1

Palmové listy 80.
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Výroční schůze
Dne 11. 1. 2O19 jsme se sešli na Dymníku. Kde
jsme spojili výroční schůzi s oslavou narozenin
naší paní ředitelky Mgr. Havlíčkové. Všichni
jsme paní ředitelce mohli osobně popřát. K
přípitku jsme měli šampaňské, pohoštění a hudba
byla nádherná. Všichni jsme si ten nádherný den
užili a děkujeme za něj.
Všichni přejeme paní ředitelce hodně štěstí,
zdraví a lásky. Mnoho úspěchu jak v pracovním,
tak v osobním životě.
Kolektiv P 4,6
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Výroční schůze 2019
Tak se po roce zase scházíme na Dymníku,
tentokrát se spojila výroční schůze s oslavou
krásných narozenin naší p. ředitelky Mgr.
Havlíčkové. Mohli jsme tak být všichni u toho a
společně popřát a oslavit s p. ředitelkou tyto
kulaté narozeniny. Nechyběla dobrá nálada i slzy
dojetí, šampaňské teklo proudem k tomu dobré
pohoštění a hudba, při které jsme to rozjeli. Bylo
to prima a už teď se těšíme na příště. Všem přejeme
do nového roku hodně sil a těšíme se na další
spolupráci.
Za odd. PIA Gottwaldová Z.

4

Vánoční posezení
Dne 21.12.2018 jsme společně s uživateli poseděli
v rámci Vánočního posezení, kdy uživatelé měli
nejen spousty jídla, ale poslechli jsme si i Vánoční
koledy, povídali si o Vánočních tradicích,
zazpívali jsme si Vánoční koledy a jiné.
Všem přejeme bohatého Ježíška a krásné prožití
Vánočních svátků
Hvězdy na nebi vánočním ať září svitem
svátečním.
Lásku, štěstí, zdraví nesou vám, ten den nemá
být nikdo sám.
Kolektiv P1B
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Štědrý den
Dne 24.12.2018 jsme oslavili narození Ježíše, pro
nás – Ježíšek naděloval dárečky. Uživatelé se
nemohli dočkat příchodu Ježíška, jen Ježíšek
přišel, všichni jsme se sešli kolem stromečku a
rozdávali jsme dárečky, ze kterých měli uživatelé
velkou radost.
Kolektiv oddělení P1B
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Sněhulák z P2
Sněhulák je figura vytvořená ze sněhu, která
obvykle zobrazuje stylizovanou lidskou postavu.
Obvykle tvoří sněhuláka tři sněhové koule různé
velikosti, které jsou poskládány na sebe.
A proto i my s uživateli jsme si postavili
takového maskota možná i třináctého člena
Vyhlídky, který nás velmi potěšil a každému co
kolem prošel vykouzlil úsměv na tváři. Toť náš
kamarád Frost!!!!!

krásná předloha sněhuláka
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Koncert na P1A
Hudebníci Pražské filharmonie přijeli zahrát na
pozvání paní Štěpánky Vondrákové do domova
našich uživatelů. I přes prvotní nechuť některých
uživatelů navštívit tento koncert, byla účast nad
naše očekávání. Koncert byl pro nás všechny
nevšedním zážitkem, všichni návštěvníci
koncertu nerušeně poslouchali skladby známých
skladatelů v podání hudebníků s velkým zájmem.
Po krásně stráveném odpoledni jsme všichni
odcházeli plní dojmů.
Děkujeme paní Šárce Mrázkové za
zprostředkování tohoto koncertu.
Tým ZVNČ
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Na svatého Valentýna vyráběli uživatelé ve
spolupráci s pracovníky ZVNČ Valentýnská
srdíčka.
Kterými obdarovali pracovnice z P2.
Pracovnice si velice váží milého gesta, které každé
srdce potěší.
Kolektiv P2
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Sportem ke zdraví

Tanec a
zpěv to je
naše
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Zimní probuzení
a hurá ven
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„Júúú

palačinky „

Pracujeme
pro radost
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Belmonda prostě milujeme

