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Ohlédnutí za lednem….

DpS Kubešova
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• Tvořivé rukodělné dílny – v rámci týdenních programů
• Trénování paměti - v rámci týdenních programů
• Skupinové kondiční cvičení v rámci Ranní komunity, denně od 9.hod.,
společenská místnost, 2.p.
• Společenské hry- ve společenské místnosti, 2.p., hobby místnost 1.p.
• Cestování s paní Mrvkovou - ve společenské místnosti, 2.p.
• Hudební klub- ve společenské místnosti, 2.p., hobby místnost 1.p.
• Komentované promítání foto a video dokumentace z akcí- ve
společenské místnosti, 2.p.,
• Přátelské setkání s obyvateli DpS Koutkova- 18.1.
• Hudebně pohybová cvičení, cvičení s pomůckou
• Soutěž pro luštitele křížovek – losování výherce
• Plesová kavárnička – 28.1. ve 14.00 hod. v atriu
• Canisterapie - každé pondělí na pokojích , v 15,30 hod.
• Individuální aktivizace uživatele služby DpS
• Důchody 15. 1. ve společenské místnosti, 2.p. od 10.00 hod.
• Mše svatá, duchovní služba
Připravujeme v měsíci únoru.…
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Canisterapie - každé pondělí od 15,30 hod., na pokojích uživatelů
Trénování paměti- v rámci týdenních programů
Individuální aktivizace uživatele služby DpS
Skupinové kondiční cvičení v rámci Ranní komunity, denně od 9.hod.,
společenská místnost, 2.p.
Hudební klub- ve společenské místnosti, 2.p., hobby místnost 1.p.
Tvořivé rukodělné dílny – v rámci týdenních programů
Důchody-15.2. od 10.00 hod. ve společenské místnosti, 2.p., pokoje uživatelů
Plesová kavárnička – 22.2.v 14.00 hod. v jídelně DpS, přízemí
Cestování s paní Mrvkovou 1.2. a 29.2. , společenská místnost, 2.p.
Tvořivá dílna s žáky ZŠ Bartuškova Třebíč – 24.2. , společenská
místnost, 2.p.
Mše svatá, duchovní služba
Mše svatá v měsíci lednu
v úterý 2.2 . , 16. 2. , 2016 ve 14.20 hod.
ve společenské místnosti, 2.patro
Duchovní služba v měsíci lednu
Individuální návštěvy na pokojích uživatelů
poskytuje jáhen Karel Novák
v úterý 9.2. a 23.2. 2016

Nepřehlédněte!!
Vážení strávníci,
od 1. 2. 2016 jsme pro Vás nastavili malou změnu ve stravování (věříme,
že k lepšímu).
Dopolední přesnídávka se z dřívější ceny 7,- Kč (za mléko a rohlíky,
která nebyla pro všechny vyhovující) snížila na 3,- Kč (za ovoce,
zeleninu, kompot…..). Tato dopolední přesnídávka (ovoce, kompot) bude
vydávána při snídani.
Ti z Vás, kteří na dopolední mléko byli zvyklí, si jej mohou vyžádat u
ošetřujícího personálu.

Rozdíl ceny, tzn. 4,- Kč, bude použit na odpolední svačinku (kefír,
jogurt, tvarohový dezert, pomazánka s pečivem, moučník…)
Tato svačinka se bude vydávat
• ošetřujícím personálem kolem 15 hod.
nebo

• bude k vyzvednutí v kuchyňce na poschodí v kteroukoli dobu po
obědě do večeře.

Dřívější cena dopolední přesnídávky:

7 Kč

nyní cena: 3 Kč

Dřívější cena odpolední svačinky:

7 Kč

nyní cena: 11 Kč

14 Kč

14 Kč

Cena za stravu zůstává nezměněna!

