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Ohlédnutí za květnem….

DpS Koutkova
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 Dopolední kluby v hobby a v atriu (podrobnosti na letáčku „Akce v týdnu“)
 Odpolední setkávání v TV místnosti (podrobnosti na letáčku „Akce v týdnu“)
 U3V Koutkova – 11.5. a 25.5. v 10.00 a ve 13.00 hod. v hlavní jídelně -s
podrobnostmi vás na požádání seznámí instruktorka soc. péče Naďa Hospůdková

 Dobrovolníci z Dukovan 28. 4.
 Canisterapie - 9.5. a 23.5. na pokojích a OZR (termín včas upřesníme)
 Důchody- 16. 5. od 10.00 hod. v kanceláři soc. pracovnic

 Čaje o čtvrté – 31. 5. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby


pečující o osoby s demencí) v hobby místnosti
Kavárnička spojená s oslavou všech, kteří se narodili v květnu, hudba Fialová a
Švarc - 19.5. od 14.30 hod. v atriu domova

Připravujeme v měsíci červnu.…
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Výlety a vycházky po okolí na přání (Jaroměřice nad Rokytnou, Brodce, Velké
Meziříčí, Myslibořice, Třebíč Bazilika, Brtnice aj...) (podrobnosti na letáčku „Akce v týdnu“)

 Dopolední kluby v hobby a v atriu (podrobnosti na letáčku „Akce v týdnu“)
 Odpolední setkávání v TV místnosti (podrobnosti na letáčku „Akce v týdnu“)
 U3V Koutkova – 8. 6. v 10.00 a ve 13.00 hod. v hlavní jídelně
-s podrobnostmi vás na požádání seznámí instruktorka soc. péče Naďa Hospůdková
 Dobrovolníci z Dukovan - 1. 6.
 Canisterapie - 13. 6. na pokojích a OZR (termín včas upřesníme)
 Krajské kolo pétanque – 14. 6. na DpS Manž. Curieových
 IV. veletrh sociálních služeb – 15. 6.
 Důchody - 15. 6. od 10.00 hod. v kanceláři soc. pracovnic
 Letecký den – 18. 6. – na letišti v Náměšti nad Oslavou
 Srdce na dlani – 25. 6.

 Čaje o čtvrté – 28 . 6. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby)


Kavárnička

spojená s oslavou všech, kteří se narodili v květnu,

hudba Fialová a Švarc -

23 .6. od 14.30 hod. v atriu domova

Mše Církve římsko - katolické
v sobotu 4. a 18 . června 2016 ve 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře

Mše Církve československé husitské
v pondělí 27. června 2016 v 15.00 hod.
v knihovně ve IV. patře

Ohlédnutí za květnem….

DpS Kubešova
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Vystoupení žáků ZUŠ – 2.5.
Canisterapie - každé pondělí
Hudební klub – 9.5.
Opékání špekáčků v zahradě u domova + narozeninová
kavárnička 12.5.
Důchody v kanceláři soc. pracovnic 16.5. od 10.00 hod.
Pravidelná hodinka se známými osobnostmi - čtvrtky
Pravidelná promítání filmu na přání – vždy ve středu
Petanque – v zahradě domova
Tvořivá dílna – 17.5.
Klub pečení – 24.5.

Připravujeme v měsíci červnu.…
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Kavárnička, hrají Kmochovi sirotci – 2.6. v jídelně
Petanque – v zahradě domova
Canisterapie - vždy v pondělí
Krajské kolo ve hře v pétanque v domově M.Curie – 14.6.
Vystoupení sboru ROSA – 9.6.
Důchody v kanceláři soc. pracovnic 15.6. od 10.00 hod.
Hudební klub
Promítání na přání – každou středu
Cvičení paměti
Na hodinku se známými osobnostmi – vždy ve čtvrtek
Tvořivá dílna
Promítání – Třebíč včera a dnes

Mše svatá v měsíci červnu
v úterý 7. 6. 2015 ve 14.15 hod.
v úterý 21. 6. 2015 ve 14.15 hod
společenská místnost ve 2.p.

