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Milí čtenáři, 

dovolím si v závěru roku 2021 (úvodník píši 29. prosince) popřát všem – 

klientům a zaměstnancům i jejich blízkým v novém roce 2022 hodně zdraví, 

spokojenosti a štěstí. Rovněž bych touto cestou chtěla poděkovat všem 

zaměstnancům za jejich práci, která byla zejména na počátku roku velmi složitá. 

Věřím, že v příštím roce nás výzvy v podobě karantén a izolací už nečekají 

a epidemická situace bude jen lepší.  

V průběhu roku 2022 by se mělo uskutečnit několik investičních akcí, které tak 

trochu znepříjemní život klientům a zaměstnancům, například hlukem, prachem 

a jinými nečistotami. Konečně by měla být zahájena rekonstrukce elektrických 

rozvodů v budově A, kde čekáme na projekt a jeho schválení, poté bychom 

celou budovu vymalovali. Opraví se i fasáda na 

Zámečku a čistička odpadních vod…nebude toho 

málo.  

Ke správné zimě patří sníh. 

Martin na bílém koni měl 

sice letos trochu zpoždění, 

ale přeci jen se nakonec 

dostavil a pěkně nám 

vyzdobil park. Letos 

v únoru byla zima ještě 

hezčí, sněhu bylo o mnoho centimetrů více, a tak covid necovid přála zima 

lyžařům (tedy zejména těm na běžkách, protože vleky byly zavřené). Taky Vám 

připadá, že když jsme byli mladší, bylo sněhu víc  

a byl bělejší?  :) 

Krásný rok plný spokojenosti, klidu a pohody přeje  

                                                         Lenka Antolová, ředitelka 

 



Blahopřejeme 
klientům, kteří v uplynulém období oslavili svá životní jubilea. 

 

 

Šutovec František 

Vondráčková Marie 

Charousová Jana 

Štěrba František 

Šímová Margita 

Klímová Anna 

Bretschneiderová Věra 

Tomsová Věra 

Vohánková Marie 
 



Návštěva retromusea Cheb 

S klienty jsme 

zavzpomínali jak 

vypadala 60.,70. a 

80. léta dnes již 

minulého století. 

 

Jaký byl 

oblíbený 

nábytek, 

automobily, 

hračky, knihy, 

obrazy, nádobí i 

oblečení. 



A nesmělo chybět ani něco dobrého na zub. 



V rámci projektu Akademie umění a kultury pro seniory navštěvujeme 

s našimi klienty ZUŠ v Kynšperku nad Ohří. 

Pod vedením p. uč. Pavly Křížkové si naši senioři zkoušejí různé výtvarné     

techniky a práci s keramickou hlínou. 

Co dokáží šikovné ruce 



 

 

A na našich klientech je vidět, že 

jsou i spokojení a šťastní. 

 

Motto: Dělat, co máš 

rád,     znamená být 

svobodný. 





Výletíme za každého počasí 

I přes nepřízeň počasí, jsme odvážně vyrazily na prohlídku kláštera Teplá a 

když už jsme byly nedaleko, nešlo se nezastavit i na procházku po 

mariánskolázeňské kolonádě s teplou oplatkou v ruce. 



Ze zimy šup do 

tepla na dobrý 

oběd a lahodný 

mok k zapití. 



Mik, Miku, Mikuláš…. 

                  

                                      I k nám přišel hledat plášť  







Tradiční předvánoční 
koncert v kynšperském 
kostele 
 

Krátce před Vánoci se po loňské pauze uskutečnil v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Kynšperku nad Ohří již tradiční předvánoční koncert kapely 

Šarkani. Kapela ve složení Marek Bubenčík, Miluška Pospíšilová, Vojta Sivák, 

Milan Bubenčík, Ivan Ferenc a Tonda Pospíšil představila ze svého repertoáru 

jak tradiční vánoční písně, tak písně Karla Gotta nebo Mariky Gombitové. 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízením vlády s ní 

související se v kostele nemohlo sejít více nežli sto lidí. Zájem o vyslechnutí 

koncertu byl však mnohem větší, a tak kapela neváhala, a uspořádala koncerty 

hned dva. Po skončení prvního se tak diváci v kostele vyměnili a koncert se 

uskutečnil znovu pro druhou část publika, která se na koncert těšila. 
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O nazvučení a nasvícení kostela se postarali František Kuneš a Radek Bělina 

a nutno říci, že se jim to náramně 

povedlo – atmosféra byla krásná. 

V rámci koncertu se – též tradičně 

– konala i sbírka pro pomoc našim 

Sociálním službám na aktivizaci 

klientů. Vybíralo se dobrovolné 

vstupné, prodávaly vánoční 

výrobky nebo kalendář „Řekni to 

očima“ na rok 2022. 

Během koncertu vystoupila též 

paní ředitelka Lenka Antolová, 

která všem popřála krásné vánoční 

svátky, poděkovala za podporu 

našich Sociálních služeb a společně 

se všemi si popřála, aby rok 2022 

byl lepším, nežli uplynulý rok 

2021. 

Věříme, že těm z vás, kteří se 

koncertu účastnili, se koncert líbil a 

navodil jim tu správnou vánoční atmosféru. Již nyní se těšíme na další 

společná setkání s vámi u dalších vystoupení, koncertů a písní, které nerezaví. 

Přemysl Vavroušek 



Vánoční přípravy v plném proudu 

 



A už se zase těšíme na ježíška... 





Děti ze ŠD potěšily naše klienty krásným vánočním přáním. 





A ozdobily pro klienty vánoční stromek. 

Moc děkujeme  



„Kouzlo Vánoc neslyšné. Neslyšíte ho, ale cítíte. Znáte ho a věříte v něj.“                    

Kevin Alan Milne 

            



A Tady bylo cítit kouzlo Vánoc všude  



 

 

 

Vánoční vzpomínání 

Bajgarová Viera 

 

Vánoce, Vánoce přicházejí v písničce se zpívá 

a nám do Štědrého dne jenom pár dní zbývá. 

Jen v našich vzpomínkách sníh  pole, louky a střechy  

domů kryje a na okna domů mráz bílé květy vykresluje. 

A copak na Štědrý den? To vskutku není jenom sen, 

do třpytivé krásy po setmění na ztmavlé obloze hvězdy září 

a bledý měsíc je  jako pastýř ovečky doprovází. 

Ve světnicích se vánoční stromky pro radost dětí 

i dospělých rozzařují,  

pod nimi zabalené dárky se až po večeři předávají. 

Tomu, kdo uvidí hvězdičku, když rozkrojí jablíčko  

dle pověsti přinese rok zdravíčko. 

Náš soused - muzikant, když šestá hodina odbije 

venku všem pro radost na pozoun krásně „Tichou noc“ 

zahraje. 

Ačkoliv letošní vánoce nemají být bílé, 

přeji všem lidem dobré vůle chvilky milé, 

pohodu, lásku, mír v duši a klid, 

aby nejen o svátcích měli šťastni být. 