Čekáme na Vaše případné připomínky a názory.
Za kolektiv kuchyně
Šulcová Hana
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Ztráta důvěry
Každý z nás věřil, že ten, který za vás vezme do rukou svých věci
veřejné, bude nezištně jednat v zájmu demokracie. Máme však u nás
demokracii? Demokracie je přeci služba lidu, poctivá služba lidu.
V demokracii by v čele státu měli stát lidé nezištně pracující pro národ.
Být mu vzorem a to po všech stránkách. Máme v orgánech nás
zastupující takové lidi?
Ve slušných demokraciích se na první místo klade čest a morálka.
Morálku mají kázat kněží a ne politici. Také prý peníze nejsou čisté ani
špinavé. Proto se zdá, že jich je až příliš mnoho špinavých. V čích jsou
rukou? A co imunita, která s tím zjevně souvisí? Nikde v Evropě není tak
široká, jako u nás. Co si o tom může občan myslet? Jaké machinace a
nepřístojnosti konají naši představitelé a co ještě špatného hodlají
provádět, že na ně zákon až do jejich smrti nemůže? Poctivý politik
takovou imunitu nepotřebuje.
Občan také věřil, že když půjde o dobrou věc, tak že si strany
nebudou dělat schválnosti a dokáží se shodnout. Proč tolik ješitnosti
v české politice? Občan také věřil, že i v soukromém životě budou naši
politici čestní a nebudou předvádět špatné vzory. Neočekávalo se, že
vrchní představitelé se budou chovat jako módní playboyové, budou si
vydržovat milenky, pídit se po majetku a nechají se opíjet mocí.
Občan také doufal, že mu budou vládnout lidé moudří, obdařeni
nejen vzděláním, ale i trochou selského rozumu. Ten tu však není patrný
nikde. A co lichvářské úroky? Co korupce, ledabylé zákonodárství a
bezzubé soudnictví? Proč se soudci s vysokými platy derou o svoje vyšší
platy, vymlouvajíce se na svou nepodplatitelnost. Jak je možné, že po
několika letech soudního řízení, soudce navrhne trest odnětí svobody a
státní zástupce, na podnět obhájce obžalovaného trest zruší z důvodu,
že došlo k omylu.
A co kolotoč ve zdravotnictví, ten by v rozumné diskuzi všech stran
mohl být lépe vyřešen. Jen si nedělat schválnosti! Místo zákulisních piklů
a dalších machinací, by moudrý politik hledal souznění s národem.
S národem, ne s nacionalismem. Dalo by se toho vyjmenovat mnoho a
mnoho, co občan vidí a politik odtažený od skutečného života nevidí,
nebo vidět nechce?
A národ dokáže rozlišit dobré od zlého. Jenže když vidí, že tu místo
demokracie – tedy pořádku a mravnosti vládne bohapustá anarchie,
ztrácí důvěru. Je přesvědčen, že politici mají o občana zájem pouze před
volbami.
Josef Kříž
III. patro

Příspěvky
Ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

CHYTRÁ ŽENA VÍ JAK NA TO
Ten, kdo za volant si sedá,
a řidičský průkaz nemá,
ať je to muž nebo žena,
je to ta největší chyba.

Pět set korun mužům dala,
jen o to je požádala,
aby o tom pomlčeli,
a nikde to nehlásili.

Je-li žena elegantní,
muž zákona je galantní.
Když žena se naň usměje,
i bez prohlídky odjede.

Kdyby muž se to dozvěděl,
byl by z toho velký malér.
Ten by mně to neodpustil,
možná by mě i opustil.

Hned nato v příkopě skončí,
situace už je horší.
Dva strážníci už jsou tady,
a chtějí od ní doklady.

Jak se na tom domluvili,
tak to také udělali.
Až k baráku s ní dojeli,
a pak rychle se vrátili.

Aby muže obměkčila,
do pláče se žena dala.
Potom k tomu se přiznala,
že je doma zapomněla.

Co je horší, vás se ptám,
úplatky brát či je dát.
Nejhorší ze všeho je,
kdo si o ně sám řekne.

Byla to jen výmluva,
průkaz žádný neměla.
To strážníci nevěděli,
ani tušit to nemohli.

Jen na justici záleží,
jak se to pak vyřeší.
Nejmíň pět let to bude,
dřív to asi nestihne.
Xenie DOČEKALOVÁ
II. PATRO
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Pes a kočka – nejlepší přátelé člověka
Když byl tatínek v důsledku těžkého úrazu způsobený opilým
automobilistou a neodborným operačním zásahem lékařů v oblasti
míchy, odkázán po návratu z nemocnice na kolečkové křeslo, byl mu
četnickým sborem (byl příslušníkem) přidělen dar nejcennější – cvičený
pes ASTA.
Z vyprávění maminky (v té době mně byly 3 roky), jsem se
dozvěděl, že to byl nesmírně vnímavý, poslušný a věrný pes, který byl po
celou dobu krátkého života nejen velkým přítelem, ale především
pomocníkem. Všemožně mu pomáhal a dokonce mu chodil každý den do
nedaleké „trafiky“ pro 10 cigaret ZORKA, zabalené do roličky .
Několik dnů před smrtí otce se od něho nehnul, odmítal potravu a
byl smutný. Když si ASTU chtěl odvézt jiný četnický strážmistr, zakousl
se do nábytku. Z domova ho musela doprovodit maminka až na nádraží
v Okříškách. Náročné bylo, dostat ho do železničního vagonu, asistovat
musela opět máma.
Bylo to další smutné loučení během několika dnů. Většina z nás,
kdo doma chová psa nebo kočku, potvrdí, že se svým domácím
mazlíčkem cítí zvláštní pouto. Jako by zvíře dokázalo číst naše
myšlenky.