ZÁPIS ZE SCHŮZKY OBYVATEL DOMOVA
KOUTKOVA
ÚČAST:
Členové výboru obyvatel: p. Švejdová Libuše, p. Špinarová Marie, p.
Kubíčková Miluše, p. Tesař Stanislav, p. Vrbka Jan, p. Kříž Josef
Personál domova: p. Chalupová Helena, p. Svobodová Martina, p.
Němcová Hana, p. Dvořáková Irena, p. Šulcová Hana
Zápis provedla: p. Ihnátová Libuše
Na úvod paní Chalupová, ředitelka domova všechny zúčastněné přivítala,
zejména paní Špinarovou jako nového člena výboru obyvatel domova
Koutkova. Dále informovala, že místnost, ve které se bude pořádat U3V
(univerzita třetího věku), je již hotová a následně se bude zařizovat novým
nábytkem.
p. Tesař: Informoval o tom, že jedna z klientek má velmi rušivé projevy
chování v denních a také v nočních hodinách. Vrchní sestra Němcová
poukázala na to, že toto se děje jako projev nemoci a pokusí se to řešit
z ošetřujícím lékařem. Dále p. Tesař poukázal na malou trvanlivost některých
pekárenských výrobků, kdy již po krátké době dochází k znehodnocení. Bylo
doporučeno tyto potraviny ukládat do ledničky.
p. Švejdová: Pochválila celkově stravu, dle jejího mínění i ohlasů z jejího okolí
došlo ke zlepšení. Uvedla ale, že si povšimla toho, že se mnoho jídla
vyhazuje. Navrhla, zda by nebylo možné, aby toto jídlo klientům, kteří jsou
zejména na vozíčku, odnášely sestry na pokoj, kde by si ho mohli později
sníst. Vrchní sestra Němcová přislíbila, že se tomuto bude věnovat. Dále p.
Švejdová poděkovala za úpravu zahrady a za celkové zlepšení, které vnímají i
ostatní obyvatelé domova. Jde například o záclony, rybičky a další. Dále
mluvila o tom, že je méně obyvatelů, kteří se dostanou na procházku na
vozíčku a příčinu vidí v nedostatku času personálu.
p. Špinarová: Pochválila prostředí domova i jeho okolí, zvláště v tomto čase
kdy vše kvete a zelená se jsou příjemné procházky až k rybníku. Upozornila
na vyhazování odpadků z oken a balkonu pokojů. Ocenila i službu
canisterapie.
p. Svobodová: Na úvod informovala o tom, že aktivizační pracovnice, které
byly na školení v Praze se již vrátily. Dnešní den se věnovaly čištění akvárií a
příště tuto činnost budou provádět společně s obyvateli domova. Dále mluvila
o tom, že se plánuje přeměna atria, ale bližší informace nesdělila, jelikož by to
mělo být pro obyvatele překvapením. V našem domově se také objevily

mobilní zahrádky, které jsou opravdu mobilní, a plánuje se to, aby je mohli
využívat i imobilní obyvatelé na svých pokojích. Jsou celkem tři, zatím je
v plánu, že budou osázené bylinkami, květinami a jahodami. P. Svobodová
dále informovala o letní škole, která bude probíhat letos v senior pointu
v Třebíči (Městský úřad). Přednášky budou různorodé a bližší informace
budou k dispozici na plakátech, které budou v našem domově. Další akce,
která bude probíhat je „Srdce na dlani“. Tentokrát se pojede do Havlíčkova
Brodu 25. 6. 2016, kde na náměstí budeme prezentovat náš domov a
současně prodávat výrobky, které vyrobily v hobby naši šikovní obyvatelé.
Podobná akce „Veletrh sociálních služeb“ potom bude na náměstí v Třebíči
dne 15. 6. 2016. Zase se budou prodávat naše výrobky na stánku a současně
představovat náš domov. Další novinka je nabídka výletů se spolkem „Hurá na
výlet“ bližší informace v případě zájmu podají naše aktivizační pracovnice. P.
Svobodová také mluvila o další plánované akci, a to výletu na letiště v Náměšti
nad Oslavou. Podrobnosti dojednává s pověřeným pracovníkem letiště a včas
bude informovat o průběhu. Krajské kolo v pétanque se bude konat 14. 6.
2016 v domově manželů Curieových a měly by se ho zúčastnit naše dvě
družstva. Bohužel nebyl moc prostor k trénování kvůli počasí, tak snad tu
přípravu naši borci ještě doženou. Na závěr probírala p. Svodová změnu
stravy a také uvedla, že dle jejího mínění došlo k jistému zlepšení.
p. Chalupová, ředitelka: Mluvila o tom, že se zúčastnila jedné hudební
soukromé akce a velmi ji tam oslovilo jedno hudební uskupení mladých lidí,
kteří měli v repertoáru lidové písně. Následně je oslovila, zda by nebylo
možné, aby zahráli i našim obyvatelům v obou domovech. Uvedla také a
současně i p. Svobodová, že uvítáme jakékoliv nápady a podněty od všech.
p. Dvořáková: Naše nutriční terapeutka uvedla, že na základě ohlasů obyvatel
došlo k úpravě jídelníčku. Jedná se především o množství jídla, které se
podává na svačiny.
Na závěr byla volná diskuze. Všichni členové výboru obyvatel se shodli na
tom, že změny, které nastaly ve stravování, jsou k lepšímu a pochválili naši
nutriční terapeutku p. Dvořákovou a p. Šulcovou.
A úplně na závěr paní ředitelka
poděkovala všem za účast a navrhla,
že taková setkání by se mohla konat
každý týden, nebo dle potřeby.

