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Zámecké listy

Signály těla
„Když se mne lidé ptají, kde najdou kvalitního psychosomatika, tak jim říkám:
‚Žádného nehledejte. Nejlepším psychosomatikem jste Vy sami. Když se objeví
zdravotní problém, zastavte se a zamyslete, na jakou chybu Vás tělo nemocí
upozorňuje. A když se Vám to nepodaří, hledejte lékaře, který bude zvědavý. A
bude ho zajímat nejen Vaše nemoc, ale i životní příčiny, které k ní vedly.‘ “ říká
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MUDr. Jan Hnízdil.
Co je nejúčinnějším lékem celostní medicíny?
Samouzdravovací schopnosti. Snahou komplexní medicíny je pomoci tyto
schopnosti pacientovi najít a naučit ho, jak s nimi pracovat. Teprve tehdy, když
vlastní síly pacienta na zvládnutí nemoci nestačí, přicházejí na řadu léky. Ty ale
předepisuji pokud možno jen dočasně, aby pomohly pacientovi odrazit se ode
dna k potřebné životní změně.
Jak vyslyšet varování našeho těla ještě dřív, než se projeví fyzicky?
Naše tělo je, na rozdíl od nás, velice moudré. Má řadu důmyslných obranných
mechanizmů, kterými nás chrání před námi samými. Uvedu příklad. Do ordinace
se loni přibelhala asi třicetiletá žena. Nikdy vážněji nestonala. Dva roky si
neúspěšně léčila bolesti kolen. Začalo to únavou. To byl první varovný signál.
Překonala ji silou vůle a prolomila první obrannou linii těla. Pak začala kolena
bolet. Na to už vůle nestačila, tak šla za ortopedem. Na kolenou nic nenašel a
předepsal jí analgetika. Padla další obranná linie. Žena už bolest tak necítila a
mohla pokračovat v chování, které ji vyvolalo. Tělo se nevzdávalo, kolena začala
otékat. K práškům na bolest dostala prášky na otok. Posledním zoufalým
pokusem těla ženu zastavit byl výpotek. Prodělala dvanáct punkcí, kdy jí byla do
kolen vstřikována směs léků proti bolesti a zánětu. Všechno marné. Úlevu jí
nepřinesla ani artroskopie. Všechny revmatologické testy byly negativní, přesto
jí předepsali sulfasalazin, lék proti revmatu. Ten odmítla a přijela se poradit.
Záhadu jsme objasnili během půl hodiny. Pracovala jako ředitelka velké firmy a
před dvěma lety se jí narodila dvojčata. To byla obrovská životní změna: věčně
na nohou, nevyspalá, vystresovaná, na vše sama, rodiče v nedohlednu, manžel na
cestách. Jak říká přísloví: naložila si toho víc, než unesla, a šla z toho do kolen.
Tělo jí to dva roky říkalo a ona tomu ne a ne rozumět. Bohužel se o to nesnažili
ani ošetřující lékaři.
Pokud opomeneme prevenci, může být čekání na „hlas těla“ nesmírně
rizikové. Máme preventivní prohlídky absolvovat, nebo se spoléhat na „řeč
těla“?
Psychosomatika klade hlavní důraz na prevenci – přirozený pohyb, zdravou
stravu, psychickou pohodu, dobré vztahy. To ale neznamená úplně odmítat
vyšetření. Osobně si hlídám pravidelné kontroly u zubaře. Pro ženy jsou důležité
kontroly u gynekologa, včasný záchyt rakoviny prsu. K ostatním vyšetřením
jsem zdrženlivý. Pokud člověk zdravotní potíže nemá, cítí se dobře, neměl by to s
návštěvami lékařů přehánět. Tlak na stanovování diagnóz je obrovský. Jen
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málokdy u lékaře uslyšíte: „Člověče, máte všechny výsledky v pořádku, nic Vám
není, běžte v klidu domů.“ Když už nic jiného, tak Vám najdou alespoň zvýšený
cholesterol. A z úplně zdravého člověka je rázem pacient s diagnózou
hypercholesterolémie. Nasadí Vám léky, objednají Vás na další kontrolu, léky
začnou vyvolávat nevolnosti, nespavost, únavu, musíte k dalším lékařům pro
další léky a už se vezete. Doslova platí, že zdravý člověk je jen špatně vyšetřený
pacient.