Věrnost až za hrob
Zdá se, že mimosmyslové vnímání zvířat stoupá, když jejich páni
trpí nebo dokonce umírají. Když má člověk smrtelnou nemoc a pomalu
odchází, pes i kočka vytuší, že se nemoc zhoršuje a nehnou se od pána
ani na okamžik. Když člověk zemře, je pes schopný sedět před
nemocnicí či u zemřelého pána i několik dnů. Jsou známy případy, kdy
psi běželi naprosto neomylně k hrobu svého pána, aniž by věděli, kde je
pohřben a nikdy předtím touto cestou nešli. Jejich věrnost a schopnost
nás milovat až za hrob jim můžeme jen závidět.

Předvídají i zemětřesení
Zvíře, se kterým žijete, je schopné se na vás „napojit“ a vycítit
všechny vaše emoce. Pes pozná, když máte radost a může se
přetrhnout, aby ji s vámi sdílel, ale spolehlivě vycítí i vaše trápení, bolest
nebo začínající nemoc. Pokud vás bolí záda, často si lehne k místu vaší
bolesti a jakoby z vás nemoc nepřímo odebíral. Kočka je zase schopná
vás varovat, pokud se ve vašem těle děje něco, co by nemělo. Tehdy na
vás upřeně hledí i několik hodin, jakoby vás chtěla zhypnotizovat a
vytáhnout očima nemoc z vašeho těla.

Příspěvky
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Zvířata jsou schopna předvídat i epileptický záchvat a dokonce i
zemětřesení dlouho před tím, než k nim skutečně dojde. Umí zachytit
signály tak jemné a lidmi nezachytitelné, že můžeme mluvit až o telepatii.
Vědci na základě výzkumu přišli na kloub záhadě, jak je možné, že
pes pozná, že se vracíte domů. Došli k závěru, že zvíře si váš návrat
spojuje s pachovou stopou, kterou cítí už na dálku. Zároveň má i velkou
intuici, o kterou jsme my lidé kvůli svému vývoji a modernizací doby,
bohužel už přišli.

Nevysvětlitelné návraty domů
• Prvenství drží americká kolie Bobby, která se ztratila v době,
kdy se její majitelé stěhovali s Ohia do Oreganu. Po čtyřech
měsících, kdy pes urazil 5000 km, se znovu objevil u svých
pánů.
• Podobně španělský kocour Dandy zdolal na cestě za svými
pány 400km.
• Je znám i případ, kdy se z Madridu stěhovala rodina i
s kocourem Chicem. Na jedné zastávce toho Chico využil a
utekl. Jeho páni si toho všimli, až dojeli do nového domova.
Vrátili se zpět v naději, že ho najdou ve starém bytě, ale nebyl
tam. Příštího dne se Chico záhadně objevil u jejich nového
domu.
E. Škorpík
II. patro

Přečetli jsme za vás …
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Kde se vzal masopust a proč je pokaždé jindy?
Možná v tom máte taky trochu
zmatek – kdy se vlastně ten
masopust slaví a co to je za
svátek. V minulosti se slavilo
všude ve stejný čas, nyní se
všelijaké masopustní obchůzky,
reje a veselice slaví dva
víkendy po sobě.
Pod názvem masopust se
skrývá celé období od Tří králů
až do začátku postní doby,
hlavně však poslední tři dny,
jímž toto období končí. Na
Moravě se označuje jako fašank, fašinek nebo ostatky.
Nejde o církevní svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře, takže jeho termín
se určuje podle Velikonoc. Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje
předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem,
může být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný
čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně
patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou
bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala
se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší,
kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Tučný čtvrtek
U nás se masopust slaví tři dny. Přípravou býval "tučný" čtvrtek před masopustní
nedělí s pestrým jídelníčkem včetně masa – původně se jedlo hovězí, jehněčí a
zvěřina, od 19. století nastoupila obliba zabijaček a tradiční vepřové pečeně s
knedlíky a zelím, zapíjené pivem. V té době se také začala za masopustní jídlo
považovat pečená husa. Panovala přesvědčení, že na tučný čtvrtek musí člověk jíst
a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Taneční neděle
Hlavní zábava začínala v neděli. Po bohatém obědě se všichni chystali na taneční
zábavu, která se často protáhla až do rána… V každém kraji si lidé vymysleli jiné
názvy a jiné zvyklosti. V Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty,
určené pro bohatší vrstvy.

