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Horoskop 

Váhy 

Snad aby učinili radost názvu svého znamení, jsou lidé 

narození ve znamení Vah většinou rozvážní, vyvážení  

a harmoničtí. V každém případě dřív než se odváží, 

rozvažují. Je možné, že se v jejich středu najde 

zbrklejší jedinec, ale to bývá opravdu vzácná výjimka. 

Tito lidé jsou upřímní, poctiví a slušní a ze všeho 

nejméně snášejí hlučné, neomalené nebo vulgární 

jednání a chování. U lidí narozených v tomto znamení 

se projevuje výrazné estetické cítění spolu  

s uměleckým nadáním a je lhostejné, pro který  

z oborů umělecké činnosti se rozhodnou; pro každý 

budou přínosem. Pokud z nich nebudou přímo aktivní 

umělci, projeví svůj vkus ve všem, čemu se budou 

věnovat. Jsou to lidé šikovní, pilní, inteligentní  

a podnikaví.  

 

S těmito lidmi se jedná velice příjemně a, i když  

si někdy dávají čas na rozhodování, vrhají se do díla  

s nadšením, pokud shledají, že jde o zajímavý  

i výnosný úkol. Jejich nároky jsou dost vysoké, 

protože znají hodnotu své práce, žádají správné 

ocenění.  

 

 



Tito lidé se zdají pevní a rozhodní, ale za maskou 

stability zastírají své vnitřní nejistoty. Nejsou 

náladoví ani neupřímní, ale dovedou propadat 

pochybnostem, ať už vlastním nebo takovým, které  

si nechali vsugerovat druhými. V takových případech 

jsou nespolehliví, ale nedá se jim přisuzovat zlý úmysl. 

Přes jejich vnitřní nejistoty až rozháranost, jsou  

to lidé s nesmírným citem pro spravedlnost a v tomto 

ohledu jsou skálopevní. Jakkoli si nejsou jistí sami 

sebou, druhé dovedou hodnotit naprosto přesně, 

správně a s pochopením. Považují za svou povinnost 

obrušovat hrany rozdílných stanovisek, zmírňovat 

rozdíly a zabránit bezpráví. V každém společenském 

seskupení jsou lidi narození v tomto znamení velmi 

oblíbeni, protože dovedou nenásilně urovnat každý 

spor a tím stmelit lidi k práci i zábavě. Svým 

vystupováním i vkusným oblečením udávají tón a každý 

v jejich blízkosti se zastydí za vlastní nedostatky 

 a nedbalost, které se pro příště vystříhá.  

 

V roli nadřízených se chovají demokraticky a vyžadují 

spolupráci spíš než podřízenost. Jejich klid, rozvaha  

a spravedlnost ukazuje, že je možné soužití na úrovni 

a jejich svérázný smysl pro humor dává té úrovni 

správné koření. 

 
                                   

                                  (www. http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/vahy-znameni) 



Narozeniny 

V měsíci říjen slaví: 

 

Pazourková Jana 

Havlík Milan 

Hassmannová Jitka 

 

 

Blahopřejeme!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturní program na měsíc listopad: 

 

3.11.2014  „Ukázka výtvarných technik ve SLŠ a    

SOŠS Šluknov“ 

8.11.2014 „Vystoupení Senior Bandu“ Staré 

Křečany 

11.11.2014  „Pečení svatomartinských koblížků“ 

   - od 9 hodin 

11.11.2014 „Svatomartinské posezení“ při klavíru 

   - od 14 hodin 

18.11.2014 „MŠ Slunečnice“ podzimní dílna 

20.11.2014 „Pečení perníčků“ 

27.11.2014 „Výlet do Motýlího domu“ Jonsdorf 

28.11.2014 „Prší-šulle“ 

 

 

 

 

 

 



Akce za měsíc říjen 

1.10.2014 „Putování za dobrodružstvím“ Bogatynia  

 

 



 

 

 

 



2.10.2014 „Den Seniorů“ Rumburk 

Dne 2. 10. 2014 jsme spolu s Jiříkovskými oslavili „Den 

seniorů“, který se konal v Rumburku na „Střelnici“. Úvodní 

slovo měl starosta Jiříkova pan Michal Maják a Ing. Bc. Jan 

Sembdner, ředitel DD „Srdce v dlaních“. Poté vystoupila 

skupina SK Viktorie s aerobikem. K tanci a poslechu hrál náš 

„Senior Band“ a potom nám hrála kapela „Vinšovanka“. A opět 

se tancovalo. Akrobatické vystoupení studentů rumburského 

gymnázia   a také taneční skupina dívek pod vedením paní 

Jany Krejčaříkové se nám  všem  také moc líbila a  sledovali 

jsme ho s velkým zájmem. Ale vše pěkné jednou končí a my 

se chystali zpět domů. Tímto bychom chtěli poděkovat 

zaměstnancům DD „Srdce v dlaních“, kteří se podíleli na 

přípravě občerstvení a také všem účinkujícím a pořadatelům 

za pěkně strávené odpoledne. Tak zase za rok 

 „Na  shledanou“... 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



17.10.2014 „Cukrárna Venezia“ Rumburk 

 

 



 

 



31.10.2014 „Uctění památky zesnulých“  

Dne 31.10.2014 jsme uctili „Památku zesnulých“ na místním 

hřbitově v Jiříkově. Zúčastnili se klienti paní Svobodová, 

Soukupová, Vrzáková, Šárová, Pazourková a pan Růžička. 

Společně na hřbitově u velkého kříže jsme zapálili svíčku a 

vzpomněli na všechny příbuzné a známé. 

Po návratu jsme tento pietní akt udělali na kulturním sále. 

Zúčastnili se klienti : paní Hofrichterová , pan Řehořek, 

Bárta, Plesingr, Němeček a k tomu nám zpívala paní Frýbová  

žalm zemřelých. Všichni jsme zavzpomínali na své blízké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruční práce klientů 

 

 



 

 

 



Vtípek pro pobavení 

 

 

          
                     (http://www.srandaweb.com/) 

 

http://www.srandaweb.com/srandamix-c-2779-20-fotek-2012100002.html