Vystoupení pí. Říhové

Pí. Říhová nás
poctila svým
vystoupením
svého vlastního
repertoáru.
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Ač byly písně smutnější, sklidila zasloužený
potlesk.
Děkujeme, tým ZVNČ

Poděkování pí. Vondrákové
Poděkování naší uživatelce p. Štěpánce
Vondrákové, která pozvala svoji kamarádku p.
Adélu Vondráčkovou, aby nám společně se svým
manželem zahráli několik skladeb na housle,
doprovázené hrou na violoncello. Byl to krásný
zážitek, všem se to moc líbilo což ocenili
pořádným potleskem. Budeme se těšit na příště.
P. Adéla Vondráčková je členkou české
filharmonie, která nás se svým manželem často
reprezentuje v zahraničí.
Za odd. PIA Gottwaldová Z.
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Narozeniny pí. Herinková - 84 let.
17.2.oslavila p. Herinková krásných 84 let. Přála
si ovocný dort, chlebíčky a hlavně sladkosti. Ze
všeho měla ohromnou radost. Velká gratulace od
KP, personálu a také jí přišli popřát i ostatní
uživatelé.
Tímto přejeme ještě hodně krásných dní a pevné
zdraví.
KP D. Žitníková a kolektiv PIB
Hodně štěstí, pevné zdraví,
Přejeme Vám srdečně,
Ať Vás to na světě baví.
A máte se moc báječně.
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Narozeniny p. Bruner
Dne 23. ledna oslavil p. Václav Bruner 73.
narozeniny. S kamarády si společně pochutnali
na ovocném dortíku s chlebíčky a samozřejmě
nechyběl ani přípitek.
S gratulací se připojuje
i kolektiv PIB.
KP M. Haluška

Narozeniny
pí. Šindelářová
Dne 22.1.2019 oslavila své narozeniny pí.
Šindelářová. Pohostila své spolubydlící zákusky a
chlebíčky. Oslavu si moc užila a my celý kolektiv
P2 jí přejeme mnoho štěstí, zdraví a pohodu do
dalších let.
Kolektiv P2
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Oslavujeme na P4
Dne 2.1.2019 oslavila p. Jarmila Fraňková
narozeniny. Přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
KP Jitka Vítová
Dne 8.1.2019 oslavil pan Ebr Pavel krásné
narozeniny. Přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Dne 4. 2. 2019 oslavila narozeniny i svátek paní
Jarmila Zákostelecká. Přejeme hodně štěstí,
spokojenosti a zdraví.
27.2.2019 máme hned dva oslavence. Tento den
slaví narozeniny paní Hana Sedláková a pan
Václav Janeček. Oběma přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
přeje kolektiv P4,6
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Narozeniny p. Loucký
Dne 2.2.2018 oslavil své 52.
narozeniny p. Vladimír Loucký.
Pohostil své spolubydlící zákusky a
chlebíčky. Oslavu si moc užil a my
celý kolektiv P2 mu přejeme mnoho
štěstí, zdraví a pohodu do dalších
let.
Kolektiv P2

Narozeniny pí. Šárka Oprchalová
Dne 3.2.2019 oslavila naše paní vedoucí Šárka
Oprchalová své narozeniny. Proto i mi se
připojujeme ke gratulantům a přejeme vše
nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Kolektiv P4,6
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Narozeniny pí. Svatková
Dne 21.12.2018 p. Svatková oslavila své 72.
narozeniny. A my ji za celé oddělení P1B včetně
personálu přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky a
další krásně prožité roky s námi.
Jako voda utekl čas,
Vaše narozeniny jsou tu zas.
Stejně jako vloni i letos chceme Vám přát, ať jste
zdravá, šťastná a každý Vás má rád.

