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Vážení čtenáři,

Setkání zaměstnanců
Stalo se již téměř tradicí, že Centrum sociálních
služeb Děčín, p. o. pořádá každoročně „Setkání
bývalých i současných zaměstnanců“.
Jinak tomu nebylo ani v tomto roce. Setkání se
uskutečnilo 4.2.2011 od 17.00 hodin v hotelu Česká
Koruna v Děčíně I. V úvodní řeči přivítala ředitelka
naší příspěvkové organizace PhDr. Jana Skalová
všechny přítomné včetně hostů z odboru sociálních
věcí a zdravotnictví statutárního města Děčín.
Ocenila náročnou práci všech zaměstnanců a
popřála jim hodně pracovních a osobních úspěchů.
Poté se již všichni věnovali volné zábavě.
-mk-

po 3 měsících se vám dostává do
rukou další číslo čtvrtletníku Centra
sociálních služeb Děčín, p.o.
Letošní „jarní“ vydání CSS listů
vychází v době, kdy se kvapem blíží
nejvýznamnější křesťanský svátek - Velikonoce.
V době předkřesťanské slavili naši předkové
příchod jara a s ním i zahájení zemědělských prací.
Nastává tak příjemné roční období plné optimismu,
které se promítá i do našeho čtvrtletníku.
Jak jste již na první pohled zjistili, ve srovnání
s předchozími výtisky se letošní „jarní“ vydání CSS
listů od těch předchozích v něčem liší.
V prvé řadě jsme se rozhodli pozměnit grafickou
úpravu periodika. Texty členíme nově do sloupců a
články přispívatelů opatřujeme krátkou signaturou.
Signaturou z toho důvodu, že chceme, aby se o
autorech jednotlivých, po obsahové stránce
hodnotných článků, vědělo. V této souvislosti
zůstává naším přáním, aby se na obsahové stránce
CSS listů podílelo co nejvíce osob. To, co zde
zaznělo o textech, platí obdobně i o fotografiích. I
na povrchu jednotlivých snímků můžete nalézt
informaci o autorovi, který je pořídil.
Letošním prvním číslem vstupuje časopis naší
příspěvkové organizace již do třetího ročníku.
Poněvadž se ale tato skutečnost z jednotlivých
výtisků zjistit nedala, přistoupili jsme nově
k vyznačování tohoto údaje. Věřím, že se provedené
změny setkají u našich čtenářů s pozitivním
ohlasem.
Jak již zaznělo výše, Velikonoce jsou velmi
významným křesťanským svátkem. Proto bych ráda
touto cestou popřála všem zaměstnancům a
klientům jeho krásné a spokojené prožití.

Foto: V. Vainerová

Atmosféra na setkání zaměstnanců

PhDr. Jana Skalová
ředitelka

Foto: M
Foto: M. Kubát
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připomeňme celkově zhoršený technický stav
objektu Domova pro seniory, ke kterému
významným způsobem přispěla i letošní zima.
V rámci návštěv jednotlivých objektů byly
náměstkyni primátora sdělovány i informace o
poskytovaných sociálních službách, příp. byly
zodpovídány dotazy. Cílem vzájemné komunikace
všech zúčastněných osob, na níž se za Centrum
sociálních služeb Děčín vedle ředitelky Jany
Skalové podíleli i vedoucí jednotlivých středisek,
bylo seznámit náměstkyni primátora s podmínkami,
za nichž dochází k poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci.
Praktická obhlídka objektů jednotlivých středisek,
včetně jejich vybavenosti, pak demonstrovala rozsah
a úroveň poskytovaných služeb v rámci města. A co
z toho vyplynulo pro Centrum sociálních služeb
Děčín, p. o.? I když je stále co napravovat a
zlepšovat, rozhodně se není za co stydět.
-mk-

Návštěva z magistrátu
V průběhu měsíce ledna 2011 navštívila
jednotlivá střediska Centra sociálních služeb
Děčín, p. o. náměstkyně primátora statutárního
města
Děčín
Mgr.
Hana
Cermonová.
V doprovodu ředitelky PhDr. Jany Skalové, příp.
vedoucí ekonomického úseku Dany Škodové, se
paní náměstkyně měla možnost seznámit s
technickým stavem a vnitřním vybavením
objektů a rozsahem a úrovní poskytovaných
služeb.

