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Horoskop
Beran
Vládcem znamení Berana je planeta Mars, která
symbolizuje energii, zdraví, bojovnost i vůdčí
schopnosti. Lidé narození v tomto znamení jsou
odvážní a ve většině situací života rozhodní. Do každé
práce nebo akce se vrhají s nadšením a s důvěrou ve
své schopnosti, ale často jim chybí rozvaha a
trpělivost.
Berani jsou lidí kamarádští, přátelští a veselí a mají
silně vyvinutý smysl pro fair play. Je dobré mít je za
kolegy, protože překypují množstvím dobrých nápadů,
které sami nestihnou realizovat, ale umějí strhnout
druhé k radostné spolupráci. Budou-li ve vedoucím
postavení, lze se spolehnout, že budou spravedliví, ale
těžko se smíří s lenivými nebo nešikovnými partnery.
Vzájemné problémy budou řešit rychle, prudce a
nekompromisně. Tito lidé nesnesou, aby je někdo řídil
nebo jim dokonce poroučel a svou svobodu a
nezávislost si získají za každou cenu. Jejich odvaha
bývá neuvěřitelná, ale vyplývá ze sebedůvěry, kterou
získali svými výkony.

Mají velký elán a chuť pouštět se stále do nových věcí
a mají dost nápaditosti a inteligence, aby si poradili i s
nejsložitějšími úkoly. Tito lidé mohou zastávat
všechna povolání, u kterých je nutné rychlé a bystré
rozhodování i velká zodpovědnost. Je pro ně typické
otevřené a upřímné jednání a ve styku s lidmi dovedou
být diplomatičtí a taktní. Ke společenskému úspěchu
jim pomáhá i jejich smysl pro humor. Přebytky své
energie investují často do sportu a libují si zvláště v
riskantních a na fyzické vybavení náročných druzích.
Jsou pohybově velice nadaní a odvážní a proto je
právě z tohoto znamení velké procento špičkových
sportovců. Planeta Mars z nich dělá lidi, kteří umí
prosadit svou vůli a vybojovat svůj názor a postoj.
Pokud se jim nedaří, jednají podrážděně až zlostně,
ale jejich emoce netrvají dlouho, protože ve své
podstatě nejsou zlí a navíc by je to zdržovalo. Jejich
občasná netrpělivost je jejich kamenem úrazu a měli
by si proto volit kamarády, kteří je dobře znají a
kterým věří, aby si od nich dali poradit a hlavně
brzdit a korigovat svou ukvapenost a překotnost. Přes
tyto jejich nedostatky to jsou skutečné charaktery,
pro které je dodržení slibu samozřejmostí.

Známé osobnosti narozené ve znamení Berana
Lucie Bílá, Jan Ámos Komenský, Adolf Hitler, Vlasta
Burian, Leonardo da Vinci Mariah Carey, Claudia
Cardinalová, Giacomo Casanova, Joan Crawfordová,
Betty Mac Donaldová, Albert Einstein, Vincent Van
Gogh, Scarlett O´ Harová, Dagmar Havlová, Bohumil
Hrabal, Charles Chaplin, Jarmila Loukotková, Eddie
Murphy, Diana Rossová, Jan Svěrák, Olga Šípková,
Marlon Brando
(http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/)

Narozeniny
V měsíci duben slaví:

Hofrichterová Dagmar
Pospíšilová Marie
Slánský Václav
Försterová Marie
Bernardová Dagmar

Rozhovor s klientem
Dagmar Hofrichterová – Domov se zvláštním režimem

1.Jak se Vám líbí v Domově?
Dobře, jsem tu velice spokojená
2.Jaké aktivity vám nejvíce vyhovují?
Ruční práce v ergo dílně – ráda maluji a navlékám korále
3.Zúčastňujete se akcí pořádané našim Domovem?
Akcí se účastním, jsou totiž moc pěkné
4.Co je vaším největším přáním?
Vidět Karla Gotta

