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Palmové listy
74.
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Provoz dílen a nabídka aktivit pro uživatele
platnost od 1.9.2017

Pondělí

Úterý

Středa

Ruční dílna 8:30 -10:30h

Keramická dílna 13:00-15:00h

Dáša

Šárka

Relax. místnost 8:30-10:30h

Práce na PC

Markéta

Jirka

Posilovna 9:30-10:30h

Vaření /sudý týden/ 13:00–15:00h

Jana

Jana

Relax. cvičení 9:00h - 9:30h

Šicí dílna 13:00–15:00h

Jana, Dáša

Markéta

Ruční dílna 8:30 – 10:30h

Sportovní aktiv. 13:30-14:30h

Jirka

Pavla

Ruční dílna 8:30 – 10:30h

Keramická dílna 13:00–15:00h

Jana

Šárka

13:00 – 15:00h

Hudební Kroužek 13:30- 14:30h
Pavla, Dáša

Čtvrtek Tělocvična 9:00–10:00h

Ruční dílna 13:00–15:00h

Jana

Pavla

Relax. místnost 8:30-10:30h

Práce na PC 13:00 – 15:00h

Markéta

Dáša

Truhl. dílna 8:30- 10:30h
Jirka

Pátek

Keramická dílna 8:30–10:30h
Šárka

bazén

Relax. cvičení 9:00h – 9:30h
Jana, Dáša
Ruční dílna
Pavla

Zahrádka, společenské posezení

8:30-10:30h

13:00–15:00h
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PODĚKOVÁNÍ PANÍ ŘEDITELCE
Jako každý rok, tak i letos se 19. ledna konala na oblíbeném Dymníku výroční
schůze, na kterou jsme se moc těšili, jelikož nás tam vždy čeká nějaké milé
překvapení. Letos nám p. ředitelka zpestřila program a pozvala zpěvačku Magdu
Malou, která přijala nabídku stát se tváří našeho domova, což nás potěšilo.
Zazpívala nám několik svých písní, popovídala si s námi a věnovala své CD. Ani
zaměstnanci letos nezklamali a předvedli úžasnou scénku. Paní ředitelka pronesla
pár slov a poté jsme se již bavili, tančili a mlsali z velmi bohatého rautu za
doprovodu skvělé hudby. Je moc milé od p. ředitelky, že každý rok zve bývalé
zaměstnance, s kterými se rádi setkáme, ale rádi poznáváme i nové zaměstnance, s
kterými není tolik možností se v pracovní době seznámit.

Kolektiv P3
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DOBROSRDEČNÝ TVOR
Touto cestou bychom za celý kolektiv P3 chtěli poděkovat naší vedoucí Jarce
Roubíčkové, za její profesionální a milý přístup jak k uživatelům, tak
k zaměstnancům, za vstřícné jednání a ochotu vyslechnout a poradit. Je to člověk na
svém místě se srdcem na dlani, kterého máme rádi a vážíme si ho.

Jaruško, jsi dobrosrdečný tvor,
 jsi přes řeku problémů vor
 rády tě moc máme,


s tebou všechno dáme.



Kolektiv P3
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Výroční schůze...
Jako každý rok i letos jsme se ve většině sešli na výroční schůzi, kterou
pro nás připravuje paní ředitelka. Akce proběhla na Dymníku, stejně jako
předešlé roky. I letos byla dobrá atmosféra, možná je to i tím že je to hezké
prostředí. U dveří nás přivítala paní ředitelka s malým dárečkem a milým
úsměvem. Pronesla k nám všem několik slov o chodu našeho domova, aby
nás informovala o tom co se minulý rok událo a co nás čeká v roce letošním. Po
pestrém představení našich kolegů, které si pro paní ředitelku připravili jako
překvapení a zároveň poděkování za její práci, nás svým krásným zpěvem a ještě
krásnějším úsměvem přišla potěšit také paní Magda Malá. Poté už se každý bavil
jak sám uznal za vhodné.
Všeho bylo dost, jídla, pití i dobré nálady, stejně tak jako pokaždé.
Děkujeme touto cestou za hezký večer a těšíme se na další výroční schůze
Tým odd. PIB
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PODĚKOVÁNÍ
Moji milí kolegové, chtěla bych Vám všem ještě jednou poděkovat za krásný dárek a
ocenění mé práce. Vím, že to se mnou nemáte občas lehké (ale ani já s Vámi někdy
ne), ale vážím si Vaší práce a mám Vás všechny moc ráda. Bez Vás by to nebylo
,,BÉČKO“, které je pro mne druhou rodinou. Ještě jednou Vám všem děkuji ,, JSTE
SKVĚLÍ “
Vaše ,,vedoucí“

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat naší vedoucí paní Šárce Oprchalové Bc. za její
podporu, vstřícnost a ochotu nám poradit a pomoci. Děkujeme Tvůj Tým 4,6,

