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Číslo 1

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova,
příspěvková organizace, Koutkova 302, Třebíč

pořádá
pro uživatele, rodinné příslušníky, přátele a širokou
veřejnost

v pátek 29.1. 2016 od 15.30 hod.

PLESOVOU
KAVÁRNIČKU
v atriu Domova pro seniory na ul. Koutkova 302

Hudba: ČERNÍ BARONI
Občerstvení: pí. Mejzlíková
Program: taneční vystoupení, tombola
Vstupné dobrovolné
Místenky si vyzvedněte na vrátnici domova
od pondělí 25. 1. do čtvrtka 28. 1. 2016 nebo telefonicky na č. 568 821 301

Srdečně Vás zveme !
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• Vysto
oupení gymnas
g
tek z Př
řibyslavic – 2.12
2. ve 14.3
30 hod.
• Mikuláš, čertt a andě
ěl – rozná
ášení ballíčků po pokojích
p
4
4. 12.
• Jarm
mark na třebíčsk
t
ké radniici – prod
dej výrob
bků + preezentace našeho
domov
va - 7. 12
2. 10.00 – 16.00
• Barev
vné vánoce – jarrmark v JJihlavě – prodej výrobků
v
+ prezen
ntace
domov
va – 10. 12.
1
• Vysto
oupení dětí
d
z MŠ
Š Palack
kého – 11.
1 12.
• Odpo
olední se
etkávání v TV m
místnostti ve II. a III. patřře
• U3V K
Koutkov
va – 9. 12. v 10. 00 a ve 13.00
1
hod
d. v hlavn
ní jídelněě
• Navšttívili ná
ás zastup
pitelé m
města – 16.
1 12. v 10.00 hod
d.
• Dobro
ovolnícii z Duko
ovan
• Kavárnička – 17. 12
2. ve 14.3
30 hod. v atriu
• Canis
sterapie
e - na pok
kojích a O
OZR
• Důchody 15
5. 12. v 10
0.00 hod
d. v kanceeláři soc. pracovni
p
ic od 10.00 hod.
• Vysto
oupení dětí
d
ze ZŠ
Z Rudík
kov – 18
8. 12. v 9..30 hod.
• Nosta
algické swingov
s
vání – 2
21. 12. – ve 14.30 hod.
•
Připrav
P
vujeme v měsíci lednu.…
…
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Dopolední klluby v hobby a v atriu (podrobn
(
nosti na leetáčku „Akce v
týdnu“)
t
• Odpo
olední se
etkávání v TV m
místnostti (podrob
bnosti na
a letáčku „Akce
v týdn
nu“)
• U3V K
Koutkov
va – 6.1.. a 20.1. v 10.00
0 a ve 13.0
00 hod. v hlavní jídelně
j
s pod
drobnosttmi vás seeznámím
me na požžádání
• Dobro
ovolnícii z Duko
ovan - 13
3.1. v 15..15 hod.
• Plesová kavá
árnička – 29.1..v 16.00 hod.
h
v atrriu (podrrobnosti uvnitř
u
zpravo
odaje)
• Canis
sterapie
e - na pok
kojích a O
OZR /terrmín včass upřesním
íme
• Důchody-15.11. od 10.0
00 hod. v kancelá
áři soc. prracovnic
• Cesto
ování s paní
p
Mrv
vkovou –112.1. ve 14.30.hod ve II. p
patře u TV
T - Horry a
jezera rakousk
kých Alp;; 21.1. a 27.1. - (témata
(
upřesním
me na lettáčcích Akce
A
v týdn
nu)
Mše
M sva
atá v mě
ěsíci lednu
v sobotu 9
9.1. 2016 ve 14.30 hod.
v sobotu
s
23
3.1. 2016
6 ve 14.30
0 hod.
v kniho
ovně ve IV. patř
ře
Mše Církve
C
č
českoslo
ovenské husitsk
ké
v pondělí 25.1. 2016 v 15.00 hod.
v knih
hovně ve
e IV. patře

OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM

DpS Kubešova

CANISTERAPIE- každé pondělí, společenská místnost, 2. p., v 15,30 hod.
MIKULÁŠSKÁ KAVÁRNIČKA – 8.12. , živá hudba – MUSTAFO, gratulace
oslavencům
ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ MŠ A ZŠ BARTUŠKOVA TŘEBÍČ 9. 12.
BAREVNÉ VÁNOCE – jarmark v Jihlavě – prezentace a prodej výrobků
ADVENTNÍ KONCERT
VÁNOČNÍ PROGRAM DĚTÍ MŠ DEMLOVA TŘEBÍČ – 16.12.
VÁNOČNÍ PROGRAM RODINNÉHO SDRUŽENÍ DAMIÁNEK
RUKODĚLNÉ A VÝTVARNÉ DÍLNY
SPOLEČENSKÉ HRY A SETKÁVÁNÍ
BON APETIT- dílny programu
BOHOSLUŽBY - římskokatolický kněz Václav Kříž, 9.12, vánoční mše svatá
22.12.2015, v 14,00 hod., ve společenské místnosti, 2. p. DpS
DUCHOVNÍ SLUŽBA – poskytuje jáhen Karel Novák
VÁNOČNÍ KLUB VAŘEČKA
HUDEBNÍ KLUB
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – JAK SI ZAPAMATOVAT VŠE, CO CHCETE
NOSTALGICKÉ SWINGOVÁNÍ – koncert v DpS Koutkova 21.12.
DŮCHODY – ÚTERÝ 15. 12. 2015; od 10 hod., společenská místnost, 2. p.
PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI LEDNU

CANISTERAPIE – každé pondělí v 15,30 hod., na pokojích uživatelů
DŮCHODY 15. 1. 2016, vyplácení od 10 hod. ve spol. místnosti 2. p.
HRY BEZ HRANIC – každý pátek a sobotu
TRÉNOVÁNÍ MOZKOVÝCH FUNKCÍ – každý týden, viz týdenní plán akcí
SOUTĚŽ PRO LUŠTITELE
CESTOVÁNÍ S PANÍ MRVKOVOU -6. 1. 2016, V 9,20 hod., společenská
místnost, 2. p.
SENZOMOTORICKÁ CVIČENÍ S POMŮCKOU
HUDEBNĚ POHYBOVÁ A RYTMIZAČNÍ CVIČENÍ
AUTOMASÁŽE A DECHOVÁ GYMNASTIKA
KLUB VAŘEČKA
TVOŘIVÉ TÉMATICKÉ DÍLNY
HUDEBNÍ KLUB
INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY NA POKOJÍCH UŽIVATELŮ
NAROZENINOVÁ KAVÁRNIČKA – 28. 1. 2016, živá hudba „ Mustafo“,
od 14 hod., přízemí DpS
MŠE SVATÁ V MĚSÍCI LEDNU – slouží římskokatolický kněz
Václav Kříž, v úterý 5.1. a 19.1.2016, společenská místnost, 2. p.
DUCHOVNÍ SLUŽBA – poskytuje jáhen Karel Novák, v úterý 12. 1. a
26. 1. 2016, na pokojích uživatelů

