
Příspěvková organizace 

„Sociální služby města 

Havířova“, byla zřízena 

Rozhodnutím Zastupitel-

stva města Havířova ke 

dni 1. 1. 1994.  

Naše organizace zajišťu-

je pro občany města Ha-

vířova všech věkových 

kategorií potřebné sociál-

ní  a zdravotní služby. 

Při poskytování našich 

služeb bereme ohled na 

individuální potřeby kli-

entů a respektování zá-

kladních lidských hod-

not. Občanům a klien-

tům můžeme nabídnout 

služby, jejichž struktura 

umožňuje vzájemné pro-

pojení a návaznost, ne-

boť jsou zde vytvořeny 

p ř e d p o k l a d y 

pro poskytování služeb 

formou terénní, ambu-

lantní i pobytovou. Pro 

každou službu máme 

vymezeno poslání, účel, 

cíl, cílovou skupinu a 

základní principy, které 

pak poskytování služby 

umožňují.  

Kdo jsme 
Významné a 
mezinárodní dny 

 

• 1.1. Světový den 
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Úvodní slovo ředitele 
Vážené a milé kolegyně a kolegové, 

zaměstnanci Sociálních služeb města 

Havířova, dovolte mi, abych Vám 

všem v první řadě popřál do nového 

roku mnoho zdraví, štěstí, osobní 

spokojenosti, optimismu, pracovní 

vitality a úspěchů ve Vaší náročné 

profesi. 

Doufám, že navážeme na svou 

předchozí práci a dosažené úspěchy, 

že se nám podaří udržet vysoký kredit 

naší organizace, kterého jsme společně 

dosáhli a držíme jej již několik let. 

Letošní rok bude bohužel pro nás 

všechny opět velmi náročný, ale jsem 

si jistý, že jej opět společným silami 

zvládneme. 

Děkuji svým nejbližším spolu-

pracovníkům za podporu, loajalitu, 

trpělivost a pomoc při tvorbě a 

realizaci budoucích projektů či úkolů, 

které nás opět posunou dál. 

 

Šťastný a úspěšný rok 2023. 

 

Ing. Milan Černý, ředitel  
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Stalo se ... 

Vánoce v SSmH 

Mikuláš v Sociálních službách 

Vánoce jsou obdobím klidu a míru. U nás, v Sociálních službách, ale bylo 

rušno a veselo.  Všichni pracovníci jednotlivých středisek si připravili pro své 

klienty překvapení, posezení a příjemnou atmosféru. Pojďte se s námi 

podívat, jak to u nás vypadalo ... 

Mikuláš s čertem a andělem navštívil 5. 12. 2022 nejen naše dětičky z Dětské skupiny Edisonka, ale také 

seniory v Denním stacionáři a na Respitní péči.  

Všechny děti byly celý rok hodné. 

I když trochu strachu bylo, ale 

zvládly i básničku a tak je Mikuláš 

odměnil nadílkou. 

Narodil se Ježíšek, 

koupíme mu kožíšek.  

Hodně dlouhý, 

chlupatý, 

aby mu byl na paty. 

Denní stacionář a Respitní péči navštívili dobrovolníci z Adry. Spolu 

s Mikulášem zavítal také pan harmonikář, který ke zpěvu a poslechu zahrál 

známé melodie.  I našim seniorům se rozzářily tváře, když obdrželi 

od Mikuláše a jeho družiny sladkou nadílku. Tímto 

bychom rádi poděkovali organizaci Adra 

za zprostředkování příjemného odpoledne. 
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Malé i velké návštěvy v Denním stacionáři a na Respitní péči 

Advent v Denním stacionáři zahájily děti z mateřské školy Čelakovského, 

které svým vystoupením nenechaly oko suché. Děti s nadšením rozdávaly 

vánoční náladu a láskyplné objetí.  

Denní stacionář v předvánočním čase nenavštívily jen děti, ale také 

klienti Denního stacionáře Galaxie Centra pomoci v Karviné. Jejich 

písničky a dobrá nálada u nás doznívala ještě dlouho. 

Krásný vánoční příběh představily děti 

ze základní školy Zelená Životice, které 

zazpívaly také vánoční písně.  



Strana 4  

Další příval vánoční atmosféry v Zapomenutém příběhu nám přinesly děti 

ze ZŠ Kpt. Jasioka Havířov. Tyto děti si pod stromeček přejí, aby mohly být 

"spolu". 

Poslední Mezigenerační setkání proběhlo se ZŠ Žákovskou. Děti z páté třídy 

navštívily naše seniory, s kterými si zazpívaly vánoční koledy i zahrály 

společné hry.  