Personální změny u naší organizace
S příchodem roku 2011 nastaly u Centra
sociálních služeb personální změny, o nichž
bychom vás rádi na tomto místě informovali.
K 1.1.2011 nastoupil na pracovní pozici
projektový
manažer
a
tiskový
mluvčí
Bc. Milan Kubát, Ing. Ivana Baudischová plní úkoly
organizačního pracovníka. Kromě toho je zmocněna
za organizaci vykonávat opatrovníka. Ke stejnému
dni byl jmenován do funkce vedoucí střediska č. 3
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Bc. Roman Horn. Středisko vzniklo sloučením
středisek č. 3 a 4. Na středisku č. 2 zahájila činnost
fyzioterapeutka paní Alena Kotalíková.
Ke dni 4.2.2011 byl jmenován do funkce
vedoucí střediska č. 2 Domov pro seniory
Bc. Jiří Hatlapatka.
Dne 22.2.2011 se ujala funkce vedoucí
ekonomického úseku Vladimíra Chmelařová. Ve
funkci vystřídala Danu Škodovou, která odešla na
mateřskou dovolenou.
-jp-

Foto: M. Kubát

Při prohlídce Azylového domu pro muže a matky s dětmi

Při návštěvách jednotlivých objektů měla Hana
Cermonová možnost si mimo jiné prohlédnout i
některé nově zrekonstruované prostory Azylového
domu pro muže a matky s dětmi, upravenou zahradu
Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Boleticích nebo pergoly a altán umístěné na
pozemcích Domova pro seniory. Tyto, bezesporu
hmatatelné úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout
v uplynulých měsících a letech, jsou do jisté míry i
odrazem dobré činnosti celé naší příspěvkové
organizace. Na druhou stranu nebylo možné
přehlédnout některé nedostatky, které ztěžují
poskytovaní služeb. Za všechny na tomto místě

Na základě uveřejněné výzvy získalo k dnešnímu dni
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. darem 31
oken pro objekt Domova pro seniory v Děčíně. Cena
jednoho okna činí 9460 Kč vč. DPH. Vyměněno
bude postupně všech 150 oken. Bližší informace je
možné získat na telefonních číslech 412 502 130
nebo 412 502 125.
-mk2
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Začátek roku v Domově pro seniory

Josefská hudební zábava
V polovině března (16.3.) jsme pro klienty
Domova pro seniory uspořádali Josefskou
hudební zábavu, která byla určena nejen pro
oslavence tohoto jména, ale pro všechny
obyvatele Domova pro seniory.
Stěžejním bodem programu bylo jednoznačně
vystoupení hudební skupiny B PLUS, která všem
Josefům a Josífkům zahrála k poslechu a tanci ty
nejoblíbenější skladby. V uměleckém podání dvojice
hudebníků tak zazněly mimo jiné známé „lidovky“
Vysoký jalovec, Do lesíčka na čekanou nebo Na
Šumavě je dolina. Naopak známé interprety Věru
Martinovou, Pavla Nováka nebo Paula Anku
připomněly písně Malý dům nad skálou, Nádherná,
Diana. Uspořádání Josefské hudební zábavy se u
klientů setkalo s velkým ohlasem, což dokládá i
vysoká účast. Strávit odpoledne při hudbě se
rozhodlo 40 seniorů, a to jak z úseku Kamenická, tak
i Krásnostudenecká. Prostory jídelny se tak podařilo
zaplnit do posledního místečka. O úspěšnosti akce
svědčí i skutečnost, že se po dlouhé době několik
klientů spontánně ,,vrhlo“ do tance.
-dh-

První čtvrtletí roku 2011 bylo v Domově pro
seniory v Děčíně bohaté na nejrůznější
akce, jejichž konání nepřekazilo ani chladné
zimní počasí.

