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Horoskop 

 

Vodnář 

 
Lidé narození ve znamení Vodnáře jsou ovlivněni 

dvěma charakterově odlišnými planetami. Saturn jim 

dává klid, soustředění a vytrvalost, zatímco Uran jim 

působí neklid, originalitu a vznětlivost. Tyto vlastnosti 

se u nich málokdy vyskytují odděleně, ale jsou v jejich 

povaze obsaženy ve vyvážené směsi.  

 

Tito lidé mají velmi pevnou vůli, kterou čas od času 

vystřídají nerozvážným činem, protože si ukládají 

často velmi náročné úkoly a připadá jim pod úroveň 

poradit se o postupech. V žádném případě ale nejsou 

nepřizpůsobiví a nikdy netrvají na tom, aby se situace 

vyvíjely podle jejich přání. Nitro Vodnářů je jemné a 

křehké, a pokud mohou, snaží se vyhnout konfliktům. 

Ve své podstatě to jsou lidumilové, kteří se zajímají o 

sociální problematiku a snaží se hledat a najít řešení 

různých nespravedlností.  

 

Milují přírodu a snaží se odhalovat tajemství jejích 

zákonů a jsou v řešení problémů, které si stanovili 

neúnavní. K těmto lidem patří snášenlivost, laskavost a 

tolerance, a proto dovedou být obětavými i soucitnými 

přáteli a jejich touhou je, získat něco z toho i od 



vlastního okolí pro sebe. Tito lidé jsou plní 

neuvěřitelných nápadů, které dovedou systematicky 

promýšlet, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu 

oproti tomu, na co jsou lidé zvyklí a tak zažívají častá 

nepochopení a zklamání, ale z těch je vyléčí nový, 

rovněž originální nápad, aby se historie mohla 

opakovat. Jsou to snílci, kteří by si zasloužili chápavé 

okolí a jeho vydatnou pomoc, protože jejich představy 

jsou řízeny hlubokým idealismem a snahou zlepšovat 

celý svět a ještě něco v sousedství.  

 

Vodnář platí jako ten, který dává věci do pohybu, 

odstraňuje překážky a osvobozuje od tísní. Má velkou 

představivost a intuici, která mu umožňuje rozpoznat 

skryté souvislosti a vidět "za roh", ale málokdy si se 

svými, často neveselými poznatky svěřují.  

 

Vodnáři nesnášejí omezování své svobody, trpí v 

malých prostorech bez širokého rozhledu a bez 

možnosti volného pohybu. Nevydrží dlouho na jednom 

místě, a jakmile někam dojedou, už myslí na návrat, 

ale nikoho nenutí, aby s ním sdílel jejich neklid. 

 

 

 

 

 



Známé osobnosti narozené ve znamení Vodnáře 
 

Jan Werich, Bára Basiková, Jiří Lábus, Božena 

Němcová, Milan Lasica, Kateřina Brožová, Enzo 

Ferrari, Lenka Filipová, Geena Davisová, Thomas Alva 

Edison, Mia Farrowová, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Paul Newman, Kim Novaková, Ronald Reagan, Romain 

Rolland, John Travolta 

 

                     (http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/vodnar-znameni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narozeniny 

V měsíci únor slaví: 

 

Emingrová Jarmila Ing. 

Ludvíková Milada 

Moravec Antonín 

Kameníková Lidmila 

Weisserová Agnesa 

Vávra Jiří 

Jůvová Marie 

Frýbová Marie 

Korbutová Věra 

Rulík Jaroslav 

Pechtlová Johana 

 

 

 

 



Poděkování 

Chtěla bych svým jménem poděkovat všem 

sestřičkám, které se o mě starají a které 

mi pomáhají. Velice mě potěšilo jejich 

jednání, když mi nebylo zrovna nejlépe, vždy 

mi se vším mile a rádi pomohly. Jejich práci 

velice oceňuji. Tímto bych chtěla vyjádřit 

všem sestřičkám, velký dík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 31.1.2014            Marie Šárová 

 



Rozhovor s klientem 

Borgula Luboš – Domov se zvláštním režimem 

 

 

1.Hrál jste v nějaké kapele? 

Hrál jsem na bubny v Amatérské kapele 

2.Pokud ano, jak dlouho ? 

Necelé 4 roky 

3.Jaký styl hudby máte rád? 