7

Výroční schůze
Dne 19.1.2018 v 16 hod. jsme se sešli na výroční schůzi na Dymníku. Schůzi pro nás
připravuje paní ředitelka. Každého z nás přivítala a obdarovala dárečkem. Paní
ředitelka nás informovala o tom co jsme dokázali v roce 2017 splnit, čeho bychom
chtěli dosáhnout v roce 2018 a všem poděkovala za odvedenou práci.
Naši kolegové a vedoucí pracovníci připravili pro paní ředitelku i pro nás krásné
představení. My jim za to moc děkujeme. Jako překvapení pro nás, uvítala paní
ředitelka zpěvačku Magdu Malou. Paní Magda Malá nám zazpívala písně, zatančila
si s námi. Paní ředitelka navrhla zda by se paní Magda Malá chtěla stát "TVÁŘÍ
NAŠEHO DOMOVA". Paní Magda souhlasila a my jí moc děkujeme. Po vystoupení
nás čekala volná zábava a bohatý raut. Všichni jsme se krásně bavili a děkujeme
paní ředitelce za krásný večer.
kolektiv P4,6,

Kde se dobře vaří, tam se dobře daří, jak výstižné, pro naši kuchyň. Velké díky všem,
kteří se starají o naše plné žaludky. Jejich práce je těžká a nevděčná, co uvaří, my
hned sníme a není nic vidět, jen kila navíc na váze a špinavé nádobí.
Děkujeme, že se o nás tak dobře staráte, moc nám chutná !!!!
Za celé odd. PIA Gottwaldová Z.
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A pro změnu nějaké info, pro naše uživatele, z matičky Prahy.
Ozdoba Staroměstského náměstí - ORLOJ se zastavil.

Na jižní straně Staroměstské radnice se nachází jeden z nejpozoruhodnějších a
nejslavnějších středověkých mechanických strojů – Staroměstský orloj.
Je to patrně nejlépe zachovaný středověký orloj vůbec, je zapsán na seznamu
kulturních památek UNESCO v ČR a je starý více než 600 let.
Staroměstský orloj čeká rozsáhlá oprava.
Ta začala 8. ledna 2018 a bude pokračovat pět až šest měsíců. Znovu spuštěn by měl
být až v červnu 2018. Po tuto dobu není orloj v provozu.
Astronomický orloj.
Geniální přístroj, který po celá staletí ukazuje nejen čas a datum, ale i polohu
Slunce, fáze Měsíce, astronomické cykly a svátky křesťanského kalendáře.
Technický zázrak, který jako poslední na světě dodnes měří babylonský (hvězdný) a
staročeský čas. Ukazuje pohyby vesmírných těles a promlouvá k nám symbolikou
středověku.
Každou celou hodinu orloj oživí fascinující divadlo pochodujících apoštolů,
pohyblivých soch po jeho krajích, aby vše ukončil mohutný zvuk zvonu na vrcholu
věže. Několikrát v historii "měl namále", ale vždycky se našel někdo, kdo dokázal
složitý mechanismus oživit.
K Orloji se váže hned několik starých legend.
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Asi nejznámější z nich vypráví o Mistru Hanušovi, který měl podle pověsti
astronomické hodiny zkonstruovat na zakázku pražských radních. Ti však z obavy,
že by orlojník mohl své geniální dílo zopakovat, nechali Hanuše přepadnout a
oslepit. Orlojník však tušil, kdo za jeho napadením stojí, a tak se rozhodl své
mistrovské dílo znehybnit. Vložil ruku do orloje a ten se zastavil.
Legenda praví, že následujících sto let se nenašel nikdo, kdo by byl schopen jeho
dílo opravit.
Budeme držet palce, ať se oprava podaří a Staroměstský orloj bude sloužit další
dlouhá léta.
Za P3 a P5 Milena Prchalová
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TOPINKY NA CHALUPĚ
Dne 8.2.2018 jsme si udělali pěkné dopoledne s uživateli na P5.Pekli jsme topinky a
báječně jsme si u toho popovídali. Všichni si moc pochutnali.
Uživatelé P5, Janča, Renča a Gabča

Bramboráky na Vyhlídce
Dne 12.1.2018 přišel pan Fanta s prosbou jestli bychom mu nepomohli udělat
bramboráky, že má na něj velkou chuť. Nakoupil si ingredience a za pomoci
sloužícího personálu si připravil těsto na bramboráky. Společně jsme se na to vrhli a
dílo bylo dokonáno. Rozdělil se i s ostatními uživateli, kteří si moc pochutnali. Celá
Vyhlídka nám voní :-D

Oddělení P2
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Brigáda na Vyhlídce
Dne 5.1.2018 se uskutečnila brigáda na P2. Zaměstnanci i uživatelé se podíleli na
odklízení listí a větví kolem budovy, také se uklízelo uvnitř budovy. Tato brigáda se
nesla v dobrém duchu, děkujeme všem za účast.

