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Horoskop
Ryby
Lidé narození ve znamení Ryb jsou stejně jako
zrozenci na Vodnáři vystaveni vlivu dvou planet a to
Jupitera, který jim dává smysl pro spravedlnost,
sociální cítění i ochotu pomáhat druhým, a Neptuna,
který jim na jedné straně pomáhá a na straně druhé
jim trochu komplikuje život. Jeho představivost,
tvůrčí fantazii a citovou jemnost, ale i přecitlivělost,
snivost, která vede k pasivitě, nerozhodnost a
přehnanou vnímavost.
Tito lidé bývají velice plaší a mívají zvláště v mladém
věku nepřekonatelné zábrany ve styku s lidmi a
dokonce i se stejně starými dětmi. Bývá pro ně
problém jít na nákup, zeptat se neznámých lidí na
cestu, či zařídit něco na úřadě, i kdyby šlo jen o poštu.
Lidé narození ve znamení Ryb si ponechávají mnoho
zábran do pozdního věku, i když je časem okolnosti
donutí, aby si vypěstovali běžné návyky a zbavili se
zbytečného strachu. U mnoha z nich se z těchto
vlastností někdy vytvoří druh záměrné koketerie,
protože si během života stihli všimnout, že jejich
zdrženlivost a plachost je lidmi vlídně přijímána a že

snadno dosáhnou svého právě touto nevýbojností.
Znamení Ryb vytváří lidi závislé na svém domácím
prostředí, kde se jedině cítí bezpeční, kde mají svá
zabydlená zákoutí, ve který sní o neuvěřitelných
dobrodružstvích a o svých rolích hrdinů v nich.
Lidé narození v tomto znamení potřebují povolání,
které vyhovuje jejich povaze. Pak jsou nesmírně
pracovití a úspěšní, ale při tom si budou pečlivě hlídat,
aby nebyli kráceni ve svých nárocích na pohodlí a na
čase, který potřebují pro své snění.
Mají neuvěřitelnou fantazii a schopnost vcítit se do
druhých lidí, a proto je mezi nimi hodně spisovatelů a
básníků, ale i herců a výtvarníků, kteří těží z
bohatství svého nitra velké hodnoty.
Zrozenci na Rybách jsou mezi lidmi ostýchaví, oddaní
a obětaví, ale je v tom i jejich zvláštní síla; jejich
protivníci se vzdávají boje s pocitem trapnosti.
Jsou to lidé ovlivnitelní a špatné prostředí by mohlo
využít jejich neuvěřitelnou fantazii k rafinovaným
podvodům. Neptun je také planetou klamání, podvodů a
lží. Obvyklejší ale je, že působí proti nim a vytváří v
nich nedůvěru vůči světu.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ryb
Bedřich Smetana, Karolína Světlá, Lucie Vondráčková,
Cindy Crawfordová, Martin Dejdar, Ema Destinová,
Albert Einstein, Georg Fridrich Händel, Victor Hugo,
Jiří Menzel, Ornella Mutiová, Viktor Preiss, Sharon
Stoneová, Elizabeth Taylorová, Eva Vejmělková,
George Washington, Bruce Willis

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

Narozeniny
V měsíci březen slaví:
Tomková Anna
Černoch Josef
Pačaj Rudolf
Pokoráková Božena
Zernerová Marie
Fryčer Jaroslav
Horáková Jiřina
Valentová Marie
Salomon Maxmilián
Hofrichter Jiří
Ljach Václav

Rozhovor s klientem
Marie Šárová – Domov pro seniory

1.Jak se Vám líbí v Domově?
Jsem tu velice spokojená
2.Máte nějaké oblíbené zvíře nebo jídlo?
Jím vše, co mi chutná a mé oblíbené zvíře je kočka
3.Účastníte se akcí pořádané našim Domovem?
Pokud nás akce zaujme a máme čas, rádi se účastníme
4.Jaké aktivity vám vyhovují?
Chodíme na procházky, navštěvujeme hospůdky …
5.Jste spokojená s pracovníky VČA?
Ano jsem, někdy až moc

Kulturní program na měsíc duben:

2.4. 2014

„Mezinárodní turnaj v šipkách“

7. – 9.4.2014

„Návštěva Polska“

8.4.2014

„Velikonoční zábava“ Kytlice

10.4. 201

„Výjezd Senior Bandu do Chřibské“

14.4.201

„Velikonoční posezení“ MŠ Slunečnice
(Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko)