Svému zdraví a duševní pohodě bychom více prospěli, kdybychom
nemuseli splácet hypotéku, sedět dlouho v práci nebo kdybychom vyměnili
bydlení v rušném městě za příjemnější alternativu. U většiny z nás je však
změna životního stylu v těchto směrech nemožná. Co s tím?
Nechali jsme se chytit do konzumní pasti, nevíme, jak z ní, jsme z toho nemocní,
spoléháme na to, že nám pomohou lékaři. Marně. Léky na úzkosti a deprese
dočasně uleví, umožní člověku, aby ve stresujících společenských podmínkách
ještě nějaký čas přežíval, než se úplně zhroutí. Místo okamžitého předepisování
prášků se snažím pacientům vysvětlit, jakou informaci jim tělo nemocí sděluje.
Není nic pravdivějšího než nemoc. Je to nastavené zrcadlo, které říká: takový jsi,
takovým způsobem a v takových podmínkách žiješ. Nemoc není voláním po
užívání léků, ale pokynem k tomu, aby se člověk zastavil a zamyslel. Analogicky
současná společenská krize není voláním po dalších penězích, nýbrž
upozorněním, že takto stresujícím, energeticky náročným a dravým způsobem
už dál žít nemůžeme. Povinností lékaře je tyto souvislosti zkoumat a
upozorňovat na ně. Uzdravit se ale musí každý sám změnou chování. Působením
na nejbližší okolí přispívat k uzdravení celé společnosti. Slibům politiků, že se o
nás postarají, nevěřím. Žádný spasitel nepřijde.
O pomoc celostní medicíny žádají také rodiče dětí, které se počurávají, trpí
různými bolestmi atd. Na zdraví dítěte se často odráží disharmonie v
rodině. Jaké je však vysvětlení častého stonání dítěte v harmonické rodině,
například kvůli vcelku běžné zvětšené nosní mandli?
Každé dítě čas od času onemocní. Problém je, když je nemocné dlouhodobě nebo
opakovaně. V takovém případě je nutné zaměřit pozornost na rodinné vztahy
nebo problémy ve škole, vztahy s kamarády. Dítě ale může onemocnět i v
harmonické rodině. Třeba když je matka přecitlivělá nebo úzkostná, dětem
věnuje nadměrnou péči a pozornost, vše si moc bere. Úzkost a napětí matky děti
intenzivně vnímají, negativními emocemi se „nakazí“ a snadno onemocní.
Nejčastěji nějakou infekcí, do té doby třeba skrytou ve zvětšené mandli. Nemoc
dítěte ještě zvýší úzkost matky a ta se zase přenáší na dítě. Obranyschopnost –
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imunita – je úzce spojená s psychikou. Pokud je člověk v dobré náladě, uvolněný,
má dobrou imunitu. Pokud je v napětí, neklidu, úzkosti, nebo dokonce depresi, je
imunita oslabená. Důležité je, aby matka, případně oba rodiče pochopili svoji roli
ve stonání dítěte. Místo pocitu viny je potřeba pracovat na řešení příčiny. Ta ale
nemusí být jen ve vztazích v rodině. O kvalitě imunity rozhoduje také strava,
pravidelný pohyb, čisté životní prostředí…
Jak pohlížíte na plastické operace?
Obdivuji výkony, které plastická chirurgie předvádí u pacientů po úrazech,
popáleninách, onkologických operacích nebo s vrozenými vývojovými vadami. U
zamindrákované ženy toužící po fyzické kráse bych ale v první řadě řešil její
mindrák. Operace je krajním řešením. Snaha vylepšovat přírodu se může zle
vymstít. Ženy, jimž praskly vadné prsní implantáty, by mohly vyprávět. Dalším
paradoxem současné doby je stárnutí. Lidé touží dožít se co nejvyššího věku,
přitom se ale bojí stárnout. Zoufale se snaží projevy stárnutí zakrýt: botoxem,
plastickými operacemi, implantáty. Herečka Eva Vejmělková v jednom
rozhovoru řekla, že by si vrásky nikdy vyhladit nedala. Každá vráska je
vzpomínka, kus života. Jejím vyhlazením jako by si člověk nechal vymazat
paměť.
Nejsou určité bolesti přece jen „normální“?
Podle kolegy Šavlíka je vědecká medicína jen složitým, zdlouhavým a nákladným
potvrzováním pravdy lidových přísloví. Jedno takové říká, že člověk je zdravý,
když ho pokaždé bolí někde jinde. Jakmile bolest trvá déle nebo se opakovaně
objevuje na stejném místě, je potřeba ji řešit.