Příspěvky
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Cestou za památkami Prahy
Při jedné služební cestě do Prahy jsme měli jedno odpoledne
volno. U oběda se povídalo, slovo dalo slovo a bylo rozhodnuto, že
se vydáme na cestu za památkami Prahy.
Začalo se u středověké památky Prašné brány, dále pak
Celetnou ulicí, kde jsme si prohlíželi kamenné věžové staré domy,
které zde tvořily jedinečný evropský unikát a i moderní architekturu
kubistickou na domě u Černé matky Boží. Pokračovali jsme na
Staroměstské náměstí, zde si prohlíželi Týnský chrám p. Marie a
domy v Týnském dvoře. Kolem radnice s orlojem jsme prošli do
Karlovy ulice a šli kolem krásných zachovalých středověkých domů
ke Karlovu mostu. Na mostě jsme si prohlíželi a obdivovali krásné
barokní sochy od sochařů Brokofa a Brauna. Z mostu se nám
naskytl nádherný pohled na Hradčany. Mosteckou ulicí jsme přišli na
Malostranské náměstí a zde si prohlíželi barokní kostel sv. Mikuláše
z 18. století a jeho majestátní věže. Pokračovalo se Nerudovou ulicí
kolem Valdštejnského paláce, kde sídlí Italské velvyslanectví,
zastavili se u domu U dvou sluncí, kde bydlel a žil spisovatel Jan
Neruda. A už jsme si blížili k Pražskému hradu, který byl založen
Přemyslovci v 9. století. Na třetím nádvoří jsme se zastavili u sochy
sv. Víta, jehož stavba byla započata v roce 1344. Její současná
krása byla však dokončena až po 600 letech v roce 1929. Prohlíželi
jsme si obklady fasád, obdivovali štíhlost a výšku věží. V katedrále
nás zaujala výška trojlodní stavby v gotickém slohu a krásné boční
kaple kolem nádherné sochy a malby.
Po prohlídce katedrály jsme šli na náměstí U sv. Jiří
k bazilice sv. Jiří vystavěné v románském slohu. Tato výstavná
bazilika přetrvala tisíciletí. Její stavba je úžasná. Od bazilik sv. Jiří
nás zavedly naše nožičky, do Zlaté uličky, kde jsme si prohlíželi
krásně upravené středověké domky, kde jsou zařízeny obchod
s dárkovým zbožím, s občerstvením aj. Je zde mnoho toho, co lze
obdivovat.
Zlatou uličkou jsme přišli ke Starým zámeckým schodům,
po kterých jsme scházeli zpět do města a broukali si krásnou
písničku od českého písničkáře Karla Hašlera.

Josef Kříž
III. patro
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Žijeme neustále s pavouky
Vážení a milí přátelé. Dlouho jsem
zvažoval, zda vůbec psát o tomto druhu
našich společníků, když je od malička
nesnáším a při pohledu na ně, mně
naskakuje „husí kůže“.
Něco jsem o nich věděl již ze
školních lavic, ale mnohem více jsem se
o nich dočetl. Věřím, že tento článek vás
zaujme, protože co všechno dokáží
pavouci se zdá neuvěřitelné.
Domácnost bez nich neexistuje
Ať se nám to líbí nebo ne, denně žijeme s pavouky a
domácnost bez osminohých společníků neexistuje a platí to i o
našem udržovaném DOMOVĚ.
Obstáli výborně ve stavu beztíže
Když v roce 1973 vzlétla na svoji pouť vesmírná loď SKYLAB 2
měla na palubě 3 členy posádky a překvapivě i dva pavouky křižáky.
Do rakety nevlezli omylem, ale byli součástí experimentu, jehož
cílem bylo zjistit, jak se budou pavouci chovat v prostředí bez tíže.
Obstáli výborně. Ve vesmíru tkali sítě stejným způsobem jako na
Zemi, jen mouchy, jejich nejlepší potrava, tam nelítaly. Posádka je
měla za úkol krmit hovězími kousky. Pavouci jimi pohrdli a zemřeli
hladem.
Průmyslově se chovat nedají
Křižáci dovedou utkat několikanásobně pevnější vlákno, jenže
průmyslově se chovat nedají. Na pavoučích farmách se u nich
projevují kanibalistické sklony a není možné je uměle dokrmovat,
prostě čekají až jejich dokonalou lepkavou past navštíví obyčejná
moucha. A když nepřiletí, sežerou se navzájem nebo pojdou.

Příspěvky
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Při nebezpečí sjede po svém vlákně
Na světě je známo asi 40 tisíc druhů pavouků. Definují je čtyři
páry nohou na hlavohrudi, obvykle mají i 8 očí a jedovatá kusadla a
během 100 let došlo ve světě jen ke stovce smrtelných pavoučích
kousnutí.
Křižák leze hřbetem dolů po stromech i rostlinách. Nejsilnější
vlákno, které neustále vypouští ze zadečku, ho jistí. Když se setká
s překážkou nebo útočníkem, pustí se stvolu větve a sjede dolů na
svém vlákně. Po nebezpečí se zase vyšplhá nahoru. Největším
pavoukem světa je sklípkan, který váží až čtvrt kilogramů, ale
člověka příliš neohrožuje.
Rodinný život je fascinující
Smečkové jsou mnohem menší než samičky, mimo jiné i proto,
aby se samičkám nevyplatilo je sežrat. Pokud k sežrání dojde, udělá
to nevěsta až po oplodnění, které neprobíhá vůbec jednoduše.
Teplomilní dravci
Pavouci jsou všichni draví a zahubí obrovské množství hmyzu.
Někteří se dožívají 1-2 let, ale v zajetí přežijí i 20 let a přispívají
k ekologické rovnováze. Většina pavouků žije v tropech. Díky
klimatu u nás jedovatí pavouci nežijí. Nejraději milují omítku a žijí
v ní, teplo, které z domů sálá jim vyhovuje a tak tkají a tkají.
Užiteční pavouci
Z pavoučího jedu se vyvíjí bezpečný pesticid, který neškodí
rostlinám ani lidem. Pavoučí jed slouží jako základ na Alzheimerovu
chorobu či některé nemoci srdce. A v některých asijských státech se
jako delikatesa prodávají vaření či smažení pavouci. A naše prabáby
odmítaly zabíjet pavouky neboť podle pověr přinášejí do domu
štěstí.
E. Škorpík
II. patro
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Narozeniny
Už sto let, bez roků pět,
obdivuji orlů let.
Ale ještě mnohem víc,
hvězdy a měsíc nejvíc.

