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Horoskop
Býk
Znamení Býka dává lidem, kteří se v něm narodili
klidnou trpělivou povahu, cit a vztah ke všemu
krásnému a příjemnému, co život poskytuje. Býci jsou
často uzavření lidé, kteří se ani vůči nejlepším
přátelům nezbavují zcela odstupu, i když vůbec
nevyplývá z jejich domýšlivosti, ale spíš jim není
dopřána radost vypovídat se.
Lidé narození ve znamení Býka jsou velmi
konzervativní, což se projevuje už tím, jak dbají na
formy chování, na oblečení i na styl bydlení. Nedá se
tvrdit, že jsou zaměření proti všemu modernímu, ale
trvají na kvalitních materiálech, na dokonalém
zpracování a hlavně na ověřených hodnotách. Spočívá
to i v tom, že tito lidé ke svému štěstí potřebují pocit
jistoty a tímto vším si k tomuto pocitu pomáhají. Znají
hodnotu věcí i majetku a značnou část svého úsilí
dávají do jeho získání, protože ony zmíněné jistoty
chtějí dopřát i svým potomkům. Pokud se zdají tito
lidé sobečtí, je to mylné zdání, protože sami jsou
velmi nenároční, ale jsou hnáni představou, že jejich
rodina musí dostat to nejlepší. Citové a rodinné
zázemí je další součástí jejich jistot a jak jsou

starostliví vůči svým dětem, jsou pozorní i ke starším
rodinným příslušníkům, bez pocitu, že se obětují.
V práci jsou tito lidé velmi přesní a spolehliví. Protože
vědí, co je povinnost, snaží se nedat prostor svému
jinému rysu a to je pohodlnost. Lidé narození ve
znamení Býka netrvají na tom, že by museli za každou
cenu sportovat. Podniknou nanejvýš pěší túru, na
jejímž konci bude vzácná umělecká památka, která
není dosažitelná jiným způsobem. Jen vlastní rodina,
umělecké zážitky a dobré jídlo jim stojí za vynaložení
námahy.
Protože jsou Býci narození pod vládou Venuše, mají
nesmírně vyvinutý smysl pro umění a mnoho lidí
narozených v tomto znamení je mezi aktivními umělci,
a to od architektů po zpěváky.
Tito lidí jsou dbalí své pověsti, i kdyby je práce
nebavila, splní své povinnosti na úrovni. Umějí se
soustředit na práci, aby zbytečně neztráceli čas,
který nutně potřebují k tomu, co pro sebe považují za
nezbytné: přečíst si knihu, zhlédnout výstavu nebo se
projít parkem. Nejsou to ale planí fantastové. Vědí, co
znamenají peníze a umí s nimi zacházet prakticky a
rozvážně.

Známé osobnosti narozené ve znamení Býka
Marie Terezie, Alžběta II., Dáda Patrasová, Jiřina
Bohdalová, Honoré de Balzac, William Shakespeare
Salvador Dalí, Ella Fitzgeraldová, Sigmund Freud, Petr
Hapka, Jaroslav Hašek, Cher, Jan Pavel II., Karel
Kachyňa, Oldřich Kaiser, Karel IV., Vladimír Iljič
Lenin, Josef Mánes, Jack Nicholson, Michelle
Pfeifferová, Barbara Streisandová, Shirley TempelBlacková

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

Narozeniny
V měsíci květen slaví:
Podzimková Jaroslava
Čáslavka Vladimír
Ulbrichová Herta
Miková Margita
Truska André

Kulturní program na měsíc červen:

3 – 4.6.2014 „Hry bez hranic“ – Svojšice
6.6.2014

„Cukrárna Venezia“ (vítězné družstvo

FOH)
7.6.2014

„Filipovská pouť“

11.6.2014

„Olympijské hry“ v Zákupech

12.6.2014

„Pivovar Kocour“ Varnsdorf

13.6.2014

„Výjezd Senior Bandu do Liberce“

21.6.2014

„Mezigenerační hry“ Severní terasa

27.6.2014

„XIV. Sportovní hry seniorů“ Česká Lípa

Akce za měsíc KVĚTEN

11.5.2014 „Eva a Vašek“ Kulturní dům Rumburk
Druhou květnovou neděli jsme v Domě kultury
v Rumburku navštívili koncert známé pěvecké dvojice
Evy a Vaška. Klienti si vystoupení velice pochvalovali a
nakonec se měli možnost s účinkujícími
vyfotografovat, z čehož měli velikou radost.