Lze psychosomatickým přístupem zabránit vzniku/rozvoji geneticky
podmíněných chorob (cystické fibrózy, Huntingtonovy choroby, svalové
dystrofie atd.) nebo jejich následky pomocí celostní medicíny alespoň
mírnit?
Všechno to jsou těžké, geneticky podmíněné a život ohrožující nemoci. V prvním
případě plic, ve druhém mozku, ve třetím svalstvu. Jejich vzniku psychosomatika
zabránit nemůže. Zásadní význam má specializovaná léčba. Komplexní přístup
ale může pacientovi pomoci se s nemocí vyrovnat, ovlivnit související podmínky
jeho života, poradit mu, jak se má v mezích možností udržovat v dobré fyzické
kondici, jaký má mít stravovací režim, pomoci mu řešit vztahové problémy a
zvládat stresující situace, které nemoc provázejí.
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Také se hodně doporučuje sportovat – běhat, jezdit na kole apod. Ale
pokud si představíme např. Moravskoslezský kraj, kde je inverze 360 dní v
roce, pak je nasnadě otázka, nakolik je takové běhání ještě prospěšné?
Pohyb je lék. Bez něj není ani zdraví ani život. Jde o to, aby pohyb člověka bavil,
byl pestrý, pokud možno pravidelný, přiměřený a odehrával se v příjemném
prostředí. To se o běhání v městském smogu rozhodně říci nedá. Spousta lidí
bohužel jinou možnost nemá. A jsme zase u konzumní pasti. Chceme mít stále
větší materiální komfort, více vyrábět, více spotřebovávat. Tím otravujeme
životní prostředí. Přitom bychom chtěli pít křišťálově průzračnou vodu, dýchat
čistý vzduch, být zdraví. Mít obojí současně ale nejde.
Mohu požádat svého praktického lékaře o vystavení doporučení na
vyšetření psychosomatikem?
Náš zdravotnický systém kategorii psychosomatiky prakticky nezná. Pojišťovny
ji ani nepodporují ani nehradí. Pan ministr Heger ji teprve loni v květnu zařadil
mezi oficiální specializační obory. Pozval mne tehdy na ministerstvo a zajímal se,
co vlastně psychosomatika je, jaký je její vztah k léčitelství, kdo by ji mohl
vyučovat. Krátce poté byl odvolán. Jeho iniciativa ale úplně nezapadla. Koncem
roku jsem z ministerstva dostal jmenovací dekret člena akreditační komise pro
psychosomatiku. To je velký posun. K realizaci je ale pořád hodně daleko.
Doporučujete prevenci ve formě očkování?
Pokud by medicína neobjevila očkování proti tuberkulóze, záškrtu, neštovicím,
obrně, černému kašli a dalším smrtícím chorobám, většina z nás by na tomto
světě vůbec nebyla. Jako otec tří dětí bych na sebe nikdy nevzal tu zodpovědnost,
že bych nenechal děti očkovat základním a ze zákona povinným očkováním.
Ohrozil bych tím nejen vlastní děti, ale i všechny ostatní. Takové očkování má
totiž smysl jedině tehdy, pokud je plošné. Mediálním kampaním vyzývajícím k
očkování proti sezónním chřipkám nebo virózám, jako byla nemoc šílených krav,
prasečí nebo ptačí chřipka, ale moc nevěřím. Je z nich příliš cítit tlak
farmaceutických firem. O snížení důvěryhodnosti takového očkování se hodně
zasloužili i představitelé zdravotnictví a politici. Nejvyšší hygienik ČR Vít, loni
policií obviněný ze zneužití pravomoci úřední osoby, před třemi lety národ
emotivně vyzýval k očkování proti prasečí chřipce. Pak se ukázalo, že sám se
očkovat nenechal. Ministryně zdravotnictví Jurásková se to snažila napravit a
nechala se očkovat za asistence televizních kamer. Prezident Klaus ostře
vystoupil proti povinnému očkování vojáků. Několik set tisíc vakcín, které
ministerstvo nakoupilo, nakonec přišlo vniveč. To je názorná ukázka, jak se to
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dělat nemá. Nikdo nemohl vědět, nakolik je hrozba prasečí chřipky reálná.
Otázkou je, jak se lidé budou po takové zkušenosti chovat, pokud se nějaká
opravdová hrozba objeví.
