
 

7.-8. číslo 

Zpravodaj 

Červenec-Srpen 2019 

Domov  

 „Srdce v dlaních“ 

 

 

 



V měsíci září narozeniny slaví: 

  

      2. září              Tomašová Jana 

    13. září              Špidlenová Jadwiga 

    15. září              Soukupová Ludmila 

    16. září              Polidová Alena 

    19. září             Zbořilová Mária 

    24. září              Šálková Květa 

    28. září              Stacho Jan 

    30. září              Řehořek Josef 

   

 

 

 

Srdečně blahopřejeme  



Kulturní program na měsíc září: 

 

  3. září od 12,30 hodin 

„ Loučení s létem Potoky“ 

  4. září od 09,00 hodin 

„Soutěžní pochod Rumburk“ 

  5. září od 10,00 hodin  

„V. olympijské hry Krásná Lípa“ 

11. září od 14,00 hodin 

„Loučení s létem DSvD“ 

12. září od 08,30 hodin 

„Farmářské hry Bystřany“ 

19. září od 09,00 hodin 

„Vaříme levně a chutně“ 

24. září od 09,00 hodin 

„Cukrárna“ 

 



Co se událo v měsíci červenci: 

Senior Band v Liberci 

Stalo se již několikaletou tradicí, že těsně před 

začátkem léta je náš Senior Band pozván 

k rodině paní Ryantové do Liberce. Dcera paní 

Ryantové Jitka, pro nás opět připravila bohaté 

občerstvení, společně jsme si zazpívali 

písničky za doprovodu Jaroslava Porty. Ke 

kávě se podával výborný domácí koláč a 

k obědu vynikající knedlíčková polévka, 

domácí pizza, řízky a sekaná. Byl to velice 

příjemně strávený den, počasí nám přálo. 

Těšíme se, že se za rok opět setkáme. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Sommerfest Oberland 

První červencovou sobotu jsme se s klientkami 

našeho Domova vypravily do německého 

Oberlandu na Sommerfest. Na tuto letní 

slavnost jsme pravidelně zváni již několik let. 

Po vřelém přivítání jsme společně s pozvanými 

hosty z Polska usedli ke stolu a mohli začít 

sledovat připravený program. Například 

vystoupení dětského souboru břišních 

tanečnic či pásmo tradičních německých písní. 

Během vystoupení jsme si pochutnaly na 

připraveném občerstvení v podobě kávy, 

dezertu a klobásy. Společné odpoledne jsme si 

všichni užili.                  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Varhanní hudba ve Filipově 

V prostorách baziliky Panny Marie ve Filipově 

se během prázdnin konal od 7.7. -25. 8. 2019 

další ročník mezinárodního hudebního 

festivalu. Řadu jedinečných zážitků jsme si 

mohli vychutnat každou prázdninovou neděli, 

během níž se představili umělci nejen z Čech, 

ale i Polska, Slovenska a Německa. S klienty 

našeho Domova jsme si byli 14. července 

poslechnout varhanní koncert slovenského 

umělce Daniela Gabča, který pravidelně 

spolupracuje se symfonickým orchestrem 

Slovenské filharmonie v Bratislavě a od roku 

2014 působí jako hlavní varhaník Katedrály 

sv. Martina v Bratislavě. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vystoupení kouzelníka Waldiniho 

V posledním červencovém týdnu k nám po 

několika letech opět zavítal kouzelník Waldini 

se svým kouzelnickým uměním. V dopoledních 

hodinách jsme se sešli na kulturním sále a 

společně s dětmi z Mateřské školy Slunečnice 

zhlédli přibližně hodinové vystoupení plné 

„čar a kouzel“, které se všem velice líbilo. 

Někteří naši klienti byli do vystoupení aktivně 

zapojeni, z čehož měli velkou radost. 

Iluzionista Waldini sklidil velký potlesk a o 

jeho kouzelnickém umění  se ještě dlouho 

vyprávělo. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Co se událo v měsíci srpnu: 

Klikobraní Kytlice 

S několika našimi klientkami jsme v sobotu 

3. srpna ráno vyrazily do pár kilometrů 

vzdálených Kytlic na Klikobraní, které 

pravidelně pořádá tamější Domov. Během dne 

jsme si pochutnaly na připraveném 

občerstvení, měly možnost zhlédnout 

například ukázku canisterapie, což je terapie, 

která využívá pozitivní působení psa na zdraví 

člověka, divadelní vystoupení klientů, 

prohlédnout ukázku výrobků z dílny Harmonie 

nebo prosklený včelí úl a vyslechnout 

zajímavé informace o včelách s možností 

ochutnávky medu. K poslechu a tanci hrála 

skupina MP3 z Nového Boru. 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



21. letní setkání seniorů v Mostě 

Ve středu 28. srpna 2019 jsme se jako každý 

rok zúčastnili 21. Letního setkání seniorů, 

které probíhalo na mosteckém hipodromu ve 

stylu „Cesta kolem světa“. Připraveno bylo 

devět soutěžních disciplín zaměřených 

především na zručnost a rychlost. Naši klienti 

se do soutěžení zapojili s maximálním 

nasazením a s cílem obsadit co nejvyšší příčku. 

V konečném sčítání všech bodů se naše 

družstvo neumístilo na předních příčkách. 

K dobré náladě přispělo slunečné počasí 

i doprovodný program, během kterého si 

klienti zazpívali. Hrála hudební kapela 

Kladenská Heligonka a kapela Sortiment. 

Dalším zajímavým zpestřením byla prezentace 

dravých ptáků a sov. Naše družstvo odjíždělo 

domů spokojeno, s pocitem příjemně 

stráveného dne.  

Radmila Skružná 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


