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Úvodní slovo 

 
Milí čtenáři, 

 

právě otevíráte druhé letní číslo našeho časopísku "Domovníček". 

 

Znovu Vás informujeme o tom, co se u nás v DPS událo minulý měsíc, co plánujeme 

na tento měsíc. Akce jsou trochu omezeny, neboť v letních měsících jsme ve 

sníženém počtu zaměstnanců.   

 

Přejeme Vám krásné a příjemné prožití léta ..........  

 

   
 

 

Ohlédnutí za minulým měsícem 

 
 Na červenec jsme si naplánovali tyto akce: 
 

 Každé úterý proběhlo cvičení s paní Janou Dlouhou, kterého se účastní více 

klientů než dříve, což nás těší. 

 

 V červenci jsme se každý týden setkaly ve společenské místosti u nějaké hry. 

Hrály jsme hru Člověče nezlob se, Bingo, Hranostaj. Setkaly jsme se též u dokončení 

výroby věnců na dveře z růží, které jsme vyrobily z kartonu na vejce. Výsledek 

můžete vidět na dveřích ředitelny či na webových stránkách http://dpsbustehrad.cz/. 

Jednalo se vždy o dámskou jízdu a byla to příjemná dopoledne. 
 

 

http://dpsbustehrad.cz/


 

 

 Níže uvádíme přehled akcí na srpen. Protože se jedná o další letní měsíc, kdy 

zaměstnanci DPS čerpají dovolenou a nechceme, aby se absence projevila na kvalitě 

poskytovaných služeb, přizpůsobili jsme letnímu režimu aktivizace. Děkujeme 

klientům DPS za pochopení. 
 

  

NNaabbííddkkaa  aakkccíí  DDPPSS  BBuuššttěěhhrraadd    

nnaa  ssrrppeenn  22001188 

 

 

Středa 1   

Čtvrtek 2 09:30 Hra Člověče nezlob se 

Pátek 3    

Sobota 4   

Neděle 5   

Pondělí 6   

Úterý 7 09:30 Cvičení 

Středa 8   

Čtvrtek 9 09:30 Hra Otázky a odpovědi – Český film 

Pátek 10    

Sobota 11   

Neděle 12   

Pondělí 13   

Úterý 14 09:30 Cvičení 

Středa 15   

Čtvrtek 16 09:30 Ruční práce – závěsný držák na kytky  

Pátek 17   

Sobota 18   

Neděle 19   

Pondělí 20   

Úterý 21 09:30 Cvičení 

Středa 22   

Čtvrtek 23 09:30 Hra Bingo 

Pátek 24    

Sobota 25   

Neděle 26    

Pondělí 27   

Úterý 28 09:30 Cvičení 

Středa 29   

Čtvrtek 30 09:30 Kvízování 

Pátek 31    

 

 



 

Horoskop 
            
 

         
               

Lev 23.7.-22.8. 
 

Osobnost Lva 

Zrozenci ve znamení Lva jsou rodilými vůdci, kteří jsou předurčeni k pozicím, kde 

mohou uplatnit svoji přirozenou autoritu. Jsou to charismatické osobnosti stvořené k 

tomu, aby stály v centru pozornosti, a to v tom nejlepším slova smyslu. V kariéře jim 

velmi pomáhá organizační a diplomatický talent. Rádi se chlubí svými úspěchy a 

kritiku nenesou právě nejlépe. Jsou to však velmi dobrosrdeční lidé. 

Muž Lev 

Lev je rozený vladař a ve společnosti hned upoutá něčí pozornost. Nesmíří se s tím, 

aby hrál druhé housle. Rád stojí v popředí a usměrňuje ostatní. Umí perfektně 

vycházet s lidmi. 

Má všestranně silnou osobnost a je rodilým vůdčím typem. Disponuje organizačními 

schopnostmi a přirozenou autoritou. 

Díky svému vrozenému talentu je zvyklý stát v centru pozornosti. Může být proto 

citlivý na kritiku a potřebuje obdiv. 

Ze všeho nejvíc miluje komplimenty a uznání. Potrpí si také na kvalitní věci a luxus. 

Má vztah ke sportu a rád soutěží. 

Nikdy se nesmíří s porážkou a podceňováním. Z míry ho dokáže vyvést jedině 

konkurence, pokud mu začne šlapat na paty. 

Ve vztahu je dominantní a vyhovuje mu partnerka, která se nechá vést. Pokud se mu 

oddá, najde u něj jistotu a stabilitu. 



Žena Lev 

Lvice je temperamentní a energická žena, jíž nechybí sebedůvěra. Je to průbojná a 

vyrovnaná bytost, která vždy ví, co chce. Přitom však působí neskutečně žensky a 

velmi přitažlivě. 

Je sebevědomá, má příjemné vystupování a velký talent jednat s lidmi. Je to silná 

osobnost, je nezávislá a spolehlivá. 

Někdy přecení své schopnosti a nabere si toho na sebe příliš. Se svou šikovností to 

však obvykle nakonec stejně zvládne. 

Baví ji sport a pohyb, ale pečlivě dbá taky o svoji krásu a zajímá se o módu. Oceňuje 

hezké věci a dobrou společnost. 

Nemá v oblibě slabochy a lidi, co neumějí dodržet své slovo. Nerada prohrává a vadí 

jí, když ji něco zbytečně omezuje. 

Má v sobě něco z lovkyně a muže si dokáže snadno omotat kolem prstu. Je 

okouzlující, originální a má velkou fantazii. 

 

Z našich klientů narozeniny v srpnu slaví: 

paní Anna Štádlíková, paní Marie Červenková, paní Anna Michaličková, paní Jiřina 

Krausová a pan Jiří Stuj. 

 

Z našich klientů svátek v srpnu slaví: 

paní Miluše Veselá, paní Hana Brejchová, paní Hana Sehnalová, paní Hana Víšková, 

paní Hana Fialová a paní Hana Vogelová. 

  

 Všem jmenovaným přejeme vše nejlepší. 

 

      



 Recept - něco dobrého na zub 

 

Kokosový vláčný moučník z cukety 

 

Suroviny: 20 dkg jemně strouhané cukety 

  24 dkg cukru 

  20 dkg Hery 

  50 dkg polohrubé mouky 

  6 vajec 

  0,4 l mléka 

  1 vanilkový cukr 

  2 prášky d pečiva 

  8 lžic kokosu 

 

Postup: Žloutky, cukr a Heru utřeme do pěny. Postupně přidáme ostatní suroviny. 

  Nakonec hotovou směs smícháme se sněhem ze 6 bílků. 

 

  Po upečení lze dozdobit nastrouhanou čokoládou. 

 

  Dobrou chuť  

 
    

   

 

(ilustrační foto) 

 
 

 



 



 