Zda Bůh je, či snad není,
to na věci nic nemění.
Dál se budou děti rodit,
a ženy se více strojit.

O tom často zdá se mi,
že jsem hvězdou na nebi.
S hvězdami tam skotačím,
na neduhy nemyslím.

Když smrt už si kosu brousí,
ani slovo neutrousí.
Přemluvit se ani nedá,
dělá jen to, co chce sama.

Slavit, či neslavit?
Mohli byste poradit?
Nikdo k tomu však se nemá,
každý výmluvu si hledá.

Já k tomu se přiznávám,
že ze smrti strach mívám.
Kdo říká, že se nebojí,
ten klame sebe i lidi.

Rodina oslavu chystá,
tím už jsem si skoro jistá.
Když rumu trochu vypiju,
snad tu oslavu přežiju.

Co bude, to bude,
to my nezměníme.
Co bude, to bude,
smrt nikoho nemine.
Dočekalová Xenie, II. patro

Přečetli jsme za vás …
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TŘI KRÁLOVÉ – co o nich vlastně víme?
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy
z Matoušova evangelia, které
navštívily Ježíše krátce po jeho
narození v Betlémě a přinesly mu
dary, zlato, kadidlo a myrhu.
Upřesnění, že byli tři, že to
byli králové a jejich jména,
nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar,
přinesla až pozdější tradice, v Novém
zákoně se tyto údaje nevyskytují.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se
slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je
dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří
králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje
nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech,
které zastupují mudrcové z daleka.

Matoušovo evangelium
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, “
mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten
právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli
jsme se mu poklonit.“
V evangeliu podle Matouše se dále vypráví, jak se jich král Herodes
vyptával na hvězdu a poslal je do Betléma, aby mu pak oznámili, kde se
dítě nachází. Hvězda jim pak ukazovala cestu až k domu, kde byl Ježíš s
Marií, poklonili se mu a předali dary. Mudrci pak na pokyn ve snu
odcestovali a místo Herodovi neoznámili. Herodes se rozlítil, a protože se
obával svého postavení po narození Mesiáše-krále židů, nechal usmrtit
všechny chlapce do věku dvou let. Josef však předtím na pokyn ve snu
vzal Ježíše a Marii a utekli do Egypta.

Přečetli jsme za vás …
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Pozdější tradice
Podle legendy byli tři mudrci či mágové z bible pohané, hvězdopravci
zřejmě z Persie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů
hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri,
kde Bileám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový
král Izraele.
V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich počtu.
Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na
počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů,
které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6. století u
sv. Caesaria z Arles (pravděpodobně podle zmínky v 72. žalmu). Počet
mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou až čtyři v
západní církvi po dvanáct ve východní. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar
se jim dostává zřejmě až v lidových vyprávěních v 7. století, jsou napsána
také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu. Prvním, u koho
se tato jména spolehlivě objevují, je kancléř pařížské Sorbonny ve 12.
století, Petr Comestor.
Středověk je také obdobím, kdy byly těmto jménům přiřazeny jednotlivé
dary. Tyto tři dary měly také představovat veškerou hmotu, neboť
zastupují veškerá v té době známáskupenství. Jednotliví králové pak
podle různých výkladů představují všechna období lidského života; na
scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý
jako muž a poslední jako stařec.
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni
jako patroni poutníků a hříšníků. Ostatky svatých Tří králů podle legendy
nalezla svatá Helena, která je přivezla do Konstantinopole a později
darovala milánskému biskupovi. Po dobytí Milána
roku 1158 císařem Fridrichem Barbarossou kolínský arcibiskup Rainald z
Dasselu převezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je uložil do
chrámového pokladu kostela sv. Petra. Ostatky Tří králů se staly místem
úcty mnoha poutníků, jeden z významných zlatotepcůMikuláš z
Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze vzácných materiálů. Od roku 1948 je
tento relikviář umístěn v centrální gotické lodi před
hlavním oltářem kolínského dómu.
Zdroj: wikipedie, internet

Přečetli jsme za vás …
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Dary Tří Králů
Zlato, kadidlo a myrha, to byly dary, které
malému Ježíškovi přinesli sv. Tři králové.
Co přesně tyto dary představovaly se
můžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je, že
všechny tyto dary byly v tehdejší době nejen
velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou
sílu.
Zlato je a samozřejmě i vždy bylo
nejušlechtilejším kovem a symbolem
bohatství.
Kadidlo bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha
náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných dřevin a pryskyřic,
myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se pálilo na
rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, čímž se uvolňoval vonný
dým.
Prodávalo se v podobě malých, místy průhledných, kulovitých kousků
barvy světle žluté nebo bledě červené, na povrchu voskově lesklých.
Kadidlo se mimo vykuřování v chrámech používalo odedávna k výrobě
mastí a léků.
Myrha byla hmota-šťáva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na
vzduchu ztuhla ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky o velikosti
ořechu, za kterou se platilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit jen největší
boháči. Jinak se používala při vykuřování v chrámech nebo při různých
slavnostech. Už staří egypťané balsamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou.
Římané zas myrhu přidávali k vínu, aby nasálo libou vůni a také si ji
vtírali do vlasů. Podobně jako kadidlo patřila i myrha mezi vonné látky s
léčebnou schopností.

