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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček, 
velký výběr brýlových obrub  

www.optikakrnak.czTel.: 412 531 434

oční optika Bc. Pavel Krňák

Tř. Čs. legií 1083/10 
405 02 Děčín IV

registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení
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přeje hodně štěstí 
a zdraví v novém roce
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Dotazy a požadavky na zimní 
údržbu  volejte dispečerovi

Trhy na Masarykově 
náměstí pokračují 

Od nového roku začne
sociální dávky vyplácet 
úřad práce

Cenu města získaly 
dvě osobnosti

Nová vitrína kina

Pozvánka na Rybovu 
mši vánoční
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Topení kapra a Vynášení zimy do hor
Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“ 
pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou 
veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem. 
  Na Štědrý den, 24. prosince v 11 
hodin, se sejdeme u Zámeckého 
rybníka, kde se uskuteční 14. ročník 
„Topení vánočního kapra“ a na Ště-
pána, 26. prosince, budeme opět vy-
nášet zimu do hor, pro velký úspěch 
opět na Sněžník. Sraz účastníků 17. 
ročníku je v 10.30 hod před zámeč-

kem v Bynově, odkud vyrazíme 
pěšky na sněžnickou rozhlednu. 
Každý účastník obdrží vrcholový 
diplom a učiní tak maximum pro 
své tělo přecpané vánočními dob-
rotami.
  Na hojnou účast se těší vedení 
Společnosti. (spprovc)

všem občanům města
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O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh, 
který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

30. 9. 2016 od 11 do 17 hod. v OC Pivovar30. 9. 2016 od 11 do 17 hod. v OC Pivovar30. 9. 2016 od 11 do 17 hod. v OC Pivovar

výživové poradenství
anketa o ceny
motorový vláček
doprovodný program
měření tlaku a BMI 
testy zrakové stimulace
sluchové pexeso
jablka, reflexní pásky zdarma

ukázky samovyšetření prsu
mobilní kavárna

prezentace pomůcek pro nedoslýchavé
tvořivá dílna pro děti

ukázky manipulace s kojencem
stánkový prodej výrobků

poradenství Magistrátu města Děčín, 
Úřadu práce ČR a sociálních služeb

sbírka trvanlivých potravin pro 
klienty bez domova Křesťanského 

společenství Jonáš

kladných emocí, eliminaci pocitů úzkosti a agrese klienta a na zlepšení komunikace s pomocí 

reminiscenční terapie.  

Terapeutické panenky svými parametry do jisté míry připomínají skutečné děti. Použité textilní 
materiály jsou měkké a příjemné na dotek, pozitivně stimulují smyslové orgány klientů. Mají 
speciálně vyvážené jednotlivé části těla, aby se mohly lépe objímat, chovat či posadit. Výraz obličeje 
navozuje kladné emoce. Panenky mají orientovaný pohled tzv. chodící. Do kapsičky v trupu panenky 
se vkládá modul tlukoucí srdíčko, které terapeutický efekt panenky zintenzivňuje.  

Statutární město Děčín pořádá


