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COVID-19 
V současné době jsou povoleny návštěvy klientů 
v omezeném provozu a za dodržování přísných hygi-
enických pravidel!!! 
Podmínky a pravidla: 

 Návštěva vstupuje pouze předním vchodem!! Zadní 
vchod je uzavřený. 

 Návštěva seniora jen v pracovní dny PO – PÁ 
od 14,00 – 17,00 hod. POUZE 1 OSOBA. 

 Na recepci proběhne povinná kontrola tělesné 
teploty. 

 Návštěva použije roušku, návleky na boty, vydesin-
fikuje si ruce.     

 Na pokoji seniora si nesmí návštěva nasazené 
ochranné pomůcky sundat!!! Při porušení těchto 
pravidel bude návštěva vykázána!!! 

 Pokud je to možné, provádět návštěvu seniora 
přednostně ve venkovních prostorách. 

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE, PROSÍM, DALŠÍMU ČTENÁŘI !!! 

 

V Centru sociální pomoci Vodňany 

 vaříme chutně a zdravě! 
Naše zařízení se již potřetí přihlásilo do soutěže „O nejlepší 

kuchařky a kuchaře 2020 ve společném stravování“, kte-

rou zaštiťuje Asociace kuchařů a cukrářů. Poslední prázd-

ninový týden se naše soutěžící, kuchařka Ivana Králová, 

účastnila finálového kola v pražské Makro Akademii, do 

kterého postoupila ze 104 soutěžících. Soutěžilo se v 6 ka-

tegoriích, z nichž se naše kategorie těšila největšímu počtu, 

a to 12 finalistů. Porotu zajímalo hlavně to, jestli je jídlo moderní, nutričně vyvážené a obstojí před 

strávníky, pro které je primárně určené. V našem případě se jednalo o pokrm pro seniory. Naši ku-

chařku doprovázela nutriční terapeutka, která zde získala mnoho poznatků, a obě tak mohou získané 

zkušenosti uplatnit v praxi ve stravovacím provozu našeho zařízení, kde se snažíme vařit nutričně 

vyvážené pokrmy pro seniory a zaujmout i vybíravé strávníky. Naší kuchařce Ivaně děkujeme za 

krásné 6. místo a děkujeme za reprezentaci v této prestižní soutěži. Tato soutěž nám dává podněty 

k tomu se neustále zlepšovat a připravovat pro naše strávníky chutné a zdravé pokrmy. 

Ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová 
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Postava svatého Václava neodmyslitelně patří k české národní tradici. Význam této osobnosti 
se v průběhu dějin značně proměnil. Pro současnou českou společnost Přemyslovský kníže 
znamená především den volna, který nám patron českých zemí přináší rok co rok 28. září.  

Narodil se patrně roku 907 a dle dobových pramenů byl 28. 9. roku 935 zavražděn na 

objednávku svého bratra ve Staré Boleslavi. O životě a smrti knížete Václava vypráví 

hned několik významných hagiografických pramenů, z nichž některé pochází i z doby 

krátce po jeho smrti. Nejstarší vyobrazení sv. Václava se objevuje v iluminovaném 

rukopisu tzv. Gumpoldovy legendy sv. Václava, dále na stříbrných českých min-

cích, zvaných denáry a na pečetích českých panovníků. 

Je tedy možné konstatovat, že s ohledem na dobu, kdy kníže Václav vládl, toho o něm víme poměrně 

dost. Legendy se často zmiňují o Václavově dětství a problematickém vztahu s matkou Drahomírou. 

Někteří historikové se domnívají, že Drahomíra nebyla Václavovou matkou, nýbrž macechou a mož-

ná právě proto se výchovy malého Václava záhy ujala jeho babička Ludmila. Právě ona byla patrně 

příčinou Václavova agilního příklonu ke křesťantsví. V přemyslovské rodině obecně nepanovaly nijak 

vřelé vztahy, neboť sama Ludmila byla na objednávku své snachy uškrcena. Později byla prohlášena 

za svatou a mučednici. 

