
 

6. číslo 

Zpravodaj 

 Červen 2018 

Domov  

 „Srdce v dlaních“ 

 

 



V měsíci červenci narozeniny slaví: 

 

  1. července   František  Vávře 

  7. července   Alena  Polcarová 

12. července         Milada  Vohlídalová 

23. července   Zdeňka  Mrázková 

31. července   Vlastimil  Šulc 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme 



V měsíci srpnu narozeniny slaví: 

 

  3. srpna                 Krista Baňacká    

13. srpna                 Božena Veselá 

13. srpna                 Milena Urbanová 

28. srpna                 Marie Matějková 

29. srpna                 Josef Herejk 

30. srpna                Jaroslav Vlk 

    

             
 

Srdečně blahopřejeme 



Kulturní program na měsíc červenec: 

 

13. července od 09,00 hodin  

 „Promítání“ 

16. – 20. července (termín upřesníme)  

                                                 „Výlet do Doks-ZOO“ 

20. července od 09,00 hodin 

„ Promítání“ 

27. července od 09,00 hodin  

„ Promítání“ 
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Kulturní program na měsíc srpen: 

 

3. srpna od 09,00 hodin 

„ Promítání“ 

10. srpna od 09,00 hodin  

„Promítání“ 

11. srpna od 10,00 hodin 

                        „Klikobraní Kytlice“ 

17. srpna od 09,00 hodin 

„Promítání“ 

24. srpna od 09,00 hodin 

„Promítání“ 

31. srpna od 14,00 hodin 

„Loučení s létem v indiánském stylu“ 

 

 

 



Co se událo v měsíci červnu: 

Letní výtvarná dílna s MŠ Slunečnice  

Ve středu 13. června nás navštívily děti z MŠ 
Slunečnice. Na úvod zapěly klientkám několik 
písniček, a poté se společně pustily do kreslení 
berušek a motýlků. Po dokončení svých krásných 
výkresů, ještě stihly vybarvit mandalu v podobě 
slunečnice. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXV. Filipovské olympijské hry  

Je středa 20. června -  den jubilejních XXV. 

Filipovských olympijských her. Obloha slibuje 

krásný slunečný den a my v brzkých ranních 

hodinách „dolaďujeme“ ještě několik málo 

drobností, aby se zde všichni návštěvníci 

a soutěžící cítili příjemně. 

Kolem půl deváté začínají přijíždět první 

„vlaštovky“a během hodinky se areál Domova 

zaplňuje dvaceti soutěžními družstvy, z nichž dvě 

jsou složena z našich nejmenších, a to dětmi 

z Mateřské školy Slunečnice Jiříkov a Mateřské 

školy Komenského Rumburk. Své síly přijíždějí 

poměřit také zástupci Domova pro seniory 

v Oberlandu, s nimiž nás pojí dlouholeté přátelství 

a spolupráce.  

Úvodní slovo k jubilejním olympijským hrám 

pronesl ředitel Domova „Srdce v dlaních“  

Ing. Bc. Jan Sembdner a místostarosta města 

Jiříkov pan Miroslav Horák. Před samotným 

zahájením her vystoupily se svým programem děti 

obou zúčastněných mateřských škol, a poté člen 



domácího soutěžního družstva pan Josef Krupička 

zapálil olympijský oheň. Tímto byly olympijské hry 

zahájeny. 

Dopolední soutěžní klání provázel svými 

písničkami Senior Band pod vedením Jaroslava 

Porty. 

Připraveno bylo patnáct soutěžních disciplín, 

z nichž jedna byla také pro vedoucí jednotlivých 

družstev. Poměřit své síly si soutěžící mohli 

v sedmi vědomostních disciplínách a sedmi 

disciplínách zaměřených na zručnost. 

Na plnění jednotlivých úkolů dohlížely studentky 

ze Střední lesnické školy a Střední odborné školy 

sociální Šluknov a zaměstnankyně našeho 

Domova. Počasí nám přálo a všichni se snažili 

podat co nejlepší výkon. Po dvanácté hodině se 

všem podařilo úspěšně projít všemi soutěžemi 

a odevzdat startovní listiny. Následovala polední 

přestávka a výborný oběd, který připravily naše 

kuchařinky. Studentky VOŠ a SŠ Varnsdorf se 

skvěle postaraly o obsluhu všech účastníků. 

