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Milí uživatelé a příznivci,  

 

je tomu již mnoho let, kdy naše organizace vydávala Zámecký zpravodaj. Rádi bychom na 

tuto tradici navázali a proto Vám představujeme nové, první vydání, občasníku Domova 

Dolního zámku, jehož prostřednictvím Vám představíme nejen naši službu, prostředí 

domova, dění u nás, novinky a aktuality, ale také zajímavé články, soutěže, příspěvky 

našich uživatelů, archivní i současné fotografie atd.   

 

Pokud by jste i Vy rádi přispěli do redakce, něco by Vás zajímalo, nebo se Vám prostě jen 

náš zpravodaj líbí a chcete nám to sdělit, neváhejte, napište nám - uzávěrku dalšího čísla 

plánujeme 15.10.2021. Kontakt: mala@domovdolnizamek.cz. K dispozici je vám také 

schránka „Zámecký zpravodaj“ ve společenské místnosti. 

                                                   

                                              Přejeme Vám příjemné chvilky s naším prvním vydáním  

 

 

 
 

 

J M U K R O M O H C E Č 

A R G E M A I L U C I E 

S Y R R E B S U A R K V 

N E K L U N E T I C T N 

Á A O Á V O R O G A Z I 

P V R A R O T K A R T A 

Á A N B A B Í L Á N R K 

K T T O J A B L K O Ň A 

A L H L O Ž E K Š R O R 

V V R R Ö T T O G T Á A 

U D G Y R T S E S I Ř T 

Š L A P E T O L É C T O 
Tajenku osmisměrky můžete s vaším jménem vhodit do schránky  

„Zámecký zpravodaj“ uložené ve společenské místnosti  

a zařadit se tím do slosování. Ve hře jsou věcné ceny a něco  

na zub. Uzávěrka soutěže je 15.10.2021.  

Soutěžní osmisměrka 

Hledáme: 

Arakain                Argema 

Jasná páka          Jablkoň   

Zagorová             Törr 

Vltava                  Lunetic 

Muk                     Korn 

Čechomor           Citron 

Krausberry          Lucie 

Traktor                Bílá 

Hložek                 Šlapeto 

Tři sestry            UDG 

Gott 

 

Tajenka: _______________ 

_______________________ 

mailto:mala@domovdolnizamek.cz
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Tak, jako se s vysokým krevním tlakem se obracíme na internistu, nebo se zlomenou kostí 

na chirurga, pokud trpíme závislostí, ať na drogách, nakupování, hracích automatech nebo 

alkoholu a chceme svou situaci řešit, vyhledáme služeb adiktologa.  

Nejbližším místem, kam v našem kraji pro pomoc zajít, je Kontaktní centrum Riaps, které 

se nachází v Procházkově ulici č.p. 818 v Trutnově. Dlouholetou členkou pracovního týmu 

KC je i sociální pracovnice a adiktoložka Mgr. Olga Trunečková, která navázala s naší 

organizací spolupráci a od měsíce května dojíždí každý čtvrtek za našimi uživateli přímo 

k nám do domova. Uživatelům nabízí nejen individuální konzultace, ale vede také skupinu 

prevence relapsu.  

Dovolujeme si proto sdílet představení Mgr. Olgy Trunečkové z FB stránky KC Riaps:   
 

„V sociální práci se pohybuji již od roku 1995, kdy jsem pracovala jako kurátorka pro 

mládež. V RIAPSu pracuji s uživateli návykových látek více jak 20 let. Na Kontaktním centru 

jsem v pozici sociální pracovnice a v adiktologické ambulanci v pozici adiktoložky. 

Dlouhodobě se věnuji tématu žen a závislostí. K mojí oblíbené cílové skupině patří i lidé bez 

domova. Zajímají mě taková témata, jakými jsou obhajoba práv klientů a kritická sociální 

práce, zejména antiopresivní přístupy. Z tohoto důvodu se také podílím na 

destigmatizačních akcích, jako je Noc venku, i akcích které pořádáme v rámci naší 

organizace. 