Václav se stal knížetem někdy po smrti svého otce r. 921, nejpozději však roku 925. Rozsah přemys-

lovského dominia ovšem patrně nebyl tehdy větší než současný středočeský kraj. Zprávy, které za-

znamenávají jeho domácí politiku, se vesměs shodují na jeho snaze upevnit pozici Přemyslovců v 

rámci českého státu. Podobnou nepříliš expanzivní linku sledoval Václav i v politice zahraniční. Poté 

co se panovníkem sousední Východofrancké říše stal výbojný Jindřich Ptáčník, zavázal se dle tradice 

Václav odvádět západním sousedům tzv. tribut (daň za udržení míru). Jeho výše není spolehlivě his-

toricky doložitelná a jedná se o věc v té době běžně praktikovanou. Budeme-li se držet Kosmovy kro-

niky a hagiografických pramenů, byl právě onen tribut jedním z úhelných kamenů sporu mezi pře-

myslovskými bratry. 

Deset let po nástupu na knížecí stolec byl tedy kníže Václav úkladně zavražděn před dveřmi kostela 

ve Staré Boleslavi. Po něm nastoupivší bratr se nečekaně sám záhy významně zasadil o svatořečení 

bratra, jehož smrt zapříčinil. Václav se tak stal prvním svatořečeným Čechem. Václav začal být záhy 

uctíván jako svatý pro svou, v legendách mu připisovanou, zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a 

obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, niče-

ní pohanských svatyní) a také pro jemu připisované posmrtné zázraky. Václav se prokazatelně zasa-

dil o šíření křesťanské víry v tehdy ještě do značné míry pohanských Čechách. Nechal postavit na 

pražském hradišti nový kostel zasvěcený sv. Vítu.  

Později se tento významný český světec stal symbolem českého státu. Je patronem nenásilné 

diplomacie a míru. Mimo jiného je i patronem vína a piva, o jeho vřelém vztahu k alkoholu se zmiňuje 

dokonce i Kosmas, a Kristiánova legenda praví: „A přihodilo-li se mu někdy, když jako kníže mezi 

takovými zvířaty hodoval, že pozdním večerem nad obyčej hojněji se napil, ze spánku časně ráno se 

vytrhl a rychle spěchal do chrámu, a jakmile nějakého kněze nebo klerika tam zastihl, z roucha, v 

které byl oděn, ať bylo sebelepší, se svlékl a tu dal jim je. A padaje mu k nohám, snažně prosil, aby se 

zaň co nejusilovněji u Krista Pána přimlouval, by mu milostivě prominul hřích, jehož se včerejší noci 

dopustil.“ 

sv. Václav (kníže Václav) 
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Společenská místnost domova se v úterý 14. července proměnila ve sklářskou dílnu p. J. Effmerta. 

Dozvěděli jsme se nesčetně zajímavých informací oh-

ledně sklářů a jejich tvorby v České republice, ale i růz-

ně ve světě. Přednáška byla obohacena názornou ukáz-

kou výroby foukaných a vinutých skleněných korálků. 

O akci pořádanou v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ 

byl obrovský zájem. Pár přihlížejících zlákala nabídka 

udělat si vlastnoručně vinutý korálek podle svého vý-

běru. Projekt byl realizován s finanční podporou Jiho-

českého kraje. ►► 

 

◄◄ Na čtvrteční odpoledne 16. července bylo 

plánované posezení s harmonikáři v altánu s 

grilováním špekáčků. Jelikož nám počasí nepřá-

lo a přineslo celodenní vydatný déšť, byli jsme 

nuceni celou akci přesunout do společenské 

místnosti. Zde se o zábavu postarali pánové M. 

Hrdlička, V. Nečas a J. Jiran zpěvem za dopro-

vodu svých harmonik. O opékání špekáčků jsme 

se také nenechali připravit, proto jsme gril 

umístili na čerstvý vzduch terasy, kde jsme mohli zvesela i za deště opékat. Masité špekáčky se 

sklenkou zlatavého moku přišli vhod všem obyvatelům domova. 