Oddělení P2

Posezení u kávy
Dne 4.2.2018 bylo venku smutné počasí. Obloha zatažená, padal sníh s deštěm, prostě
nic moc. Proto jsme se rozhodly naše uživatelé něčím překvapit. Uvařily jsme kávu,
připravily ovocné poháry se šlehačkou a čokoládovým bonbonem. Hned se
uživatelům objevil úsměv na tváři. Pan Chvojka ještě požádal o zahrání karet a začal
nám vyprávět příběhy ze života. Všichni jsme se krásně bavili a nakonec nás nechtěli
uživatelé pustit domů.
Jana Herciková, Jitka Vítová
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Topinky
Dne 27.1.2018 přišli uživatelé s prosbou zda bychom usmažili topinky. Domluvili jsme
se, že ve 14 hod. se sejdeme u kuchyňky a kdo přijde a zapojí se dostane topinku. Naše
překvapení bylo veliké, nečekali jsme, že u kuchyňky budou skoro všichni uživatelé.
Práci jsme si rozdělili a dali se do smažení. Šlo nám to krásně od ruky, když jsou skvělí
pomocníci - jde to samo. Všichni byli spokojeni a to je pro nás to nejdůležitější.
Jana Herciková a Jitka Vítová

NAROZENINY LARISA KOŠŤÁLOVÁ Z P3
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V měsíci prosinci oslavila své 55.narozeniny paní Larisa Košťálová. Své narozeniny si
přála oslavit se svými spolubydlícími. Velmi pěkně je pohostila. Všichni jí děkovali a
přáli jí mnoho štěstí a zdraví do dalších let. S přáním se připojili i zaměstnanci P3 a
ze ZVNČ Markéta Suchá
Kolektiv P3

Huráááá jde se slavit
Dnes pozvala p. Vondráková svoje přátelé, aby s ní oslavili její 49 narozeniny. Všem
objednala dort a chlebíček a společně poseděli na jídelně, kde pili kávu a povídali si.
Celé odd. PIA se tímto připojuje a gratuluje a přeje hodně zdraví.
Za odd. PIA. Honsů M. KP.

NAROZENINY NA P3 DAGMAR VECHOVÁ
24.12.2017 oslavila své 60.narozeniny p. Dagmar Vechová. Jelikož slaví své
narozeniny na ŠTĚDRÝ DEN, oslavili jsme je společně dříve, ale jak se patří - velký
ovocný dort plný čerstvých jahod a přípitek. Nechybělo ani slavnostní focení.
Všichni jsme paní Vechové popřáli mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Kolektiv P3
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Dnes 25.1. 2018 oslavil p. Václav Bruner 72. narozeniny. Dostalo se mu blahopřání
od personálu i ostatních uživatelů, které p. Bruner pohostil dortem, chlebíčky a
samozřejmě nechyběl ani přípitek.
KP M. Haluška

Narozeniny p. Jiřího Hájka
Dne 08. 02. 2018 oslavil své 65. narozeniny p. Háje, kterému přišli pogratulovat
uživatelé i personál. Na oplátku si p. Hájek připravil občerstvení a všechny pohostil.
Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví.
Oddělení P2
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Narozeniny pí. Šindelářové Marušky ☺
Dne 22.1.2018 oslavila své 62 narozeniny pí. Maruška Šindelářová. Pohostila své
spolubydlící zákusky, šampusem a chlebíček. Oslavu si moc užila proběhl i taneček
a my celý kolektiv P2 jí přejeme mnoho štěstí, zdraví a pohodu do dalších let.
Kolektiv P2 ☺

Dne 25. 12. 2017 oslavil p. Čáka na Vyhlídce své narozeniny. Popřát vše nejlepší mu
přišli jak uživatelé, tak i personál.
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Narozeniny p. Jirsáka
Dne 15.1.2018 oslavil své 41 narozeniny p. Honza Jirsák. Pohostil své spolubydlící
dortem, šampusem a chlebíčky. Celý kolektiv P2 mu přejeme mnoho štěstí, zdraví a
pohodu do dalších let
Kolektiv P2

Dne 2.1.oslavila paní Fraňková krásné 67 narozeniny. Přejeme pevné zdraví, štěstí a
pohodu do dalších let.
Dne 8.1.oslavil pan Ebr 76 narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, pohodu a štěstí.
Kolektiv P4,6

18

Paní Zákostelecká
Dne 4.2.oslavila paní Zákostelecká 61 narozeniny i svůj svátek. Oslavila je se svou
spolubydlící paní Svobodovou. Přišli jí popřát i ostatní uživatelé. Sloužící personál
připravil posezení ve společenské místnosti. Paní Svobodová nám zazpívala a
povídali jsme si. Všichni gratulujeme a přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu
do dalších let.
kolektiv P4,6