12.5.2014 „Den Matek“ vystoupení MŠ Slunečnice
V pondělí 12. května mezi nás zavítaly děti z MŠ
Slunečnice, aby svým vystoupením potěšily srdíčka
našich žen a popřály k svátku matek. Připravily si
pásmo písniček, básniček, říkanek a tanečků, předaly
ženám malé dárečky a kytičku. Také žáci ze ZŠ U
Nemocnice v Rumburku zazpívali, zarecitovali a
předali klientkám krásné květiny, které sami pro tuto
příležitost vyrobili.

20.5.2014 „Hrátky v klidu“ Ústí nad Labem
Severní terasa
20. května vyjelo družstvo složené z pěti členů na
soutěžní den „Hrátky v klidu“ do Domova pro seniory v
Ústí nad Labem. Čekalo nás zde šest disciplín, a to
košíková, mini golf, šipky, kuželky, petangue
a přesmyčka. Všichni se snažili podat co nejlepší
výkon. Mezi jedenácti družstvy jsme se umístili na
pátém místě, ale bylo to hodně těsné. Od třetího
místa nás dělilo pouhých 65 bodů. Přesto jsme si den
užili, bylo krásné počasí a v pozdních odpoledních
hodinách jsme se spokojeni vrátili zpět do Domova.

24.5.2014 Slavnosti v Jiříkově
V sobotu 24. května se v Jiříkově konaly oslavy 100.
výročí povýšení na město. S několika klienty jsme se
vyjeli podívat na bohatý program. Shlédli jsme
vystoupení „Michala Davida Revival“, zaujal nás i
výcvik psů. Kolem šesté hodiny večerní jsme se vrátili
zpět do Domova.

30.5.2014 Oslava 100.výročí
Filipovské olympijské hry
Dne 30.5. 2014 se v Domově „Srdce v dlaních“ konal
již XXI. ročník Filipovských olympijských her,
tentokrát spojený se 100. výročím postavení budovy
Domova.
Dopolední program se nesl v duchu olympijských her.
Sjel se úctyhodný počet soutěžních družstev, a to 18.
Přijela také dvě družstva ze spřáteleného Domova ze
sousedního Polska. Po úvodním slovu pana ředitele
Sembdnera a pana starosty Jiříkova Majáka byl
slavnostně zapálen olympijský oheň. Zatím co se
soutěžící usadili a bylo podáváno občerstvení,
vystoupily se svým programem klientky našeho
Domova a naši nejmenší z MŠ Slunečnice.
Poté se družstva rozešla k soutěžním disciplínám a
začalo to pravé zápolení. Připraveno bylo osm soutěží,
z nichž šest bylo spíše sportovního rázu a dvě
vědomostní. Na plnění jednotlivých úkolů dohlížely
studentky Střední lesnické školy a Střední odborné
školy sociální Šluknov, pod vedením paní Ivy
Vyskočilové. Počasí nám přálo, všichni se snažili podat
co nejlepší výkon. Pro vítězná družstva byly
připraveny hodnotné ceny v podobě pohárů, medailí,
diplomů, dortů, dárkových balíčků a květin.

Po ukončení soutěží následovala polední přestávka a
po výborném obědě, který připravily naše kuchařky a o
obsluhu se postaraly studentky VOŠ a SŠ Varnsdorf,
nastal všemi netrpělivě očekávaný okamžik – vyhlášení
výsledků. Pořadí bylo následující: na třetím místě
s počtem bodů 1380 se umístilo soutěžní družstvo ze
Sociálních služeb města České Lípa, druhé místo
obsadili naši „borci“ z Domova „Srdce v dlaních“
Filipov s 1515 body
a vítězné družstvo s 1529 body k nám dorazilo z DD
Lipová. Všichni zúčastnění obdrželi památeční
keramické medaile, které vyrobili naši klienti.
Po vyhlášení výsledků následoval odpolední program,
kdy mezi nás zavítali tito účinkující: tanečnice z DD
Lipová, manželé Smetanovi, taneční skupina Ambra,
Jiří Procházka, šermíři
a break dance z Varnsdorfu a kynologický klub pod
vedením paní Linkové. Hlavním hostem oslav byla
zpěvačka Petra Černocká. K dobré náladě, tanci a
poslechu přispěla také kapela Senior Band. Po celý den
byl k dispozici skákací hrad pro nejmenší účastníky
oslav.
Děkujeme všem sponzorům, účinkujícím, soutěžícím a
v neposlední řadě také zaměstnancům Domova „Srdce
v dlaních“ za krásně prožitý den.

Sudoku

Vtípek pro pobavení

(www.google.com)