V rámci projektu „Žijeme tradicemi“ jsme v úterý 21. července zaví-

tali do dílny paní L. Limové ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. 

Manželé Limovi nám ukázali všechna zákoutí své dílny, kde jsme 

mohli vidět nesčetně tkalcovských stavů a početnou sbírku kolovra-

tů včetně názorných ukázek. Dále jsme poznali tradiční stará řemes-

la jako například vyšívání rybí šupinou a krosienky, což je starobylá 

technika pletení na rámu. Po zážitku plném hezkých ručně vyrobe-

ných věcí jsme se s těžkým srdcem rozloučili a vrátili zpět do domo-

va. Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. ►► 

 

Pondělí 27. července se všichni obyvatelé domova nemohli dočkat, konal se tzv. Zmrz-

linový den. V tento den měli všichni obyvatelé domova (tedy i imobilní) možnost si ne-

chat donést zmrzlinu podle svého výběru. Díky velké pomoci pečovatelů se celá akce 

zdařila a všichni zájemci si pochutnali na chladivé, chutné zmrzlině. Pro velký úspěch si 

tento den zopakujeme i v měsíci srpnu. 

 

Shrnutí akcí za červenec – srpen 
Domov pro seniory 
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◄◄ Ve čtvrtek 6. srpna se v domově hrálo, zpívalo a 

hlavně bylo veselo. Dobrou náladu a mnoho krás-

ných písniček si s sebou přivezli naši oblíbení har-

monikáři p. M. Hrdlička, p. V. Nečas a oblíbený 

klarinetista p. F. Martíšek. Zpěv a hudba z altánu, 

umístěného ve dvoře, se linuli i do všech otevřených 

oken pokojů dalších posluchačů.  

V pondělí 10. srpna se v odpoledních hodinách ko-

nala další akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“, 

který je realizován s finanční podporou Jihočeského 

kraje. Společenská místnost domova se rázem pro-

měnila ve Workshop s keramikou pod vedením 

paní Hany Šoulové. Kromě krátké přednášky o tom, 

z čeho se keramická hmota skládá a jak se následně 

zpracovává a vypaluje, si všichni zúčastnění vytvořili 

ozdobu do svých pokojů. Každý odjížděl ze společen-

ské místnosti s úsměvem na tváři a s potěšením, až 

se se svým výrobkem bude moci pochlubit svým 

blízkým. ►► 

◄◄ Poslední akcí v CSP Vodňany v rámci projektu 

„Žijeme tradicemi“ byla ukázka tvorby umělecké 

řezbářky paní Dany Nachlingerové, která v úterý 

25. srpna zavítala do domova až z Opařan. Z prezen-

tace přednášející jsme se dozvěděli o historii řezba-

řiny v rodě. Dále o typech dřeva a nástrojích, s kte-

rými je možné řezbařit. Paní Nachlingerová s sebou 

přivezla nespočetnou sbírku vlastnoručně udělaných 

výrobků, které si mohli na závěr senioři zblízka pro-

hlédnout. Byla to jedna velká nádhera, na kterou 

budeme všichni rádi vzpomínat. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

Naše vyhlídková jízda autem po okolí Vodňan, kona-

ná ve středu 26. srpna v odpoledních hodinách, byla 

zakončena návštěvou nedalekého poutního místa. 

Účastníci výletu si užívali posezení za přítomnosti 

naprostého klidu v zahradě na Lomci. Samozřejmos-

tí pro zúčastněné byla návštěva Kostela Jména Panny 

Marie, který je překrásný svým bohatým zlaceným 

zdobením s nádherným oltářem uprostřed. ►► 

 