Tímto bychom rádi poděkovali všem dětem i klientům Denního stacionáře Galaxie za krásné zpříjemnění 

adventního času a milé návštěvy. Budeme se těšit na spolupráci i v roce 2023. 

Akce v RaDu - kapr RaDek 

Jsme rádi, že letos jsme se mohli s našimi rodinami sejít na akci KAPR ,,RaD“ek. 

Společně jsme si vytvořili vánoční ozdoby, zahřáli se ovocným punčem a 

posilnili se cukrovím.  

Nechybělo losování o živého 

kapra, za něj děkujeme manželům 

Horváthovým z Šenovských 

rybníků. Kapra letos vyhrál 

Šimonek s bráškou Sašou. �  

Děkujeme všem rodinám za účast 

a panu řediteli Milanu Černému 

za osobní návštěvu a také 

za podporu.  
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Vánoční posezení s klienty Kontaktního a poradenského centra a 

Nízkoprahového denního centra 

I zaměstnanci spolu s praktikantkou KPC a NDC si pro své klienty připravili milé 

překvapení. V KPC se vařila zelňačka, v NDC zase gulášek. Všichni si společně 

pochutnali a poseděli u vánočního stromečku, kde se na závěr předávaly malé 

dárečky.  

Poděkování všem pracovníkům, kolegům, praktikantům i 

dobrovolníkům SSmH 

Rádi bychom poděkovali nejen našim milým návštěvám, ale také i našim kolegům a 

kolegyním, praktikantům i dobrovolníkům, kteří po celý rok neochvějně pomáhají 

našim klientům zvládat jejich těžké situace, za jejich píli, ochotu a skvělou práci, 

kterou odvádějí.  

 

 

Pracovníci Denního stacionáře si 

p ř i p r a v i l i  p r o  s v é  k o l e g y 

z Autoprovozu jako poděkování také 

malé překvapení v podobě vánočních 

dárečků. No posuďte sami, jak to 

našim řidičům sluší. 

„"Radost z 

rozjasnění života 

druhých se pro nás 

stává kouzlem 

svátků."   

W. C. Jones  



Nájem bytu z pohledu nájemce (II. část) 

V minulém článku jsme se podívali na práva nájemců, konkrétně kdy a o kolik vám může pronajímatel 

zvednout nájem, dále jestli máte právo zřídit si na základě nájemní smlouvy v bytě (domě) trvalé bydliště, a to i 

bez souhlasu pronajímatele. V dnešním článku budeme v právech nájemců pokračovat. 

Když se v bytě něco porouchá, v jaké chvíli hradí opravu jeho majitel a co naopak musí nájemce 

zaplatit sám? 

To je taky velice častá otázka. Sami to znáte ze života. Bydlíte v pronajatém bytě, něco se pokazí a majitel 

odmítá opravu řešit. Jak to tedy je ze zákona? 

V prvé řadě bych uvedla, že je povinností pronajímatele zabezpečit, že byt splňuje veškeré požadavky 

k bydlení, tedy že zejména naplňuje příslušné hygienické standardy, funguje zde vytápění a je zajištěn základní 

komfort potřebný pro bydlení. Pokud nájemce zjistí závadu, je jeho povinností ji pronajímateli bez zbytečného 

odkladu oznámit.  

V občanském zákoníku najdeme, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související 

s užíváním bytu. V praxi dochází často ke sporům, co je běžná údržba a drobná oprava a co již není. Vysvětlení 

musíme hledat (což mnoho nájemníků neví a nebrání se) v Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které je účinné 

od 1.1.2016, ale vztahuje se i na smlouvy uzavřené před tímto datem. Toto nařízení jasně uvádí, co je běžnou 

údržbou a vymezuje, co jsou drobné opravy.  

Co tedy nařízení za běžnou údržbu považuje? Je to: „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, 

které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah 

včetně podlahových krytin, obkladů a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou 

údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění vodovodních 

výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, 

výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, 

vestavěných a přistavěných skříní, dále pak kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým 

zařízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií 

s elektronickým zařízením“. 

