
 

1. číslo 

Zpravodaj 

Leden 2020 

Domov  

 „Srdce v dlaních“ 

 

 

 



V měsíci únoru narozeniny slaví: 

  

  2. února            Ghazarjanová Gajane 

  4. února            Kaňková Jaroslava 

  5. února            Lorencová Jarmila 

  8. února            Morc Vratislav 

11. února            Náplavová Jana 

13. února            Šveňhová Sylvie 

13. února            Machutová Hana 

 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme  



V měsíci únoru narozeniny slaví: 

 

13. února            Weisserová Agnesa 

14. února            Beran Jiří 

19. února            Halamová Marie 

19. února            Chládková Jaroslava 

20. února            Jůvová Marie 

22. února            Frýbová Marie 

24. února            Turková Božena  

 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme  

 



Kulturní program na měsíc únor: 

  

  7. února od 09,00 hodin 

„ Promítání filmu“  

14. února od 09,00 hodin 

„Valentýnské posezení“ 

18. února od 09,30 hodin 

„Masopustní veselí“ 

21. února od 09,00 hodin 

„Promítání filmu“ 

24. února od 09,00 hodin  

„Relaxace při hudbě“ 

25. února od 09,00 hodin 

„Cukrárna Sluníčko“ 

26. února od 09,00 hodin 

„Vaříme levně a chutně“ 

28. února od 10,00 hodin 

„Promítání filmu“ 



Co se událo v měsíci lednu: 

„Filipovský zázrak“ 

V pondělí 13. 1. 2020 ve 4.00 hod. se v bazilice 

minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve 

Filipově uskutečnila slavnostní poutní mše svatá 

celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem 

Baxantem. Mše se konala ke sto padesátému 

čtvrtému výročí zjevení Panny Marie ve Filipově 

(1866) a uzdravení Magdaleny Kadeové.  

 

 

 

 



Hudební vystoupení 

V úterý 21. ledna jsme u nás v Domově s radostí 

opět přivítali pana Jarmila Kabeláče a Jaroslava 

Kubáta, kteří přijeli potěšit naše klienty a 

zpříjemnit jim odpoledne svými písněmi. Sálem 

zněly převážně lidové melodie, ke kterým se 

klienti rádi přidali se svým zpěvem. Podle reakcí a 

slov klientů, odcházeli všichni s nadšením a 

krásným zážitkem. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zimní výtvarná dílna s MŠ Slunečnice 

Na konci měsíce ledna přijely navštívit naše klienty 

děti z MŠ Slunečnice, aby s nimi v rámci výtvarné 

dílny společně tvořili. Tentokrát na zimní téma. 

Pomocí inkoustu a zmizíku vykouzlili krásné 

obrázky, kterými jsme si v Domově vyzdobili 

nástěnky. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Vaříme levně a chutně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Beran únor Horoskop 2020 

Vnitřní síla, spontální energie, sebedůvěra 

Únor bude probíhat v duchu pracovních 
povinností, nicméně Beran valnou většinu z nich 
zvládne s lehkostí. Když se něco nepodaří, 
dokážete být přizpůsobiví a rychle přijdete s 
vhodným řešením. Vztahy jste si už v minulém 
roce zařídili k obrazu svému, a tak nemusíte 
očekávat žádné razantní změny. 

I přesto, že únor je pro Berana hektickým 
obdobím. Neměli byste zapomínat také na své 
nejbližší a na sebe. Nenechte stres ovlivnit vaše 
zdraví a zavčasu si dopřejte zasloužený odpočinek. 
Dobijete tak energii do dalšího pracovního dne. 
Váš protějšek jistě také ocení, když mu budete 
věnovat pozornost, kterou si jistě zaslouží. 

 

 

 

 

 



Býk únor Horoskop 2020 

Silný až tvrdohlavý, ale praktický a rozhodný 

Únor vás obdaří silnou rozhodností a vytrvalostí, 
což uvedete do praxe nejen v zaměstnání, kde 
budete představovat dokonalé adepty na vedoucí 
pozice, ale i v oblasti lásky. Také přinese náhlé 
změny nálad, Býk si z nich ale žádnou velkou hlavu 
dělat nebude. Na názoru ostatních vám teď vůbec 
nezáleží. 

Motivaci v únoru rozhodně postrádat nebudete, a 
tak se po překonání předchozích problémů 
můžete opět směle vrhnout do pracovního tempa. 
Alespoň část volného času by však každý Býk měl 
věnovat také své rodině a přátelům. Vaši absenci 
by si lidé z vašeho okolí mohli špatně vyložit. 
Dbejte také o své zdraví. 

