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Chorvatská diplomatka 
navštívila seniory 

V poděbradském Domově 
pro seniory Luxor opět po 
přestávce způsobené 
covidem přivítali vzácnou 
návštěvu. V pátek 21. října 
2022 přijala pozvání 
velvyslankyně Chorvatska 
Ljiljana Pancirovová. 

lj Text a foto: Milan Čejka

Jednalo se v pořadí již o dvaadva
cátou diplomatickou návštěvu 
v domově v posledních letech. 
Ve vyzdobené jídelně přivítal 
velvyslankyni ředitel Luxoru 
Jaromír Novák. Došlo i na tradič
ní staročeský obřad, nabídku 

Inzerce 

chleba se solí. Následoval společ
ný přípitek a klasický popěvek: 
Mnoga !jeta, mnoga !jeta, živijó. 
,,Velice rádi čas od času připraví
me tak zvaný Den evropského 
státu. Hlavním cílem těchto 
našich setkání je poznávání 
různých zemí. Při této příležitosti 
nás diplomat seznámí se svou 
vlastí, senioři zhlédnou zajímavý 

dokument, dojde i na otázky 
z publika. V naší kuchyni se 
přitom uvaří nějaké speciality 
dané země. Senioři mají možnost 
pěkně se obléknout a poznat, že 
jsou stále váženými členy naší 
společnosti," vysvětlil ředitel 
Novák. Diplomatka kromě jiného 
uvedla, že se v české republice 
cítí jako doma a zdůraznila tradič-

ně výborné vztahy mezi oběma 
státy. ,,Čeští turisté jezdí odedáv
na rádi na Jadran a jsou u nás 
vždycky vítáni. V Chorvatsku 
rovněž působí od dob Rakouska
-Uherska česká národnostní 
menšina, nejvíce Čechů bydlí ve 
městě Daruvar a jeho okolí. 
Menšina je organizovaná a žije 
velmi společensky i kulturně. 
V Daruvaru funguje česká školka 
i základní škola, Češi tančí, zpívají \ 
a hrají ochotnické divadlo. � 
V loňském roce se například l 
s úspěchem představili v soused- j 
ní Libici," připomněla. Velvyslan- d
kyně si se zájmem prohlédla 
některé pokoje a potom její 
návštěva pokračovala v poděbrad- j)1 
ských sklárnách Crystal Bohemia. 
Tady se diplomatky ujal jejich 
ředitel Jaroslav Seifert. Společně 1 

si prohlédli výrobní provozy. , 
Na závěr své návštěvy zavítala 
velvyslankyně do Lázní Poděbra- � 
dy. 
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