 

výzdobou. 
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Prosinec  
Vánoční čas je v každém z nás, 

když purpuru cítíte všude kolem Vás. 

Cukroví pečeme zas, vznikne tolik krás, 

svátky všechny pohltí a v očkách dětí jas… 

4. 12. 2016 se uskutečnil tradiční 

benefiční koncert „Zámecké 

prozpěvování“, který pro nás 

uspořádal Spolek SONUS Lysá nad 

Labem. Sál prvního patra se 

rozezněly melodie, známé   

i neznámé a nechyběly i vánoční 

koledy. To vše z úst Smíšeného 

pěveckého sboru „MáTa“ Praha  

a Chrámového sboru u sv. Jana 

Křtitele z Lysé nad Labem. Ve 

vzduchu byla cítit vánoční atmosféra 

a bylo to moc pěkné nedělní 

odpoledne. Všem, kteří přispěli na 

naši činnost, děkujeme. 

Zámecké prozpěvování. 

Tradičně jako každý rok…,  
 

i letos nás navštívil Mikuláš s Andělem a pochopitelně i s čerty (tedy v našem 

případě spíš s čerticemi a jedna dokonce čekala malé čerťátko  ) 



Betlém je město v centrální části Západního břehu 

Jordánu,nacházející se přibližně 8 kilometrů jižně od 

Jeruzaléma. Žije zde zhruba 30 000 obyvatel, město 

je hlavním městem betlémského guvernorátu 

Palestinské samosprávy a centrem palestinského 

cestovního ruchu a kultury. Tóra označuje Betlém 

jako město Davidovo, ve kterém byl korunován 

králem Izraele. Novozákonní evangelia podle 

Matouše a Lukáše označují Betlém jako místo 

narození Ježíše Nazaretského. 
11 

… a také jsme navštívili vánoční trhy na výstavišti. 

Na vánočních trzích na 

lyském výstavišti jsme si 

prohlédli spoustu výrobků 

s vánoční tématikou, 

nakoupili vánoční dárky, 

nasáli atmosféru Vánoc. 

Podíleli jsme se na českém rekordu 
- počet figurek v betlémě 

V našem domově jsme  

v adventním čase vyráběli 

figurky, které pak společně  

s ostatními zdobily vánoční 

betlém na lyském výstavišti. 

Pomohli jsme tak překonat 

český rekord  v počtu 

papírových figurek, které 

betlém tvoří. ČESKÝ 

REKORD BYL 269 FIGUREK, 

NA VÝSTAVIŠTI SE SEŠLO 

613 FIGUREK! 

Figurky posílali mateřské, 

základní i střední školy, 

výtvarné kroužky, domovy 

seniorů, stacionáře, 

řemeslníci i jednotlivci.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia:ArBethlehem.ogg
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V předvánočním čase nás navštěvují žáci z mateřských i základních škol 
 a vystupují s krásnými koledami nebo třeba i pohádkami… 

Chceme tímto všem dětem a milým 

učitelkám moc poděkovat za čas,  

který nám věnují a za krásná 

vystoupení, se kterými nás navštěvují 

po celý rok. 

...a někdy jedeme i my za dětmi... 
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Zimní setkání v zámeckém parku aneb Úcta k historické kráse 

V pátek  9. 12. 2016 se zaplnil sál na 1. patře jak 

našimi klienty, tak návštěvníky z řad veřejnosti.  

Již tradičně se konalo Zimní setkání aneb úcta  

k historické kráse.  Každoročně se tak společně 

scházíme s povídáním , co vše se v Lysé nad 

Labem podařilo v průběhu  roku  v oblasti obnovy 

kulturních památek. Mgr. Eva Zápalková připravila 

spoustu informací týkajících se rekonstrukce  

zámečku  Bon Repos.  Po vyčerpávajícím výkladu 

následoval  koncert  pěveckého sboru QuantumTet.  

Celý večer jsme zakončili přátelským posezením  

v naší zámecké kavárně i s tradičním  

občerstvením. 

 

Vyrazili jsme na výlet do vánočního skanzenu v Přerově nad Labem  
a nechyběla ani vůně čerstvě upečeného cukroví…  
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Předávání vánočních balíčků od zastupitelů měst a obcí, 
předávání přáníček od dětí ze ZŠ Bedřicha Hrozného 

Děkujeme za milé dárečky, které nám předali 

zastupitelé měst a obcí, ze kterých naši klienti 

pocházejí. 

Ježíškova vnoučata  a  Strom splněných přání 2016 

Na Vánoce v roce 2016 jsme již podruhé 

uskutečnili akci Strom splněných přání. 

Zároveň jsme byli osloveni dobrovolnicí Silvii 

Ulrichovou, zda se nechceme zapojit do 

nového projektu, který nese název Ježíškova 

vnoučata, který byl v roce 2016 uskutečněn 

poprvé. Principem těchto dvou úžasných akcí, 

je oslovení veřejnosti se seznamem přání Vás 

klientů domova. Ohlas, který jsme 

zaznamenali nás přímo „šokoval“. Tímto 

bychom rádi poděkovali všem lidem, kteří se 

do plnění přání zapojili. Myslíme, že můžeme 

mluvit za Vás za všechny, že Vás dárky, které 

jste obdrželi, potěšili a někdy dokonce 

vykouzlily úsměv a slzu dojetí. Je to krásné, 

když alespoň na Vánoce mají lidé čas se 

zastavit  a věnovat čas a radost někomu 

druhému.  Projektu bychom se rádi zúčastnili 

a v roce 2017. 
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Přišlo k nám Betlémské světlo 

Betlémské světlo 2016 – jak se dostalo až k nám? 
 