Foto: D. Hornová

Při hře „Člověče, nezlob se“

Nad rámec standardního týdenního programu
volnočasových aktivit se v průběhu měsíce ledna
mohli klienti zúčastnit např. turnaje ve společenské
hře „Člověče, nezlob se“ nebo si v podání
pěveckého sboru 21 žáků ZŠ Kamenická
vyslechnout krásné lidové písně. Zajímavé aktivity
byly pro klienty Domova pro seniory připraveny i
na měsíc únor.
Bezesporu nejzajímavější akcí byl již tradičně
maškarní rej, kterého se v bohatě vyzdobené jídelně
zúčastnilo 36 klientů. I když v tomto roce příliš
masek k vidění nebylo, panovala v jídelně dobrá
nálada. O tu se z velké části postaralo hudební duo B
PLUS, v jehož podání zněly více než hodinu
populární i lidové písně. Řada z těchto písní zřejmě
vyvolávala u klientů milé vzpomínky, což se dalo
vytušit z tichého prozpěvování známých melodií.
Maškarní rej, v jehož rámci v uplynulých letech
vystoupily se svým programem děti z mateřských a
základních škol nebo hudební skupiny, se tak vydařil
i v tomto roce. V závěru února mohli klienti
Domova pro seniory vyzkoušet své štěstí při hře
Bingo.
Příchod prvních slunečných jarních dnů byl
doprovázen novými aktivitami, které měly zpestřit
život klientů našeho Domova. Svůj účel určitě
splnilo vystoupení pěveckého sboru dětí z Mateřské
školy Děčín II. Liliová i opakování hry Bingo.
Velký úspěch zaznamenala Josefská hudební
zábava, na níž k tanci i poslechu zahrálo duo B
PLUS. Podrobnosti k této akci přinášíme
v samostatném článku.
-dh-

Nejbližší akce
Velikonoční prodejní výstava (15.4.)
Hudebně zábavný pořad (18.4.)
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Bez třešničky na dortu

kterou musí modely z hlíny
schnout, je individuální a závisí
V úterý 29.3.2011 v 17.00 hodin se uskutečnila slavnostní vernisáž
na použitém materiálu a velikosti
V. ročníku výtvarné soutěže nazvané „STOPY A OTISKY“.
modelu.
V případě
našeho
«Zrození» se jednalo asi o 14
dnů. Poté jsme model umístili do
vypalovací pece a vypálili ho při
teplotě 900ºC tzv. na střep. To ale
ještě není všechno. Aby vypálený
Bez třešničky na dortu
střep ožil, je třeba mu dodat
V úterý 29.3.2011 v 17.00 hodin se v prostorách vegetariánské
odpovídající povrchovou úpravu.
restaurace Kašmír v Anenské ulici v Děčíně uskutečnila slavnostní
Té jsme docílili pomocí burelu,
vernisáž V. ročníku výtvarné soutěže nazvané „STOPY A OTISKY“.
který slouží mimo jiné i k barvení
skla a keramiky. Nakonec musel
povrchově upravený střep ještě
jednou do vypalovací pece.
Teprve po jeho vyjmutí již bylo
možné hovořit o skutečném
«Zrození», které si mohou
návštěvníci výtvarné soutěže
Foto: M. Kubát
prohlédnout.“
Vzhledem
k tomu,
že
Plastika „Zrození“
slavnostní vernisáž byla spojena i se slavnostním
Výstavu, do které svými pracemi přispělo mnoho vyhlášením vítězů, byli vítězové v jednotlivých
soutěžících,
uspořádalo
občanské
sdružení kategoriích známi ještě v tento den. V kategorii
Slunečnice. Tématem soutěže bylo jakékoliv
vyjádření pocitů ve spojení s myslí, srdcem, zemí,
předměty kolem sebe a detaily života klientů. Tyto
pocity se samozřejmě dočkaly i svého „zhmotnění“,
a to v podobě kreseb, koláží nebo keramických
plastik, kterých bylo možné ve výstavních
prostorách vidět více než šest desítek.
Každoročně, a ani letošní rok není výjimkou, se
výtvarné soutěže se svým uměleckým dílem
zúčastňují klienti Centra sociálních služeb Děčín.
Pro tento rok naši příspěvkovou organizaci v soutěži
zastupovali klienti ze střediska č. 3 Služby pro osoby
se zdravotním postižením. Konkrétně se jednalo o
úseky Domovů pro osoby se zdravotním postižením
Domino a Horní Žleb. Pod odborným vedením
pracovníka v sociálních službách Drahoslavy
Trýznové vytvořili Honza a Edita pro účely soutěže
umělecké dílo nazvané „Zrození“. Vzhledem
k tomu, že námět i umělecké provedení plastiky jsou
velmi originální, zeptali jsme se Drahoslavy
Trýznové na některé podrobnosti, které zrod
uměleckého díla přibližují. K tomu nám paní
Drahoslava řekla: „Návrh na vytvoření plastiky
«Zrození» vzešel ze společného úsilí klientů a
odborného pracovníka. Než ale byl umělecký
předmět této velikosti a provedení zcela dokončen a
umístěn na výstavu, bylo třeba mu věnovat hodně
Foto: M. Kubát
času. Jen několik hodin trvá jeho vymodelování z
hlíny, pak musí hotový model schnout. Doba, po
Keramická dílna v DOZP Domino
4
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V rámci volnočasových aktivit se tak klientky učí
např. prát prádlo, žehlit, uklízet pokoj, ukládat
osobní věci do skříní, vařit. A právě vaření patří
mezi velmi navštěvované aktivity.