Přečetli jsme za vás …
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Maškarní úterý
Vyvrcholením masopustu
bylo úterý, kdy se
pořádaly průvody maškar
nebo hrály žákovské
divadelní hry.
Nejoblíbenějším námětem
byl soud s opilcem
Bakchusem.

Masopustní pranostiky
Masopustní úterý
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Masopust na slunci - pomlázka v senci.
Svítí-li slunce o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni bude pěkná pšenice i žito.
Konec masopustu jasný - len krásný.
Krátký masopust - dlouhá zima.
Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len.
Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý
půst větrný bude.

9
9 Popeleční středa
9 Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
9 Suchý půst - úrodný rok.
KARNEVAL ANEB MASO PRYČ
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do
Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi.
Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý
před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Název karneval je
synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně "maso pryč"). Dnes se
jako masopust (nebo karneval) označuje zejména toto masopustní veselí
(nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.).
Zdroj: wikipedia.cz

Přečetli jsme za vás …
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Den svatého Valentýna

Pohlednice ke dni Sv. Valentýna z roku 1910

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se
slaví v anglosaských zemích každoročně 14.
února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními
partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky,
květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou
stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se
tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z
komerčních důvodů.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia
slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly
do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý
muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“
v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až
díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se
ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do
boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později
popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého
Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

Valentýnské zvyky
"Zámky lásky" objevující se po celém světě především
na zábradlí mostů.
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu
pronikají i do českého prostředí - a to zejména pod
tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými
páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo
uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí. Není
bez zajímavosti, že právě období Valentýna každoročně zvedá poptávku po visacích
zámcích, na což reagují také výrobci, kteří nabízí visací zámečky s valentýnskými
motivy.

Zdroj: wikipedia.cz

Zdraví
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Přírodní antibiotikum (tonikum) z česneku, cibule,
křenu, zázvoru, kurkumy, jablečného octa a chilli
papriček - recept, postup, návod

Přírodní antibiotikum z česneku, cibule, křenu,
zázvoru, kurkumy,jablečného octa a chilli papriček: základní recept tohoto mocného
léku se datuje už od středověku, z doby, kdy v Evropě trpěli lidé různými druhy
nemocí a epidemií. Toto unikátní čistící tonikum je vlastně antibiotikum, které zabíjí
Gram pozitivní i Gram negativní bakterie. Má také silný antivirový a protiplísňový
vliv, zlepšuje krevní a lymfatický oběh ve všech částech těla.
Tento lék na rostlinné bázi je nejlepší volbou v boji proti kvasince Candida albicans.
Toto tonikum pomohlo mnoha lidem při léčbě spousty virových, bakteriálních,
parazitárních a houbových onemocnění dokonce včetně moru! Proto bychom sílu
tohoto přírodního prostředku určitě neměli podceňovat.
Tento prostředek může vyléčit mnoho chronických příznaků a nemocí. Podporuje
krevní oběh a čistí krev. Tento recept pomohl během staletí milionům lidí v boji proti
nejvražednější chorobám. Tajemství je v silné kombinaci vysoce kvalitních
přírodních a čerstvých surovin! Tonikum se ukazuje jako účinné při léčbě různých
onemocnění, úspěšně posiluje imunitní systém, působí jako antivirový,
antibakteriální, antimykotický a antiparazitární prostředek. Pomáhá při mnoha
závažných infekcích.