Na UHK jsem vystudovala obor sociální práce a sociální politika, na 1. LF UK akreditované 

kvalifikační vzdělávání v oboru adiktolog. Kromě toho jsem absolvovala tříleté teoretické 

studium psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. Aktuálně jsem v pětiletém 

výcviku, zaměřeném na postmoderní psychoterapii a kromě velké řady kurzu mám 

dokončený kurz rodinného poradenství pro pomáhající pracovníky. 

Jsem certifikátorka kvality drogových služeb, konzultantka v sociálních i adiktologických 

službách a lektorka vzdělávacích kurzů." 

 

Tímto děkujeme paní Trunečkové za profesionální podporu našich uživatelů! 

 

 

                       Seznamte se:  

     Mgr. Olga Trunečková, adiktoložka 
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Domov Dolní zámek 6. - 7. října 2021  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Broumovské stěny 26. dubna 

                                          

                                         Máme tu výhodu, že se nacházíme v srdci krásné přírody,  

                                         obklopené čistými lesy a  kouzelnými skalními útvary. V měsíci  

                                         dubnu, kdy se pomalu, ale jistě, začala rozvolňovat protiepi- 

                                         demická opatření, jsme vyjeli na hřebeny Broumovských stěn ke 

                                         Slavnému, obdivovat místní raritu - skalní hřiby.   

Kde jsme byli a co vše tam viděli…. 
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Farma Wenet Broumov 11. května 

V krásný slunný den nás vítr zavál do zoo farmy v Otovicích. 

Tato rodinná farma funguje již od roku 1995. Ani pro 

majitele nebylo Covid období jednoduchým a tak jsme je 

přijeli podpořit, užít si si společnosti němých tváří, a krmit 

je pamlsky. Nechyběla káva na závěr příjemného dne. Mají 

to tam opravdu moc pěkné, čisté a udržované! 

 

Ratibořice, Babiččino údolí 25. května 
 

Součástí povinné literatury na škole je Babička od 

Boženy Němcové. Kdo by neznal údolí, kde se příběh 

odehrál, kdo by nechtěl vidět ten osudný splav 

Viktorčin?  

 

 

Procházka Hronovem 17. června  

Park přilehlý rodnému domu Aloise Jiráska, osvěžující minerální voda 

Hronovka a Regnerka (místními nazývána „Prdlavka“ díky svému 

nezaměnitelnému zápachu) a točená zmrzlina – takový oddechový 

program si pro nás připravily aktivizační pracovnice tentokrát.  

 

Broumovský klášter s přilehlými zahradami 12. července 

Když je pod mrakem a počasí tolik nepřeje, nemůžeme vyjet 

daleko. Zvolili jsme proto nenáročnou procházku areálem 

Broumovského kláštera, založeného již ve 14. století a zakončili 

výlet točenou zmrzlinou na náměstí. Věděli jste, že součástí 

místní expozice je i kopie Turínského plátna a 34 můmií 

z Vamberka? 

 

Žíreč, bylinková zahrada 20. července 

Protože máme v řadách uživatelů i pár zapálených zahradníků 

a milovnic květin, nešlo jinak, než naplánovat exkurzi za 

kolegy do Domu sv. Josefa v Žírči. Místní bylinková zahrada je 

fascinující, stejně tak, jako místní keramická dílna, kterou jsme 

měli možnost navštívit. A víte co? Kremrole tu mají báječné  
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Není na škodu mít v řadách pracovníků i manažerku rockové kapely a jednoho z jejích 

členů. Díky zdravotní sestřičce M.M. a našemu ošetřovateli L.M., nám na konci měsíce 

července přijel až do domova zahrát Ironick – hudební kapela, hrající rockovou muziku 

proloženou vlastní tvorbou. Pánové přijeli bez aparatury, použili pouze vlastní hlas a 

nástroje, ale i proto byla atmosféra u západu slunce v zámeckém areálu tak jedinečná.  

Tančilo se, zpívalo, občerstvení nechybělo. Jednohubky připravili v průběhu dne uživatelé, 

výborný tvarohový desert s ovocem naše kuchařky. Velkým gestem kapely byla píseň 

„Smoke on the water“ od Deep purple určená přímo panu B.D., který je velkým 

hudebníkem a sám kdysi v kapele účinkoval, ale zaslechli jsme i hity od skupiny Kabát, 

Arakain, Harlej, Olympic nebo Katapult.  