Zdroj: knižní archív České tradice, internet
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HOROSKOP NA ROK 2016
Beran
Začátkem roku, v lednu a v únoru a také
začátkem jara a léta 2016 mohou Berani
očekávat aktivitu v oblasti sexu a sexuality.
V této době jim přijde do života zpět osoba
z minulosti. Dlouhodobé téma pod vlivem
Černé Luny jsou peníze a majetek. Zde se
veškeré finanční záležitosti budou táhnout,
vracet zpět k dořešení. Březen může
přinést problémy se zdravím, nebo s psychikou. Pro Berany je březen měsíc,
kdy by si měli dát pozor na svou osobu. Začátkem dubna 2016 planety
přinesou ohromnou energii do nových začátků. Berani mohou začít novou
životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit. V první polovině roku
2016 si budou ujasňovat svůj postoj v partnerských vztazích. S kým chtějí žít.
Kvalita partnerství pro ně bude důležité téma k přemýšlení díky Černé Luně.
Kdo hledá nového partnera, dostane možnost v druhé polovině roku, kdy se
přesune Jupiter do Váhy a bude zde působit rok. V průběhu tohoto období
budou přicházet do pracovních aktivit noví lidé. Spolupracovníci, kolegové a
také noví partneři. V polovině září je nutné ukončit a uzavřít vztahové
záležitosti, které nemají budoucnost. Tématem roku 2016 jsou peníze a
majetek ve společném držení osob nebo institucí, jako je banka. Od léta 2016
mohou Beran očekávat posun a přínos v tématu vztahů. Veškerá energie,
která byla vynakládána na vztahy, dohody, smlouvy, přinese své ovoce.
Přichází rozmach jak ve vztazích pracovních, partnerských tak rodinných. Rok
2016 a 2017 budou mít vliv na proměnu Beranů. Saturn ovlivní jejich
duchovní, politický i filosofický náhled. Budou si ujasňovat postoje a myšlenky.
Přísný Saturn bude působit na dodržování daných domluv, pravidel a řádu.
Pokud nebude všechno dle ujednání, zapůsobí Saturn a nastane nepříjemný
problém. Úřady a úřední záležitosti se budou muset vyřizovat s asertivitou.
Chovat se diplomaticky. Saturn bude bořit hranice v souvislosti se vzděláním,
cizinou, zahraničím. Cestování, studium, výuka. V těchto tématech se otevírají
možnosti životní transformace. Duchovno a ezoterika vstoupí všem Beranům
do života.
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Býk
Rok 2016 začnou Býci řešit aktivně vztahy,
smlouvy, dohody a ujednání. Vztahy jak
pracovní, tak partnerské. Leden, únor a také
začátek jara a léta 2016 bude Býky
zaměstnávat vše související se vztahy.
Někdo se jim bude vracet do života. Bývalý
partner, pracovní závazky. Co nevyřeší v
zimních měsících, vrátí se opět v průběhu
jara a léta. Duben může přinést problémy se zdravím, nebo s psychikou. Pro
Býky je duben měsíc, kdy by si měli dát pozor na svou osobu. Začátkem
května nastartují novou životní cestu. Rozvinou nový projekt. První polovina
roku se bude točit kolem peněz a majetku. Rok 2016 a 2017 prověří, jak jsou
na tom Býci s finanční inteligencí. Majetek, vlastnictví a peníze se budou
přetřásat v základech. Pod vlivem planet se otevře téma smluv a dohod ve
finančním nebo úředním sektoru. Sdílený majetek s další osobou či institucí
bude třeba dát do pořádku, jelikož zde přijdou změny. Černá Luna
dlouhodobě, až do konce května, působí v oblasti zdraví. Tlačí na Býky, aby
se věnovali svému zdraví, nebo se postarali o osobu blízkou. Od jara 2016
budou Býci řešit vztahy, musí si ujasnit svůj postoj v partnerských vztazích. S
kým chtějí žít. Kvalita partnerství pro ně bude důležité téma k přemýšlení díky
Černé Luně až do února 2017. Jupiter v první polovině roku 2016 přeje
kreativitě, tvorbě a dětem. Býkům se bude dařit počít dítě, vytvořit projekt nebo
velké dílo. V druhé polovině roku jim do života vstoupí pracovní nebo životní
partner. V této době přichází rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci
s firmou či partnerem, přichází posun a rozmach událostí v zaměstnání, lepší
vztahy s lidmi kolem sebe. Pokud měli Býci nějakou zdravotní potíž, bude
docházet ke zlepšení. V polovině listopadu 2016 dořeší veškeré vztahové
záležitosti.

Blíženci
Blíženci hned začátkem roku budou dohánět
to, co slíbili, že udělají. Co nestihnou,
dostihne je na jaře a začátkem léta. Do jara
2016 by si měli ujasnit a dořešit oblast
vztahů partnerských a pracovních. Černá
Luna nepřála kreativitě, tvorbě a všemu, co
souvisí s dětmi. Od konce května 2016 si
musí Blíženci hlídat a dát do pořádku své
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zdraví. Černá Luna bude řádit a nenechá nic náhodě. Zdraví, nemoc, péče o
druhé bude provázet Blížence až do února 2017. Květen může přinést
problémy se zdravím, nebo s psychikou.Pro Blížence je květen měsíc, kdy by
si měli dát pozor na svou osobu. Začátkem června započne jejich nová životní
cesta. Zde je vhodné začít nový projekt. Léto opět otevře oblast vztahů, smluv
a dohod. Jupiter v první polovině roku působí na posun a rozmach v bydlení a
zázemí. Blížencům se rozroste rodina. V druhé polovině roku mohou očekávat
rozmach a posun právě v tématu vztahů. Kdo hledá partnera najde. Pokud
chtějí Blíženci založit rodinu, Jupiter jim bude přát. Stejně jako tvorbě a novým
nápadům. Přísný Saturn i nadále v roce 2016 a 2017 působí na změny týkající
se prostředí a životního stylu. Blíženci změnili okolí a nyní budou měnit i osoby
kolem sebe. Partneři, nové dohody a pracovní aktivity, zde je nutné udělat si
pořádek. Koncem roku 2016 budou opět rekapitulovat v oblasti vztahů.
Ukončit, dořešit nebo nastavit nová pravidla v partnerských a pracovních
dohodách, popřípadě ukončit partnerství, které nefunguje.