Recept na přírodní antibiotikum ve formě tonika
Bude lepší, pokud budete mít během přípravy ochranné rukavice (zvlášť při
manipulaci s pálivými paprikami), protože může být následně nepříjemné cítit brnění
v rukách! Buďte opatrní, jeho vůně je velmi silná a může proto okamžitě stimulovat
dutiny.
Složení
•
•
•
•
•
•
•

700 ml jablečného octa (vždy používejte v bio
kvalitě)
¼ šálku jemně nasekaného česneku
¼ šálku jemně nasekané cibule
2 čerstvé chilli papričky - nejpálivější, které najdete
¼ šálku strouhaného zázvoru
2 polévkové lžíce strouhaného křenu
2 polévkové lžíce práškové kurkumy nebo 2 kusy kořene kurkumy

Zdraví
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Smíchejte všechny ingredience v misce, s výjimkou octa. Přendejte směs do
zavařovací sklenice.
Nalijte dovnitř jablečný ocet a doplňte sklenice až po vrchol. Nejlepší je, když 2/3
sklenice jsou naplněny suchými přísadami a zbytek je vyplněn octem.
Dobře sklenice uzavřete a protřepejte.
Sklenici skladujte na chladném a suchém místě po dobu 2 týdnů. Několikrát denně
protřepejte.
Po 14 dnech zmáčkněte dobře a přeceďte kapalinu přes plastové sítko. Pro lepší
výsledek můžete na něj položit ještě gázu. Důkladně zmáčněte, abyste získali
skutečně suchou směs, resp. co nejvíce tekuté šťávy.
Vymačkanou šťávu můžete využít i při vaření.
Nyní je unikátní tonikum připraveno k použití. Nemusíte tonikum skladovat v lednici.
I tak vám vydrží dlouho.
Extra tip: Tonikum můžete také použít při vaření - smíchejte ho s trochou olivového
oleje a použijte jako zálivku nebo přidejte k dušenému masu.
Upozornění: jako léčivo se používá tonikum = tekutá část. Suchý "odpad" však
můžete bez obav spotřebovat také.
Dávkování:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozor: chuť je velmi silná a pálivá!
Extra tip: Snězte plátek pomeranče, citronu nebo limetky poté, co si vezmete
tonikum na zmírnění pocitu pálení.
Vykloktejte a spolkněte.
Nepoužívejte ředěné vodou, protože to snižuje účinek tonika.
Užívejte jednu polévkovou lžíci denně k posílení imunitního systému a k boji proti
nachlazení.
Zvyšujte každý den množství tonika, dokud nedosáhnete dávky jedné malé
skleničky denně (zhruba velikosti likérové skleničky)
Máte-li bojovat proti závažnější nemoci či infekci, užívejte jednu polévkovou lžíci
tonika 5-6 krát denně.
Tonikum je bezpečné pro těhotné ženy a děti (použijte malé dávky! ), protože
všechny složky jsou přírodní a neobsahují žádné toxiny.

Zdravotní přínosy
•

•

Česnek je silné antibiotikum s širokou škálou výhod pro
zdraví. Na rozdíl od chemických antibiotik, které v těle zabíjejí i
miliony přátelských bakterií, jsou jeho jediným cílem bakterie a
mikroorganismy. Česnek také podporuje a zvyšuje úroveň
zdravých bakterií. Je to silné antimykotikum, zničí jakýkoliv antigen, patogen a
škodlivé choroboplodné mikroorganismy.
Cibule je nejbližší příbuzný česneku a má podobný, ale mírnější
vliv. Společně vytvářejí silnou dvojku bojující proti různým
nemocem.

Zdraví
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•

Křen je silná bylina, prospěšná zdraví dutin a plic. Otevírá
kanály dutin a
zvyšuje krevní oběh tam, kde běžné nachlazení a chřipka

