
                 

               

 

                

6. č íslo 

Zpravodaj – Červen 2016 
 

 

  



V měsíci červenci narozeniny slaví:  

 

  1.července                        František Vávře                             

  6. července                   Pavel Fořtík 

12. července                        Milada Vohlídalová   

16. července                        Milan Schiller 

23. července                        Jan Cejnek  

23. července                        Zdeňka Mrázková 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
 

 

 

                                              

 

                              Srdečně blahopřejeme   



 Kulturní program na měsíc červenec:  

 

15. července od 9:00       ,,Promítání filmu“ 

18. července od 9:00      ,,Vaříme levně a chutně“ 

21. července od 8:00      „Prohlídka Děčínského                   

                                             zámku a Růžové zahrady“ 

22. července od 9:00      ,,Promítání filmu“   

 

 Kulturní program na měsíc srpen:  

  

  1. srpna od 9:00         ,,Vaříme levně a chutně“ 

  5. srpna od 9:00         ,, Promítání filmu“ 

12. srpna od 9:00         ,,Promítání filmu“ 

24. srpna od 7:00         Letní setkání seniorů (Most) 

 

+výlety,procházky,opékání buřtů… 



 

Co se událo v měsíci červnu:    

Oslavy 45. výročí poskytování sociálních 

služeb v DSvD a XXIII. ročník FOH 

 

Je úterý 14. června 2016 a v Domově vrcholí 

přípravy na oslavu 45. výročí poskytování 

sociálních služeb a konání XXIII. ročníku 

Filipovských olympijských her. Počasí je zatím 

mlhavé, ale postupně prosvítá sluníčko. 

Na zahradě Domova jsou postaveny 3 velké stany, 

pódium, grily a připravené občerstvení pro 

všechny. Před devátou hodinou začínají přijíždět 

pozvaní soutěžící s doprovody, kteří dopoledne 

změří své síly v 8 soutěžích, které jsme připravili.  

Po deváté hodině vše začíná. Olivie Sembdnerová 

zazpívala českou hymnu, a poté dostal úvodní 

slovo ředitel organizace pan Jan Sembdner, 

místostarosta Města Jiříkova Miroslav Horák a má 

maličkost. Srdečně jsme přivítali všechny 



zúčastněné, poděkovali všem, kteří se podíleli 

na celkové přípravě tohoto, troufám si říci, 

významného dne. S malým překvapením 

vystoupily děti z mateřské školy Slunečnice, 

pracovnice kultury s tanečním vystoupením 

a mohl být zapálen oheň k zahájení XXIII. ročníku 

FOH. 

Soutěžící se za doprovodu zpěvu a hraní na klávesy 

pana Jaroslava Porty vydali plnit připravené úkoly. 

Bylo obdivuhodné, s jakým nasazením se všichni 

zodpovědně ujali této role. Na správné plnění 

úkolů dohlíželi žáci ze Střední odborné školy 

sociální ve Šluknově. Kolem půl dvanácté 

odevzdalo všech 17 soutěžních družstev startovní 

listiny a pro porotu začalo nelehké sčítání 

výsledků. Soutěžící v této době poobědvali, 

někteří si zatančili, jiní se jen tak procházeli 

po zahradě nebo odpočívali pod stany.  

V jednu hodinu bylo vše sečteno a rozhodnuto. 

Velké napětí a očekávání bylo tady. Však bylo o co 

bojovat, krásné poháry, medaile, diplomy, dorty 

a drobnosti v balíčkách, to si každý přál získat. 



Nicméně vítěz může být jen jeden a tím nejlepším 

se tentokrát stalo družstvo z DOZP Kytlice, celkem 

získalo 1689 bodů a s úsměvem si vyslechlo 

fanfáry, převzalo ceny a gratulace. Na druhém 

místě skončilo družstvo DD Bystřan a třetí místo 

obsadilo družstvo z Krásné Lípy z Palmovky. Naše 

družstvo ve složení L. Sobínová, L. Soukupová 

a J. Krupička, B. Hlaváč vybojovalo 1186 bodů 

a umístilo se na 6. místě. Další vyhlášená cena bylo 

pro účastníka, který získal absolutně největší 

počet bodů, tato také putovala do DOZP Kytlice. 

Nejstarším účastníkem XXIII. FOH byla dáma 

narozená v roce 1923 žijící v DD v Zákupech.  

Odpolední program vyplnila hudební skupina 

Donaha, která za námi přijela z Jablonce nad Nisou 

a hrála až do pozdních odpoledních hodin. 

Vystoupení dětí z Dětského domova v Lipové 

sklidilo veliký potlesk a u některých vyloudilo 

i slzičku v oku, píseň v podání jedné mladé slečny, 

z pohádky Šrek, byla opravdu srdcervoucí. 

Největším překvapením byl italský zpěvák 

a skladatel žijící v Liberci, Davide Matioli. A jak 



už se pomalu stává milou tradicí, vystoupení psích 

přátel pod vedením paní Evy Linkové a jejích 

přátel z kynologického klubu v Jiříkově, vyloudilo 

úsměvy na tvářích všech, kteří setrvali až do konce 

a shlédli tak psí agility. 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



Letní výtvarná dílna s Mateřskou školou 

Slunečnice 

 

Dne 16. června k nám zavítaly děti z MŠ Slunečnice 

a jelikož nám v tento den počasí přálo, uspořádali 

jsme letní dílničku pro tentokrát na terase.  