Zatímco všichni soutěžící obědvali a užívali si 



zasloužený odpočinek po perfektních výkonech, 

v zákulisí se počítalo a počítalo. Pro vítězná 

družstva byly připraveny krásné ceny v podobě 

pohárů, medailí, diplomů, dortů a dárkových 

balíčků. 

Vyhlášení se ujal ředitel Domova Ing. Bc. Jan 

Sembdner a pořadí vítězů XXV. Filipovských 

olympijských her bylo následující: 

1. místo s počtem 3187 bodů získalo družstvo 

Domov „Srdce v dlaních“ - terénní služby I 

2. místo s počtem 2805 bodů získalo družstvo 

Domov pro seniory Krásná Lípa 

3. místo s počtem 2685 bodů získalo družstvo 

Oberland DE 

Součástí vyhlášení bylo také ocenění 

účastníka/účastnice s nejvyšším počtem 

individuálních bodů, a to „absolutní vítěz žena“ 

a „absolutní vítěz muž“. V kategorii „absolutní 

vítěz žena“ zvítězila paní Holasová Antonie 

z Domova pro seniory Krásná Lípa s počtem 797 

bodů. V kategorii „absolutní vítěz muž“ zvítězil pan 

Hulán z družstva Domov „Srdce v dlaních“ -



 terénní služby I s počtem 833 bodů. 

Soutěžní disciplínu pro doprovod vyhrál vedoucí 

družstva DPS a PS z České Kamenice. Všem 

vítězům blahopřejeme! 

Po vyhlášení výsledků následoval odpolední 

program. Svým tanečním vystoupením nás přijely 

potěšit děti z Dětského domova v Lipové a své 

dravce, sovy a pěvce nám předvedla paní Martina 

Hendrychová. Nechyběly ani letové ukázky 

a odborný výklad k jednotlivým druhům. K tanci 

a poslechu hrála skupina DONAHA, zahradou zněla 

dechovka, country, pop – každý si mohl vybrat dle 

svého gusta. Po celý den byly v areálu Domova 

vystaveny vozy Škoda auto, které si účastníci 

olympijských her měli možnost prohlédnout. 

Děkujeme tímto panu Miroslavu Vajdovi 

a společnosti SAN Plus s. r. o. Česká Lípa. 

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, našim 

kuchařinkám za vynikající oběd a občerstvení, 

studentkám za pomoc při soutěžích a obsluze 

soutěžících a všem zaměstnancům Domova „Srdce 

v dlaních“ za přípravu a realizaci XXV. Filipovských 



olympijských her. 

Partneři a sponzoři: Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR, Nadační fond Šťastné stáří, 

Ústecký kraj, Město Jiříkov, Hartmann Rico a.s. 

Brno, Českolipská lékárenská společnost, s. r. o. 

Česká Lípa, MUDr. Dalibor Karbula, Velmar s.r.o. 

Ústí nad Labem, H 2 P s.r.o. Masarykova 439/2 

Liberec I-Staré Město, Ovoce-zelenina Batlička 

Vladimír, Bonno Gastro servis, s.r.o. České 

Budějovice, 

Semileas a.s. Semily, Zdravotnické potřeby 

INTERMETA Varnsdorf, Mgr. Dalibor Dvořák, M. 

A., Ratio Rumburk, Papírnictví Anna Pachmanová 

Varnsdorf, Nobilis Tilia Krásná Lípa – Vlčí Hora, 

Tisk Krásná Lípa, spol. s r. o., Vyšší odborná škola, 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 

služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, Střední 

lesnická škola a Střední odborná škola sociální 

Šluknov. 



 

 

 



 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Lipovský soutěžní den 

Ve středu 27. června se v DD Lipová konal X. 

ročník Lipovského soutěžního dne, kterého jsme 

se také zúčastnili. Naše družstvo se umístilo na 

šestém místě a v soutěžní disciplíně pro vedoucí 

družstva na místě prvním. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Pro lepší náladu..... 
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