V pondělí 31. srpna se uživatelé CSP Vodňany po měsíci opět dočkali tzv. Zmrzlinového 

dne. Především díky velké pomoci pečovatelů si všichni obyvatelé domova (tedy i ti imo-

bilní) měli možnost pochutnat na chladivé točené zmrzlině podle svého výběru. Tento 

den měl opět velký úspěch, i přesto, že byl jedním z chladnějších oproti předešlým dnům. 
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Dne 20. července se konal na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Workshop drátkování“ v rámci 

projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Předsta-

vila se nám paní Mgr. Petra Dudáková, majitelka 

Petřiny rukodělné dílny ve Vodňanech, která nám 

řekla mnoho informací o drátkování. Přivezla nám 

vybavení na výrobu: různé tloušťky drátů, různé ko-

rálky, kleště, hadříky na drátky, již vyrobené z drátů 

různé vzory např. zápich ve tvaru srdíčka. Během 

celého workshopu jsme všichni zúčastnění drátkova-

li s pomocí, a dle pokynů paní Mgr. Petry Dudákové. 

Na závěr, jako poděkování za velkou píli, jsme dostali 

na památku svůj výrobek. ►► 

◄◄ Dne 27. srpna proběhl na Pečovatelské 

službě ve Vodňanech zábavný pořad „Uršulovi-

ny“ - Šimon Pečenka moderoval a doprovázel 

svým krásným zpěvem zábavný pořad, jehož 

hlavní protagonistkou byla první dáma humoru 

a majitelka nejnakažlivějšího smíchu Uršula 

Kluková. Tento pořad se uskutečnil v rámci pro-

jektu „Kultura nezná hranice“, který je realizo-

ván s finanční podporou Jihočeského kraje. Paní 

Uršula Kluková zavzpomínala na svou cestu k 

herecké kariéře a na spolupráci s panem M. 

Šimkem a s panem J. Krampolem. Vyprávěla své zážitky z dětství a mládí, které strávila ve východo-

českém Broumově. Popisovala svá studijní léta na střední zdravotnické škole a následné pracovní 

úspěchy jako dětská zdravotní sestřička. Celé představení bylo prokládáno krásným zpěvem pana 

Šimona Pečenky, který zvolil známé písně, a také jsme si i s panem Š. Pečenkou zazpívali. Paní Uršula 

Kluková celé své představení doplňovala svým jedinečným vtipem. Celé publikum odcházelo z tohoto 

pořadu s úsměvem na tváři a s radostí na srdci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí akcí za červenec – srpen 
Pečovatelská služba 

 

Kulturní akce na září - říjen 
Pečovatelská služba 
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V potravinách a různých bylinách se nachází obrovská léčivá síla, kterou je škoda nevyužít. 

Máme zajímavé informace o tom, jak dýně Hokaido působí na naše zdraví. 

Tato sytě oranžová dýně obsahuje velké množství vitamínů. Především provitamín A, vitamín E a C a 

také vitamíny řady B. Dále obsahuje hodně draslíku, hořčíku, mědi, selenu, fosforu, sodíku, luteinu, 

železa, zinku a dalších látek. Dýně Hokaido má v sobě i dostatek bílkovin a nenasycené mastné kyse-

liny linolovou a olejovou. Semínka dýně jsou přeborníci v obsahu zinku a železa. Zejména zinku mů-

žeme mít nedostatek a je důležitý pro léčení mnoha nemocí. 

Existují vědecké studie, které tvrdí, že pravidelnou konzumací dýně Hokaido poklesne pravděpo-

dobnost vzniku rakoviny plic, případně prostaty u mužů zhruba třikrát. Působí preventivně i na jiné 

typy nádorových onemocnění. Je to dáno právě podporou imunity díky komplexu vitamínů. Takto 

začne dýně fungovat již při 100 gramech denně. 

Dýně má ale řadu dalších pozitivních účinků. Například má schopnost 

čistit náš organismus. Léčí různé žaludeční nemoci a působí dobře na 

slinivku a slezinu. Je proto zajímavou pro diabetiky. Upravuje zažívání a 

kojící matky ocení pozitivní vliv na laktaci. 

