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Znamení Kozoroha je ovládáno planetou Saturn, která
dává lidem narozeným v tomto znamení klid,
trpělivost, vytrvalost a ctižádost. Tito lidé jsou
schopni vynaložit maximum úsilí na práci, kterou si
zvolili, nebo která jim byla zadána. Jsou to lidé
příjemní i veselí, ale svou podstatou jsou nesmírně
vážní a zodpovědní a všechno, čemu se budou věnovat,
bude vycházet z těchto jejich postojů.
Jsou velmi houževnatí, a proto většinou dosáhnou to,
co chtějí a nic nenechávají náhodě. V obchodě budou
dbát na přesně stanovené smlouvy, při vědecké práci
na přípravná studia a ani v uměleckých oblastech se
nedopustí povrchních projevů. Je zajímavé, že si tito
lidé volí většinou ty nejobtížnější úkoly a překážky je
spíš zocelují, než by jim působily útrapy. Nikdy jim
nevadí začít stejný úkol znovu, dokud nedosáhnou
maximálního výsledku. Málokdo se hodí tak dobře pro
badatelskou činnost, jako právě Kozorohové.

Jsou to lidé zdrženliví a spolehliví a málokdo dosáhne
takovou důvěru jako oni, protože k jejich dobrým
vlastnostem patří i takt a mlčenlivost. Jejich
soustředěná mysl na vlastní práci jim nedovolí, aby se
rozptylovali velkým okruhem přátel, ale pokud někoho
přijmou za svého, jsou věrní. Mohlo by se zdát, že se
jedná o suché patrony, ale v kruhu lidí, který jim
vyhovuje, jsou veselými a vtipnými společníky. Jejich
humor je duchaplný, protože ani v tom se nedají
strhnout k povrchnostem.
Tito lidé jsou plánovití a dovedou zacházet s časem
tak, aby dali povinnostem i odpočinku správnou
proporci. Kozorohové jsou snášenlivými partnery, ale
samota je jim často milejší, než sebepříjemnější
společnost. Pokud se někdy zklamali v partnerství,
stane se málokdy, že by se pokoušeli o nové. Stejné to
je i s manželstvím. Pokud manželský partner Kozoroha
nebude respektovat jeho časový rozvrh a bude ho
rušit v práci, musí počítat s rozchodem. K jejich
záporným stránkám patří pedanterie a kritičnost,
kterou častují své okolí, ale nešetří ani sebe.

Kozorohové jsou velmi skromní lidé, kteří si dovedou
zařídit život velmi prakticky, aby neztráceli vzácný
čas. Jejich životní vzestup je pomalý, zato úspěchy,
kterých dosáhnou, budou trvalé.

Známé osobnosti narozené ve znamení
Kozoroha
Vlasta Fialová, Jiří Sovák, Jaroslav Vojta, Eduard
Bass, David Bowie, Kevin Costner, Karel Čapek,
Marlene Dietrichová, Johanka z Arku, Annie
Lenoxová, Jack London, Richard Nixon, Louis Pasteur,
Edgar Allan Poe, Elvis Presley

ttp://znameni-zverokruhu.najdise.cz/kozoroh-znameni

Narozeniny
V měsíci prosinec slaví:
Košťálová Karolína
Kočová Libuše
Pleštilová Helena
Josífková Antonie
Borgula Luboš
Bouzková Milena
Šulcová Božena
Tóth Pavel
Vrzáková Anna
Pachmanová Jiřina
Kušnírová Marta
Gergela Karel
Svobodová Marta
Hilgerová Gertruda
Veselá Evženie

Článek pro zajímavost od paní Marie Šárové

Dne 6.1.2014
Ráda myji nádobí, ráda chodím do lesa na procházky a
také ráda žehlím. Chodím za jedním mužem, kterého
mám ráda. Je velice hodný, máme se oba moc rádi.
Nemůže beze mě být, proto spolu chodíme také na
obědy. Přišlo to tak nějak najednou. Tento článek
jsem napsala pro zajímavost. Tím se loučím, sestřičky
mám moc ráda a jsou na mě velice milé.
Marie Šárová

Rozhovor s klientem
Marie Jůvová – Domov se zvláštním režimem

1.Jak se Vám líbí ve zdejším Domově?
V domově se mi velice líbí.

2.Vyhovuje Vám zdejší podávaná strava?
Jistě, chutná mi vše.

3.Jaká je vaše oblíbená barva?
Modrá, zelená a černá.

4.Chodíte ráda na procházky?
Chodím ráda.

Kulturní program na měsíc únor:

3.2.2014

„Vystoupení Senior Bandu“

4.2.2014 od 10 hod

„Módní přehlídka“

7.2.2014 od 9 hod

„Kinokavárna“ – Šmoulové

11.2.2014 od 9.30 hod

„Vaření levně a chutně“

14.2.2014 od 9 hod

„Kinokavárna“ – Eva tropí hlouposti –

spojené s Valentýnem
17.2.2014 od 10 hod

„Sportovní dopoledne“ – DD Krásná

Lípa
20.2.2014 od 13 hod

„Masopustní karneval“

21.2.2014 od 9 hod

„Kinokavárna“ – Dva lidi v ZOO

24.2.2014 od 9.30 hod. „Prší – Šulle“
28.2.2014 od 9 hod

„Kinokavárna“ – Do hlubiny

Akce za měsíc LEDEN

3.1.2014 „Prohlídka betlémů ve šluknovském
kostele“
Klienti si měli možnost prohlédnout jedinečný betlém ve
šluknovském kostele a dále výstavu betlémů na zdejší faře.
Ke každému betlému jim pan farář pověděl jejich historii.

9.1.2014 Oslava narozenin
Dne 9.1 od 14.00 hodin se na kulturním sále oslavovali
narozeniny p. Pleštilové, p. Kočové, p. Josífkové, p. Bouzkové
a pana Borguly. Personál a uživatelé jim popřáli pevné zdraví
a spokojenost. Zákusky a přípitek chutnal znamenitě.
Oslavenci byli nadšeni a dojati.

17.1.2014 „Zimní čarování“
V tento zimní den nás navštívily děti z MŠ Slunečnice.
Připravily si pro naše klienty výtvarnou techniku se zmizíkem.
Klientům se dopoledne velice líbilo, poněvadž po dobře
odvedené práci dostali perník s ovocným čajem.

19.1.2014 Nedělní tančení
Taneční terapie přináší našim klientům možnost komunikace
s ostatními klienty, což ovlivňuje a zlepšuje jejich psychický
stav. Rozcvičování pomocí hudby se všem líbí a vlastní
tančení přináší radost z pohybu. Mnoho klientů je při terapii
usazeno na invalidních vozících, ale to nijak neochudí jejich
zážitek.

28.1.2014 Burza oblečení
První burza je za námi. Ráda bych poděkovala všem, kteří
nám s burzou pomáhali a podporovali nás. Tentokrát se
konala dámská i pánská burza zároveň a po této zkušenosti
jsem se rozhodla do budoucna udělat ještě další burzu,
jelikož měla velký úspěch.
Radka Švancarová, VČA
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