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Zpravodaj 

Listopad 2019 

Domov  

 „Srdce v dlaních“ 

 

 

 



V měsíci prosinci narozeniny slaví: 

  

   7. prosince              Rob Petr 

 10. prosince              Tejnorová Růžena 

 11. prosince              Bušková Štěpánka 

 18. prosince              Bomboš Štefan 

 25. prosince              Ryantová Marie 

   

   

   

     

   

 

 

Srdečně blahopřejeme  



Kulturní program na měsíc prosinec: 

  

  2. prosince od 09,00 hodin 

„ Senior Band-Jablonec nad Nisou“  

  4. prosince od 09,30 hodin 

„Mikulášská nadílka“ 

  9. - 13. prosince   

„Pečení a zdobení cukroví“ 

17. prosince od 10,00 hodin 

„Vánoční besídka MŠ Slunečnice“ 

18. prosince od 14,00 hodin 

„Vánočení“ 

19. prosince od 09,00 hodin 

„Předávání dárků- Ježíškova vnoučata“ 

20. prosince od 14,00 hodin 

„Vánočení Oberland“ 

31. prosince od 9,30 hodin 

„Silvestrovské veselí“ 



Co se událo v měsíci listopadu: 

Pečení svatomartinských rohlíčků 

Ve čtvrtek 14. listopadu dopoledne jsme se s 

našimi klientkami sešly na jídelně, abychom se 

společně pustily do příprav spojené s pečením 

svatomartinských rohlíčků. Všichni se do práce 

dali s chutí a elánem. Netrvalo dlouho a 

ořechové, makové a povidlové rohlíčky byly 

připraveny na pečení. O pečení se postarala 

naše děvčata z kuchyně, za co jim moc 

děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Svatomartinské posezení 

Svátek svatého Martina se slaví 11. listopadu, 
kdy podle pranostiky má Martin přijet na 
bílém koni a přivézt první sníh. Od toho také 
vznikla další přísloví a pořekadla, například 
„Na svatého Martina bývá dobrá peřina“ nebo 
„Sníh se sype velkou mocí, svatý Martin jede 
v noci“. 

Tento svátek jsme s našimi klienty oslavili na 
kulturním sále poslechem klavírního koncertu 
v podání pana Seiferta. Domovem se nesly 
melodie různých žánrů, které potěšili na duši 
každého milovníka hudby. Klienti odcházeli 
z koncertu velice spokojeni a nadšeni. 

  

  

 

 

              

 



 

 

 



 

 

 



Mikulášská zábava 

V pátek 22. listopadu odpoledne jsme se 

vypravili s klienty do Rumburku na Střelnici, 

kde se konala mikulášská zábava, kterou 

pořádal Domov bez hranic Rumburk. Na úvod 

programu vystoupil pěvecký sbor Gymnázia 

Rumburk  N.T.C. a o zbytek zábavy se 

postarala hudební skupina MP3 z Nového 

Boru.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Adventní čtení s MŠ Slunečnice 

Se začátkem adventu přichází čas na společně 

strávené chvíle s našimi nejmenšími, a to 

s dětmi z MŠ Slunečnice, které přijíždějí do 

Domova a povídají si s našimi klienty o zvycích 

a tradicích spojených s vánočními svátky. Toto 

posezení v nás vždycky vyvolá příjemně 

prožité vzpomínky z doby našeho dětství. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


