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Měsíčník vydávaný Domovem s pečovatelskou službou v Buštěhradě
Buštěhrad, Revoluční 323
tel. 312 250 280, 312 250 003

Úvodní slovo
Milí čtenáři,
právě otevíráte květnové číslo našeho časopísku "Domovníček", který jsme již v
letech předešlých vydávali a tak jsme se rozhodli, že by bylo moc fajn ho vydávat
zase, a protože název DOMOVNÍČEK byl a je už u nás zažitý, název jsme ponechali
a budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Každý měsíc si budete moci přečíst, co
jsme u nás v DPS prožili, co nás čeká, seznámíme Vás s naší aktuální nabídkou akcí,
kterých se naši klienti rádi zúčastňují a budeme moc rádi, když se k nám obyvatelům DPS - připojí obyvatelé Buštěhradu a společně s námi strávíte hezké
chvíle.
Co všechno si budete moci přečíst?
Každý měsíc se ohlédneme za minulým měsícem, budeme Vás informovat, co se nám
povedlo (i nepovedlo) a seznámíme Vás s nabídkou akcí na měsíc následující. Dále si
řekneme, kdo slaví narozeniny či svátek, řekneme si něco o jejich znamení. Další
pravidelnou rubrikou bude kuchařské okénko, kde zveřejníme osvědčený recept.
Budeme moc rádi, když nám přispějete jakýmkoliv článkem do našeho
DOMOVNÍČKU, ať se nám všem časopísek dobře čte.
DOMOVNÍČEK si můžete přečíst:
- v Domě s pečovatelskou službou
- v Městské knihovně v Buštěhradě
- v čekárně praktického lékaře MUDr. Shepelyaka

Ohlédnutí za minulým měsícem
V dubnu nás přivítalo jaro a s ním nezvykle teplé počasí. Proto jsme si
naplánovali grilování, ke kterému se však k našemu překvapení nikdo
nedostavil, ačkoliv v předchozích letech bylo grilování oblíbené. Později jsme
se dozvěděli, že důvodem neúspěchu akce byla skutečnost, že si obyvatelé DPS
mysleli, že na grilu bude jen maso (pro někoho těžko kousatelné, pro někoho
těžko stravitelné) a zelenina (kterou neradi). Naopak obyvatelé dodatečně
projevili zájem o opékání buřtů, které plánujeme na červen.
Dne 10. dubna proběhla schůzka klientů s paní ředitelkou. Jedná se o
další akci, která již v minulosti pravidelně probíhala a do budoucna bude každý
měsíc.
Dne 16. dubna v odpoledních hodinách se uskutečnil výlet do Penny
marketu. Je to akce ze strany klientů velmi oblíbená.
Dne 18. dubna se klienti DPS setkali se seniory z okolí v Kavárničce pro
dříve narozené. Žaludek jsme pohladili kávou s chlebíčky a zákusky. Hudební
doprovod zajistil pan Černucký a jeho kolegyně.
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Další akce, aktivity či změny budou včas nahlášeny.
Na společné zážitky se těší kolektiv DPS Buštěhrad.

Bližší informace k plánovaným akcím
Na 4. května je pro Vás připravena v rámci Kvízování hra Hranostaj. Mnozí ji
znají jako hádání slov začínající na vybrané písmenko v kategoriích "město, jméno,
zvíře, věc ....". Hru jsme pro Vás připravili na Vaše přání, které tímto plníme.
Dalším Vaším přáním je turnaj ve hře "Člověče nezlob se". I toto přání plníme.
Termíny turnaje jsou 10.5., 17.5. a 24.5. Pro vítěze turnaje je připravena zajímavá
cena.
Dne 10. května jsme pozvali do DPS kronikáře pana Jaroslava Pergla, který
nám bude vyprávět o městě Buštěhradě a jeho historii.
Na 14. května jsme připravili Kavárničku pro dříve narozené. K poslechu bude
hrát oblíbený frontman skupiny Živá Huba pan Martin Krulich z Hradečna písničky
od W. Matušky, J. Suchého a dalších interpetů. Přijďte si zatančit a zazpívat.
Na 25. května plánujeme výlet. Bližší informace podá paní ředitelna na
schůzce s klienty.

Horoskop

21.4.-21.5.

Osobnost Býka
Býci jsou ovlivňováni živlem země a to jim dává smysl pro praktické a materiální
záležitosti. Mají klidnou a vyrovnanou povahu a hlavním smyslem jejich života bývá práce.
Když se nadchnou pro nějakou myšlenku, rádi budou tvrdě a neúnavně pracovat na jejím
uskutečnění. K životu se staví velmi zodpovědně. Hodně důležité je pro ně hmotné zázemí,
rádi se obklopují hezkými věcmi a dokážou ocenit luxus.
Muž Býk
Muž narozený v Býku je spolehlivý a pracovitý. Je to spíš domácký typ s klidnou a
praktickou povahou a dobrým srdcem. Stojí nohama pevně na zemi a k životu přistupuje
realisticky.
Býk je pracant k pohledání a ke svým úkolům se staví s velkou odpovědností. Kromě toho
má skvělé organizační schopnosti.
Obvykle upřednostňuje práci na úkor volného času. Má sklony k workoholismu a málokdy

si dopřeje odpočinek a zábavu.
Velmi důležitá je pro něj domácí pohoda a dokáže ocenit materiální požitky, jako jsou
luxusní věci nebo dobré jídlo.
Přehnané projevy emocí ho trochu vyvádějí z míry, preferuje klid a ve svém okolí nerad vidí
zbytečné spory a hádky.
V lásce je stálý. Bouřlivé emoce od něj moc nečekejte, zato vás bude zahrnovat luxusními
dárečky a zvát na dobré večeře.
Žena Býk
Žena v Býku je opravdová dáma! Působí velmi žensky a důstojně, má smysl pro řád, tradice
a povinnost. Zakládá si na svém soukromí, oceňuje smyslové požitky, obdivuje krásu a
umění.
Je spolehlivá a záleží jí na spokojenosti lidí kolem sebe. Její emoce jsou vyrovnané a
stabilní. Má smysl pro pořádek.
Otevřeným konfliktům se obloukem vyhýbá a nerada se pouští do riskantních záležitostí,
ačkoliv by z toho mohla mít zisk.
Velmi oceňuje domácí klid, luxus a pohodlí. Ráda se obklopuje hezkými a kvalitními věcmi
a má smysl pro vybrané jídlo.
Nelíbí se jí laciné cetky a nevkusné věci. Lidé, kterým chybí odpovědnost a spolehlivost, ji
umí pěkně vyvést z míry.
Je smyslově založená a ocení fyzické požitky všeho druhu. Má svoji důstojnost a od
partnera čeká pozornost a stabilitu.
Z našich klientů narozeniny v květnu slaví:
pan Jiří Tesař, paní Jaroslava Mikolášková, pan Stanislav Vizingr, paní Dana Novotná, paní
Anna Urbanová, paní Stanislava Laubová, paní Jaroslava Šturmová, paní Hana Vogelová,
paní Věra Teringerová a paní Daniela Kubálková.
Z našich klientů svátek v květnu slaví:
pan Stanislav Vizingr a pan Vladimír Fuks.
Všem jmenovaným přejeme vše nejlepší.

