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Horoskop 

Panna 

Výrazným rysem lidí narozených ve znamení Panny 

je smysl pro pořádek a systém. Jsou to lidé praktičtí 

a mají velké konstrukční a manuální schopnosti 

a dovedou se vždy plně soustředit na své úkoly. Bývají 

okouzleni domyšlenými a fungujícími systémy a sami 

se snaží, aby kolem nich bylo všechno správně 

uspořádáno, protože pořádek jim usnadňuje 

a zrychluje práci. Tento jejich rys by se mohl při 

špatném ozáření jejich Slunce planetami změnit 

až k pedanterii.  

Tito lidé dbají i na pořádek v mezilidských vztazích, 

protože mají rádi jasno. Své postoje ovládají 

rozumem, kterým korigují své city. Nejsou bezcitní, 

ale spíš opatrní, aby se neangažovali tam, kde je vše 

předem prohráno. Jsou to spolehliví lidé, kteří mají 

silně vyvinutý smysl pro povinnost. Jsou velice 

inteligentní, schopní velkého soustředění i věcní a tyto 

jejich vlastnosti jim dávají předpoklady k výjimečným 

výsledkům při uměleckých, ale hlavně vědeckých 

úkolech.  

Jejich pracovní úspěchy jsou výsledkem předem 

promyšlených postupů i tím, že se nikdy nedají rušit 

ve svém soustředění na práci. Dovedou tvrdě zahnat 

každého, kdo by je chtěl rozptylovat.  



Rychle a bystře pochopí a zhodnotí pohnutky svých 

spoluobčanů a stejně rychle si uvědomí, jak se mají 

zachovat a dovedou poradit. Jsou to lidé, kteří 

promýšlejí nejen svou práci a úkoly, ale i každou 

životní situaci, následky svých možných rozhodnutí 

a každý svůj budoucí čin. Je to proto, že chtějí 

předejít všem možným rizikům a nežádoucím náhodám.  

 

Jsou opatrní a konzervativní a rádi se řídí zásadami, 

které si stanovili. Lidé narození ve znamení Panny 

nejsou okázalí a jejich rozumem budovaná osobnost 

se projeví zdrženlivým chováním i nenápadným oděvem 

a prakticky zařízeným obydlím, ve kterém se pořádek 

musí docílit bez velké a zbytečné námahy.  

I když jsou tito lidé dost urážliví, sami nejdou daleko 

pro kritiku. Kdo chce s nimi vyjít po dobrém, měl by si 

uvědomit, že jejich nároky na pořádek a poctivost 

jsou oprávněné a že nikomu neuškodí. 

 

Známé osobnosti narozené ve znamení Panny 

Emil Zátopek, Hana Zagorová, Alžběta I., Lída 

Baarová, Lev Nikolajevič Tolstoj, Ingrid Bergmanová, 

Radoslav Brzobohatý, Sean Connery, Greta Garbo, 

Maurice Chevalier, Michael Jackson, Zora Jandová, 

Milan Kňažko, Sophia Lorenová, Freddie Mercury, Jan 

Rosák, Ljuba Skořepová, Marta Vančurová 

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

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


Narozeniny 

V měsíci září slaví: 

 

Buček Stanislav 

Bartoníček Miloslav 

Velechovská Regina 

Soukupová Ludmila 

Bukovjan Jiří 

Šálková Květa 

Spurná Naděžda 

Řehořek Josef 

 

Blahopřejeme!!! 

 

 

 

 

 

 



 

Kulturní program na měsíc říjen: 

 

1.10.2014  „Putování za dobrodružstvím“ Bogatynia 

2.10.2014 „Den seniorů – Střelnice Rumburk“ 

7.10.2014  „MŠ Slunečnice Jiříkov“ 

8.10.2014 „Den otevřených dveří“ DSvD 

17.10.2014 „Cukrárna Venezia“ Rumburk 

24.10.2014 „Herní dopoledne“ (člověče nezlob se) 

31.10.2014 „Uctění památky zesnulých“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básnička od pí. Jasenovcové, kterou sama složila 

pro první třídu. 

 

 

Kočička strakatá 

Kočičko strakatá, pojď z pece dolů, 

na misce mlíčko, vypijeme spolu. 

Ale jen polovic, rozumíš macku, 

ty neznáš způsobu, strkáš tam packu. 