Kulturní program na měsíc květen:

11.5.2014 „Eva a Vašek“ – Kulturní dům Rumburk
12.5.2014 „Den matek“ – vystoupení MŠ Slunečnice
16.5.2014 „Kinokavárna“ na kulturním sále
20.5.2014 „Hrátky v klidu“ Ústí nad Labem Severní terasa
23.5.2014 „Kinokavárna“ na kulturním sále
26.5.2014 „Sportovní dopoledne“ na kulturním sále
30.5.2014 „Oslava 100.výročí + Filipovské olympijské hry

Akce za měsíc DUBEN

2.4.2014 Mezinárodní turnaj v šipkách
Ve středu 2. dubna se v našem Domově uskutečnil „Turnaj
v šipkách“. Klání se zúčastnila družstva z DD Lipová, Severka
Jiříkov, DZR Krásná Lípa, Domov Potoky, Dps Krásná Lípa,
své síly přijeli poměřit také obyvatelé z Domova v Oberlandu
a samozřejmě nechybělo družstvo našich „borců“ Domova
„Srdce v dlaních“. Pro soutěžící bylo připraveno občerstvení
a dobrou náladu podpořila hudba od naší hudební kapely
Senior Band.

4.4.2014 Výroba medailí
Když jsme vyráběli pamětní medaile z keramické hlíny
v Salesiánském klubu mládeže v Jiříkově.

7. – 9.4.2014 Třídenní pobyt v Polsku
Naše první zastávka byla v Jendreku, kde jsme se sešli
s našimi polskými přáteli a kolem desáté hodiny ranní všichni
společně vyjeli do penzionu Alma v Czerniawě. Cesta rychle
ubíhala a kolem poledne jsme byli na místě. Dostalo se nám
srdečného přivítání od majitelky penzionu, ubytovali jsme se,
kdo se cítil unavený odpočinul si na pokoji nebo poseděl na
zahradě. Po vynikajícím obědě jsme vyrazili na procházku po
blízkém okolí. Bylo krásné slunečné počasí, kolem krásná
příroda, stále bylo co obdivovat. Při zpáteční cestě jsme se
zastavili v místním obchůdku, kde si každý mohl koupit
nějaké dobroty. Po návratu z procházky jsme se všichni sešli
na zahradě penzionu a začalo předvádění různých technik
zdobení velikonočních vajíček a výroby velikonočních přání.
Vyprávělo se, zpívalo, všeobecně vládla velmi dobrá
a přátelská nálada. Po vynikající večeři následovala
půlhodinka odpočinku, kdo chtěl, mohl relaxovat v solné
jeskyni, která byla součástí penzionu. Jelikož dnešní
cestování některé docela unavilo, odebrali jsme se brzy „na
kutě“.
Druhého dne jsme se probudili do slunečného rána. Po
snídani jsme se sešli v jídelně, kde jsme opět společně
vyráběli velikonoční ozdůbky. Pan Hlaváč předvedl techniku
pletení košíků z papírových ruliček, dále jsme ukázali, jak se
dají z obyčejných pet lahví vykouzlit krásné květiny. Tato
technika byla pro naše přátele z Polska novinkou a byli jí