Narozeniny p. Herinkové
dne 17 února oslavila p. Herinková krásné 83 narozeniny. Přála si dort a hodně
sladkostí z kterých měla velikou radost. Sviť sluníčko zlatým světlem, s láskou
pohlaď zemi teplem. Pohlaď toho, kdo dnes slaví a popřej mu štěstí, zdraví. Za nás
pošimrej ji maličko, ať dnes září jako sluníčko. Že je o rok starší? Komupak to vadí?
Vždyť ji máme všichni rádi! Tím to ji přejeme do dalších let hodně zdravíčka
KP. Žitníková a kolektiv PIB
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Narozeniny p. Loucký
Dne 2.2.2018 oslavil své 51. 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 ☺

Dne 18.1.2018 oslavila p. Štichová své 69. narozeniny.
K narozeninám, které slavíte dneska, přejeme Vám, ať cesta životem je hezká.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví, velkou lásku a všechno, co vás baví
Vám přeje celé oddělení PIB
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Dne 27.2.oslavila paní Sedláková krásné 75 narozeniny. Všichni přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a pohodu do dalších let
kolektiv P4,6,

Dne 27.2. oslavil pan Janeček 65 narozeniny. Přejeme hodně štěstí, zdraví, pohodu a
mnoho radosti z vnuček.
kolektiv P4,6,

Narozeniny p. Nagyho
Dne 06.03.2018 oslavil své 62. narozeniny p. Nagy, kterému přišli pogratulovat
uživatelé i personál.
Na oplátku si p. Nagy připravil občerstvení v podobě dortu a chlebíčků. Všechny
pohostil. Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví.
Oddělení P2
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GRATULUJEME
Dne 3.2.2018 oslavila naše paní vedoucí krásné narozeniny. Proto i tým P4,6 se připojil
mezi gratulanty.
" Milá Šárko, chtěli bychom ti všichni od srdce přát zdraví, štěstí, lásku a pohodu.
Plno pracovních a osobních úspěchů."
Tvůj tým P4,6
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Poděkování
Chtěli bychom poděkovat touto cestou " Tescu Rumburk" za jejich návštěvu a předání
dárků pro naše uživatelé.
Naši uživatelé byli moc překvapeni a děkují.
tým P4,6

Relaxační houpačka na Vyhlídce ☺
Dne 15.1.2018 se nám podařila zavěsit relaxační houpačka pro uživatele, která
umožní odpočinek a pohodu. Na pomoci se podíleli údržba a konečnou fázi nám
pomohl doladit Pavel K. Děkujeme za pomoc. Naši uživatelé si houpačku moc
pochvalují.
Oddělení P2 ☺
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Valentýnský den se ZVNČ
Dne 14.2. 2018 na svátek všech zamilovaných jsme si udělali krásné dopoledne.
Vyrobili jsme si spousty dárečků pro naše milované a uživatelé obdarovali i paní
ředitelku, když nás přišla v tento den navštívit. Všichni jsme si to moc užili.
Oddělení ZVNČ 😊
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Relaxační cvičení
Naše pravidelné dopolední cvičení začíná získávat na oblibě, chodí stále více
cvičenců. Je moc dobře, že lidem záleží na tom být stále fit. Snažíme se vymýšlet stále
nové cviky i za pomoci našich uživatelů, kteří mají rovněž dobré a někdy i vtipné
nápady na protažení těla. Budeme moc rádi, když i nadále zůstane toto relaxační
cvičení v tak velké oblibě jako doposud.
Oddělení ZVNČ 😊
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Mezinárodní soutěž o nejkrásnější vajíčko
Rok se s rokem sešel a my jsme opět stanuli na startovní čáře tradiční soutěže
v Ebersbachu „ o nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Kromě nás bojovali o výhru týmy
z okolních zařízení a Polska. Příjemná atmosféra, skvělé pohoštění, milý usměvavý
personál i soutěžící, jedním slovem perfektní den. Vlastní tvorbu na místě provázelo
i přátelské procházení okolních soutěžních týmů a sledování jejich kreativity a
nápadů. Náš tým p. Pokorná, p. Sedláková a p. Jan Krátký vybojovali krásné 4.
místo z devíti soutěžících týmů. Již se těšíme na další kolo v Německu i na finále
soutěže zde v Krásné Lípě, které se koná 6. dubna od 9 hod ve školící místnosti.
Tímto Vás všechny srdečně zveme !!
Oddělení ZVNČ 😊
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Něco k malování 😊
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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
Redakční rada: Sociální oddělení – Oddělení základní výchovné nepedagogické
činnosti
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