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7.číslo 

Zpravodaj – Červen 2014 



Horoskop 

Blíženci 

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou mnohostranně 

nadaní a své schopnosti umí využít jak v teorii, tak v 

praxi. Jsou to velmi inteligentní a bystří lidé, kteří 

mají zájem o všechno dění, a velmi rychle se orientují 

v každé situaci. Jsou přístupní všem novinkám, které 

se na světě objeví, a protože rychle rozpoznají jejich 

výhody, snaží se je uvádět do života ve prospěch 

všech. Velmi často ale narážejí na nepochopení 

konzervativnějších spoluobčanů. Jsou to společenští 

lidé a reprezentativní osobnosti, které svým vrozeným 

šarmem a elánem dovedou ostatní nadchnout a ovlivnit.  

Vládcem znamení Blíženců je planeta Merkur, která 

svým svěřencům dává kromě řečnického espritu i 

spisovatelské vlohy, což ve spojení s neobyčejnou 

aktivitou vytváří předpoklady, aby tito lidé vynikli 

jako skvělí žurnalisté nebo originální pracovníci v 

oblasti reklamy; ale není oboru, ve kterém by 

nevynikli. Jejich vystupování, humor a lehkost, s jakou 

řeší problémy, z nich dělá v očích druhých lidí trochu 

povrchní jedince, ale je to velký omyl, protože těmto 

lidem je dáno do vínku bleskové soustřední, které jim 



zaručuje kvalitní výsledky. Navíc nemají v povaze 

okázale zdůrazňovat námahu, kterou na práci 

vynaložili.  

Jeví se povrchní i těm, kteří se v životě dopachtili k 

určitému názoru a jeho neměnnost inzerují jako 

zásadovost své povahy, zatímco lidé ve znamení 

Blíženců nelpí na žádných dogmatech. V tom není 

lstivá přizpůsobivost, ale schopnost přiznat sobě i 

okolí omyl a přijmout za svůj názor ten, který u nich 

zvítězil svou logikou.  

Pro tyto lidi je typický tvůrčí neklid a jejich 

mnohostrannost jim bývá často na překážku při volbě 

povolání a tak jim trvá déle než jiným, rozhodování o 

budoucí profesi.  

V mládí mnozí z těchto lidí vystřídají více různých 

povolání, než se rozhodnou a zvolí to praví. U Blíženců 

ale žádná zkušenost nepřijde nazmar. Blíženci jsou 

lidí, kteří jsou kdekoli na světě a v kterékoli situaci 

jako doma. Mají snahu se stále pídit po zážitcích, 

které umějí zajímavě a poutavě sdělovat, ale nikdy z 

nich nebudou fanatici nějakých názorů, které by nutili 

druhým. Jsou to rození demokraté, s věčně mladým 

intelektem. 

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

http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/blizenci-znameni


Narozeniny 

V měsíci květen slaví: 

 

Horáková Anna 

Hlaváč Bohuslav 

Skramužská Marie 

Rusingerová Jaroslava 

Eisertová Elisabeth 

Michalisková Jana 

Špringer Zbyněk 

Sedláčková Anna 

Růžička Ladislav 

Ernestová Amálie 

Plesinger František 

 

 

 

 



Kulturní program na měsíc červenec: 

 

2.7.2014  „Cukrárna Venezia“ Rumburk 

5.7.2014  „Letní slavnosti“ Oberland 

5.7.2014  „Minikopaná“ Jiříkov 

9.7.2014  „Clondike U veverek“ Varnsdorf 

17.7.2014  „ZOO“ Liberec 

21.7.2014  „Výroba ovocného dortu“ (ergo dílna) 

24.7.2014  „Opékání buřtů“ (zahrada DSvD) 

31.7.2014  „Prší – Šulle“ (terasa DSvD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akce za měsíc ČERVEN 

 

3 – 4.6.2014 „Hry bez hranic“ Svojšice 

Dne 4. června se konal sportovní den s názvem „Hry 

bez hranic“ ve Svojšicích.  

Po příjezdu se nás ujala pracovnice volnočasových 

aktivit, která nás po celou dobu provázela. Po 

oficiálním zahájení sportovního dne a ještě než se 

soutěžní družstva rozešla k jednotlivým disciplínám, 

jsme měli možnost shlédnout výcvik policejních psů. 