Za drobné opravy se dle vládního nařízení považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto 

vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo výše nákladů. Jsou 

to: „opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, opravy 

jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání 

vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,  

opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, 

zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního 

vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního 

vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích 

jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a 

automatických hlásičů pohybu,  výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru 

pro byt, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, 

výměny sifonů a lapačů tuku, opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení 

pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy 

hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících 

individuální regulaci teploty, opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, 

mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských 

sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, opravy kamen 
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Právní poradna 
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na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, 

kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však 

za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení.“ 

 Zmíněné nařízení uvádí také, že další opravy bytu se považují za opravy drobné, jestliže náklad na jednu 

opravu nepřesáhne částku 1.000 Kč. Pro lepší orientaci vždy mějte na paměti, že přesáhne-li součet nákladů 

za drobné opravy částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy, další opravy se v daném kalendářním roce 

nepovažují za opravy drobné. 

Jak vidíte, je to problematika docela složitá. Doporučuji tedy v nájemní smlouvě věnovat pozornost při úpravě 

práv a povinností nájemce a předejít tak sporům mezi pronajímatelem a nájemcem. 

 

Autor článku: JUDr. Helena Pyszková 

Poskytované služby SSMH 

Domácí zdravotní péče 

Sestřičky Domácí zdravotní péče každý den ošetřují klienty 

v domácím prostředí, kteří ze zdravotních důvodů nemohou 

docházet k lékaři. Jednou z našich klientek je paní Marie 

Fudalyová, která ve svých 91 letech má nesmírný životní elán. 

V současnosti ošetřujeme defekt na dolní končetině, ale jezdíme 

také dle ordinace lékaře na odběry krve nebo aplikujeme léky 

od bolesti. Paní Fudalyová, je vždy 

usměvavá a milá. My jsme rády, že ji 

můžeme umožnit péči v jejím 

přirozeném prostředí, neboť transport 

k lékaři by pro ni byl velmi náročný. 

Současně  paní Fudalyové zajišťuje 

péči naše pečovatelská služba, která tak 

velmi pomáhá a ulehčuje v péči její 

dceři, která se o maminku denně 

s láskou stará.  

Sociální služby města Havířova poskytují své služby 

občanům města Havířova všech věkových kategorií 

od nejútlejšího věku až po seniory. Při poskytování 

našich služeb bereme ohled na individuální potřeby 

klientů a respektování lidských hodnot. Klientům 

můžeme  nabídnout služby, které jsou vzájemně 

navázány a propojeny jak v oblasti sociálních 

služeb tak také v oblasti zdravotnictví. 

Poskytujeme služby v terénní, ambulantní i 

pobytové formě. 

Dnes vám představíme naši službu Domácí 

zdravotní péče a její pracovníky. 
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Co je to Domácí zdravotní péči a kdo ji může využít? 

Posláním domácí péče je odborná zdravotní péče, 

která je poskytovaná pacientům doma v jejich vlastním 

sociálním prostředí, kde se cítí lépe a jistěji oproti 

ústavním zařízením. Je zaměřena zejména na udržení a 

podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj 

soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně 

nemocného člověka a zajištění klidného umírání a 

smrti.  

 

Domácí zdravotní péči mohou využít senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby 

s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením a osoby s jiným zdravotním postižením.  

Služba je poskytována klientům propuštěným z hospitalizace, kde byla zvládnutá akutní fáze onemocnění a 

pacient je schopen čerpat odborné zdravotnické služby v domácím prostředím, také klientům, u kterých žádá 

péči přímo praktický lékař. Podmínkou poskytování služby je spolupráce s rodinou či blízkými, kteří 

pomohou zajistit odpovídající zázemí.  

Pokud si nejste jistí, zda můžete využít naše služby nebo Vás zajímají další informace o poskytované službě, 

můžete se telefonicky obrátit na vedoucí služby paní Mgr. Kateřinu Kubicovou nebo se informovat u svého 

praktického nebo ošetřujícího lékaře. 

Od kdy do kdy můžete domácí péči využít? 

Základní informace je možné získat při osobním kontaktu na sídle zařízení, od praktického lékaře, přímo 

v  nemocničním zařízení, telefonicky, na internetových stránkách Sociálních služeb města Havířova a také 

z  materiálů v ambulancích, či odděleních nemocnice.  

Domácí péče je sjednávána s novým klientem většinou přímo z oddělení nemocnice nebo na žádost 

praktického lékaře, rodinného příslušníka nebo na doporučení pečovatelské služby, prostřednictví  

vyplněného poukazu na ošetření domácí péčí, který vyplní praktický lékař, eventuálně vedoucí sestra Domácí 

péče, přičemž potřebuje základní údaje pacienta jako je rodné číslo, pojišťovnu, adresu, patro, anebo si ho 

vyžádá pacient při propuštění z nemocnice. 