 

 

 

 

 



Blíženci únor Horoskop 2020 

Komunikativní a zdvořilé znamení se smyslem pro 
humor a kreativitu 

Přátelský a chápavý přístup vám z hlediska kariéry 
zajistí velice úspěšný únor. Díky postavení Slunce 
ve Vodnáři budou mít Blíženci otevřenou mysl, ale 
když bude třeba, nebudou mít problém stát si za 
svým názorem. Rodinné i partnerské vztahy nyní 
zůstávají harmonické bez jakékoliv větší snahy. 

Ač je touha bojovat za vlastní přesvědčení v únoru 
velmi silná. Každý Blíženec by měl pamatovat, že 
v tomto období bude výhodnější ustoupit. Když 
svět zhodnotíte opravdu realisticky, uvidíte, co se 
vyplatí a co naopak ne. Některé věci mají zkrátka 
svůj čas. Věnovat byste se měli také svému 
partnerovi a přátelům. 

 

 

 

 

 



Rak únor Horoskop 2020 

Emocionální ale zodpovědný charakter, náladový a 
rezervovaný 

Přicházející únor na sobě pocítíte nutkáním 
zachovat si svou čest za jakýchkoli okolností. Rak 
se v tomto měsíci bude na svět dívat velmi 
realisticky a v případě, že jej nějaká osoba či 
událost citově zraní, nedá to na sobě před okolím 
znát. Projevy lásky si taktéž raději necháte na 
doma. 

Únor bude provázet silný vliv planety Venuše. To 
znamená, že pro Raky bude v tomto období velmi 
snadné vyjít s lidmi. Využít toho mohou zejména 
nezadaní jedinci, těm se bude dařit navazovat 
kontakty s opačným pohlavím. Horoskop slibuje 
spoustu lásky a romantiky i těm, kteří jsou 
v dlouhodobém vztahu. 

 

 

 

 



Lev únor Horoskop 2020 

Odvaha, sebejistota, průbojnost a otevřenost 

Únor ve vás probudí silnou neústupnost. Lev 
nebude příliš hledět na okolnosti a téměř nikdy 
neodolá potřebě stát si pevně za svým, což může 
skončit konfliktem, který by mohl rozvrátit 
nejedno přátelství. Na druhou stranu vám ale 
neschází nadhled, kvůli kterému si za vámi lidé 
rádi přijdou pro upřímnou radu. 

Ač to Lev často považuje za neschůdné řešení, 
v únoru by se opravdu měl naučit dělat 
kompromisy. I když v osobním životě nyní můžete 
zažívat útlum, v kariéře se vám naopak dařit bude. 
Spokojení budete také, pokud svůj volný čas 
budete trávit s rodinou. Ve společnosti blízkých 
přijdete na jiné myšlenky. 

 

 

 

 

 



Panna únor Horoskop 2020 

opatrná, starostlivá avšak inteligentní a precizní je 
Panna 

V nadcházejícím měsíci bude Panna i nadále 
překypovat nápady, co se pracovního života týče. 
Své vize si jen tak nenecháte vymluvit a naopak si 
za nimi dokážete pevně stát, což by vám mohlo 
přinést velice úspěšný únor. Dejte však pozor na 
přílišnou neústupnost, i ostatní mají právo na svůj 
názor.                                                                                           
Co se týče vztahů, bude mít Panna v únoru 
tendence upřednostňovat cit před rozumem. 
V takové chvíli budete zranitelní, proto obzvláště 
pokud jde o nové známosti, dejte pozor, komu své 
srdce otevíráte. V případě dlouhodobých vztahů 
však tato otevřenost může naopak znamenat 
prohloubení vašeho pouta s partnerem a upevnění 
důvěry. 

 

 

 

 



Váhy únor Horoskop 2020 

spravedlnost, sympatie, harmonie a intelekt 

V únoru Váhy zatouží po respektu okolí. Proto vás 
snadno rozhodí, když si z vás někdo dělá legraci 
nebo dokonce zpochybní vaše činy. Přesto se však 
v takových chvílích spíše nereagujete a raději 
čekáte, jak to celé dopadne. Ve vztazích budete, 
stejně tak jako v ostatních oblastech života, velmi 
konzervativní.                                                                      
Váhy by se neměly ostýchat podat pomocnou 
ruku, pokud ji někdo v únoru bude potřebovat. 
Může se jednat například o spolupracovníka nebo 
člena rodiny. Každopádně si u takového člověka 
vysloužíte důvěru a za svůj čin budete náležitě 
odměněni. V oblasti zdraví si dejte pozor na 
drobná nachlazení. Oblékejte se teple. 