Děkujeme tímto nejen kapele za perfektní výkon, paní manažerce za nabídku účasti, ale 

také všem, kdo se podíleli na organizaci z řad pracovníků přímé péče. Stálo to za to, pro 

uživatele to byl nezapomenutelný, tříhodinový zážitek. A že si ho po náročném covidovém 

období zasloužili!  

       

         
 

                                 

                                                                                                      

  

 

 

Koncert hudební skupiny Ironick u nás v domově 
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Anketní otázka:  

Líbil se vám koncert natolik, že byste kapelu v našem zařízení opět rádi uvítali?  

a) Rozhodně ano, přál/a bych si další vystoupení. Rád/a bych příště slyšel/a i svou 

oblíbenou písničku: __________________________________________________. 

b) Líbil se mi, ale stačilo, přál/a bych si muziku jiného žánru, například ___________ . 

c) Ne, akce tohoto typu mě nebaví. Chtěl/a bych raději zažít/vidět/navštívit: 

__________________________________________________________________. 

K volbě využijte, prosím, schránky „Zámecký zpravodaj“, umístěné ve společenské 

místnosti, nebo požádejte pracovníka z řad PSS, který vám s ní pomůže. Schránku můžete 

využít také k účasti v soutěži nebo předání příspěvku do našeho zpravodaje.  

Celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové 
Na poradě vedení organizace byl představen nápad uspořádat pro naše uživatele 

nezapomenutelný výlet. Jako první se nabízí samozřejmě prosnulá ZOO se safari ve Dvoře 

Králové n. Labem, protože většina uživatelů miluje zvířátka, má ráda jejich společnost, 

nebo se dokonce sama o některá starala a chovala je.  

Tato prosnulá ZOO byla založena roku 1946. Panu Josefu Vágnerovi, dlouholetému řediteli 

ZOO, se podařilo z Afriky dovézt do Dvora kolem tří tisíc zvířat, která dala základ velmi 

cenným chovům. Snahou ZOO je vracet tato vzácná zvířata zpět do přírody, proto vzniklo 

roku 1989 tzv. Safari. Od roku 1996 je Africké safari vyhlášeno kulturní památkou. 
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Zajímavost: z této ZOO bylo převezeno do Afriky již více jak 100 zvířat významných druhů.  

Krásného úterního rána 17. srpna, kdy byly teploty „tak akorát“, jsme se dočkali 

očekávaného celodenního výletu. Přihlásil se, kdo chtěl a měl chuť a dostatek sil. Díky 

spolupráci naší paní ředitelky s ředitelem Lesnické akademie v Trutnově se podařilo zajistit 

autobusovou přepravu, dostali jsme i vlastního řidiče. Vstupenky a oběd byly hrazeny 

z výtěžku za prodej výrobků našich uživatelů z Vánoční výstavy, škoda, nějaký sponzor by 

se nám hodil.   

A jak se akce líbila a jak ji viděli naši uživatelé? 

„Bylo nás 24 s doprovodem plus šofér. Jeli jsme autobusem, bylo to fajn. Cestou jsme 

zpívali, hráli na kytaru. O půl jedenácté jsme přijeli k ZOO, rozdělili jsme se na sedm 

skupinek- každá šla svým tempem. Akorát jsme neviděli šelmy, tygry a lvy, ale jiná zvířata 

ano, třeba surikaty, ty se rvaly, slon se před námi schovával, že nebyl skoro vidět. Byly tam 

pěkné gorily. Neviděl jsem krokodýla. Do expozic jsme si museli vzít respirátory. V ZOO jsme 

strávili tři hodiny, ve dvě jsme přijeli k restauraci Na Výšince, kde jsme si dali oběd – 

hranolky s kuřecí směsí a limonádu, někdo kafe. Zpět jsme projížděli kolem Tmavého dolu, 

kouknout se, jak se staví nová budova domova se zvláštním režimem. Přijeli jsme kolem 

17:45 zpět k zámku. Bylo to pěkný.“  J. Š. 