 

Kristina Jasenovcová 

 



Akce za měsíc Září 

 

3.9.2014 Výlet na houby „Šluknovský kopec“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9.2014 „Výjezd SB do Libochovic“ 

Dne 4. září byla naše kapela Senior Band pozvána na Hudební 

slavnosti, které se každoročně konají v Domově pro seniory 

v Libochovicích. Dopoledne nám počasí příliš nepřálo, 

mrholení a nízká teplota nás zahnala do budovy Domova, 

na velký sál. Zde byl dán prostor „mladším“ kapelám, jejichž 

repertoár se nesl v duchu rocku a popu. Všichni byli odměněni 

hlasitým potleskem. 

Odpolední vystoupení proběhla již za slunečného počasí 

v parku. Nejdříve zahrála kapela Bystřanka a poté na podium 

vystoupili naši senioři z Domova „Srdce v dlaních“. Náš 

repertoár se skládal především z dechovky, což potěšilo 

nejednoho posluchače. I naše kapela byla odměněna velkým 

potleskem. 

Na závěr slavnostního odpoledne vystoupil Pražský salonní 

orchestr, jehož písničky rozezpívaly všechny posluchače bez 

rozdílu věku. 

Po tomto vystoupení jsme se rozloučili a vydali zpět domů. 

Byl to velmi příjemně strávený den. 

 

 

 

 



 

 

 

 



9.9. 2014 „Loučení s létem“ v areálu DSvD 

Dne 9. září jsme se v odpoledních hodinách sešli 

v prostorách terasy a zahrady Domova, kde se již tradičně 

touto dobou koná akce Loučení s létem. 

Letošní rok mezi nás zavítala také paní Hendrychová, která 

přijala naše pozvání a představila nám své dravce. Mohli jsme 

tak zblízka shlédnout káně lesní, kalouse ušatého, sovu 

pálenou, poštolku nebo raroha velkého. 

Velký úspěch měly také předváděcí lety těchto krásných 

dravců. 

Po roce mezi nás zavítal opět kouzelník Waldini se svými 

triky a kouzly. Jeho představení sklidilo také velký potlesk 

jak malých, tak velkých diváků. 

K tanci a poslechu hrál Jiří Procházka, zpívalo se, tančilo, 

grilovalo a všichni se výborně bavili. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



10.9. 2014 „Loučení s létem“ Potoky 

Dne 10. září jsme byli pozváni na Loučení s létem v Domově 

Potoky, které se neslo ve sportovním duchu. Naše družstvo 

se umístilo na krásném 4. místě. Pro všechny byl připraven 

pestrý program a výborné občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.9. 2014 „Sportovní olympiáda“ Šluknov 

Když ráno naše skupina olympioniků nabrala energii 

vydatnou snídaní, tak jsme po 9 hodině vyrazili směr Šluknov. 

Zde nás již očekávali a velmi přátelsky všechny přivítali. Na 

stolech, ke kterým nás usadili, bylo již nachystané 

občerstvení. Dozvěděli jsme se také pár organizačních 

pokynů k soutěžím. Olympiáda se skládala z celkem 10 

náročných disciplín a to kroužkovaná, šiškovaná, cvrnkaná, 

ponožková, poznávání zvuků a obrázků, šipky, oblékání 

panenky, gumičkování aj.. Zasoutěžila jsem si i já, jako 

vedoucí družstva. I přes velké snažení jsme nakonec obsadili 

5 místo z 9 družstev. Za naše umístění jsme získali koláč, 

také každý dostal balíček s odměnou. Musím podotknout, že 

naši soupeři byli velmi kvalitní. Po skončení soutěží jsme 

s chutí přivítali výborný oběd, byl hovězí vývar s nudlemi a 

bramborová kaše s řízkem. Nyní následovalo vyhlášení 

výsledků a volná zábava, kde nám k poslechu hrál pan Porta. 

Tento den jsme si všichni užili. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



26.9.2014 Výlet do „Domov Severka“ Jiříkov 

 

 



30.9.2014 „Bramborákování“  

Dne 30. září proběhlo v našem Domově soutěžní klání ve 

smažení bramboráků. Fantazii se meze nekladly, a tak porota 

mohla ochutnat jak klasické bramboráčky, tak také 

s různými ingrediencemi, jako byly například houby, slanina 

nebo cuketa. Do celkového hodnocení se mimo 

nejoriginálnější chuti bramboráčku, hodnotil také nejlépe 

nazdobený stůl. Naši „kuchtíci“ se umístili na krásném 

druhém místě, z čehož měli velkou radost. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Ruční práce klientů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplňovačka 
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Vtípek pro pobavení 
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