 

 

 

 

 



Štír únor Horoskop 2020 

Je všímavý bojovník, předvídavý a empatický k 
okolí 

Příchod února na vás bude působit jako jedno 
velké rozptýlení. Štír se nyní nedokáže soustředit 
skoro na nic, a tak bude raději hledat útočiště ve 
své vlastní fantazii a snech. Na práci teď nemáte 
ani pomyšlení, takže si jakákoliv důležitá 
rozhodnutí určitě odložte na později.                                                

Horoskop Štírům doporučuje, aby v únoru byli 
týmovými hráči. Obzvláště co se kariéry týče. 
Radost z vašeho úspěchu by rozhodně nebyla tak 
velká, pokud by to bylo na úkor štěstí jiného 
člověka.  V únoru také budete mít spoustu 
energie, proto se ve volném čase budete věnovat 
sportu a zdokonalíte svou kondici. 

 

 

 

 

 



Střelec únor Horoskop 2020 

cílevědomý a energický, plný touhy a snahy  

Únor s sebou přinese dobrou náladu a 
optimismus. Díky této pozitivní energii Střelec 
nebude mít nouzi o zajímavé nápady. Nebojte se s 
nimi svěřit vašim kolegům a nadřízeným, mohli 
byste se připravit o lepší plat nebo povýšení. 
Vztahy vám nyní nic neříkají, a tak se budete 
věnovat spíše samotářským aktivitám.                                                                                          
Situace v kariéře se v únoru poněkud změní. Bude 
nutné, aby se Střelci začali plně soustředit. Jinak 
by si mohli zadělat na problémy. Motivace vám 
naštěstí chybět nebude. Pečlivě sledujte také 
kolegy, možná někdo z nich bude potřebovat vaši 
pomoc. Od pracovního shonu si pak nejlépe 
odpočinete například u sportu. 

 

 

 

 

 



Kozoroh únor Horoskop 2020 

konzervativní znamení, jsou praktičtí, zdrženliví, 
vytrvalí a vážní 

Únor pro vás bude poměrně bezemočním 
obdobím. Kozoroh se bude cítit nejlépe o samotě, 
a tak se bude vyhýbat jakémukoliv kontaktu s 
okolím. Je tedy jasné, že v tomto období žádnou 
novou známost nepotkáte. Energii budete věnovat 
spíše práci, která vás bude natolik bavit, že ji 
budete vnímat jako odpočinek.                                                
Horoskop radí, abyste si v únoru zachovali 
chladnou hlavu v každé situaci. Vaše problémy 
vyřeší jedině asertivní jednání. Pokud budete příliš 
útoční, budete velmi riskovat. V tomto období se 
bude dařit také sportovcům – ať už vrcholovým 
nebo pouze těm, kteří sportují rekreačně. Navíc 
zdraví Kozorohů teď bude velmi pevné. 

 

 

 

 

 



Vodnář únor Horoskop 2020 

Oduševnělý a romantický se smyslem pro 
experimentování 

Únor bude ve srovnání s předchozím měsícem 
mnohem pozitivnější. Vodnář se může těšit na 
velký příval energie, kterou by však neměl 
nadměrně čerpat, to se totiž může odrazit na jeho 
zdraví. Naučte se poslouchat své tělo a odpočiňte 
si, kdykoliv potřebujete. V opačném případě by 
následky mohly být fatální.                                                           
Vodnáři by měli věnovat pozornost i mezilidským 
vztahům. I přes to, že právě nyní budou 
prosperovat spíše ty rodinné. Toho může skvěle 
využít k jejich utužení. Na druhé straně milenecké 
vztahy mohou trochu pokulhávat, v únoru vám 
bude poněkud chybět vášeň. I proto se příliš 
nebude dařit nezadaným jedincům. Jejich čas 
teprve přijde. 

 

 

 

 



Ryby únor Horoskop 2020 

skromné a citlivé znamení, mají silné vnitřní 
vnímání a inspiraci 

Únor bude přát hlavně lásce. Všechny nezadané 
Ryby se v tomto období mohou těšit na milostné 
vzplanutí, a pokud vytrvají, tak i začátek vážného 
vztahu. Dávejte si však pozor na svá očekávání. I 
když si situaci předem naplánujete, může to vše 
nakonec dopadnout jinak, což by mohlo skončit 
hořkým zklamáním.                                                               
Seznamovat se v tomto období budou Ryby velmi 
snadno. V únoru z toho nejlépe vytěží jedinci, kteří 
jsou doposud nezadaní a touží po spřízněné duši. 
Čeká vás romantika, ale i vášeň a dobrodružství, 
nebojte se odvázat a užijte si toto období opravdu 
naplno. Později byste mohli své zdrženlivosti 
litovat. Šance se již nemusí opakovat. 