„Bylo to fajnový, rád chodím takhle do ZOO. Byl jsem jako kluk i v ZOO v Praze, ale to si už 

nejsem jistý. Líbil se nám slon, žirafy, a mě nejvíc asi ptactvo – papoušci. Zvířata jsme mohli 

i krmit, dostali jsme takové granulky. Moc se mi tam líbilo, jsem rád, že jsou tady takovéhle 

akce, mohly by být klidně častěji. Děkuju že jsem se tam mohl podívat.“  P. D.  
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„Kterak jsem se tu ocitla“ 

I. „Kterak jsem se tu ocitla“ 

Zdejší Domov Dolní zámek s jeho novým zvláštním režimem mi 

vyhledala a doporučila sociální pracovnice z psychiatrie v 

Žamberku, kam jsem dorazila vloni celá shrbená, strhaná, 

vrásčitá, šedé rousy vlasů do obličeje... dostala jsem přezdívku 

Mišík. Teď zpětně zírám, kolik mě tam potkalo zázraků! 

Absolvovala jsem úžasnou psychoterapeutickou skupinu s novou 

paní primářkou, která mě postavila na nohy. Na její doporučení 

jsem sepsala i svou životní anabázi, což mi kupodivu navrátilo klid a vyrovnanost, podařilo 

se mi tím zbavit se své sebelítosti, ukřivděnosti a ublíženosti. Pomohla mi práce s 

keramickou hlínou vedenou paní doktorkou v duchu terapeutickém. I to přispělo ke 

sblížení a otevřenému upřímnému povídání mezi námi pacienty. Měla jsem právě velké 

štěstí na ostatní klienty Albertina. Jejich humor a činorodost byly nakažlivé. A v pracovní 

terapii měl každý možnost realizovat se po svém. 

II. „Nástup do DDz“ 

Do zdejšího Domova jsem nastoupila po ukončení 

karantény po proniknutí koronaviru i do zámku. 

Na internetu mě udivila krása restaurované 

budovy i Domeček v zahradě. Ovšem největším 

překvapením byla pro mne laskavost zdejšího 

personálu. Tolik ochoty, vstřícnosti, trpělivosti, 

péče a pečlivosti jsem ještě neviděla! Jakoby tu 

přetrvával původní duch řádových sester. 

Ošetřovatelé, sestřičky a vůbec veškerý personál jednal s každým s úsměvem a v klidu, 

přestože měli plno práce navíc kvůli opatřením v nouzové situace CV. 
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Oceňuji i práci stravovacího provozu, vaří tu natolik poctivou vydatnou českou stravu (i na 

přání!), pečou domácí moučníky, takže jsem přibírala dvě kila měsíčně pěkně v klídku, 

pohodě a pohodlí. Ještě že jsem po čase mohla ven do lesů a skal, v takovém terénu jsem 

byla jako doma. Okolí je tu neuvěřitelně divotvorné i tajemné. 

III. „Konečně na zahradě“ 

Po měsíci nucené karantény na pokoji jsem konečně mohla vyrazit sama alespoň do 

zámecké zahrady a těšit se z každého jarního kvítku. Fascinovaly mě majestátní vzrostlé 

stromy! Okouzlily mne pohádkové pařezy s choroši, porostlé penízkovou vrbinou, zaječím 

jetelem, travinami, však vévodili "meši a lišejníci".  

Po rozvolnění situace a možnosti vyjet domů jsem sem hodlala přivézt hortenzie, udatnu 

lesní, hostu i jiné kvetoucí velké trvalky, které nevyžadují péči a dají se snadno objet 

sekačkou. Vysázet tuto květenu mi nebylo povoleno, protože zahrada podléhá parkové 

úpravě pod záštitou památkářů, zasahovat se do ní nesmí. Respektuji. Dostala jsem ale píď 

půdy v rohu zahrádky, kde se teď krčí udatna, "psí víno" u zdi, bylinky a koření.  

 

 

 

 

 

 

Autorka článku, obrázků a fotografíí: H. M. 

„O naší zahrádce“ 
Máme tady menší zahrádku. 

Pěstujeme keříčková rajčata a 

velká rajčata na třech 

záhonech. Pak bílé kostatce. 

Meduňku. Okurky hadovky, 

ještě jsou tady okurky 

nakladačky. O zahrádku se 

staráme 7 dní v týdnu. Dále 

jsou tady okrasné dýně. To by 

bylo tak asi všechno.        