„skupinová díla“, v níž mělo své zastoupení i
Centrum sociálních služeb Děčín, se na prvém místě
umístili klienti z Ústavu sociální péče Háj u
Duchcova. Plastika „Zrození“ se sice neumístila,
nicméně v soutěži se neztratila. Účast v soutěži pak
velmi dobře vystihl vedoucí střediska č. 3 Roman
Horn, který řekl: „Myslím, že není třeba nijak zvlášť
připomínat, že naší snahou nebylo v soutěži obsadit
první místo, ale zúčastnit se. Již samotná účast a
hlavně výtvarná činnost mají svůj hlubší smysl. U
našich klientů zejména platí okřídlené rčení, že i
«cesta může být cílem». Těšíme se tedy už ze
samotné účasti v soutěži. A případný úspěch? Ten by
pro nás byl «třešničkou na dortu», kterou bychom
naše úsilí ozdobili.“
Na závěr již jen dodáváme, že vystavená výtvarná
díla si budou moci návštěvníci restaurace Kašmír
prohlédnout až do konce dubna 2011.
-mk;rh -

Foto: L. Kremlíková

I krájení brambor je důležité

Aktivity a samostatnost

Doposud klientky pod odborným vedením
připravovaly pouze pokrmy studené kuchyně. To by
se ale mělo změnit. „V únoru letošního roku jsme
získali od Náboženské obce Církve československé
husitské v Děčíně sponzorský dar ve výši 32.660 Kč,
který bude věnován na nákup kuchyňské linky a
příslušného vybavení“ řekl vedoucí střediska Roman
Horn. „Díky štědrosti našeho sponzora, jemuž touto
cestou velice děkujeme, se budou moci klientky
zabývat i přípravou teplých pokrmů“ dodala Lucie
Kremlíková, vedoucí výchovně terapeutického
oddělení, která se již teď společně s ostatními
zaměstnanci těší na nevšední zážitky. V rámci
volnočasových aktivit lze s klienty nacvičovat i
další, z hlediska sociálního začleňování, velmi
důležité situace.
Dne 5.4.2011 se zaměstnanci výchovně
terapeutického oddělení zaměřili na vysvětlení
procesu manipulace s občanským průkazem.
Klientky se v prvé řadě seznámily s občanským
průkazem jako dokladem totožnosti, poté jim byl
vysvětlen postup při prokázání totožnosti. Na závěr
volnočasové aktivity se měly možnost vyjádřit
k otázce, zda chtějí mít svůj vlastní občanský průkaz
při sobě. Svého zákonného práva se nakonec
rozhodlo využít 8 klientek.
-lk;mk-

O podmínkách, za nichž je fyzickým osobám v
nepříznivé sociální situaci poskytována pomoc a
podpora, hovoří Zákon č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Pomoc, která vychází z
individuálních potřeb klientů, musí mít aktivní
charakter a musí u klientů podporovat rozvoj
jejich samostatnosti. Cílem poskytované pomoci a
podpory je mimo jiné i posilování sociálního
začleňování klientů.

Foto: L. Kremlíková

Příprava studené stravy

Středisko č. 3 – SOZP, úsek Domov pro osoby
se zdravotním postižením (Horní Žleb) podporuje
v rámci volnočasových aktivit své klientky v úsilí
při získávání dovedností, které napomáhají
rozvoji jejich samostatnosti, a tím i nezávislosti. S
každou aktivitou získávají klientky více dovedností.
Ty je psychicky velmi posilují a ve spojení
s konkrétními úspěchy slouží i jako silný motivační
prostředek k tomu, aby navštívily další aktivity.

