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Horoskop 

Štír 

Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné 

myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. 

Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní tvořivé 

myšlení, které se vyznačuje originalitou. Je v nich 

velká tvrdošíjnost, pokud hájí názory, ke kterým 

dospělí a vyplývá to z jejich oprávněné sebejistoty.  

 

Jsou to lidé zvláštních krajností. Umějí být nesmírně 

laskaví a obětaví k přátelům, ale pokud k někomu 

zaujmou negativní stanovisko, jsou vůči němu skrytě 

nebo i zjevně krutí. Málokdy se dá předem odhadnout 

jejich reakce a je možné, že ji sami předem neznají. 

Dobro, které dovedou na jedné straně působit je 

bezmezné, ale v hněvu jsou stejně důslední  

až neúprosní. Jsou to lidé nesmírně zvídaví až zvědaví  

a pokud je někdo zajímá, nebudou litovat žádnou 

námahu, aby se dozvěděli, co potřebují. Pod svou 

kontrolou chtějí mít hlavně lidi stejné duševní 

zralosti, a to nejen proto, aby se mohli správně 

orientovat v konkurenci, ale i proto, že to je jejich 

zvláštní hobby.  

 

Jsou to lidé, kteří touží po uznání svých kvalit  

a je překvapivé, že se tito velmi chytří jedinci přátelí  



s lidmi, kteří jsou duševně na mnohem nižší úrovni než 

oni. Spočívá to v tom, že se rádi nechají obdivovat. 

Staří astrologové jim připisují genialitu, ale i méně 

schopností, uvádět své originální nápady ve skutek. 

Uvádí se, že by je musela hnát velmi negativní síla, 

nebo touha někoho předčit.  

 

Štíři jsou velmi okouzlující společníci, kteří dovedou 

hýřit nápady a každé společnosti vtisknou svou pečeť. 

Jsou to přitažlivé osobnosti, které nešetří námahou 

ani prostředky na to, aby se lidé, které mají rádi, 

dobře bavili.  

 

Jsou to silné osobnosti, které dokážou mistrně 

maskovat své pocity a jejich partneři se nikdy 

nedozví, o jejich žárlivosti, stejně jako jejich 

kolegové  

o závisti. Tito lidé často prožívají mučivé stavy mysli  

a nikdo z okolí o tom nemá tušení.  

Jsou to jedinci stvoření pro vedoucí místa, kde sice 

budou náročnými šéfy, ale podřízenými budou velmi 

oblíbeni. Planeta Mars, která vládne jejich znamení, 

jim dává nejen bojovnost, ale hlavně nadání pro 

medicínu a zvláště pro chirurgii, pro kterou mají 

všechny předpoklady i vnitřní sílu, která každého 

uzdraví. 
              

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



Narozeniny 

V měsíci listopad slaví: 

 

Dědková Blanka 

Dozorcová Miluše 

Pešková Drahuška 

Eder Pavel 

Slabá Božena 

Piskáček František 

 

 

Blahopřejeme!!! 

 

 

 

 

 



Kulturní program na měsíc listopad: 

 

1.12.2014  „Příprava těst na vánoční cukroví“ 

2.12.2014 „Pečení vánočního cukroví“ 

4.12.2014  „Mikulášská nadílka + MŠ Slunečnice“ 

10.12.2014 „Tančení pro seniory“ Jablonec nad Nisou 

12.12.2014 „Adventní čtení“MŠ Slunečnice 

15.12.2014 „13. ples pro osoby se zdravotním 

postižením“ Praha 

16.12.2014 „Vánoční zpívání“ děti ze speciální školy 

17.12.2014 „Soutěž o nejkrásnější vánoční svícen“ 

 - k poslechu hraje Senior Band 

17.12.2014 „Vánočení s německými seniory“ 

Ebersbach 

19.12.2014 „Vánoční posezení“ na sále 

28.11.2014 „Silvestrovské posezení“ 

 

 



Akce za měsíc listopad 

 

3.11.2014 „Ukázka výtvarných technik“ SLŠ a 

SOŠS Šluknov 

3. 11. jsme jeli do Šluknova, kde jsme trávili dopoledne se 

studentkami SOŠS a klienty z domova pro seniory ve 

Šluknově. Naši klienti ukázali, co všechno jde dělat z papíru 

a jaké techniky využívají. Paní I. Vyskočilová nám ukázala 

učebny této školy a studentky upekly koláč a slané pečivo.  

V poledne jsme se rozloučili a plni dobré nálady jsme se 

vydali k domovu. Myslím, že si každý odnesl něco, na co bude 

rád vzpomínat. 

 



 

 

 



8.11.2014 „Vystoupení Senior Bandu“ Staré 

Křečany 

Vystoupení Senior Bandu ve Starých Křečanech 

8.11. odpoledne odjela naše hudební kapela do Starých 

Křečan. Pod vedením J. Porty hráli naši senioři k tanci 

a poslechu pro obyvatele Křečan. Na oplátku byli pohoštěni 

a podívali se na vystoupení dětí z MŠ, mažoretek a klientů 

z DOZP Brtníky. 

 

 

 

 

 

 



11.11.2014 „Svatomartinské posezení“ při klavíru 

Jako každý rok jsme společně s klienty poseděli u kafíčka, 

svatomartinských rohlíčků a koblížků. Poslechli jsme si pana 

Saiferta, který hrál na klavír. Hudba se všem moc líbila.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



18.11.2014 „Podzimní dílna“ MŠ Slunečnice 

V tento podzimní den k nám přišly děti z MŠ Slunečnice. 

Připravily si pro naše klienty, výrobu podzimní dekorace. 

Vytvářely razítka z brambor, potištěné látky a také papírové 

pytle. Děti nám v průběhu dílny zazpívaly několik písní. 

Dopoledne se nám moc líbilo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



27.11.2014 „Výlet do Motýlího domu“ Jonsdorf 

Dne 27.11.2014 jsme v odpoledních hodinách odjeli do 

Jonsdorfu, do sousedního Německa, abychom navštívili 

Motýlí dům. Počasí bylo chladné, ale přesto jsme se všichni 

těšili. 

V Motýlím domě se všem moc líbilo. Viděli jsme krásné, 

barevné a velké motýli, želvy i pavouky. Velmi se nám líbily 

opičky, které jsme chtěli spočítat, ale byli tak živé, že se 

nám to nepodařilo. Klienti se vraceli spokojeni a nadšeni 

z dojmů celého dne. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Ruční práce klientů a pracovníků VČA 

 



 

 