Námětem byla knížka Karla Čapka ,,O pejskovi 

a kočičce“, z které nám byly paní učitelkou MŠ 

přečteny pohádky a následně, již ve dvojicích, 

jsme podle příběhu vybarvovali obrázek.  

Nakonec nám děti udělaly radost pěkným 

vystoupením.  

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 



 Sportovní hry Česká Lípa 

 

V pátek 17. června jsme se zúčastnili sportovních 

her v České Lípě. Sociální služby města uspořádali 

již XVI. ročník a naše šestičlenné družstvo 

se vydalo, i přes nepřízeň počasí, zabojovat 

a možná se umístit na nějakém tom „stupínkovém 

místě“. Na našich FOH se naše družstvo neumístilo 

na stupínkách, ale dnes hodně zabojovalo 

a se vztyčenou hlavou si šli pro krásné 3. místo.  

Celé odpoledne bylo upršené, ale to nám vůbec 

nevadilo. Disciplíny naši soutěžící zvládli úplně 

bravurně a nejlépe se jim dařilo v doplňování 

přísloví, která trénují i v rámci paměťových cvičení 

v Domově. Někteří opravdu s přehledem zvládali 

ukládání sirek do krabičky, podotýkám, že pouze 

jednou rukou. Mě osobně se nepodařilo krabičku 

zavřít, takže bych nezískala žádné body. Skládání 

puzzlí na čas bylo pro pamětníky pohádek také 

jednoduchým úkolem. A předměty, které byly 

ukryty ve velké krabici a zamíchány mezi proužky 



papíru, se velmi těžko hledaly, ale pro nás to 

nebylo žádnou překážkou. Největší, jak se říká 

„záhul“, nám dalo lovení rybek. V této oblasti jsme 

tedy až na paní Věru a pana Josefa ztroskotali. 

Rybky prostě nebylo možné ulovit.  

Nicméně jsme si užili pěkné soutěžní odpoledne, 

a když jsme odjížděli domů, na cestu nám svítilo 

sluníčko. 

  

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vaříme levně a chutně 

 

Tak, jako většina lidí, i spousta  obyvatel našeho 

Domova nepohrdne dobrým dortem. Sešly jsme se 

proto s několika našimi klientkami 20. června 

v ergo dílně, abychom si jeden takový dort upekly.  

Práci jsme si rozdělily skutečně spravedlivě, každá 

ruka byla potřebná. Všechno šlo jak na drátkách a 

za pár chvil bylo dílko hotové. Pak už zbývala jen 

ta příjemnější část, a to ochutnávka, kterou jsme si 

dopřály ještě téhož dne odpoledne.    

 

  



 

 

  

  



 Výstava vysvědčení 

 

Ve středu 22. června jsme se s několika klienty 

vydali do Šluknovského zámku, kde se konala 

výstava ,, Vysvědčení v proměnách času“. Byla zde 

vystavena vysvědčení od dob Marie Terezie až po 

současnost. Po prohlídce jsme si udělali malou 

procházku zámeckou zahradou, poseděli v zákoutí 

obklopeném rozkvetlými růžemi a pochutnali si na 

výborné zmrzlině.  

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Výlet Senior bandu do Liberce 

 

 Jako každým rokem i letos byli členové Senior 

bandu pozváni do Liberce, kde žije rodina paní 

Ryantové. Paní Jitka s manželem připravili 

vynikající občerstvení. Nechyběla ani tradiční 

knedlíčková a nudlová 

polévka, grilované 

buřtíky i grilované 

banány s čokoládou. 

Kdo chtěl, mohl 

ke kávě zakousnout 

ovocný koláč 

posypaný kokosem 

a další cukrovinky. Počasí bylo ,,tak akorát“, 

nikoho netrápilo teplo ani zima. Po výborném 

občerstvení jsme si zahráli a zazpívali několik 

českých písniček. Muzika přilákala i okolní 

sousedy, kteří si s námi  také poseděli a zazpívali. 

V odpoledních hodinách jsme se rozloučili a vydali 

se zpět do Filipova. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Zakrslý králík1 

Minulý týden přibyla do našeho 

Domova dvě nová zvířátka. 

Jedná se o zakrslé králíčky. 

Budou tu pro radost našim 

klientům, kteří se s nimi mohou pomazlit, 

pochovat si je v náručí nebo je třeba jen sledovat. 

Jistě dovedou vykouzlit nejednomu milovníkovi 

zvířat úsměv na rtech. 

Zakrslý králík je forma králíka 

domácího, která byla vyšlechtěna v 

Anglii. Všechna plemena zakrslých 

králíků jsou vzrůstem menší a hmotností nižší 

než ostatní domácí králíci. Chov zakrslých králíků 

není užitkový (pro maso či srst), ale ryze zájmový. 

Při velmi dobrém chovu se může králík dožít 10 

let. Průměrný věk dožití je pět až osm let.  

  

                                                           
1 http://trhzvirat.cz/domaci-zvirata/zakrsly-kralik/ 



 

 

  



 

 

  





Něco pro zasmání:2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.zbozi.cz/hledani/?q=vtipn%C3%A9%20obr%C3%A1zky%20dovolen%C3%A9#utm_source=obrazky.cz&utm_medium=link&utm_campaign=lista 