Country, dechovky, lidovky … 

4.Co je vaším největším přáním? 

Dostat dobrou slivovici 



Kulturní program na měsíc březen: 

 

7.3. 2014         „MDŽ“ na kulturním sále + MŠ Slunečnice 

10.3. 2014  „Výjezd Senior Bandu do Chřibské“ 

11.3. 2014  „Vědomostní soutěž“ na kulturním sále 

14.3. 2014  „Kinokavárna“ – Eva tropí hlouposti 

17.3. 2014  „Vaříme levně a chutně“ (bramboráky) 

21.3. 2014  „Kinokavárna“  - Šmoulové 2 

22.3. 2014  „Tančím tak rychle, jak dokážu“ KD 

Rumburk 

27.3. 2014  „Velikonoční soutěž o nejkrásnější 

vajíčko“(Německo Oberland) 

28.3. 2014  „Kinokavárna“ – Dva lidi v ZOO 

31.3. 2014  „Sportovní dopoledne“ ( šulle, šipky, 

karty) 

 

 

 

 

 



Akce za měsíc ÚNOR 

 

3.2.2014 Vystoupení Senior Bandu v Chřibské 

Dne 3. Února byl náš Senior Band pozván do Domova 

s pečovatelskou službou ve Chřibské, aby zde zahrál místním 

seniorům. I když zde nemohli vystupovat všichni členové 

kapely, a to z důvodu menších prostor, nic to neubralo na 

kvalitě vystoupení. Místním seniorům se vystoupení moc 

líbilo, zpívali, tančili a bylo vidět, že se dobře baví. Rozloučili 

jsme se s tím, že naše kapela zavítá do Chřibské opět 

začátkem března. 

 

 



4.2.2014 Módní přehlídka 

V úterý 4. února se v prostorách kulturního sálu našeho 

Domova konala módní přehlídka společenského oblečení, ve 

kterém se nám předvedli studenti a studentky z VOŠ a SŠ 

ve Varnsdorfu. Své modely si děvčata ušila sama a velice jim 

to slušelo. Klientům se přehlídka velmi líbila. 

 

 

 

 

 

 

 



11.2.2014 Vaření „Levně a chutně“ 

Dle svého zájmu a možností se klienti mohli zapojit do 

pracovních činností a to zejména do vaření. Vařila se 

zemlbába, podle Ladislava Hrušky. Poněvadž jsme se sešly 

v hojném počtu, tak jsme si práci poctivě rozdělily. Klientky 

loupaly a strouhaly jablka, mazaly toustové chleby máslem a 

dochucovaly směs jablek, cukrem a skořicí. Chodby provoněla 

vůně skořice, což přilákalo další klienty, kteří si s námi také 

pochutnali, jak na sladkých toustech, tak i na kávě. Zemlbába 

měla obrovský úspěch. 

                    Radka Švancarová, VČA

 

 

 



 

 

 

 



20.2.2014 Masopustní karneval 

20. února v odpoledních hodinách jako každý rok, tak i letos 

proběhl masopustní karneval v našem Domově. Dopoledne 

jsme vyzdobili sál balonky, barevnými řetězy a ručně 

dělanými výrobky, které si naši klienti pro tuto příležitost 

vyrobili.  

Kolem třinácté hodiny se začal sál pomalu plnit a za chvilku 

zde nebylo jediné volné místečko. Pozvání přijali také klienti 

DPS z Rumburku. Masopust zahájily svým tanečním 

vystoupením klientky našeho Domova, poté nám zazpívaly 

a zatančily děti z MŠ Slunečnice, pohádku o Veliké řepě 

a své taneční umění nám předvedli členové Salesiánského 

klubu mládeže. Naše kapela Senior Band svými písničkami 

umocnila již tak skvělou náladu přítomných. Stoly se 

prohýbaly pod zabijačkovými pochoutkami, podávala se káva 

a pivečko. Děti, zaměstnanci i klienti se zúčastnili soutěže 

o nejhezčí masku a výherci byli náležitě oceněni. Tančilo se, 

zpívalo, jedlo a popíjelo a všichni přítomní se výborně bavili. 

Tak zase za rok... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Sudoku 

 

 

           

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudoku)       
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Vtípek pro pobavení 

 

(www.google.com)                      
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