Rak
Raci prožijí velmi emotivní Vánoce a do
Nového roku 2016 vstoupí řešením vztahů a
dohod. Raci mají Černou Lunu v tématu
domov, zázemí a rodina. Do konce května
2016 bude docházet k situacím, kdy si
budete muset udělat jasno v souvislosti s
bydlením, domovem a zázemím. Jako by s
nimi šili “všichni čerti“, jelikož Černá Luna
poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Měli by si
uvědomit, zda je nepálí “dobré bydlo“, kdy jsou spokojení, ale zároveň tlačeni
a naváděni Černou Lunou“ ke změně. Změna se nemusí vyplatit a jistě si pak
ponesou důsledky za své rozhodnutí. Vliv černé Luny nutí k oddělení od rodiny
nebo domova. Symbolizuje zde vyhnání z ráje, pocit ‘‘černé ovce domova
nebo rodiny‘‘. Mohu přijímat roli obětního beránka. Přichází problém s
nalezením vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k
nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život. Konec května
ukáže, zda se Raci přestěhují a změní své zázemí, či nikoli. Od června 2016
by si měli ujasnit a dořešit oblast vztahů partnerských a pracovních. Černá
Luna nepřeje kreativitě, tvorbě a všemu, co souvisí s dětmi či plodností. Raci
budou mít touhu hřešit, ovšem pod Černou Lunou je vhodné si vše pečlivě
promyslet. V únoru 2017 uvidí, jak zvládli partnerské a pracovní problémy a
strasti. Jupiter v první polovině roku 2016 přeje veškeré komunikaci,
mluvenému a psanému slovu, cestám, vyřizování na úřadech a úředním
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záležitostem. Učení a vzdělávání přinese Rakům životní posun. Začátkem
července rozjedou nové projekty. Vstoupí na novou životní cestu. Vliv Jupitera
přinese rozmach v oblasti domova a zázemí. Rodina Raků se rozroste.
Dlouhodobě Saturn v roce 2016 a 2017 přináší téma zdraví a služba či pomoc
druhým.

Lev
Lvi měli do konce ledna 2016 dořešit
vztahové záležitosti. Ukončit a uzavřít
pracovní a partnerské dohody. Leden bude
působit neblaze na zdraví a psychiku Lvů. V
tuto dobu, zejména před úplňkem, je nutné
být opatrní na svou osobu. Černá Luna do
konce května působí v tématu komunikace,
úřadů, vzdělávání, dopravních prostředků a
sourozeneckých vztahů. Zde se může Černá Luna projevit jako škůdce, brzda,
a vytvářet problémové situace. Od června 2016 začne tlačit na vyřešení
bydlení. Černá Luna zde bude ovlivňovat pocity, touhy po změně zázemí nebo
domova. Symbolizuje „vyhnání z ráje“, pocit „černé ovce domova nebo rodiny“.
Mohu přijímat roli obětního beránka. Přichází problém s nalezením vhodného
místa pro život. Nebo naopak může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího
místa, nových základů pro život. Konec května ukáže, zda se Lvi přestěhují a
změní své zázemí. Jupiter, planeta rozmachu, působí v první polovině roku v
oblasti peněz. Zde mohou Lvi očekávat situace vedoucí k rozmachu financí a
majetku. V srpnu rozjedou nové projekty, otevře se jim nové životní
nasměrování. Jupiter je podpoří v oblasti komunikace, mluveného a psaného
slova. Bude se jim dařit v oblasti vzdělávání, učení a všech úředních
záležitostech.

Panna
Panny začátkem roku budou muset dořešit
veškeré vztahové situace. Do konce února
by si měly vyjasnit, s kým chtějí pracovat,
koho chtějí mít po svém boku. Nastavit nová
pravidla. Nevyhovující vztahy ukončit a
naopak navázat nové dohody a smluvní
vztahy. Černá Luna do konce května působí
v oblasti financí a majetku. Zde Panny řeší
karmické situace s penězi. Kdo má platit, platí a kdo dostat, dostane. Zde se
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narovnávají osudové situace, vyrovnávají se karmické dluhy. Od jara se Černá
Luna přesune do Štíra a pro Panny začne období, kdy mohou vznikat
problémová období pro vyřizování na úřadech, těžkosti v oblasti učení, zátěž
spojená s cestami a dopravním prostředkem. Také mohou očekávat
nepříjemnosti se sourozencem. Rok 2016 a 2017 chce, aby si Panny udělaly
jasno s bydlením, v rodině a našli si své pevné zázemí a usadily se jak
pracovně, tak ve svém životě. Září 2016 přináší nové projekty, novou životní
cestu, během které se Panny konečně posunou kupředu. Jupiter v první
polovině 2016 přinesl velké změny, mající v budoucnu posunout Panny
kupředu. Díky Jupiteru zažijí neskutečný boom, jako v roce 2004/2005. V
druhé polovině roku začne Jupiter aktivovat majetek a peníze, které se jim
postupně rozrostou. Pannám se bude dařit. Nejprve je nutné vše nefunkční
ukončit, aby mohly přijít nové situace a tím se změnila situace k lepšímu. Kdo
nic nemění, nemůže očekávat velké změny, proto je vhodné poslouchat vliv
planet a nenechat si ujít vliv Jupitera, planety štěstí a rozmachu.