S klientem, příbuzným či blízkými je pak dohodnuta 1. návštěva v jeho domácnosti. Zdravotnický pracovník 

citlivě, dle potřeby klienta, poskytne další upřesňující informace o způsobu poskytovaných služeb a seznámí 

uživatele s vnitřními pravidly poskytované služby, včetně práv a povinností klienta i zařízení. Pokud je 

požadována současně sociální hrazená péče, je dohodnuta schůzka také se sociálním pracovníkem a 

poskytnuty informace o cenách nabízených služeb. Tyto informace může klient získat také v písemné 

podobě.  

Klienti získávají vizitku s telefonním kontaktem a v případě nejasností se mohou kdykoliv obrátit na naše 

kontaktní místo nebo mohou problém diskutovat s naším pracovníkem přímo v jejich domácnosti. 

Jak si službu objednat? 

Služba je poskytovaná terénní formou, to znamená, že naše sestřičky přijedou až k Vám domů. Péči zajišťují 

vzdělané zdravotní sestry od pondělí do neděle mezi 6:00 hod a 22:00 hod. 
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Veškeré výkony prováděné Domácí zdravotní péčí jsou hrazeny zdravotní 

pojišťovnou na základě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře. 

Rozsah poskytovaných služeb 

• příprava a podání léků per os 

• aplikace injekcí 

• aplikace  inzulínu 

• podání  infúzní terapie 

• převazy pooperačních ran 

• převazy chronických ran - dekubitů, bércových vředů a jiných 

• odběry biologického materiálu - moči, sputa… 

• odběry  krve - ze žíly, z prstu 

• ošetřování  střevních a jiných vývodů - stomií (tracheostomie, jejunostomie…) 

• ošetřování drénů 

• ošetřování  katetrů a aplikace léčiv - analgezie do epidurálního katétru 

• zavádění a péče  o močové katétry,  včetně cévkování mužů 

• ošetřovatelská rehabilitace v domácím prostředí 

• nácvik  chůze  s chodítkem 

• měření fyziologických funkcí - krevní tlak, pulz… 

• inhalační a podpůrná kyslíková terapie  pomocí  oxygenátoru 

• odborné ošetřovatelské poradenství 

• edukace  v nové a náročné  pozici nemocného 

• komplexní edukace diabetiků ve vlastní domácnosti ve spolupráci s diabetologem a  konzultace 

zdravotního stavu s odborným lékařem, pokud tato navazuje na naši  péči 

• komplexní péče o klienty v terminálním stadiu nemoci ve spolupráci  s mobilním hospicem Ondrášek.  

Kdo se bude o Vás starat? 

Odborná ošetřovatelská péče je poskytována 

klientovi v jeho vlastním sociálním prostředí. 

Péči zajišťují kvalifikované všeobecné sestry 

bez odborného dohledu, s laskavostí, 

pozorností, pochopením a vstřícností.  
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Představujeme, aneb s kým se u nás můžete setkat 

V roce 2022 byl kolektiv Domácí zdravotní péče oceněn Cenou města Havířova za dlouholetou kvalitní a 

laskavou péči klientům a také za vysoké pracovní nasazení v době vyhlášení pandemického stavu. Rádi 

bychom vám představili naše sestřičky, které se starají o pacienty v terénu. Jedna z nich je Šárka Krpcová a 

můžete se s ní potkávat již od září 2010. 

 

Jste už dlouhou dobu součástí našeho týmu, můžete se nám prosím trochu 

představit? Jak dlouho již pracujete v Sociálních službách města Havířova? 

Jmenuji se Krpcová Šárka a v SSMH v Domácí zdravotní péči pracuji jako všeobecná 

sestra od roku 2010. V roce 2012 jsem odešla na mateřskou dovolenou se svým třetím 

synem a v roce 2015 jsem se vrátila zpět na Domácí péči. 

  

Proč jste si vybrala práci v oboru zdravotní péče? Co Vás na této práci zaujalo? 

Proč jste si vybrala zrovna Domácí zdravotní péči? 