Uchování zdraví předpokládá málo stresu a negace. Zodpovědný přístup
občana předpokládá jeho informovanost pro případ správného rozhodnutí
u voleb. A informovanost v tomto směru bohužel nenahrává občanovu
zdraví, protože přináší mnoho negace. Mohl byste prosím poradit našim
čtenářům, jak být zdravým a současně zodpovědným občanem naší země?
Současný společenský systém, založený na individualizmu, dravosti, drancování
životního prostředí a neustálém ekonomickém růstu, je těžce nemocný.
Přitahuje arogantní, bezohledné, bezcitné a dravé jedince – psychopaty.
Výsledkem je celá řada krizí: ekonomická, finanční, ekologická, sociální, s nimi
spojená korupce, kriminalita, agresivita, alkoholizmus, toxikomanie. Všechny
tyto krize mají společného jmenovatele: iluzi neomezeného růstu. Tvrdit, že na
omezeném prostoru naší planety s jejími omezenými zdroji lze neustále více
vyrábět a více spotřebovávat, může jen politik, ekonom nebo blázen. Krize je
šancí na změnu. Je jen na nás, jestli se dál necháme manipulovat alkoholem a
mocí opilými politiky, nebo zda vezmeme zodpovědnost do svých rukou a
začneme stavět nový systém založený na spolupráci, ohleduplnosti, šetrnosti,
ochraně přírodních zdrojů a pochopení života v souvislostech. Systém, v němž
nadále neudržitelný růst nahradí pokojný nerůst, vnitřní sociální a kulturní
rozvoj. Tak, jak se o to snaží komplexní medicína. Pacient (občan) může
polykáním prášků (finančními injekcemi) potlačovat příznaky, léčit se až do
úplného uléčení. Nebo může porozumět informační hodnotě nemoci (krize) a
změnou chování vykročit na cestu k uzdravení. Rozhodnutí musí udělat každý
sám.
autor: MUDr. Jan Hnízdil

Plánované akce na měsíc červenec
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Návštěva ZOO
Výlet do Lidic
Výlety po okolí
Oslavy svátků narozenin
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Smečenská pouť
Kino
Pravidelné kroužky šikovných rukou, hudební kroužek

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Anenská pouť ve Smečně
Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy, návštěvou kavárny,
cukrárny, apod.
Výlet do Rakovníka za účelem návštěvy koupaliště
Výlet do Prahy za účelem návštěvy Letiště
Výlet do Srb spojen s procházkou a návštěvou restaurace
Celodenní výlet do Teplic
Výlet na Bucek za účelem koupání
Diskotéka v DPL Smečno
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy
ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
14. 7. 2015 – CESTOMÁNIE- Husitství
21. 7. 2015 – CESTOMÁNIE- Co jíme?
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28. 7. 2015 – CESTOMÁNIE- Významné osobnosti
Felinoterapie
Anenská pouť ve Smečně

Naše akce v červnu
Červnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Měsíc červen v CHB
Měsíc červen nám utekl jako voda. Počasí bylo pěkné slunečné, ale také
foukalo a pršelo. Vycházky do města a po okolí to vše dle počasí a při několika
opravdu hodně letních dní příjemné posezení v chládku před bytem. K osvěžení
chlazené nápoje a ovoce.Tento měsíc proběhl 4. ročník Lyry, kde letos vystoupila
i sl. J. Šolcová a Anna Šlesingrová, s pěveckým kroužkem. Sl. Šlesingrová také
byla zařazena do soutěže v malování, kde také uspěla. Počasí nám tento den
opravdu velmi přálo a všechny slečny byly spokojené.
Výlet na Kladno byl nejen procházkou a návštěvou zámeckého parku, ale jeho
součástí byl také oběd a nákupy. Počasí bylo perfektní a spokojenost velká.
Několikrát jsme si za odměnu a na osvěžení koupili zmrzlinu, jak točenou tak
kopečkovou a ve Slaném je opravdu výtečná.
Sl. Plecitá navštívila pedikúru, aby se jí lépe běhalo.
Sl. Benešová ukončila úspěšně první ročník školy.
Tento měsíc nás opět navštívila paní Jana, která navštěvuje naše slečny a vytváří
s nimi krásné korále, náhrdelníky nebo jen náramky. Vždy má každá co si vybere
a sama si vytvoří za pomoci paní Jany. Takto strávené odpoledne je velmi
příjemné pro nás všechny. Hezky si popovídáme a čas nám příjemně uteče.