Váhy
Váhy jsou do konce května 2016 pod vlivem
Černé Luny, která aktivuje minulé životy.
Začnou na svůj život a na své okolí pohlížet
jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu
Černé Luny ve vlastním znamení mohou nabít
dojmu, že se jim nedaří, že je všechno a
všichni proti nim. Nepříjemné pocity, že
nejdou kupředu, jsou oprávněné. Pro Váhy
ještě není ten správný čas, ještě nejsou připraveny všechny situace, a proto musí
počkat do konce května, kdy konečně Černá Luna opustí znamení Vah a přesune
se do Štíra. Od června 2016 začne působit v oblasti financí a majetku. Zde Váhy
budou řešit karmické situace s penězi. Zde se narovnávají osudové situace,
vyrovnávají se karmické dluhy, každý podle svých zásluh. Někdo zaplatí a jiní
dostanou. Do konce dubna 2016 si musí vyřešit vztahy a vztahové situace v
pracovní i partnerské oblasti. Březen může působit nepříjemně na psychiku a
zdraví. Důležité je si hlídat svou osobu, zejména několik dní před úplňkem. První
polovina roku tlačí Váhy, aby ukončily některé životní situace. Vše, co uzavřou a
změní, je do budoucna pro dobro a pozitivní změnu. Druhá polovina roku přinese
životní posun a změny, které Váhy posunou ve všech životních oblastech. Váhy si v
roce 2016 a 2017 musí dát do pořádku veškeré úřední záležitosti. Situace v
souvislosti se vzděláním a učením. Dlouhodobé sourozenecké problémy. Od října
2016 započnou nové projekty. Dostanou možnost jít po nové životní cestě.
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Štír
Štíři se od Nového roku nezastaví, Mars,
planeta aktivity, bude ve Štíru celý leden a
únor a také celé jaro 2016. To bude Mars
couvat zpět do Štíra při retrográdní fázi. Co
nestihnou vyřešit v zimě, vrátí se jim v
červnu a červenci k dořešení. Štíři prochází
velkou vnitřní proměnou. Díky Černé Luně
projdou velkou zkouškou, během které jim
někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé,
kteří je zklamou, budou muset odejít. Odtajní se tajemství, která měla zůstat
utajena. Štíři mohou očekávat nepříjemnosti od skrytých nepřátel. Do konce
května mohou očekávat ránu pod pás od někoho, od koho by tuto situaci
nečekali. Na jaře se Černá Luna přesune do znamení Štíra a bude Štírům
dělat nepříjemnosti. Po dobu Černé Luny ve vlastním znamení mohou nabít
dojmu, že se jim nedaří, že je všechno a všichni proti nim. Nepříjemné pocity,
že nejdou kupředu, bude Černá Luna vyvolávat až do února 2017, kdy se
přesune do Střelce. Jaro 2016 přinese ukončení a uzavření vztahových
záležitostí, ve kterých je potřeba dořešit nebo uzavřít pracovní a partnerské
vztahy. Květen může vyvolávat zdravotní nebo psychické problémy. Zejména
několik dní před úplňkem. Dlouhodobě rok 2016 a 2017 tlačí do uspořádání
finančních a majetkových záležitostí. Saturn bude přinášet životní zkoušky v
tématu peněz, chyby nebude odpouštět. Štíři se v minulých letech měli poučit
a pochopit. Jupiter v první polovině roku přeje v oblasti vztahů. Někdo
zajímavý jim vstoupí do života, důležitá osoby, která je posune a bude hrát
velkou roli v budoucnosti. Dostanou se do společnosti, do které chtějí patřit.
Druhá polovina roku, pod vlivem Jupitera, bude ukončovat některé životní
situace. Vše, co uzavřou a změní, je do budoucna pro dobro a pozitivní
změnu. Konec října 2016 přinese nový směr. Štíři zahájí novou životní
kapitolu. Mohou začít s novými nápady a projekty.

Střelec
Střelci budou mít v roce 2016 napilno. Mars,
planeta aktivity bude ve Střelci celý březen,
duben a květen a také celé léto 2016, kdy
Mars bude couvat zpět do Střelce při
retrográdní fázi. Co nestihnou vyřešit na
jaře, vrátí se jim v srpnu a září 2016 k
dořešení. Díky vlivu Saturnu nastal

Přečetli jsme za vás …
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

generální úklid života Střelců. Rok 2016 a 2017 přinese životní
transformaci. Práce, bydlení a vztahy projdou velkou a zásadní proměnou,
jako tomu bylo před 29 lety. Černá Luna do konce května působí v oblasti
přátel, známých a společenství. Střelci si musí uvědomit, s kým se chtějí
přátelit, koho chtějí mít vedle sebe a v jakém společenství chtějí pobývat.
Černá Luna nastaví zrcadlo pravdy, díky kterému Střelci pocítí možnou zradu
od osob blízkých. Projdou velkou zkouškou, během níž jim někteří lidé
přinesou velká zklamání. Lidé, kteří je zklamou, budou muset odejít, aby
uvolnili místo novým, důležitým lidem, kteří ovlivní jejich budoucnost. Od jara
2016 se může odtajnit tajemství, která měla zůstat utajena. Střelci mohou
očekávat nepříjemnosti od skrytých nepřátel, očekávat neočekávané od blízké
osoby, proto je třeba si všímat lidí kolem sebe. Budou vylézat na povrch
důležité osudové karmické informace. Mohou se o sobě dozvědět něco
nepravdivého, nebo mohou sami šířit pomluvy a lži. Zde je dobré žít podle
pravidel, na pomluvy nereagovat. Nenechat se vnášet do samoty a izolace od
ostatních. Jupiter první polovinu roku působí v pracovní a karierní oblasti. Zde
se bude Střelcům dařit. Druhá polovina roku přeje posunu v partnerské rovině.
Někdo důležitý přijde do jejich života. Střelci se dostanou do společnosti, do
které chtějí patřit. Druhá polovina června bude ukončovat a uzavírat
partnerské a pracovní vztahy. Do úplňku by měli mít jasno ve vztahové
záležitosti. Červen může přinést Střelcům zdravotní nebo psychické problémy,
zejména několik dní před úplňkem. Po úplňku se vše srovná a život bude zase
o něco veselejší. Střelcům se bude dařit. Rok 2016 je dobrý rokem, netřeba
litovat změn, jelikož jsou jen ku prospěchu.

Kozoroh
V lednu 2016 započnou Kozorozi svou
novou životní cestu. Novoluní jim přinese
nové nasměrování, mohou začít nové
projekty. Černá Luna se pohybuje kariérou
a pracovní aktivitou až do konce května
2016. Do té doby se musí vypořádat
s pracovní tématikou. Najít si vhodné
pracovní uplatnění, uvědomit si, co chci
dělat. Černá Luna vytváří situace, ve kterých si Kozorozi uvědomí, kam
směřovat v práci a v životě. Černá Luna od jara začne dělat pořádek v oblasti
přátel, známých a společenství. Kozorozi si musí uvědomit, s kým se chtějí
přátelit, koho chtějí mít vedle sebe a v jakém společenství chtějí pobývat.
Černá Luna do února 2017 nastaví své zrcadlo pravdy. Kozorozi pocítí
možnou zradu od osob blízkých. Projdou velkou zkouškou, někteří lidé jim
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přinesou velká zklamání. Lidé, kteří je zklamou, budou muset odejít, aby
uvolnili místo novým, důležitým lidem, kteří ovlivní jejich budoucnost.
V červenci je úplněk dotlačí k vyřešení vztahových pracovních a partnerských
záležitostí. Nastolí nová pravidla, smlouvy a dohody. Jupiter v první polovině
2016 bude přát všemu v souvislosti se vzděláním a učením, vyřizování na
úřadech a veškerým úředním záležitostem. Rozmach mohou očekávat ve
spojení s cizinou a zahraničím. Druhá polovina roku přinese, díky pozitivnímu
vlivu Jupitera, obrovský posun v pracovní oblasti. Černá Luna již nebude brzdit
rozmach a Kozorozi mohou směle vykročit ke svému úspěchu v pracovních
aktivitách. Říjen a listopad 2016 budou probouzet aktivitu Kozorohů, díky
planetě Mars, která přináší situace, kdy jsme v jednom kole. Rok 2016 a
2017 je obdobím, kdy se postupně bude rušit Kozorohům nefungující oblast
nebo aktivita. Budou přemýšlet, co se svým životem dál, kam směřovat a kam
se ubírat. Je dobré neplánovat dlouhodobé projekty, jelikož se příliš nesplní
jejich očekávání.. Přichází probuzení karmy, životního poslání a práce
z minulých životů. Probíhá příprava na obrovské životní změny, jako v roce
1990 a 1991.

