
 

Anděl splněných přání 2022 

Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním již poněkolikáté, plní 

přání našich seniorů Andělé z pod Vinné hory. I letos jsme sepsali 

seznam přání našich klientů, která jim každoročně plníte Vy, občané z 

Hlučína a okolí. Každé přání má své číslo a zájemci z řad Andělů – 

občanů můžou tato přání plnit.  

            

                                                                                                                             

                                                                                               

 

 

Seznam přání: 

1. teplá deka 

2. kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

3. kosmetický balíček dámský Dove 

4. karton piva  

5. kosmetický balíček pánský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

6. roční předplatné časopisu Blesk pro ženy               

7. teplá deka  

8. bílá batole vlna  

9. křížovky pro seniory (sudoku) 

10. teplá deka, křížovky pro seniory, sudoku 

11. ručníky, koupelové žínky  

12. ručníky 

Pokud chcete udělat radost našim klientům, 

vyberte si nějaké přání, zavolejte na recepci na 

telefonní číslo 595 020 571 nebo 607 256 996 (od      

8 h – 18 h) a můžete si přání zarezervovat. 

Všechna přání pak budou rozdána v týdnu od       

19. prosince klientům. Proto budeme rádi, pokud 

dárky doručíte na recepci domova                        do 

18. 12. 2022. 

Za všechny spokojené klienty již nyní vám patří 

velký dík.       
 



13. kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

14. roční předplatné časopisu Sedmička               

15. roční předplatné časopisu Na kafíčko               

16. kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

17. instantní káva/ káva 2v1, smetana do kávy, sladkosti 

18. nealkoholické pivo 

19. kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

20. ručníky, kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové 

mléko, vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

21. termoska 

22. roční předplatné časopisu Blesk hobby 

23. parfém pánský 

24. ručníky, koupelové žínky 

25. vůně na pokoj (ne do zásuvky), kosmetika dámská (např. sprchový gel, 

šampon, tělové mléko, vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

26. becherovka 

27. birell pivo 

28. vůně do pokoje (ne do zásuvky), kosmetický balíček dámský (např. sprchový 

gel, šampon, tělové mléko, vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

29. roční předplatné časopisu Blesk hobby 

30. roční předplatné časopisu Sedmička               

31. osmisměrky pro seniory, bylinný balzám Cannabis 

32. kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

33. kosmetický balíček pánský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant, pěnu na holení, jednorázové 

žiletky), hořkou čokoládu 

34. kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

35. křížovky pro seniory, sudoku 

36. roční předplatné časopisu Sedmička                    

37. vaječný likér 

38. karton piva 

39. vlnu na pletení „standard“ bílá nebo béžová 



40. sladkosti 

41. teplá deka 

42. kosmetický balíček dámský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant) 

43. kosmetika Dove dámská 

44. teplá plyšová deka 

45. roční předplatné časopisu Blesk pro ženy               

46. kosmetický balíček pánský (např. sprchový gel, šampon, tělové mléko, 

vlhčené ubrousky, deodorant, tuhý deodorant, pěnu na holení, jednorázové 

žiletky) 

47. griotka 

48. roční předplatné časopisu Na kafíčko 

49. nealkoholické pivo       

50. roční předplatné časopisu Rozmarýna 

 

 
 