•
•

•

•

obvykle začínají.
Zázvor má silné protizánětlivé účinky a je zároveň silným
stimulatem krevního oběhu.
Chilli papričky jsou nejsilnějším stimulátorem krevního
oběhu. Jednoduše směřují své antibiotické vlastnosti tam, kde
je třeba s nemocí nejvíce bojovat.
Kurkuma je nejdokonalejší koření, odstraňuje infekce a snižuje
záněty. Blokuje vznik rakoviny a zabraňuje demenci. Je zejména
užitečná pro ty, kdož bojují s bolestí kloubů.
Jablečný ocet musí obsahovat něco velmi zdravého, když ho
užíval kvůli jeho léčivým vlastnostem i otec medicíny Hippokrates
již kolem roku 400 př. n. l. Ví se, že používal pouze dva léky: med
a jablečný ocet. Jablečný ocet se vyrábí z čerstvých a zralých
jablek, které jsou později fermentované a procházejí přísně
kontrolovaným procesem výroby. Jablečný ocet obsahuje pektin, což je vláknina,
která snižuje špatný cholesterol a reguluje krevní tlak. Odborníci se shodují, že
lidé s přibývajícím věkem potřebují více vápníku. Ocet pomáhá extrakci vápníku
z potravin, se kterými je smíchán, a pomáhá tak zachování pevných
kostí. Nedostatek draslíku zase způsobuje řadu problémů, včetně vypadávání
vlasů, lámání nehtů a zubů, zánětu vedlejších nosních dutin a rýmy. Jablečný
ocet je bohatý na draslík. Studie ukázaly, že nedostatek draslíku zpomaluje růst.
Všem těmto problémům se lze vyhnout, pokud budete pravidelně užívat jablečný
ocet. Draslík také pomáhá odstraňovat toxiny z těla. Další látka - beta-karoten zabraňuje poškození volnými radikály, udržuje pokožku pevnou a
mladou. Jablečný ocet je dobrý i pro ty, kteří chtějí zhubnout. Rozkládá tuk,
který podporuje přirozený proces ztráty hmotnosti. Jablečný ocet obsahuje
kyselinu jablečnou, účinnou v boji proti houbovým a bakteriálním infekcím. Tato
kyselina rozpouští usazeniny kyseliny močové, které se tvoří okolo kloubů, a tím
zmírňuje bolesti kloubů. Rozpuštěná kyselina močová je později odstraněna z
těla. Předpokládá se, že jablečný ocet je užitečný při léčbě stavů jako je zácpa,
bolest hlavy, artritida, slabé kosti, trávicí potíže, vysoký cholesterol, průjem,
ekzém, bolest v očích, chronická únava, mírné otravy jídlem, ztráta vlasů, vysoký
krevní tlak, obezita a mnoho dalších zdravotních problémů.

Unikátní tonikum je pro všechno výše uvedené nejlepší kombinací pro boj s každou
ze zmíněných nemocí. Chraňte své zdraví pomocí přírodních antibiotik!

Napsal: MUDr. Zbyněk Mlčoch
Zdroj: http://www.healthcareaboveall.com/this-is-the-most-powerful-natural-antibiotic-ever-kills-any-infections-in-the-body-1/

PRANO
NOSTIKY
Y NA MĚSÍC
M
ÚNOR
Ú
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Únoor bílý - polee sílí.
Kdyyž větrové na konec února uhodí, mooc obilí se naa poli urodí.
Únoorová voda - pro pole škkoda.
Kdyyž únor vodu
du spustí, lede
dem ji březenn zahustí.
V úúnoru-li slavíík zpívá, v dubnu
d
zavřeená ústa mívvá.
V úúnoru sníh a led - v létě nanesou
n
včely
ly med.
Jesttli únor honíí mraky, stavví březen sněěhuláky.
Kom
máři-li v únooru si bzučí, v březnu paak mrazivý vítr
v skučí.
Necchce-li severňňák v únoru váti, v dubnnu se to mussí přec jenom
m státi.

Dny v únorru:
2. února (H
Hromnice)
• Na hromnice o hodinu
h
více.
• Na hromnice zim
my polovice.
• Na Hromnice sii musí skřivaan vrznout i kdyby měl
zmrrznout.
3. února (Bllažej)
• Na svatého Blaažeje kamínek se ohřeje.
4. února (Ve
Veronika)
• Svaatá Veronikaa seká ledy z rybníka.
5. února (H
Háta, Agáta)
• Svaatá Agáta býývá na sníh bohatá.
b
6. února (D
Dorota)
• svatté Dorotě usschne košile na
n plotě.
• Svaatá dorota - sněhu
s
forotaa.
9. února (Appolena)
• Svaatá Apolena bývá mlhou zahalena.
10. února (SScholastiky)
• Svaaté Šcholasticce navleč si rukavice.
r
12. února (E
Eulalie)
• Svaatá Eulalie - se střech se lije.
14. února (V
Valentin)
• Na svatého Vallentinka sej přísadu
p
do zzáhonka.
16. února (JJuliána)
• svatté Juliáně přřiprav vůz a schovej sánně.
• Kdyyž slunce na sv. Juliánu stromy osvíítí, bude mnooho jablek.
18. února (ŠŠimon)
• svatté Šimoně scchází sníh zee stráně.
22. února (N
Nastolení svv. Petra)
• Je-lili na stolici sv.
s Petra zim
ma, ještě hodn
dně dlouho pootrvá.
24. února (M
Matěj)
• Je-lili na sv. Mattěje mráz, toož jich je ješttě čtyřicet, není-li, tož je jich bezpočt
čtu.
• Najjde-li Matěj led, seká ho hned, nenajjde-li led, děllá ho hned.
• Pršíí-li na sv. Matěje,
M
bude se
s brzo sít.

