
VÁNOCE 
SENIORŮM

DARUJTE S NÁMI MALÉ DÁRKY 
I STARŠÍM LIDEM, KTEŘÍ 
ZŮSTÁVAJÍ V DOMOVECH  
ČI NEMOCNICÍCH OSAMĚLÍ... 
 
TAKÉ ONI SI ZASLOUŽÍ BÝT  
O VÁNOCÍCH OBDAROVÁNI... 

Přineste nejpozději do středy 19. 12. 
drobný praktický dárek v podobě 
balíčku s hygienou, knihou či 
maličkostí. Inspiraci pro dárek 
naleznete i u nás na webu. 
Dárek pak zabalte tak, abychom 
poznali, zda-li je pro dámu či 
pána. Dárky pak během Vánoc 
předáme lidem v nemocnicích či 
domovech pro seniory. 

SBĚRNÁ MÍSTA:
Sanatorium Miramare, Luhačovice 
Květinářství Halka Adamová, Zlín 
Studio Dekor Štěpánky Šáchové, 
Uherské Hradiště

www.korunkaluhacovice.cz 
www.facebook.com/KORUNKALUHACOVICE/



Marie (80) | Balíček měkkých dobrot (čokopiškoty, tiramisu řezy,
ovocné pyré, džusy, pudinky, atp.) 
Zdeňka (80) | Rádio 
Emilie (79) | Mobilní telefon pro seniory 
Marie (79) | Zimní bunda – pouze černé barvy (vel. L) 
Marie (84) | Malá televize 
Drahomíra (85) | Služby kosmetického salonu (kadeřnictví, kosmetika,
pedikúra) 
Jana (74) | Mobilní telefon pro nevidomé 
Květoslava (82) | Malý přehrávač na MC kazety 
Bedřiška (74) | Corega fixační krém na zubní protézy 
Marie (80) | Contipro Pharma Geloren HA 1350g – výživa na klouby 
Karla (85) | Malá TV 
Vincenc (82) | Kvalitní čokoláda 
Helena (87) | Kosmetický balíček (šampon, sprchový gel, tělové
mléko, deodorant) 
Františka (93) | Chladivé masážní gely 
Helena (76) | Polohovací a antidekubitní pomůcky 
Helena (95) | Chladivé masážní gely 
Anastázie (87) | Podsedák na židli – 2 ks 
Ludmila (88) | Kolagenový přípravek na klouby 
Františka (74) | Širší invalidní vozíček 
Irena (88) | Dia sušenky a oplatky, čokoládky 
Josef (70) | Elektrický holící strojek – frézkový systém břitů 
Libuše (82) | Dárkový koš zdravých potravin (sušené ovoce, tresčí
játra, sardinky ve vl. šťávě, atp.) 
Marie (93) | Alpa lesana (mazání od bolesti kloubů) 
Marie (92) | Krém na nohy, mazání na klouby 
Jindřiška (84) | Poukaz na pedikůru 
Libuše (77) | Doplňky stravy, čaje a vitamíny na podporu ledvin 
Marie (92) | Malá varná konvice 

PŘÁNÍ SENIORŮ 
Z DOMOVA V LUHAČOVICÍCH

V případě, že budete chtít některý z dárků vybranému seniorovi či seniorce 
darovat, napište nám prosím na e-mail: korunkaluhacovice@gmail.com. 
Tím předejdeme tomu, abychom se nám stejných dárků nesešlo více. 
Děkujeme za pochopení. 