velice nadšeni. S úspěchem se setkala i výroba květin
z papírových rolí. K práci nám hrála pěkná muzika, a tak nám
vše šlo pěkně od ruky. Po vynikajícím obědě jsme poseděli
u kávy, odpočinuli si a opět se pustili s chutí do práce.
Dokončili se ozdůbky započaté ráno, a poté, kdo chtěl, mohl
si zahrát ping pong, zacvičit si na rotopedu, zahrát karty,
posedět na zahradě, relaxovat v solné jeskyni. Na výběr toho
bylo opravdu hodně a každý si zde mohl najít to své.
K večeru jsme se sešli u ohníčku, opekli si buřty a na všechny
čekalo překvapení ve formě muzikoterapie. I toto jsme si
báječně užili, mohu říci, že pro všechny zúčastněné to byl
velice příjemný zážitek.
Ani jsme se nenadáli a byla tu středa. Opět jsme po snídani
rozložili pracovní náčiní a dnes pan Hlaváč předvedl broušení
velikonočních vajíček a velikonoční věneček z papírových
ruliček. Pan Krupička se zapojil do výroby květin z krepového
papíru a šlo mu to velice dobře. Jako dárek jsme obdrželi
velikonoční kuřátka a přáníčka, jejichž technika výroby se
zde také předváděla. Do odjezdu zbývalo pár hodin, které
jsme využili k pohybu a naše skupinka si společně zahrála
ping pong. Po obědě jsme poseděli u kávy, zabalili své věci
a sešli se v jídelně, kde jsme se společně vyfotografovali na
památku, rozloučili se a ač neradi, vydali jsme se na cestu
zpět.
Myslím, že mohu za všechny zúčastněné říci, že jsme si to
velice užili, odpočinuli si, získali nové poznatky, zážitky, nové
přátele. Velké poděkování si zaslouží paní kuchařky za

opravdu vynikající jídlo, servis a za jejich milý a příjemný
přístup.
Tímto bychom také chtěli poděkovat našemu panu řediteli
a vedení organizace, že jsme měli možnost uskutečnit tento
výjezd.

8.4.2014 Velikonoční zábava v Kytlicích
Dne 8.4.2014 jako každý rok jsme byli pozváni na Velikonoční
zábavu do Kytlic. Pozvání jsme nemohli odmítnout, poněvadž
akce jsou vždy vydařené a našim klientům se velice líbí. Při
příjezdu do kytlického hostince „Duha“ nás mile přivítal pan
Horák, který nám ukázal, kde máme již připravený stůl
a také si od nás vzal výrobky, které jsme pečlivě vyrobili
s našimi klienty. Občerstvení na stolech bylo velmi pestré.
Každý z nás dostal kuřecí řízek s chlebem a okurkou,
chlebíček, zákusek a také kávu. Po celou dobu akce hrála
skupina „DONAHA“. Její název nás vždy všechny pobaví.
V průběhu akce byla také vyhodnocena soutěž „O
nejkrásnější velikonoční věnec“. Soutěže se zúčastnilo 10
družstev, a to z Trmic, Olešky, Hliňan, DZR Krásné Lípy,
Brtníků, Horní Poustevny aj. Nicméně naše družstvo skončilo
na krásném 2. místě. Dostali jsme diplom, velikonoční věnec
a krásný marcipánový dort. Z dobrého umístění jsme měli
obrovskou radost. Jak já, tak i klienti si odpoledne příjemně
užili. Už teď se těšíme na další akce.

10.4.2014 Výjezd Senior Bandu do Potoků
Ve čtvrtek 10. dubna byla naše kapela Senior Band pozvána
do Domova Potoky, aby svou hudbou potěšila tamní obyvatele.
Přijeli jsme kolem třinácté hodiny odpolední a už jsme byli
netrpělivě očekáváni. Dostalo se nám srdečného přivítání
a klienti zdejšího Domova nám také vlastnoručně připravili
výborné tvarohové koláčky a jednohubky. Po kávě
a občerstvení jsme začali hrát. Jelikož jsme z důvodu
nemoci některých našich hudebníků hráli v „oslabení“,
připojili se k nám s malými doprovodnými nástroji i někteří
posluchači na sále, z čehož jsme měli velikou radost. Zpívalo
se a tentokrát i tančilo. Všichni si to náramně užívali a bavili
se. Kolem šestnácté hodiny odpolední jsme se rozloučili
s tím, že se opět brzy setkáme. Bylo to velmi příjemně
strávené odpoledne.

14.4.2014 „Velikonoční posezení“ MŠ Slunečnice
V tento velikonoční den nás navštívily děti z MŠ Slunečnice.
Připravily si pro naše klienty výtvarnou techniku s klovatinou
a popcornem. Po dozdobení vajíček nám dětičky předvedly
jejich taneční vystoupení a na závěr nám pověděly zvyky a
tradice o Velikonocích. Klientům se dopoledne líbilo.