 

 Autor článku: J. Š.  
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Mezinárodní horolezecký filmový festival 
Konec léta slaví horolezci u nás v Teplicích nad Metují. Letošní již 37. festival probíhá 

v centru města. Na každém koutu můžete nakoupit horolezecké vybavení, sportovní 

oblečení a spousty outdoorových vychytávek. Celý program je poskládaný z přednášek, 

promítání filmů s horolezeckou tématikou, soutěží (např. bouldering, běh teplickými 

skalami), doprovází ho vzácní hosté (letos např. Mára Holeček, Silvía Vidal, Juraj Koreň, 

Karel Kříž nebo Zdeněk Hák). Ač je program placený a je nutné si na MHFF zakoupit 

permanentky, díky starostovi města p. Josefu Bittnarovi, jsme měli i my, obyvatelé města 

Teplice s trvalým pobytem zde a všichni obyvatelé Domova Dolní zámek vstupné zdarma. 

Nejeden z našich uživatelů festival navštívil. A jaké byly dojmy?  

„Celé město úplně omládlo, mezi stánky s prvotřídním zbožím do přírody se brouzdali v 

kalužích urostlí muži a dlouhovlasé Amazonky i s mrňaty, dětmi a se psy. Žádné tety s 

paraplaty se nikde netlačily, horolezcům, skautům, lesákům i tulákům stačily kapuce a plnili 

amfiteátr i v dešti. Také v parku bylo stále živo, horolezecké stěny byly plné větších i 

menších dětí, kolem veselo a samé vyprávění. Skvěle bylo postaráno nejen o dlabanec a 

místa k posezení, ale i o hygienu. Navzdory počasí prostě převládla pohoda a klídek, prostě 

nabíjecí atmosféra…“ – sdílela H. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fotografie jsou z r. 2020, kdy festival navštívil i mistr světa v lezení a olympionik, náš Adam Ondra. Letošní 

zatím nejsou oficiálně zpřístupněné ve fotogalerii MHFF. 
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Tradiční výstava výrobků z dílen „ZÁMECKÝ JARMARK“ 
Konec měsíce srpna je s městem Teplice nad Metují spojen hlavně Mezinárodní 

horolezecký filmový festival, ale místní obyvatelé vědí, že se koná ještě jedna akce, sic 

menšího rozměru, zato velice oblíbená a navštěvovaná – Zámecký jarmark. A proto již 

měsíce před plánovanou výstavou naši uživatelé v keramické a ruční dílně pracovali na 

známých, osvědčených výrobcích, rozličných i nových, které by se mohly veřejnosti líbit. 

Právě díky výtěžku z těchto výstav můžeme našim uživatelům dopřát občerstvení v rámci 

výletů, dokoupit hlínu a další materiály pro výrobu, nebo uspořádat akci větších rozměrů. 

Na výstavu pravidelně zveme okolní zařízení sociálních služeb, sociální odbory a 

pracovníky. Každá taková návštěva je vítána. Letos k nám přijeli i aktivizační pracovnice s 

uživateli z Domova důchodců Tmavý důl a pracovnice i s paní ředitelkou z Domova 

důchodců v Polici nad Metují. Za návštěvu děkujeme…. Domovu důchodců Tmavý důl 

dvojnásob, za zapůjčení nádherného stanu! 

   
 

Již brzy začneme chystat Vánoční výstavu, do vánoc nám zbývá 110 dní! 
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Tehdy a nyní – pohled do archívu zámku 

Domov se zvláštním režimem, dříve domov důchodců, funguje v Teplicích nad Metují již 

od roku 1953. Ve vlastnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je zámek od roku 

2003. Na téma historie bychom museli vyčlenit jedno celé číslo Zámeckého zpravodaje, 

proto si rozbor časové osy zámku necháme pro následná vydání. Nyní Vás necháme 

nahlédnout do archívu fotografií z dob minulých a možnost porovnat stav a vzhled zámku 

s minulostí….  

   
Pohled na zámeckou věž, pod kterou se nachází kuchyně a okno v průčelí – schody 

původně vedly na terasu, od roku 2003 je nahradil evakuační výtah. 