Kdo netančil, alespoň přihlížel.

Na plesové kavárničce nechybělo ani překvapení. 10 šťastných výherců
náhodně vylosovaných obdrželo poukázky na pedikúru zdarma.

Pozvání přijali i Babulky – seniorky z města.

Navštívili nás i dobrovolníci z Dukovan

Za občerstvení na stolech děkujeme sponzorům.

Blahopřání manželům Josifovým k 76 letům společného života.

Taneční soubor Bajdyš pod vedením p.Pavlíny Wolfové. Doprovod na
harmoniku p. Petr Gross

Kapela Černí Baroni

U3V

Canisterapie

Setkání obyvatel domova s vedením DpS

HUDEB
BNĚ POHY
YBOVÉ CV
VIČENÍ
HUDEB
BNĚ POHY
YBOVÉ CV
VIČENÍ S Š
ŠÁTKY. CVIČENÍ S POMŮCK
KOU PODT
TRHUJE
ESTETIICKOU STR
RÁNKU POHYBU.
VHODN
NĚ ZVOLEN
NÁ HUDBA
A NAVOZU
UJE PŘÍJE
EMNÝ POC
CIT, MOTIV
VUJE, UMO
OCŇUJE
PROŽIT
TEK Z POH
HYBU.
PŘIJMĚ
ĚTE POZVÁ
ÁNÍ A PŘIJ
JĎTE MEZI NÁS. DÉLKA A TEM
MPO CVIČE
ENÍ SE OD
DVÍJÍ OD
MOŽNO
OSTÍ, POTŘEB A ZÁ
ÁJMU ZÚČA
ASTNĚNÝC
CH. O KO
ONÁNÉÍ PŘ
ŘÍŠTÍHO CVIČENÍ
C
JSOU UŽIVATELÉ
É INFORM
MOVÁNI PR
ROSTŘEDN
NICTVÍM INFORMAČ
ČNÍHO LET
TÁKU O
AKCÍCH
H KONANÝ
ÝCH V TÝDN
NU NA NÁS
STĚNKÁCH
H V JEDNOTLIVÝCH P
PATRECH DPS.
D

SKUPIN
NOVÉ CVIČ
ČENÍ S POM
MŮCKOU – S MÍČKY

HRY A RYTMIZA
AČNÍ CVIČ
ČENÍ V RÁM
MCI PROG
GRAMU SE
ETKÁVÁN
NÍ UŽIVATE
ELŮ
Y ZŠ BART
TUŠKOVA
A TŘEBÍČ.
S ŽÁKY
PŘINÁ
ÁŠET SI DO
O ŽIVOTA RADOSTII PROSPÍV
VÁ NÁM VŠEM

INSTRU
UKTORKA SOCIÁLNÍ
S
PÉČE
P
IVAN
NA PETRŽE
ELOVÁ

Přátelské setkání obyvatel domovů Koutkova
K
a Ku
ubešova se
e konalo 18.
1 ledna 2016.
2
OBYVA
ATELÉ Z DOMOVA
A KOUTK
KOVA PŘIIJALI POZVÁNÍ K PŘÁTELS
SKÉMU
SETKÁ
ÁNÍ S OBY
YVATELI DOMOVA
D
K
KUBEŠOV
VA.
PŘI HARMONIC
CE A KYTAŘE VŠ
ŠICHNI PĚ
ĚLI, STAČ
ČILI SI M
MNOHÉ SDĚLIT.
S
V ZÁVĚ
ĚRU NÁV
VŠTĚVY SI
S PROHLÉ
ÉDLI BUD
DOVU DOMOVA, PO
OZDRAVILI SVÉ
ZNÁMÉ
É A DALŠÍ OBYVAT
TELE. ATM
MOSFÉRA
A SETKÁNÍ BYLA PŘ
ŘÍJEMNÁ..
Z ŘAD OBYVAT
TEL BYL VZNESEN
N POŽAD
DAVEK NA OPAKO
OVÁNÍ TO
OHOTO
SETKÁ
ÁNÍ.