17.4.2014 Velikonočení v Agentuře Pondělí
Rok se s rokem sešel a Agentura Pondělí nás opět srdečně
pozvala na tradiční Velikonočení, které proběhlo 17.4.2014
od 10:00 v Rumburku. Byly pro nás připraveny tradiční
velikonoční dovednosti. Od barvení velikonočních vajíček po
ochutnávku tradičních velikonočních pokrmů. Počasí nám
navzdory předpovědím přálo. Našim klientům se akce velice
líbila.

18.4.2014 „Vaření levně a chutně“
Dne 18.4.2014 jsme se opět sešli na kulturním sále a pustili
jsme se do pracovních činností a to zejména do vaření
„Levně a chutně“. Naší další pochoutkou byly palačinky
s meruňkovým džemem. Těsto bylo z polohrubé mouky, mléka
a žloutků. Všem nám moc chutnalo.

18.4.2014 Vyhlášení soutěže o nejkrásnější vajíčko
Na pozvání Domova v Krásné Lípě jsme byli na vyhodnocení
velikonoční soutěže o nejkrásnější vajíčko. Sice jsme
nevyhráli, ale výstava se nám velmi líbila a přivezli jsme si
inspiraci do dalších soutěží. Dostali jsme kafíčko a
upečeného velikonočního beránka.

22.4.2014 Výroba jarních dekorací ze slaného
těsta
Ze slaného těsta lze vyrábět velké množství různých druhů
menších dekorací. Slané těsto je vynikající tvůrčí materiál. U
vyráběných výrobků nám téměř odpadá problém s nákupem
materiálu. Výroba těsta je velmi jednoduchá a rychlá a má
dlouholetou tradici téměř ve všech kulturách. Klientům šla
práce pěkně od ruky.

23.4.2014 Výjezd Senior Bandu do varnsdorfské
Pohádky
Ve středu 23. dubna jsme v odpoledních hodinách vyjeli
s naší kapelou Senior Band do varnsdorfské „Pohádky“, kam
jsme byli pozváni, abychom zahráli k tanci a poslechu zdejším
seniorům. Byli jsme srdečně přivítáni, pohoštěni kávou a
koláčky a jelikož zde naši hudebníci vystupovali již
poněkolikáté, potkali se tu se svými známými a hezky si
popovídali. Místním seniorům se vystoupení moc líbilo, tančilo
se, zpívalo, všichni se výborně bavili. Kolem páté hodiny
odpolední jsme se rozloučili a spokojeni vyrazili k domovu.

28.4.2014 Vepřové hody a pálení čarodějnic
V pondělí 28. dubna jsme v našem Domově uspořádali
„čarodějnický rej“ spojený s vepřovými hody. Od brzkého
rána se topilo pod kotlem a všichni byli natěšeni na ovárek,
jehož přípravy se jako každý rok ujal náš pan ředitel. A že
byl vynikající! Podávaly se také výborné vepřové pochoutky –
jitrnice, jelítka, tlačenka. Celé dopoledne se neslo v duchu
zabijačky.
V odpoledních hodinách jsme se sešli u „čarodějnického
ohně“. Společně jsme spálili čarodějnici, kterou si naši klienti
vlastnoručně vyrobili. Ochutnávaly se „temné čarodějnické
šmakulády“, rozpoznávaly se různé druhy „čarovného koření“,
malé i velké čarodějnice rejdily kolem ohně a nakonec
proběhlo vyhlášení té „nejkrásnější“.
K poslechu a tanci nám zahrála kapela Senior Band. Všichni
se výborně bavili a v pozdních odpoledních hodinách jsme se
v dobré náladě, mocně začouzeni a plni dojmů a zážitků ze
společně prožitého dne, odebrali domů.

Doplňovačka
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