Blahopřání 

       

     pan J. M. v srpnu                                                                         p    pan A. N. v září  

               80 let                              6              60 let 
 

Nejvíce jsme promarnili dny, kdy jsme se nezasmáli. Proto se 

na svět dívejte s úsměvem a z ničeho si nedělejte těžkou hlavu víc, než je potřeba. 

Krásné narozeniny Vám přeje kolektiv pracovníků DDz. 

Covidové okénko 

Nařízení, opatření a doporučení bylo v posledním roce vydáno více, než od revoluce v 89´ 

roce. Víme, že se v těch, co zrovna platí, není jednoduché vyznat, proto jsme se rozhodli 

Vám v covidovém okénku vždy shrnout to nejdůležitější. 

 Návštěvní režim - v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními v našem 

zařízení jsou nadále upravené pravidla, za kterých může probíhat návštěva. Příchozí 

návštěvníci se musí prokázat o bezinfekčnosti – tzn. negativním testem či 

certifikátem o očkování, setkání probíhají ve společenské místnosti či v zahradách. 
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 Testování – dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se uživatelé 

domovů se zvláštním režimem (i jejich zaměstnanci) podrobují antigennímu 

testování na přítomnost viru Sars-CoV-2 ve frekvenci 1x za 7 dní. Testovat se nemusí 

osoby očkované a ty, které jsou v „ochranné lhůtě“ 180 dní po prodělání nemoci.  

 Respirátory – pracovníci domova mají povinnost respirátory nosit, uživatelé tuto 

povinnost nemají. Myslete na to vzít si s sebou respirátor v případě, že vycházíte ven 

– stále platí povinnost jejich nošení – v provozovnách, zdravotnických zařízeních, 

muzejích, památkových objektech, prostředcích hromadné dopravy aj. Dobrá 

zpráva - zatím stále čerpáme ze sponzorských darů, respirátory si nemusíte kupovat. 

Tak a to by bylo zhruba vše, co se nás denně dotýká. Doufám, že tuto rubriku budeme moci 

brzy ze zpravodaje vyjmout a nahradit ji novým, více zajímavým a zábavnějším čtením   

A na co se můžeme těšit? 

 

Začátkem měsíce září budou naše aktivizační 

pracovnice čerpat dovolenou, přesto se ale 

zase najde den, kdy vyrazíme na Horní Teplice 

do lesa. Houby po menší pauze opět začínají 

růst, takže košíky a kudličky připravit! A co si 

na odděleních z úlovků uvaříme? Co máte 

raději? Houbové řízky nebo smaženici? 

Nakládané kyselé houbičky či hubník? Nebo 

je váš favorit houbová omáčka? Nebo snad 

krkonošské kyselo? Zajímalo by nás to! 

Napište nám do příštího čísla příspěvek 

příběh nebo pošlete nějaký chutný recept  

Výstup na Kilimanžáro, to 

bude téma přednášky, kterou 

pro vás chystáme na měsíc 

říjen. Přijede moc fajn 

cestovatel a nadšený horal, 

promítne fotografie z cest 

Afrikou a třeba nám i 

povypráví o svém životě 

v Jihoafrické republice.  
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PROMÍTÁNÍ VÍTĚZNÝCH FILMŮ Z MHFF 

1. října 2021 

v městském kině Teplice nad Metují 
 

  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 21.10.2021 od 17:00 

v městském kině Teplice nad Metují 

„S TVOJÍ DCEROU NE“ 
Na filmy i představení vám rádi zajistíme v kině rezervaci. V případě zájmu se nahlašte 

PSS na oddělení nebo sociálním pracovnicím. Promítání filmů bude pravděpodobně, tak, 

jako v loňských letech, zdarma. Vstupenka do divadla cca 100,- Kč. 
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V O L B Y  
DO SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

8. – 9. října 2021 
Uživatelům s trvalým pobytem v domově budou zaslány volební lístky sem. Vám, kdo 

máte trvalé bydliště v jiné obci, rádi zajistíme. 

VOLEBNÍ PRŮKAZ 
a můžete volit s ostatními zde v domově, ve společenské místnosti, kam se dostaví 

volební komise MěÚ i s urnou pro vhoz lístků.  

  
Informujte prosím sociální pracovnice či asistentku. 

 