Pracuji jako všeobecná sestra již od roku 1990, tedy od maturity. To, že chci být sestrou vím od svých 12 let, 

přivedla mě k tomu moje babička, která byla také sestra a rovněž knížka Valji Stýblové Dům u nemocnice, 

ve které jsou popsány příběhy dívek, která studují zdravotní školu pro budoucí sestry. Z naivní představy 

práce zdravotní sestřičky mě pak neodradila ani tvrdá realita práce sestry v nemocnici. V nemocnici u lůžka 

jsem sloužila 17 let. Vše co jsem se tam naučila stále využívám i nyní při práci v Domácí zdravotní péči, kdy 

se staráme o pacienty v jejích přirozeném domácím prostředí. Zajišťujeme odborné zdravotní výkony přímo 

v bytě pacienta. V terénu  pracujeme každá sestra samostatně, na nás je každé rozhodnutí při jakékoliv 

komplikaci nebo zhoršení zdravotního stavu pacienta. Musíme také umět fundovaně poradit nejen 

ve zdravotních otázkách, ale i v sociální oblasti. Za spoustou pacientů jezdíme i delší dobu – měsíce i roky, to 

pak ty lidičky berete téměř jako součást rodiny, a to doslova, protože někteří z nich blízkou rodinu nemají 

anebo nějak příliš ta rodina nefunguje.  

  

Co Vás na Vaší práci opravdu baví? Co Vám dává pocit, že tato práce není zbytečná, ale že má 

smysl?   

Baví mě to, že můžete pomoci někomu, kdo už nezvládne sám o sebe pečovat, nedovolí mu to ať už fyzické 

nebo psychické zdravotní potíže, které má. Umožníme tomu člověku, aby mohl být nadále doma, ať už sám 

nebo se svými blízkými, a přitom má zajištěnou veškerou odbornou zdravotní péči.  

 

Jak vypadá Váš běžný den v práci? 

Většinou sloužíme s kolegyněmi 12ti hodinové směny. Takže ráno před 6 hodinou přicházím do práce, 

převezmu si karty pacientů, o které budu ten den pečovat, připravím si pomůcky, léky a převazový materiál a 

vyrážím do terénu služebním autem. Dle toho co mají pacienti naordinováno  provádím odběry biologického 

materiálu, aplikace inzulínu a injekcí, eventuálně infuzí, podání léků, měření fyziologických funkcí, převazy 

ran a defektů všeho druhu, výměny močových katetrů, péči o operační rány a různé stomie, také provádíme 

ošetřovatelské rehabilitace a další výkony. Po návratu do kanceláře musím vše zapsat do dokumentace 

pacienta a také do PC, poté připravujeme s kolegyněmi pracovní terény na další dny, zajištujeme také 

například objednávky léků a materiálu pro pacienty, informujeme ošetřující lékaře pacientů o jejich 

zdravotním stavu a mnoho dalšího. 
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Kde nás můžete najít? 

 Adresa: Moskevská 1103/1f 

  Havířov - Město 

Vedoucí:   Mgr. Kateřina Kubicová 

 Tel:  596 477 310 

  602 188 697   

 Email: kubicova.katerina@ssmh.cz 

 Web:  www.ssmh.cz 

Řeknete nám na závěr nějaký zážitek v SSmH, který se Vám vryl do paměti? 

Asi nejvíce se nám všem na Domácí zdravotní péči vryl příběh pacientky – mladší, velmi těžce nemocné ženy, 

o kterou jsme pečovaly několik let. Byla to neuvěřitelně silná osobnost, velmi inteligentní a empatická i přesto, 

že byla upoutaná 20 let na vozíku a poté na lůžku. Vždy jsme k ní chodily rády, byla velmi přátelská a měla 

obrovský přehled o všem. Byla i jedním z pacientů, kteří nás nominovali na Kolektiv roku 2022. Bohužel tato 

vzácná žena prohrála v srpnu 2022 svůj boj se zákeřnou nemocí. Všechny sestry z naší Domácí péče jsme ji 

byly doprovodit na její poslední cestě.  

Noviny Sociálních služeb města Havířova vydává: 
 
Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace 

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí 

 vww.ssmh.cz 

 FB:  https://www.facebook.com/SSMH.cz 

 Email:  sekretariat@ssmh.cz 

 Tel:  599 505 311 

Poděkování sestřičkám 

Klient Domácí zdravotní péče složil básničku našim sestřičkám. Děkujeme 

Jsou tu vždy pro nás, když zdraví nás zradí, 

svou práci dělají naplno, rády.  

Pod bílým pláštěm křídla svá skrývají 

a času volného poskrovnu mají. 

 

Nenosí kalhoty a nemají zbroj, 

však o lidské životy svádějí boj.  

Ve dnech i v noci nad námi bdí,  

staly se hrdiny těch všedních dní.  

 

Zdravotním sestřičkám hold chci dnes vzdát, 

díky vám můžeme zas klidně spát. 

Věřím, že mluvím teď za všechny z nás,  

díky vám zas se nám žít bude snáz.  