PLESO
OVÁ KAVÁ
ÁRNIČKA BYLA BO
OHATÁ – STOLY SE
S POD O
OBČERST
TVENÍM
PROHÝ
ÝBALY, MUZIKA
M
HRÁLA N
NA VÝBO
ORNOU, KULTURN
NÍ VYSTO
OUPENÍ
PRACO
OVNIC DpS
D
PŘEK
KVAPILO, POTĚŠILO, PŘID
DALO KU
US NA DOBRÉ
D
NÁLAD
DĚ. DOŠL
LO I NA
A LOSOVÁ
ÁNÍ VÝHE
ERCE
A SPOLE
EČNÝ TAN
NEČEK
VESTO
OJE I VSEDĚ.
V
MÁME
M
S
SPOLEČNÝ
Ý ZÁŽIT
TEK. DEK
KORACE BYLY
PROG
VYROB
BENY
UŽIVATE
ELI
VD
DÍLNĚ
AKTIVIZA
AČNÍHO
GRAMU.

PRO CELKOVO
OU ATMO
OSFÉRU NADCHÁ
ÁZEJÍCÍ PLESOVÉ
P
KAVÁRNIČKY,
BYLO TŘEBA VY
YROBIT PŘÍSLUŠN
P
É DEKOR
RACE A KO
OSTÝMY.
V DÍLN
NÁCH, S ASISTEN
NCÍ INST
TRUKTORKY, SE PODAŘ
ŘILO VYT
TVOŘIT
GIRLA
ANDY, FIG
GURÍNU TANEČNIC
T
CE A KRO
OJE PRO AKTÉRK
KY KULTU
URNÍHO
VYSTO
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ORACE – KVETO
OUCÍ
TRÁV
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LI VÍCE
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LEČNÝCH
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Pro zasmání…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Při hodině biologie se ptá Pepíček učitelky:
"Co je to - má to šest noh, velké oči a je to chlupaté?"
Učitelka: "Nevím Pepíčku."
Pepíček na to: "Škoda já taky ne, ale sedí vám to na hlavě."
Sedí vrána na větvi a jde okolo zajíc: "Ahoj vráno, co tam na té větvi
děláš?"
"Machruju."
"A můžu machrovat s tebou?"
"Můžeš."
Tak zajíc vyleze na větev a sedí tam s vránou.
Jde okolo liška: "Ahoj vráno a zajíci, co tam na tý větvi děláte?"
"Machrujeme."
"A můžu machrovat s vámi?"
"Můžeš."
Tak liška vyleze na větev a sedí tam s vránou a zajícem.
Jde okolo medvěd: "Ahoj vráno, zajíci a liško, co tam na tý větvi děláte?"
"Machrujeme."
"A můžu machrovat s vámi?"
"Můžeš."
Tak medvěd vyleze na větev a větev se ulomí.
Vrána lítá ve vzduchu nad zajícem, liškou a medvědem a ptá se: "Vy
neumíte lítat?"
"Neumímeee!!"
"Tak co machrujete!?"
Slečna na poště podává telegram obsahující jediné slovo "ano".
Poštovní úředník jí sděluje, že za stejný obnos může poslat šest slov.
Slečna v rozpacích odpovídá:
"Nezdá se vám, že šestkrát ano by znělo až moc nedočkavě?"
Léčebné metody naších babiček
Babička vypovídá:
"Já na zlepšení trávení piju pivo,
při nechutenství piju bílé víno,
při nízkém tlaku červené víno,
při vysokém koňak,
a když jsem nachlazená, tak si dám slivovici."
"A kdy piješ vodu?"
"Tak takovou chorobu jsem ještě neměla."
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Citáty v únoru…
Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.
Saint - Exupéry Antoine de
Fantazie je důležitější než znalosti.
Einstein Albert
První požadavek společenské výchovy je umět zakrýt svou hloupost.
Čapek Karel
Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.
Cicero Marcus Tullius
Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.
Seneca Lucius Annaeus
Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.
Seneca Lucius Annaeus
Není hloupější přání než být vždycky nejchytřejší ze všech.
Rochefoucauld Francois Duc de la
Hledá-li člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen.
Albitis
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