
 

Andělé z Vinné hory nadělují 

 

V Domově pod Vinnou horou již poněkolikáté plní přání našich seniorů 

Andělé z Vinné hory. I letos jsme sepsali seznam přání našich klientů, 

která jim každoročně plníte Vy, občané Hlučína a okolí. Každé přání má 

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

Pokud chcete udělat radost našim klientům, vyberte si nějaké přání, 

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 klientům domova. Oslovili jsme všechny 

potřebné 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 29. listopadu 2021 

 

 

 



 

Anděl splněných přání 2021                                   (dodání dárků do 17. 12. 2021) 

1. Ondřejová mast, hřejivá mast na nohy 

2. noční košile dámská vel. L, ponožky vel. 39, kosmetika dámská 

3. vůně na pokoj (ne do zásuvky), kosmetický balíček dámský 

4. kosmetické zrcátko na postavení 

5. teplou deku 

6. kosmetický balíček dámský 

7. vůně na pokoj (ne do zásuvky), malé rádio na baterky 

8. malé rádio na baterky, kosmetický balíček dámský     

9. kosmetický balíček dámský 

10. kosmetický balíček dámský, parfém dámský 

11. kosmetický balíček dámský Dove 

12. vůně na pokoj (ne do zásuvky), kosmetický balíček pánský 

13. karton piva, kosmetický balíček pánský 

14. kosmetický balíček dámský, kafrový krém/gel od bolesti 

15. kosmetický balíček dámský 

16. romantickou knížku, roční předplatné časopisu Blesk pro ženy 

17. plyšová deka + polštářek modré barvy 

18. 40 dkg bílá batole vlna, křížovky pro seniory, sudoku 

19. světlá plyšová deka, křížovky pro seniory, sudoku 

20. ručníky, koupelové žínky, kafrový krém/gel od bolesti,  

21. ručníky, kosmetický balíček dámský 

22. kosmetický balíček dámský, trička krátký rukáv vel. L dámské 

23. trička krátký rukáv vel. XXL dámské, kosmetický balíček dámský 

24. triko krátký rukáv vel. L dámské, kosmetický balíček dámský 

25. Set-top box, kosmetický balíček dámský, triko krátký rukáv vel. L dámské 

26. obrázek na stěnu (květinový vzor), kosmetický balíček dámský 

27. kosmetický balíček dámský 

28. kosmetický balíček dámský 



29. vůně na pokoj (ne do zásuvky), kosmetický balíček dámský, ručníky 

30. vůně do pokoje (ne do zásuvky), kosmetický balíček dámský 

31. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

32. parfém dámský, teplejší legíny vel. L dámské, kosmetický balíček dámský 

33. ručníky, kosmetický balíček dámský 

34. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

35. kosmetický balíček dámský 

36. termoska, kosmetický balíček dámský 

37. kosmetický balíček dámský 

38. silonové punčochy tělové, vel. 160 -170, kosmetický balíček dámský 

39. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky), ručníky 

40. kosmetický balíček dámský, teplé ponožky vel. 39 

41. hrnek, vůně na pokoj (ne do zásuvky), dámský kosmetický balíček 

42. pletený svetr vel. L dámský, kosmetický balíček dámský 

43. hodiny stolní, krém na suchou pleť, kartáč na vlasy  

44. termoska, teplé legíny vel. M dámské, ručníky 

45. relaxační polštář, vůně na pokoj (ne do zásuvky), kosmetika dámská 

46. kosmetika dámská, vůně na pokoj (ne do zásuvky) 

47. vůně na pokoj (ne do zásuvky), kosmetika dámská 

48. hrnek, kosmetický balíček dámský 

49. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

50. kosmetický balíček dámský 

51. vůně do pokoje (ne do zásuvky), kosmetický balíček dámský, ručníky 

52. roční předplatné časopisu Vlasta 

53. malé rádio na baterky, tričko s pejskem vel. L dámské 

54. růženec, teplé legíny vel. L, halenka vel. L dámské 

55. kosmetický balíček dámský 

56. kosmetický balíček dámský 

57. kosmetický balíček dámský 

58. tělové mléko, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

59. kalendář, kosmetický balíček dámský 



60. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

61. kosmetický balíček dámský 

62. předplatné časopisu TV expres a Na kafíčko 

63. osmisměrky pro seniory, bylinný balzám Cannabis 

64. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

65. strojek na stříhání vlasů 

66. kosmetický balíček pánský 

67. kosmetický balíček pánský, hořkou čokoládu 

68. hořkou čokoládu, kosmetický balíček pánský 

69. vůně do pokoje (ne do zásuvky), kosmetický balíček dámský 

70. kosmetický balíček dámský 

71. stahovací kalhotky vel. XL, křížovky pro seniory, sudoku 

72. roční předplatné časopisu Sedmička 

73. roční předplatné časopisu Sedmička, parfém dámský 

74. kosmetický balíček dámský, krém/gel na bolest nohou 

75. parfém dámský, kosmetický balíček dámský, ponožky vel. 39 

76. pleťový krém na obličej s kolagenem 

77. vůně do pokoje (ne do zásuvky), kosmetický balíček dámský 

78. kosmetický balíček dámský 

79. strojek na vlasy, pivo 

80. vlnu na pletení „standard“ bílá nebo béžová 

81. kosmetický balíček dámský 

82. sladkosti, ponožky teple vel. 39 dámské 

83. tenkou deku 

84. tenkou deku 

85. kosmetický balíček dámský, vánoční dekoraci 

86. malý polštářek pod hlavu, vánoční dečka na stůl 

87. kosmetický balíček dámský, vůně na pokoj (ne do zásuvky) 

88. tričko teplejší vel. M, vůni do pokoje, barva na vlasy hnědá 

89. ručníky, kosmetický balíček dámský 

90. Olfen gel, kosmetika Dove dámská 



91. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

92. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

93. kosmetický balíček dámský 

94. teplá plyšová deka 

95. roční předplatné časopisu Blesk pro ženy 

96. kosmetický balíček pánský, ponožky vel. 41 

97. kosmetický balíček pánský, vůně na pokoj (ne do zásuvky) 

98. sladkosti, kosmetický balíček dámský 

99. kosmetický balíček dámský, relaxační polštářek 

100. kosmetický balíček dámský, vůně do pokoje (ne do zásuvky) 

101. předplatné časopisu Blesk pro ženy, kosmetika dámská 

102. kosmetický balíček dámský, roční předplatné časopisu Kreativ 

103. roční předplatné časopisu Na kafíčko 

104. kosmetický balíček pánský 

105. triko krátký rukáv vel. L pánské, 

106. kosmetický balíček pánský, předplatné časopisu Hattrick 

107. kosmetický balíček pánský 

108. vůně na pokoj (ne do zásuvky), kosmetika dámská 

109. kosmetický balíček pánský, ručníky 

110. kosmetický balíček pánský, ručníky 

111. trička bavlněné krátký rukáv vel. XL pánské 

112. kosmetický balíček pánský 

 
 

 