Vodnář
Začátkem února 2016 se mohou Vodnáři
těšit na novoluní, které přináší nové
nasměrování. Zde mohou začít nové
projekty, vstoupit na novou životní cestu.
Černá Luna do konce května nepříjemně
působí v tématu úřadů a soudních
záležitostí. Zde se narovnává a opravuje
karmický dluh spojený s Vodnářem.
Nevědomost a neznalost mohou zapříčinit problémové situace. Od jara 2016
se Černá Luna pohybuje kariérou a pracovní aktivitou až do února 2017. Do
té doby se musí vypořádat s pracovní tématikou. Najít si vhodné pracovní
uplatnění, uvědomit si, co chci dělat. Černá Luna vytváří situace, během
kterých si Vodnáři plně uvědomí, kam směřovat v práci a v životě. Budou
hledat pracovní oblast a zjišťovat, kde by byli spokojeni a kde se jim nelíbí.
Černá Luna umí znepříjemnit život. Do poloviny srpna by si měli Vodnáři
vyřešit vztahové záležitosti pracovní a partnerské. Do úplňku se jim může
zhoršit zdravotní a psychický stav. Zejména pár dní před úplňkem je kritických,
takže je potřeba dbát více na svou osobu a neriskovat. Po úplňku již bude
lépe, přichází nové nastavení pravidel, dohody a vztahy jsou vyřešeny. Jupiter
v první polovině roku přál rozmachu v oblasti financí a majetku ve společném
vlastnictví. V druhé polovině roku přinese velký boom do oblasti vzdělávání a
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učení. Také bude nápomocen úředním a soudním záležitostem. Pod vlivem
Saturna v roce 2016 a 2017 budou Vodnáři dělat pořádek v hledání aktivních
skupin, do kterých se budete zařazovat. V průběhu tohoto období přichází
změna kariéry. Začínáte se věnovat jiné činnosti. Musíte se spoléhat sami na
sebe. Přijde období zkoušek, rozeznávat lidi kolem sebe. Je nutné si udělat
pořádek ve vztazích a přátelích. Oddělit zrno od plev. Tento vliv bude působit
na změnu lidí, staří odchází a noví lidé přichází do života a s nimi i nové
životní téma.

Ryby
Ryby začátkem března 2016, pod vlivem
novoluní, naleznou novou životní cestu.
Mohou začít nové projekty a novou
pracovní činnost. Ve všech aktivitách
budou mít zelenou. Černá Luna do konce
května vytvářela problémy s financemi a
majetkem ve společném vlastnictví s další
osobou nebo bankou. Od jara 2016 se
Černá Luna přesune do Štíra, tím bude na Ryby nepříjemně působit v tématu
úřadů a soudních záležitostí. Zde se narovnávají a opravují karmické dluhy.
Nevědomost a neznalost mohou zapříčinit problémové situace, na které je
třeba si dát pozor. První polovina roku přála vztahovým záležitostem. Ryby
potkaly osobu, která jim může změnit život. Čekají na ně výhodné pracovní
nebo obchodní dohody. Druhá polovina roku přeje financím. Zde Ryby mohou
díky příznivému vlivu Jupitera rozmnožit majetek, který mají ve společném
vlastnictví s další osobou nebo bankou. Jupiter jim do roka přinese zvýšení
majetku. Saturn v roce 2016 a 2017 bude na Ryby působit tak, aby byl utvořen
pořádek v práci a pracovních aktivitách. Dostane se jim uznání ve své práci,
také dosáhnou určitého postavení ve společnosti. Ryby si udělají pořádek ve
své kariéře. Nyní nastává vrcholný okamžik, kdy budou moci zjistit, co si svět
o nich myslí a jaké hodnoty reprezentují. Naučí se přizpůsobovat činnosti
ostatních, přidávat do společného úsilí něco svého a naopak pro sebe z toho
něco nového získávat. Nyní pochopí hodnotu svých činů ve veřejné nebo
profesní sféře.

Zdroj: http://www.astrokarty.cz/horoskopy‐2016

PRANOSTIKY NA MĚSÍC LEDEN
Název měsíce je odvozen s největší
pravděpodobností od slova led,
který by měl být v tomto období
charakteristickým znakem počasí.
V Evropě používaný název januar,
janvas, janvier, january má svůj
původ u Římanů, kteří nazývali
svůj první měsíc januarius. Toto
pojmenování má svůj počátek v
bohu všeho dění a počátku dne,
který se jmenoval Janus a který měl
dvě tváře, dívající se vpřed a vzad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové
přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
Holomrazy - úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti

Předvánoční kavárnička

Oslava všech, kteří se narodili v prosinci.
Hudba: Fialová a Švarc

Přišel Mikuláš

Gymnastky z Přibyslavic

Zastupitelé města s vánoční nadílkou

Zdobíme vánoční stromeček

Děti ze ZŠ Rudíkov

Pečeme vánoční cukroví

Sociálně‐terapeutická práce – návštěva kadeřnice, 23.11. 2015
Stačí doprovod a uživateli může být poskytnuta služba v přirozeném prostředí se vším, co k němu
patří……..přidaná hodnota pro účastníky ( zainteresované)
Službu a doprovod zajistila instruktorka sociální péče

PŘÁLI JSME SI NAZDOBIT SPOLEČNĚ VÁNOČNÍ STROMEČEK

MIKULÁ
ÁŠSKÁ KA
AVÁRNIČKA
A V DpS KU
UBEŠOVA
ZÁSTUPCI NEBE, ZEMĚ A PEKEL PŘIŠ
ŠLI, ABY ZÚ
ÚČTOVALI ………… A BALIČKY
Y
S PŘEK
KVAPENÍM ROZDALI
……BYLI JSME NA
A NĚ PŘIPRAVENI, N
NEBYLI JSM
ME ZASKOČ
ČENI. PANO
OVALA VES
SELÁ
NÁLADA
A, PŘÁLO SE OSLAV
VENCŮM, Z
ZPÍVALO SE
E A TANČIL
LO.

ADVEN
NTNÍ HUDEBNÍ VYSTO
OUPENÍ ŽÁ
ÁKŮ ZŠ BAR
RTUŠKOVA
A TŘEBÍČ…
…………..

