
 

Andělé z pod Vinné hory opět nadělují 

 

V Domově pod Vinnou horou jsme i letos sepsali seznam přání našich 

klientů, která jim každoročně plní občané Hlučína a blízkého okolí. Každé 

přání má své číslo a zájemci z řad Andělů – občanů můžou tato přání 

plnit.  

Pokud Vás nějaké přání osloví, zavolejte prosím na telefonní číslo recepce 

595 020 571 nebo 607 256 996 (od 8 h – 18 h) a můžete si přání 

zarezervovat. Všechna přání pak budou rozdána 22. a 23. prosince všem 

klientům domova. Letos jsme oslovili všechny klienty a každému bude 

alespoň malé přání díky Vám Andělům splněno. 

 

Za všechny zaměstnance a klienty domova Vám Andělům  

z celého ♥ děkuji.   

 

Marcela Mikulová                                    

ředitelka 

 

V Hlučíně 1. prosince 2020 

 

 

 

 



1. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový gel, vlhčené ubrousky, deodorant 

2. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

3. Roční předplatné časopisu Blesk pro ženy 

4. Čajové lžičky, pantofle vel. 39 

5. Šampon, kondicionér, nůžky na stříhání vlasů 

6. Pomáda na rty, modrá indulona, modrý nivea krém 

7. Elséve šampon na barvené vlasy, sušené datle 

8. Froté ponožky vel. 38 

9. Šampon DOVE, kondicionér DOVE 

10. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant, 

náhradní náplň do osvěžovače vzduchu DM 

11. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

12. Krém DOVE + sprchový šampon DOVE dámský 

13. Sladkosti (oplatky, čoko piškoty), šampon, sprchový gel D, deodorant, tělové mléko 

14. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

15. Kniha křížovek s velkými písmeny 

16. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

17. Kosmetický balíček D, čokoláda, vlna na pletení – béžová, jehlice kulaté na drátku (vel. 3, 4, 5) 

18. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

19. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

20. Sladkosti, kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky 

21. Šampon pro citlivou pleť, froté ponožky vel. 38, předplatné časopisu Vlasta 

22. Přáníčko k Vánocům a Novému roku, nealkoholické pivo, set top box 

23. Vlna na pletení béžová, čokoláda – pletací jehlice kulaté na drátku – vel. 3, 4, 5 

24. Šampon na barvené vlasy, tělové mléko 

25. Hořká čokoláda, kosmetický balíček – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky 

26. Kosmetický balíček D - tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

27. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

28. Bavlněná trička obyčejná XXXL 

29. Kosmetický balíček D, bavlněná trička obyčejná XXXL 

30. Káva 2v1, kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky 

31. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

32. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

33. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 



34. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

35. Sladkosti, mléčná čokoláda, osvěžovač vzduchu 

36. Kosmetický balíček D – šampon + kondicionér Glis kur, sprchový šampon, křížovky, pantofle vel. 40  

37. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

38. Krém pro zralou pleť, roční předplatné časopisu Katka 

39. Dobíjecí kupón O2 

40. DIA sladkosti, DIA brambůrky, tělová kosmetika D 

41. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky 

42. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky 

43. Kosmetický balíček D – tělové mléko, šampon, sprchový šampon, vlhčené ubrousky, deodorant 

44. Papuče vel. 42 D  

45. Papuče vel. 42 D 

46. Ručníky, osušku, košilky vel. M 

47. teplé legíny, trička vel. M 

48. košilky vel. M, kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko) 

49. kosmetický balíček D, tepláky vel. L, roční předplatné časopisu Žena a život 

50. kosmetický balíček D, oplatky, instantní kávu  

51. bavlněné trička vel. L 

52. difuzér + aroma do difuzéru 

53. roční předplatné časopisu Blesk pro ženy 

54. kosmetický balíček P (šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, jednorázové žiletky apod.) 

55. kosmetický balíček P (šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, jednorázové žiletky apod.) 

56. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky) 

57. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky) 

58. kosmetický balíček P (šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, jednorázové žiletky apod.) 

59. kosmetický balíček P (šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, jednorázové žiletky apod.) 

60. kosmetický balíček P (šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, jednorázové žiletky apod.) 

61. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky) 

62. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky), sladkosti 

63. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky) 



64. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky) 

65. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky) 

66. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, tělové mléko, vlhčené ubrousky) 

67. tepláky, tričko vel. L, kosmetika 

68. Tablet pro uživatele domova se zvláštním režimem  

69. vůně Air Wick 

70. roční předplatné časopisu „Na kafíčko“ 

71. orchidej 

72. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

73. svícen do okna 

74. nástěnné hodiny (pro muže) 

75. Air Wick vůni 

76. stolní kalendář 

75. sada plátěných utěrek  

76. stolní kalendář 

77. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

78. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, krém na obličej, tělové mléko, deodorant) 

79. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, vlhčené ubrousky) 

80. předplatné časopisu „Kreativ“ 

81. kosmetický balíček P, kosmetika na holení (např. šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, 

jednorázové žiletky, balzám po holení, pěnu na holení) 

82. nerezová termoska, termohrnek 

83. digitální rádio na baterky 

84. kosmetický balíček P, kosmetika na holení (např. šampon, sprchový gel, tělové mléko, deodorant, 

jednorázové žiletky, balzám po holení, pěnu na holení) 

85. kosmetický balíček D (např. šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

86. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

87. bavlněné trička vel. XXXL, ručník 

88. teplé ponožky vel. 11 (45-46) 



89. roční předplatné časopisu „Sedmička“ 

90. vánoční ozdobu na stůl (andělíček) 

91. kosmetický balíček D zn. LACTOVIT 

92. krém Nivea modrý, šampon + sprchový gel DOVE 

93. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

94. roční předplatné časopisu „Sedmička“ 

95. Set top box 

96. osvěžovač vzduchu Air Wick 

97. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

98. froté ručníky 

99. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

100. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

101. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

102. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

103. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

104. kosmetický balíček D (šampon, sprchový gel, deodorant, vlhčené ubrousky, tělové mléko) 

105. set top box (jednoduché ovládání) 

106. set top box (jednoduché ovládání) 

107. froté ručníky 

108. froté ručníky 

109. poukázka do bufetu v Domově pod Vinnou horou v hodnotě 200,- 

110. poukázka do bufetu v Domově pod Vinnou horou v hodnotě 200,- 

111. poukázka do bufetu v Domově pod Vinnou horou v hodnotě 200,- 

112. poukázka do bufetu v Domově pod Vinnou horou v hodnotě 200,- 

113. poukázka do bufetu v Domově pod Vinnou horou v hodnotě 200,- 

 