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí 

Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila  

v sobotu 10. 12. 2016 v kostele syrské pravoslavné 

církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-

Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, 

kteří jej dopravili do České republiky. 

V sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce dalších skautů 

rozvezli Betlémské světlo vlaky po naší 

vlasti. Betlémské světlo se díky nim  dostalo 

odhadem do 500 míst. Odsud si jej převzali zájemci 

do svých domovů a k dalším zájemcům, kde  

se stalo součástí rodinných oslav vánočních 

svátků. 

Motto letošního ročníku Betlémského světla 

zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den 

Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským 

kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí 

pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze 

těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 

neboť jejich je království nebeské.“  

Oslava Štědrého dne u nás v domově 

U nás v domově proběhly vánoční svátky v klidu a pohodě,  

rozdávaly se dárečky a konala se vánoční posezení.. 
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Štědrovečerní podvečer nám již tradičně zpříjemnila Hasičská dechovka z Lysé nad Labem 

svým vánočním vytrubováním. I letos se muzikanti sešli v hojném počtu. Ve slavnostně 

vyzdobeném sále na ně čekali netrpěliví posluchači z řad našich klientů i jejich rodinných 

příslušníků. Vánočního dárku Hasičské dechovky z Lysé nad Labem v podobě koled si o to 

víc vážíme, protože víme, že muzikanty ihned po vystoupení u nás v domově, čekal náročný 

výstup s hudebními nástroji až do věže katolického kostela, odkud potěšili svými koledami 

celé město Lysá nad Labem.     Moc děkujeme. 

Oslava Silvestra 2016 

Na zámecké dveře klepal nový 

rok 2017.  

Jeho příchod jsme oslavili opět 

velkolepě. „Silvestr včera, dnes 

a zítra“, takový byl letošní 

podtitul. Celým programem nás 

provázel pan Vladimír Menšík 

(samozřejmě v zastoupení). 

O úvodní tanec se postarali 

zaměstnanci domova ve stylu 

„Kabaretu u dobré pohody“. 

Pak už čekala plejáda 

vystoupení „známých umělců“, 

kteří nám písničkami připomněli 

léta 60., 80. i současná.  

Moc jsme se nasmáli. Závěrem 

nechybělo přání pevného 

zdraví, vrchovatého hrnce 

štěstí, radosti ze života, klidu, 

pohody i se slavnostním 

přípitkem. 
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"Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci" 
 
 

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM 
 
 

Rádi bychom touto cestou poděkovali dobrovolníkům, kteří docházeli do 

našeho domova v roce 2016 a rozdávali radost a potěšení. 
 
 

DĚKUJEME paní Boženě Bacílkové, za poutavé vyprávění na různá 

témata v rámci Univerzity volného času  i za individuální návštěvy klientů.  

 Slečně Anně Ternbachové za již dvouleté navštěvování  

našeho domova  a milé povídání s klienty.  

Paní Janě Tauchmanové a jejímu malému synovi za pravidelné návštěvy 

klientky, která se vždy na jejich návštěvu moc těší.   

Rovněž chci poděkovat paní Radmile Doušové za radost a úsměvy, které  

s sebou vždy při návštěvách klientek přináší, a také za betlémy, které 

poskytla na naší ergodílnu před Vánoci.  

V neposlední řadě děkujeme slečně Silvii Ulrichové za zprostředkování 

návštěvy v České televizi a hlavně za úžasnou akci Ježíškova vnoučata,  

se kterou nám moc pomohla.    

Jsme moc rádi, že můžeme na závěr poděkovat i paní Martině Motuzové  

a jejímu psímu kamarádovi Dastíkovi, kteří nás pravidelně navštěvují  

a dělají nám obrovskou radost.  
 

Díky Vám všem  za radost, kterou přinášíte do našeho domova,  

a budeme se těšit v roce 2017. 
 

Koordinátorka dobrovolníků Markéta Koderová 

Dobrovolnictví v našem domově 

Je ještě mnoho dalších „neoficiálních dobrovolníků“, kteří nám pomáhají.  

Děkujeme. 



Luštění pro volný čas a zábavu 
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Tajenka 
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Ještě pár fotografií ze Silvestra… 

…a můžete hádat „Kdo je kdo“ 

Ještě jednou  
přejeme krásný celý rok 2017!!! 



V následujících dnech nás čeká Zámecký valentýnský ples, výstavy na VLL, oslava MDŽ, 

březnové  Křeslo pro hosta – hostem bude paní Daniela Kolářová.  

Společné vaření a mnoho dalšího… také nezapomeňte na pravidelné posezení při muzice v 

zámecké kavárně, na kondiční cvičení, na hraní Binga. Přijďte se za námi podívat do 

zámecké dílny, nově také chceme otevřít vyrábění z keramiky… 

Přivítali jsme nové klienty. 
 

Mrázová Božena 
Kubíčková Jarmila 
Soukupová Marie 

Hloušková Jaroslava 
Šimáčková Hana 
Pikalová Marie 
Palačková Anna 

Tušková Miroslava 
Franěk Vladimír 

 

Smutné loučení. 
 

Nováková Dagmar        
Soókyová Věra 
Koláčná Blanka 
Doležálková Eva 
Závodník Oldřich        

Ziegelheimová Jindřiška 
 Zumrová Marta 

 Landová Anastazie 
Němečková Eliška 

Určitě  pročítejte nástěnky, kde se dovíte,  
co se u nás v domově koná. 
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Co nás čeká v blízké době…  