Za chb – 3 – Vlčková, 2015
Výlet do Prahy
Jedno všední odpoledne jsme se vypravily na krátký výlet rovnou do
Prahy. Autobus nás dovezl pro nás na novou konečnou na nádraží Veleslavín.
Chtěly jsme se podívat na nové stanice metra. Přístup přímo na nástupiště pro
nás hůře chodící pohodlně zvládne šikovný výtah bez přestupování. Dominantou
stanice jsou ručičkové nástěnné hodiny, které symbolizují spojení stanice metra
a železnice. Stanice je novým hlavním přístupovým bodem na Letiště Václava
Havla a nachází se u ní autobusový terminál. Stanice je umístěna pod povrchem
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v hloubce 19,4 metru. Pak jsme dojely na konečnou metra Nemocnice Motol,
která je jedinou hloubenou stanicí na novém úseku a jako jediná je osvícena
denním světlem. Na vestibul, který je unikátně umístěn pod úrovní nástupiště,
přímo navazuje podchod směřující k Fakultní nemocnici Motol. Stanice
se nachází v hloubce pouhých 5,6 metrů pod povrchem a délka stanice
je 160 metrů. Metro se nám líbilo a díky bezbariérovému přístupu nás tak při
naší další návštěvě doveze do našeho cíle. Zpáteční cesta autobusem proběhla
nějak rychleji a tak jsme za chvíli zas odemykaly dveře od bytu.
Postřehy klientek bytu Slaný 2 zaznamenala Milfaitová
Červenec v CHB Slaný
V pátek na náměstí ve Slaném probíhal přímý přenos rádia ,,REGION.“Kde
jsme my klientky CHB 1 nemohly chybět. Shlédly jsme všechny vystoupení,
nechaly si podepsat fotografie Ivanky Deváté, Ivony Přenosilové, Martina
Zmožka, se kterým jsme si i zazpívaly známé písně a i se s námi někteří vyfotily,
takže máme krásnou památku. Nic netrvá věčně, hlavně příjemné chvíle utíkají
rychleji, jak se zdá a odpoledne bylo pryč a nám nezbylo nic jiného, nežli se těšit
na sobotu, kdy se konala výstava drobného zvířectva. Po obědě jsme se oblékly a
procházkou vyrazily směr modelářské středisko…Prohlédly jsme si všechna
zvířátka, králíky co skákali přes překážky a vše zakončili posezením u stánku
s klobásami a pivečkem. Byl to opět jeden z mnoha hezky strávených víkendů
mimo nákupní OC apod.
Klientky CHB1 Slaný
Sběr květů Bezu černého
Stejně jako loni i letos jsme se vydali na
procházku za účelem sběru černého bezu na
výbornou bezovou šťávu, ale také na sušení. Černý
bez je jednou z nejoblíbenějších bylin našeho
lidového léčitelství. V zimě z usušených kvítků bezu
děláme chutný čaj, který nám pomohl z nejednoho
nachlazení. Šťáva nám také moc chutná, za horkých
letních dnů zažene žízeň.

9

OSLAVY 730 LET OBCE HŘEBEČ
Obec Hřebeč v měsíci červnu slaví 730 let. V sobotu 21. se uskutečnila
velká slavnost a zároveň proběhlo setkání rodáků. Obec Hřebeč neponechala nic
náhodě a připravila pestrý program jak pro své občany, tak pro rodáky, kterých
se sešlo velmi hodně. Oslav jsme se zúčastnili a byli jsme překvapeni, co všechno
obec pro své občany připravila. Vyžití bylo jak pro malé, ale i starší občany. Den
začal na náměstí Draha, proslov měl p. starosta a velkolepá akce mohla začít.
Bylo velmi hezké vysvěcení obecní vlajky, navštívili jsme zdejší hasičskou
zbrojnici a přemístili jsme se na nově upravené hřiště. Zde se o zábavu postarala
hudební skupina Starej pán a vystoupil rodák J.Oplt, který úžasně zahrál na
harmoniku. Samozřejmě, že jsme si nenechali ujít lákavé občerstvení, velmi
spokojený s krásně prožitým odpolednem jsme se vydali domů.
Za CHB Hřebeč Míčková
Dovolená Úštěk
Úštěk a jeho zajímavosti. Část obyvatelstva je tradičně zaměstnána v
zemědělství, rozšířena je drobná kovovýroba, hlavně
výroba nábytku, neustále se však snižuje rozsah textilní
výroby. Na významu postupně získává sektor služeb,
zejména v návaznosti na rozvíjející se turistický ruch.