Nejbližší akce
Koncert TV Nova „Chceme žít s vámi“ (19.4.)
Návštěva solnojodové jeskyně
Sportovní den, soutěže
Pálení čarodějnic (30.4.)
5
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Schůzka s klienty Pečovatelské služby
V průběhu ledna 2011 se na základě vyhodnocení ankety spokojenosti klientů uskutečnila
v jednotlivých Domech s pečovatelskou službou setkání, jichž se kromě klientů zúčastnili i zástupci
Centra sociálních služeb Děčín, p. o., společnosti Tommi Sever s.r.o. a Oblastního stavebního bytového
družstva Děčín. Na schůzkách nechyběli ani zástupci Statutárního města Děčín. Ze setkání, které se
uskutečnilo 20.1.2011 v jídelně Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově ul. v Děčíně IX., je i
následující krátká informace.

Nelehká služba
Vánoce pominuly a kvapem se přiblížily
silvestrovské oslavy. Takřka ideální sněhové
podmínky, které nastaly v průběhu prosince
2010, přímo vybízely k provozování zimních
sportů, a to nejen na horách, ale prakticky
kdekoli. Využít zbývající část roku k relaxaci a
načerpání nových sil tak bylo sice velmi lákavé,
nicméně pro řadu osob prakticky nedosažitelné.
Nedosažitelné především z toho důvodu, že
i v tento čas si musela řada pracovníků plnit své
povinnosti a na relaxaci jim příliš volného času
nezbylo. O tom, že to v náročných zimních
podmínkách nebylo vždy zrovna jednoduché, by
mohli vyprávět terénní pracovníci z Pečovatelské
služby Centra sociálních služeb Děčín, p. o.
Dne 29.12.2010 se při poskytování terénní
služby v městské části Chlum dostalo několik
pracovníků do obtížné dopravní situace, v jejímž
důsledku uvízli se služebním vozidlem ve sněhové
závěji. Z této nezáviděníhodné situace jim pomohl
až pan Hons, který ochotně a zcela bez zaváhání
nabídl pomoc. Díky němu se tak nakonec podařilo
vyprostit služební vozidlo ze sněhového sevření
a v uvedené lokalitě danou sociální službu
zabezpečit. Panu Honsovi bylo poděkováno
prostřednictvím článku, který byl uveřejněn na
stránkách Děčínského deníku dne 19.1.2011.
-mk-

Foto: M.Kubát

V. Maška seznamuje klienty se situací

V úvodu přivítala a poté představila jednotlivé
účastníky, kteří přijali pozvání k diskuzi s klienty,
vedoucí střediska č. 5 Lucie Písaříková. Vedle obou
náměstků Pavla Sinka a Mgr. Hany Cermonové
přivítala za Tommi Sever s. r. o. pověřené správce
Vladimíra Mašku a Libora Mašku, za ředitelství
Centra
sociálních
služeb
Děčín
vedoucí
ekonomického úseku Danu Škodovou. Po krátkém
monologu, v němž Pavel Sinko zmínil mimo jiné
i ochotu města zabývat se problémy spojenými
s péčí
o seniory, se již rozvinula živá diskuze. Poněvadž se
větší část dotazů týkala stavebně technických úprav
objektu a jeho okolí, podal v této věci klientům
detailní odpovědi pan Vladimír Maška. Při
rekapitulaci roku 2010 proto zazněly informace
o provedené rekonstrukci části toalet, kompletní
rekonstrukci osobního výtahu nebo zabezpečení
vstupních otvorů do sklepů. Opomenuta nezůstala
ani výměna kuchyňských linek. Pokud se týká
následujícího období, pro roky 2011 a 2012 se
připravuje
rekonstrukce
nákladního
výtahu
a zpracování plánu výměny oken. Z uvedeného
výčtu je tedy vidět, že díky realizovaným
i připravovaným akcím dochází k postupnému
zlepšování prostředí v Domech s pečovatelskou
službou. V podobném duchu probíhaly schůzky
s klienty i v dalších objektech Pečovatelské služby.
-mk-

