
Milí čtenáři, 

máte před sebou červnové číslo Zvonku, čas letí rychleji, než bychom si přáli. 

Začínají prázdniny, dovolené, horké dny, koupání, spousta dobrot … Bez 

omezení, která byla vloni, chutná letní čas mnohem lépe! 

Na začátku léta a samém konci školního roku se nám 

za spolupráce dětí z místní družiny pod vedením paní 

Soukupové povedlo krásně rozveselit park barevnými 

kameny. Ta tam je jeho mírná ponurost, z různých míst 

parku na nás vykoukly velké, menší i nejmenší kameny 

s obrázky duhy, srdíček, zvířat ... Díky pracovníkům 

údržby tak mohly své místo najít i ty největší kameny, 

samy bychom je na místo nedovezly… 

Vbrzku se dočká opravy i podlaha zvoničky a bude znovu možné ji bez omezení 

užívat. Do budoucna se chystá akce, která přinese trochu nepohodlí. 

Rekonstrukce elektrických rozvodů v pavilonu A nebude jednoduchá, navíc se 

nám příprava projektové dokumentace zkomplikovala změnou požárního 

zákona. Ale zakončíme něčím pozitivnějším – Prostřední a Horní domov se 

dočkaly nových kuchyní! A až po akci s elektřinou ještě všude vymalujeme, 

bude nám tady, v hezčím prostředí, zase o něco lépe. 

 

Přeji nám všem krásné dny, příjemně strávenou dovolenou, pohodu a spoustu 

radosti.   

                                                                                                                             

                                                                                                                            

Lenka Antolová, ředitelka 

 

 

 



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

Stubnerová Terezie 

Stonavská Jiřina 

Gyárfas Josef 

Brandlová Helena 

Trepáková Ladislava 

Kučerová Ilona 

Vaněčková Miluška 

Zbudilová Zuzana 

Paní Vaněčková Miluška oslavila 

krásných 95 let. 



Pan Gyárfas Josef oslavil krásných 90 let. 

Paní Stubnerová oslavila krasných 90. let. 



Paní Brandlová oslavila své krásné 90. narozeniny. Pálení čarodějnic... 



Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic. Po 

celé republice se rozhoří tisíce ohňů, a tak i u nás se naši klienti a děti ze ZŠ 

Kynšperk sešly, aby se ochránily před čarodějnicemi a užily si opékaní vuřtů a 

zábavy. 

Sousedská kafírna v 

Ovesných Kladrubech 

Již podruhé jsme měli příležitost vzít 

klienty do Ovesných Kladrub k paní 

Jiřince Vladařové, která pro nás vždy 

připraví výborné pohoštění a zábavné 

ruční práce, které naše klientky velmi 

baví a po každé si to skvěle užijí.  



….tentokrát plnily ručně šité panenky ovčím rounem a směsí bylinek pro 

lepší spánek... 

….a i se odměnily za dobře odvedenou práci.  

Kdyby tisíc klarinetů 

 

V dubnu si naši klienti užili muzikálové vystoupení v Chebu. Byl to pro ně 

velký zážitek. 



Mezigenerační setkání 

- mezigenerační setkání mají naši klienti velmi rádi. Tentokrát se klienti 

setkali s dětmi ze školní družiny z Kynšperku nad Ohří a společně malovali 

kameny, aby jimi mohli ozdobit náš park. 

Lázeňští šviháci I. -  Františkovi Lázně 



Mezi symboly Františkových Lázní patří Františkův pramen. V roce 1923 

sochař Adofl Mayerl vytesal parkovou plastiku malého chlapečka s rybou, jako 

symbol plodnosti. Povídá se, že každá žena, která se dotkne palce levé nohy 

sochy, do roka otěhotní.  

Tak budeme doufat, že to je 

opravdu jen pověra :). 

Ty naše 

dobroty. 

Bez nich to 

ani nejde. 



Lázeňští šviháci II. - Mariánské Lázně 

Hledání 

kosmonauta.  

Kdo ho vidí? 



...a stále se něco děje  

výstava v Sokolově a  návštěva 

cukrárny 

rebarborová sezóna zahájena  

strom  

přání  



tvoření životní 

osy 

vystoupení  

p. Homolky 

Zámek Chyše 

- v červnu naši klienti vyjeli na výlet do Chyše, měli jsme domluvenou 

prohlídku, kterou jsme si velmi užili. Zámek proslavil Karel Čapek, který ho 

zvěčnil ve svých dílech Krakatit, nebo Věc Makropolus. Součástí zámku je 

krásná zámecká zahrada, pivovar a restaurace, kde si klienti pochutnali na 

výborném obědě. 



Narozeninová kavárnička. 