Narozeniny pí. Štichová
Dne 18.1.2019 oslavila p. Štichová své krásné
70. narozeniny.
Z celého srdce ji přejeme hodně štěstí, zdraví a
spousty lásky.
Krásný je život, krásný je svět, vždyť je Vám
teprve 70 let.
Ať štěstí, které málo k lidem chodí se na Vás
denně usměje.
Ať nikdy nepoznáte bol ani klam, to vše Vám ze
srdce přeje k narozeninám
Celé oddělení PIB
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Slavíme krásné narozeniny s p. Vondrákovou
Tímto jí všichni přejeme hodně zdraví, pohodu a
stále dobrou náladu, kterou kolem sebe šíří. Ona
na oplátku pohostila své spolubydlící, připili si
šampíčkem, poseděli a pojedli chlebíčky. Nechyběly
ani dárečky, ze kterých měla p. Vondráková
radost.
Za odd. PIA. Kudrnová I.

22

Vše nejlepší k narozeninám.
Život Ti píše o rok víc,
v přáníčku psaném chceme Ti říct:
Života si užívej, písničku si zazpívej,
a s dobrou náladou, na vše se podívej.
Tak dlouhý život ve zdraví užívej.

Duhová Alena
Kopřivová Vladimíra
Paďourová Olga
Pokorná Jaroslava

Z celého srdce přejeme v měsíci únoru našim
oslavenkyním na oddělení P5
hodně pohody a klidu.
Uživatelé P3+P5 a personál
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Vše nejlepší k narozeninám !!
Narozeniny máš,
tak nezbývá než ti přát,
ať si užíváš
a děláš vše,
co bys dělal rád.
Uživatelé, a celý personál
z odd. P3+P5,
přejí pánům:
Ing. Miroslavu Velkovi z P5,
JanuJirsákovi z P3,
k lednovému slavnému dni
Vše nejlepší.
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LIDÉ A PŘÍRODA
Krmení ptactva v zimě.
Mnoho ptáků nás již opustilo a
odletělo do teplých krajů.
Někteří, ale statečně zůstávají
po celou zimu. Snášejí sníh,
mráz, v noci spí schouleni k sobě a vzájemně se
zahřívají. Při nedostatku potravy, ale strádají.
Stahují se do parků a zahrad, kde hledají naši
pomoc. Proto s uživateli dohlížíme a doplňujeme
krmítko, které mám vyrobila terapie a mi za něj
moc děkujeme. Ale čím krmit? Ptákům můžete
předkládat jakákoliv semena: slunečnice, proso,
konopí, mák, lněné semínko i řepku. Zvláště tučná
slunečnice je spolehlivým zdrojem energie. Pro
zpestření můžete přidat ovesné vločky,
strouhanou mrkev nebo drcená jádra vlašských a
lískových ořechů.
Jana Herciková P4,6
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Poděkování pí. Dáše Dobšové ze ZVNČ
Dášenko, chceme Ti za celé odd. PIA poděkovat
za krásný přístup k našim uživatelům, které umíš
motivovat a tím je zapojovat do aktivit ZVNČ.
Uživatelé, kteří byli celou dobu pasivní, do
aktivit se nezapojovali, jsou nyní jako vyměnění.
Navštěvují dílny, chodí cvičit, zpívat, chtějí na
vycházky. Jsi prostě báječná, jsme rádi, že tě tu
máme.
odd. PIA Gottwaldová Z.
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Vzpomínáme

Neplačte drazí, že odcházím spát,
jak pokynul mi osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s vámi dosud.
Dovolte nám touto cestou oznámit, že nás
27.12.2018 navždy opustila
p. Čechurová Eva ve věku 58 let. Paní Eva byla
v našem domově od roku 1999, letos by to bylo 20
let. Evička, jak jsme jí všichni říkali, byla velká
parádnice, měla ráda společnost, bude nám velice
chybět.
Uživatelé a zaměstnanci P4, P6
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Dne 8.2 .2019 by oslavil své nedožité narozeniny
pan Jiří Hájek, kterému by bylo 66 let.
Vzpomínáme P2
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V tomto výtisku publikují: sociální oddělení – ZVNČ
Kolektiv budov P1A, P1B, P2, P3, P4, P5 Všem
děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na další
spolupráci. Vydává: Domov se zvláštním režimem
Krásná Lípa