Správní rada Nadace ČEZ schválila
poskytnutí nadačního příspěvku
projektu „Pečovatelská služba - – koupelna“.
Příspěvek ve výši 200 000 Kč bude použit v Domě
s pečovatelskou službou v Děčíně IX. Jindřichova
337. Díky nadačnímu příspěvku tak bude možné
vybudovat pro klienty novou, bezpečnou
a bezbariérovou koupelnu. Touto cestou Nadaci
ČEZ děkujeme.
–mk-
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Jak funguje terénní program
(dokončení z předchozího čísla)

květen 2011. Svým obsahem bude
zaměřen na problematiku nelegálních
drog (užívání a zneužívání), systém
pomoci drogově závislým v ČR a
infekční
nemoci
spojené
se
zneužíváním nelegálních drog. Vedle
pracovníků Terénního programu
Centra sociálních služeb Děčín se
budou na realizaci semináře podílet i
další
odborníci
na
drogovou
problematiku a infekční nemoci.
Závěry,
které
vyplynuly
z výzkumného projektu a na něž
naváže zmíněný seminář, poslouží do
budoucna
jako
podklady
pro
vyjednávání o případných dalších
formách spolupráce. Touto spoluprací
Foto: B. Fleischerová
se snaží pracovníci Terénního
programu Centra sociálních služeb
Výměna materiálu
Děčín zajistit maximální efektivitu a
V roce 2010 se terénní pracovníci Centra sociálních
vysokou úroveň odborné kvality nízkoprahových a
služeb Děčín, kromě přímé práce, zaměřili také na
adiktologických služeb v Děčíně.
-js;bfprohloubení spolupráce s dalšími institucemi včetně
lékáren. V rámci mapování situace a zkvalitňování První pozdrav jara
služeb poskytovaných uživatelům nelegálních Jaro klepe na dveře a s prvními jarními paprsky
návykových látek oslovili lékárny v Děčíně a České se začínají objevovat i první jarní květinky.
Kamenici s nabídkou úzké spolupráce. Na tuto
Sněženky a také bledule patří mezi první posly jara,
nabídku nakonec přistoupilo celkem šestnáct lékáren
které každý z nás určitě zná. Další, pro laika již
v Děčíně a jedna v České Kamenici. Spolupráce
méně
známou
spočívala v přípravě a realizaci výzkumu s názvem
květinou, která
„Role lékáren v systému služeb pro uživatele drog“.
dovede na jaře
Tento projekt terénní pracovníci realizovali
potěšit, je šafrán.
v návaznosti na celorepublikový projekt 1. lékařské
Jedná
se
o
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho cílem bylo
jednoděložnou
zjistit, jakou roli hrají lékárny v systému služeb pro
rostlinu z čeledi
uživatele drog. Výzkumný projekt byl odstartován
kosatcovitých,
Foto: mk
na začátku podzimu roku 2010 a v současné době je
kterých je známo
již ukončen. Cílem výzkumu bylo zjistit následující
asi 80 druhů. Rostlina je také známá pod lidovým
skutečnosti: zda uživatelé drog využívají lékárny,
názvem „krokus“. Tento název přitom vychází
jaký přístup k uživatelům drog v lékárnách mají, s
z latinského rodového názvu crocus.
čím se pracovníci lékáren setkávají, o co uživatelé
V České republice je možné se ve volné přírodě
žádají, zda je možné s lékárnami navázat užší
setkat se šafránem bělokvětým a šafránem
spolupráci. Dále výzkumný projekt mapoval, do jaké
karpatským. Oba druhy však patří ke kriticky
míry jsou pracovníci lékáren informováni o drogové
ohroženým druhům flóry.
problematice a infekčních nemocech. Závěry
V průběhu měsíce března bylo možné
z výzkumného projektu mají velký význam pro další
zaznamenat celý koberec rozkvetlých krokusů na
prohloubení spolupráce. Konkrétní formou takové
zahradě Azylového domu pro muže a matky s dětmi
spolupráce bude uspořádání semináře pro
v Děčíně. Pohled na obrovské množství drobných
zaměstnance lékáren. V současné době uvažují
květů zapůsobil po dlouhé zimě určitě jako příjemné
terénní pracovníci o rozšíření semináře i pro
pohlazení. Vzkaz přírody, že jaro již skutečně stojí
zaměstnance Úřadu práce, Magistrátu města Děčín a
za dveřmi, tak byl předán.
-mkdalší instituce. Seminář je plánován na duben, resp.
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Zajíčkova koleda:
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesu kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl: "Ne, ne, ne!"
Na dvorečku za potokem,
mám já strýce králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.
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