Klasické je dýni vařit nebo péct. Používá se i se slupkou, která snadno měkne. Připravíte tak snadno 

chutné polévky nebo přílohy k jídlům či hlavní chody. Při tepelné úpravě se ničí vitamín C. Dá se pro-

to používat i šťáva z vylisované dýně. Vzhledem k tomu, že vitamín C získáme i jiným způsobem, není 

nutné podstupovat toto trápení a dýni budeme upravovat hlavně tepelně. Lze ji ale přidávat i 

v čerstvé podobě nastrouhanou do salátů, případně ji můžeme nahrubo nastrouhanou jen zlehka 

orestovat na olivovém oleji nebo másle, aby se uvolnily látky rozpustné v tucích a pokrm si zachoval 

co nejvíce jiných důležitých látek. 

 

 

 

Dýňová polévka 

Už je takovou podzimní klasikou. Jindy je totiž kvalitní dýně jen těžko k sehnání. Když ji ale začnete 

připravovat z mražené dýně Hokaido, můžete si ji vařit celý rok. A navíc se nemusíte trápit sekáním a 

krájením, což je na práci s čerstvou dýní to nejnáročnější. Jak časově, tak fyzicky.  

Potřebujete: 

1 balení dýně Hokaido 450 g 

2 stroužky česneku, 

kari koření podle chuti 

řecký jogurt 125 ml 

kuřecí vývar 0,5-1 l 

olivový olej 

Postup: 

Na olivovém oleji osmahněte dýni s vylisovaným 

česnekem a kari kořením. Až dýně změkne, 

přilijte půl litru vývaru - záleží, jak hustou po-

lévku chcete. Nechte ji povařit asi 15 minut, 

rozmixujte ji tyčovým mixérem, ještě minutku 

povařte a můžete podávat. Nejlépe s jogurtem, 

který polévce dodá ten správný šmrnc. 

Hokaido – žlutý favorit mezi dýněmi 
 

Recept měsíce 
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ŘÍJEN - LISTOPAD 2020 

  5. 10. Čejková Marie     28. 10. Janáčková Ludmila 

  7. 10. Hadrava Josef     31. 10. Mahelka Miroslav 

  8. 10. Kováříková Věra     31. 10. Uhrová Věra 

  8. 10. Vaňková Marie       1. 11. Šináklová Miloslava 

11. 10. Bína Bohumil       3. 11. Marková Helena 

11. 10. Martíšková Milada     16. 11. Vavrušková Marie 

11. 10. Vejvodová Marie     23. 11. Jerhot Pavel 

21. 10. Raková Alžběta     29. 11. Podlahová Božena 

 

 BLAHOPŘEJEME!!! 

   

 

 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově mezi nás zavítali tito uživatelé:   Opustili nás tito uživatelé: 

 
Prášková Marie      Voldánová Marie 

Malíková Božena      Čejka Jan 

Dubská Věra       Hanžl František 

Jandová Jana       Křivancová Libuše 

Totínová Ivanka      Louženská Emilie 

Malát Josef        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Narozeniny 

Vítáme Vás Vzpomínáme 

Vzpomínková zádušní mše 
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Finanční podpora od Nadačního fondu ALBERT 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci grantového programu Nadačního fondu 

ALBERT „Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19“ finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Ty-

to finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili péči o 

seniory především v době nouzového stavu. Pořídili jsme tonometry, bezkontaktní 

teploměry a drobné pomůcky určené seniorům našeho pobytového zařízení domov 

pro seniory. Díky této pomoci jsme se mohli snáze přizpů-

sobit zvýšeným hygienickým pravidlům a omezit riziko 

vzniku či přenosu nákazy nemoci COVID 19 mezi seniory i 

personálem.   

 

 

 

 

V pečovatelské službě má automobil Škoda Karoq odsloužen první rok 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v létě roku 2019 Škodu Karoq Ambition díky poda-
né žádosti na: MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020“, které 
vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního  
programu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostup-
nosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura -  
integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální 
služby. 