Přesto je nezaměstnanost na Úštěcku poměrně vysoká.
Město je zřizovatelem mateřské školky a Základní
školy, která rovněž obhospodařuje Dům dětí a mládeže.
Zřizovatelem Základní školy praktické je krajský úřad
Ústeckého kraje. O kulturní vyžití dětí se stará pobočka
Základní umělecké školy v Litoměřicích. Městské kino
je určitým centrem kultury. Kromě filmových
představení se zde konají koncerty či školní akademie. Kulturní dům slouží
zejména
k
pořádání
plesů
a
tanečních
zábav.
V době turistické sezóny vystavuje svá díla v unikátních prostorách Pikartské
věže řada výtvarníků. Celoročně je otevřena soukromá Galerie U brány v ulici l.
máje. Obchody a restaurace jsou soustředěny převážně kolem jezera Chmelař a v
samotném městě.
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Klientky na dovolené
Ještě
než
začala
sezóna, vyrazily jsme
s dalším bytem na
dovolenou. Klientky
byly natěšené už od
rána. Z domova jsme
vyrazily
dříve,
abychom
v klidu
došly na vlakové
nádraží.
Vlak
odjížděl přesně. Ve
vlaku se klientky
bavily, jaké to bude
na Úštěku, zda nám
vyjde počasí.
Po příjezdu do Úštěku jsme vyrazily na předem
domluvený pozdní oběd. Po dlouhém čekání na zavazadla jsme se konečně
mohly ubytovat. První dva dny nám nepřálo počasí, a proto jsme se zabavily ve
společenské místnosti, kde jsme si krátily dlouhou chvíli různými společenskými
hrami. Po umoudření počasí konečně bylo možné navštívit historickou část
města Úštěk. První, co nás po příchodu do města zaujalo, byla nově
zrekonstruovaná synagoga, ve které se nacházela škola s malým bytem pro
učitele. Po návštěvě synagogy jsme navštívily galerii, kde byly obrázky známých
českých herců a zpěváků, například Karla Gota, Františka Ringo Čecha, atd. Na
závěr jsme navštívily několik obchůdků se suvenýry.
Historické centrum města
Úštěk. Dovolená se všem
zúčastněným líbila, tak
moc, že by si dovolenou
rády zopakovaly i příští
rok.

Za chráněné bydlení
napsala Chvapilová
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Červnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Smečenská Lyra
Dne 17. června 2015 proběhl čtvrtý ročník festivalu - „Smečenská Lyra,“
který se uskutečnil v areálu zámeckého parku pod záštitou radní pro oblast
sociálních věcí Středočeského kraje Emilie Třískové. V rámci soutěžního
programu zde klienti předvedli svoje hudební, divadelní umění z různých
sociálních zařízení Středočeského kraje. Výkony ohodnotila odborná nezávislá
porota v čele s herečkou Klárou Cibulkovou. Všichni účastníci pojali vystoupení
velice zodpovědně, tudíž všechna byla velmi pěkná. Všem patří velký potlesk.
Kulturní program byl dále obohacen nejen vystoupením žáků ze Základní školy
Smečno, ale i vystoupením klienta z Domova seniorů. Po skončení soutěžního
programu opětovně zahrála bigbeatová skupina „All Right Band.“ Závěrem je
třeba konstatovat, že festival se stal jakousi tradicí, o kterou je čím dál větší
zájem. Což nám přináší velkou radost!
za poskytovanou službu –
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Výročí
Brožíková Ludmila – 86 let
Fikrlová Zdeňka – 87 let
Járová Anna – 88 let
Kajzrová Vlasta – 88 let
Opálková Helena – 80 let
Ottová Květoslava – 86 let
Pecková Anna – 78 let
Podrácká Helena – 75 let
Škarvadová Božena – 92 let
Veselá Marie – 85 let
Čambálová Světlana – 52 let
Čurdová Marie – 76 let
Chlád Stanislav – 61 let
Kejřová Miluše – 40 let
Kocábek František – 62 let
Kopáček Josef – 61 let
Musil Jaroslav – 78 let
Potluková Soňa – 65 let
Dočekal Zbyněk – 52 let
Gabrišová Jana – 49 let
Kohout Miroslav – 62 let
Plecitá Marie – 61 let
Prokůpková Olga – 59 let
Schweinerová Marie – 52 let

DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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