…A TVOŘIVÁ DÍLNA SE USKUTEČNILA V RÁMCI PRAVIDELNÉHO SETKÁVÁNÍ V DpS
KUBEŠOVASPOLEČNÉ AKTIVITY PŘINÁŠÍ RADIST DO ŽIVOTA VŠEM ZÚČASTNĚNÝM.

DO DOMOVA KUBEŠOVA PŘIJAL POZVÁNÍ CHRÁMOVÝ SBOR ROSA“ – ROKYTNICKÝ SBOR ANDĚLŮ.
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SE KONALO V ČASE, KDY VZRŮSTÁ POTŘEBA BÝT SPOLU JINAK, NEŽ JE BĚŽNÉ.
Z OHLASŮ ZŮČASTNĚNÝCH ZAZNĚLA JEN POZITIVNÍ ODEZVA.

VÝHERKYN
NĚ VÁN
NOČNÍHO TU
URNAJE
E HRY BINGO
O

DNES 15. 12. 20
015 PŘIŠLI ZÁSTUP
PCI MĚÚ TŘEBÍČ
T
NA
AVŠTÍVIT SENIORY
Y V DPS
NA ULIICI KUBEŠ
ŠOVA, POPŘÁT A P
PŘEDAT BA
ALÍČKY.

DĚTI Z M
MATEŘSKÉ ŠKOLKY DEMLOVA TŘEEBÍČ PŘIŠLYY K NÁM DO DOMOVA
A S PŘEDVÁ
ÁNOČNÍM
VYSTOUPENÍM S NÁ
ÁZVEM VÁNO
OČNÍ ROZJÍM
MÁNÍ, ABY SVÝM
S
PÁSM
MEM PÍSNÍ A TANEČKŮ PŘISPĚLY
K PŘÍJEM
MNÉ ATMOSFFÉŘE TOHOT
TO OBDOBÍ.

DĚTI Z KŘESŤANSKÉHO SDRUŽENÍ „ DAMIÁNEK“ POTĚŠILO
POZVÁNÍ A PŘIŠLY UŽIVATELE NAVŠTÍVIT I LETOS. VYSTOUPILY,
ABY ZAZPÍVALY A VYPRÁVĚLY VÁNOČNÍ PŘÍBĚH.

VHODNÝ VÝBĚR A FORMA PODÁNÍ PŘÍBĚHU DOVOLILA BÝT
SOUČÁSTÍ JEHO DĚJE. PŘÁNÍ A DÁRKY OD DĚTÍ K VÁNOCŮM
UMOCNILY RADOST UŽIVATELŮ.

VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY – Z DÍLNY KLUBU VAŘEČKA, CUKROVÍ Z OŘECHOVÉHO,
TMAVÉHO A SVĚTLÉHO LINECKÉHO TĚSTA PROVONĚLO CELÝ DOMOV…..

……………….BUDE SE PODÁVAT PŘI PŘÍLEŽITOSTI SEKTÁVÁNÍ UŽIVATELŮ.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ UŽIVATELŮ PŘI HUDBĚ A VLASTNORUČNĚ
NAPEČENÉM CUKROVÍ V DÍLNÁCH DpS.

NA PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE SE PODÍLELI VŠICHNI PŘÍTOMNI.
ZPÍVALY SE PÍSNĚ VÁNOČNÍ A I TY NA PŘÁNÍ. NA HARMONIKU
DOPROVÁZEL UŽIVATEL DpS pan PICMAUS, NA KYTARU
INSTRUKTORKA.

PŘIJALI JSME POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ KONCERT, KTERÝ SE KONAL
21. 12. 2015 V DpS KOUTKOVA.
POSLECH VYBRANÝCH ČESKÝCH I SVĚTOZNÁMÝCH PÍSNÍ
ZPŘÍJEMNIL PŘEDVÁNOČNÍ ČAS.

Pro zasmání…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Otec vysvětluje synovi:
"Ten výprask jsem ti dal proto, že tě mám moc rád."
"Ale tati, tolik lásky si snad ani nezasloužím."
Ptá se otec na třídní schůzce: "Je to pravda, že náš syn mívá originální
nápady?"
"Ano," přisvědčuje učitel, "zejména v pravopise!"
"Jak to, že jsi zase dostal pětku z dějepisu?" ptá se otec.
"Za to může Alexandr Veliký!" hájí se syn.
"Tak si najdi jiného kamaráda!"
"Synu, já bych od tebe k Vánocům chtěl, abys mě poslouchal."
"Sorry otče, ale už jsem ti koupil ponožky."
Potápěč se kochá podvodním světem asi šesti metrů pod hladinou, když
ve stejné hloubce vidí nějakého kolegu.
Ten kupodivu nemá žádný dýchací přístroj.
Potápěč sestoupí o další dva metry a druhý ho po chvilce následuje.
Sestoupí ještě hlouběji, ale po pár minutách je druhý zase vedle něho.
Potápěči to nejde na rozum, a tak vyndá tabulku na psaní pod vodou se
speciální křídou a napíše:
"Jak to děláš bez přístroje???"
Druhý mu vytrhne tabulku a napíše: "JÁ SE TOPÍM!"
Přijde Pepíček domů a povídá:
"Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky."
Maminka: "Vážně?"
Pepíček: "Ale nééé, jenom si to představ."
Přijde pán k vysokému paneláku a povídá chlapečkovi.
"Prosím Tě, kde tu bydlí pan Novák?".
"Já Vás tam dovedu, ale nejede výtah".
A tak spolu dojdou až do 12 poschodí, chlapeček ukáže na dveře a říká:
"Tak tady bydlí a jestli s ním chcete mluvit, tak sedí na lavičce před
domem".
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Citáty v lednu…
Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech.
Shaw George Bernard
Pro kariéru není třeba ani tolik inteligence jako zchytralosti.
Talleyrand-Perigord Charles Maurice de
Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda
hlouposti.
Ebner-Eschenbachová Marie von
Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.
Dostojevskij Fjodor Michajlovič
Úspěch stoupne do hlavy tomu, kdo v ní má prázdno..
Hinrich Manfred
Humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale
nikdy v něm nesmíme ustat.
Werich Jan
Ti, kdo se chtějí zdát hloupým vzdělaní, jsou vzdělanými považováni za
hloupé.
Quintilianus Marcus Fabius
Proti hlouposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!
Werich Jan
Koutkova ‐ Kubešova
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