18.4.2014

„Vyhlášení“ Soutěž o nejkrásnější vajíčko

18.4. 2014

„Vaříme levně a chutně“ (palačinky)“

22.4.2014

„Výroba jarních ozdob ze slaného těsta“

25.4.2014

„Prší – šulle“

26.4.2014

„Německo – festival“

29.4. 2014

„Posezení při kávičce a dortíku“
(Klienti z ergo dílny)

30.4.2014

„Čarodějnice“

Akce za měsíc BŘEZEN

7.3.2014 „MDŽ“ na kulturním sále
V pátek 7. března jsme se sešli na kulturním sále Domova,
abychom společně oslavili Mezinárodní den žen. Po úvodním
slovu pana ředitele, který všem ženám popřál všechno
nejlepší k svátku, vystoupily děti z MŠ Slunečnice. Svými
písničkami, recitováním a tanečky potěšily srdíčka žen, ale
i mužů, kteří se přišli podívat na naše nejmenší. Společně
jsme si zazpívali a zatančili při hudbě kapely Senior Band.
Bylo veselo, podávalo se občerstvení, káva a dortík a všichni
se výborně bavili. Všem ženám byly předány kytičky, ze
kterých měly velikou radost.

17.3.2014 Vaříme levně a chutně „Bramboráky“
V pondělí 17. března v dopoledních hodinách jsme se sešli na
kulturním sále, abychom vyzkoušeli kuchařské umění několika
odvážných klientů, kteří se zapojili do akce „Vaříme levně
a chutně“. Pro tento den jsme si zvolili bramboráčky. Každý
se zapojil dle svých schopností a možností. Někteří strouhali
brambory, jiní loupali a zároveň strouhali česnek, připravili
vajíčka. Jediný zástupce z řad mužů se chopil konečné
úpravy směsi, kterou ochutil kořením, které si sám připravil.
Pomáhal pracovnicím volnočasových aktivit i přímo se
smažením. Byl naším velkým pomocníkem. Vůně česneku
a majoránky, která se linula celým Domovem, přilákala mnoho
dalších strávníků. Po dobře odvedené práci jsme si všichni
poseděli u čaje a pochutnali si na bramborákách.

22.3.2014 Tančím tak rychle, jak dokážu
V sobotu 22. března se v Kulturním domě Střelnice
v Rumburku konal ples Domova se zvláštním režimem Krásná
Lípa ve spolupráci s Domovem „Srdce v dlaních“ Filipov,
s názvem „Tančím tak rychle, jak dokážu“. I naši klienti se
pečlivě chystali na tento den. Každý chtěl vypadat co nejlépe
a udělat pěkný dojem. A všem se to podařilo. Přijeli jsme
kolem druhé hodiny odpolední a to už se sál začal pomalu
naplňovat, až tu nezbylo jediné volné místečko. Všichni se
těšili na bohatý program, který skýtal vystoupení kapely
Senior Band Filipov, své taneční umění předvedlo duo Das
Bailarines se svými mexickými tanci, úžasné závodní sestavy
zacvičila děvčata z SK Viktorie Jiříkov. K tanci a poslechu
hrála skupina Caldera band. Zlatým hřebem večera bylo
vystoupení Heidi Janků, Kamila Emanuela Gotta a Jožky
Zemana. Opravdu každý si zde mohl najít to své „nej“.
Všichni jsme se báječně pobavili, zatančili, zazpívali. Velké
poděkování si zaslouží zaměstnanci našeho Domova, kteří
připravili občerstvení, jenž se podávalo po celou dobu plesu.
Každý si mohl vybrat podle své chuti, ať už výborné koláčky,
chlebíčky, slané pečivo, tlačenku nebo sekanou s okurkou.
Jménem klientů našeho Domova děkuji za krásně prožitý
večer.

27.3.2014 Mezinárodní soutěž v Oberlandu
„O nejhezčí velikonoční vajíčko“
Dne 27.3.2014 se v Oberlandu v Německu konala
„Mezinárodní soutěž“ v malování a zdobení „velikonočních
vajíček“. Byl to už VIII. Ročník této soutěže, které se letos
zúčastnilo 11 družstev z Německa, Čech a 2 družstva z
Polska. Soutěž byla vyrovnaná, porotci měli velmi těžký úkol,
neboť bylo z čeho vybírat. Naše družstvo ve složení pana
Hlaváče, paní Bučkové a paní Slabé si dali velice záležet a
získali 1. místo.

Křížovka
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Vtípek pro pobavení
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