Za rok jsme za našimi uživateli v ORP Vodňany najeli více než 4 500 km, setkali jsme se 
s nespočet klienty, kterým jsme poskytli na stovky úkonů. Těmito činnostmi a samozřejmě i spousty 
jinými, plníme cíl projektu, kvůli němuž jsme si automobil pořizovali. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiálně-technické 
základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany, a tím po-
máháme osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vy-
loučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dochází  
ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými 
skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí cíle pro-
jektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb v ORP 
Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, 
eliminace rizika sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených 
sociálním vyloučením, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti a 
povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany  

 
Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104 
 

PROJEKTY  
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Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra sociální pomoci Vodňany 

Od léta 2018 používá Centrum sociální pomoci Vodňany speciálně upravený vůz Mercedes Sprinter 

od půjčitele Města Vodňany. Tento vůz město získalo z dotačního titulu integrovaného regionálního 

operačního programu. Cílem je zkvalitnění materiálně – technické základny sociálních služeb CSP 

Vodňany. Tento automobil „slouží terénní pečovatelské službě pro poskytování sociálních služeb na 

území ORP Vodňany. Vozidlo je speciálně upraveno pro převoz imobilních klientů, a je schopno pře-

pravit až 9 osob. Je hojně využíváno k doprovodu imobilních klientů např. k lékaři, na kulturní akce 

pořádané pečovatelskou službou, k aktivizačním činnostem, jako je např. zahradní terapie či 

k pravidelné aktivitě, jakou je doprava seniorů a 

osob se zdravotním postižením na místní hřbitov 

Sv. Vojtěcha a zpět. Do této chvíle bylo najeto vo-

zidlem přes 4 700 km. 

Zakoupením automobilu došlo k rozvoji a zkva-

litnění našich sociálních služeb, a také ke zlepšení 

dostupnosti terénní sociální služby do vzdáleněj-

ších „zákoutí“ na území ORP Vodňany pro cílovou 

skupinu osob, kterou jsou osoby ohrožené sociál-

ních vyloučením z řad seniorů a zdravotně posti-

žených osob.  

Název projektu: Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra sociální péče ve Vodňanech 
 reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002319

 

Osobní automobil od ŠKODA AUTO, a.s. pomáhá Centru sociální pomoci Vodňany 

Současná epidemie virové nemoci COVID-19 ukazuje, jak zranitelný je systém 

zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. Na tuto 

nelehkou dobu zareagovala společnost ŠKODA AUTO, a.s. V rámci grantové výzvy ŠKO-

DA AUTO – MOBILITA získalo Centrum sociální pomoci Vodňany osobní vozidlo ŠKODA Octavia pro 

poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel.  

Dne 28. července jsme si toto auto převzali v Českých Budějovicích, a již nám s plnou vervou 

slouží. Díky tomuto automobilu, jsme zvýšili dostupnost naší pečovatelské služby. Někteří senioři a 

zdravotně postižení občané jsou totiž na naší pečo-

vatelské službě závislí, a bez naší pomoci by zůstali 

odříznuti od dodávky základních potravin či ostat-

ních pomůcek, i v odlehlých vesnicích 

v požadovaném rozsahu. Zefektivnila se tak nelehká 

služba pečovatelů vykonávaná pro seniory, kteří 

v době aktuálně probíhající pandemie na území 

České republiky patří mezi nejohroženější skupinu 

osob, a nejvíce potřebují naši pomoc. Za darování 

tohoto automobilu mnohokrát děkujeme. 
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„Žena za pultem“ – cukrárna v domově pro seniory 

V jídelně  
1. patro NB domova pro seniory 

 

TERMÍNY BUDOU UPŘESNĚNY 

Kinokavárna 
Ve společenské místnosti 

 1. patro SB domova pro seniory 
 

V ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ od 14,00 h 
Vítání podzimu s písničkou a harmonikáři H+V+N                                                                                                            

Ve společenské místnosti 
 1. patro SB domova pro seniory 

 
 

 

 

Najdi 7 rozdílů     OSMISMĚRKA 
Nejvíc věcí na rovinu se dozvíš teprve v době, kdy 

už to … TAJENKA 
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Kulturní akce na září - říjen 
Domov pro seniory 
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