A že se bylo na co dívat! Parkem se ozývala střelba, 

houkání policejních sirén, štěkot policejních psů, 

povely policistů. Ke každé části výcviku byl dán 

odborný výklad. 

Po skončení ukázek výcviku, se družstva rozešla 

k jednotlivým disciplínám, plnit nelehké úkoly.  

A co že nás čekalo? Střelba ze vzduchovky na terč, 

petangue, kuželky, zapamatování si předmětů, hod 

míčem, kop na branku, běh, poznat druhého do dvojice 

a překážková dráha. Chci pochválit náš tým ve složení 

paní Soukupová, paní Šárová, pan Hlaváč, pan Krupička 

a pan Růžička. Ke všem disciplínám se stavěli s plným 

nasazením, a že to kolikrát nebylo lehké. Po 



absolvování všech soutěží jsme se naobědvali, a poté 

opět sešli v prostorách zahrady, kde jsme netrpělivě 

čekali na vyhlášení výsledků. Hodnocení proběhlo 

následovně. Z každé disciplíny bylo vyhlášeno první, 

druhé a třetí místo. Pan Krupička si vystřílel 1. místo 

ve střelbě ze vzduchovky, pan Hlaváč vybojoval 2. 

místo v překážkové dráze, paní Šárová získala 3. 

místo v petangue a pan Růžička se v soutěži „Paměť“ 

umístil také na 3. místě. Paní Soukupové chybělo 

trošku toho štěstíčka k umístění, nicméně i ona si 

odváží diplom za účast, drobné upomínkové předměty 

a v neposlední řadě dobrou náladu a spoustu zážitků. 

 

 



 

 

 

 



13.6.2014 „Výjezd Senior Bandu“ Liberec 

Rok se s rokem sešel a moje dcera Jitka nás opět 

čekala u nás doma v Liberci. Celý den jsme v dobré 

náladě strávili na zahradě, zahráli jsme si a zazpívali 

s mými kamarády ze Senior Bandu, které jsem 

s radostí pozvala na toto setkání. Jitka pro všechny 

připravila výbornou knedlíčkovou polévku, pochutnali 

jsme si na grilovaných buřtech, podávaly se také 

grilované banány s hořkou čokoládou. Kdo chtěl, mohl 

si dát kávu s vynikajícím rebarborovým koláčem. 

Poslechnout kapelu a zazpívat si přišli i sousedé, což 

nás velmi potěšilo.  

Byl to velice příjemně strávený den a těšíme se, až se 

za rok opět sejdeme. 

                                                            Marie Ryantová 

           



     

 

                                         

 



11.6.2014 „Olympijské hry“ Zákupy 

Ve středu 11. června vyjelo naše soutěžní družstvo 

změřit síly s ostatními soutěžními družstvy do DD 

Nové Zákupy. Čekalo nás zde 8 soutěžních disciplín, ve 

kterých jsme si vedli velice dobře. Ať již šlo o ruské 

kuželky, házení míčkem na koš nebo například 

paměťové soutěže, všichni se snažili podat co nejlepší 

výkon. Celkově jsme se umístili na krásném 1. místě. 

Všichni soutěžící dostali keramické medaile, diplomy 

a také tašku s dobrotami.  

 

 

 



 

 

 

 



27.6.2014 „XIV. sportovní hry seniorů“ Česká Lípa 

V pátek 27. června vyjelo naše družstvo složené ze 

šesti členů na XIV. sportovní hry do České Lípy. 

Čekalo nás zde pět disciplín, s kterými si soutěžící 

snažili poradit co nejlépe. Po ukončení soutěží byli 

všichni účastníci pohoštěni výborným gulášem 

a pivečkem. Vyhlášení výsledků proběhlo kolem  

16 hodiny a naše družstvo, ve složení A. Truska, B. 

Hlaváč, L. Soukupová, A. Vrzáková, L. Růžička a J. 

Krupička, se umístilo na 7. místě. Všichni soutěžící 

obdrželi drobné dárečky, ze kterých měli velkou 

radost. Kolem sedmnácté hodiny jsme se rozloučili, 

poděkovali za pozvání a vydali se na cestu domů. 

 



 

 

 

 



Ruční práce klientů 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografie klientů  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Křížovky 
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Vtípek pro pobavení 
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