Příspěvky
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Možná to nevíte

Irena se vdala,
Vasila si vzala.
Dítě spolu mají,
všichni se maj rádi.

I když venku leje,
tak se pořád směje.
A když venku sněží.
sníh odhrnout běží.

Už nemluví rusky,
ale jenom česky.
Když teď v česku bydlí,
tak jen česky mluví.

Je ochotná a milá,
a nic neodbývá.
Uniformu nosí,
pas má skoro vosí.

Jak Irena chtěla,
tak se vrátnou stala.
Práce ji tu těší,
v klidu všechno řeší.

Říkám na mou duši,
že ji to moc sluší.
Ženy ji tu chválí,
muži za ni pálí.

Úplatky nebere,
ty vždycky odmítne.
Nikdy nechytračí,
její plat jí stačí.

Kdo se na ni směje,
tak se směje taky.
Pak už nad domovem,
nejsou žádný mraky.

Dočekalová Xenie
II. patro

Příspěvky
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Nedostatek pohybu je horší než tloušťka
Vážení přátelé, téměř všechna média nás denně informují o
nových výzkumech v jakékoliv oblasti našeho života a mají nesmírný
vliv na naše počínání. Často jsme velice překvapeni se zjištěných
výsledků, které nám ve větší míře pomáhají změnit naše zažité
zvyklosti.
Výsledky vědců šokují
Na známé univerzitě v britské Cambridgi sledovali plných 12 let
334 tisíc lidí v Evropě. Co zjistili? Nedostatek pohybu zabíjí možná až
dvakráte více lidí než obezita. I dvacet minut tělesné aktivity denně by
mohlo znamenat význam zdravotní přínosy.
Vědci sledovali úroveň pohyblivosti a objem v pase a
zaznamenávali každé úmrtí. Největší riziko předčasné smrti bylo
zjištěno u lidí klasifikovaných jako nepohyblivý, což platilo pro normální
váhu, nadváhu a obezitu.
Zjištěním dostatkem pohybu úmrtnost v Evropě mohla být nižší o
676 tisíc předčasných úmrtí každý rok, zatímco odstranění obezity by
úmrtnost snížilo o 3,6, tedy ubylo by 337 tisíc mrtvých ročně.
Obezita a nečinnost
Obezita a tělesná nečinnost jdou obvykle ruku v ruce. Hubení lidé,
kteří se málo pohybují, čelí zvýšenému zdravotnímu riziku. A naopak
pohyblivý tlouštíci jsou na tom lépe než nečinné „brambory“. Omezení
rizik tělesné nečinnosti je spíše otázkou kázně a zájmu o vlastní tělo.
Stačí totiž, aby každý aspoň dvacet minut denně vykonával nějakou
aktivitu odpovídající rychlé chůzi.
Dvacet minut rychlejší chůze by
většina lidí mohla začlenit do svých
cest z práce či do ní, do chůze na
oběd nebo by tomu mohli věnovat
kousek večera místo televize.
Nemoci, které souvisí
s nečinností a obezitou jsou velmi
podobné a platí to zejména pro
poruchy srdce.
Cukrovka II. typu se však
vyskytuje spíše mezi lidmi obézní.
E. Škorpík
II. patro

Příspěvky
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Výstup na Městskou věž
Při jedné návštěvě syna jsme procházeli městem kolem kostela
sv. Martina a prohlíželi si věž u kostela a obdivovali její výšku. Syn se
ptal: „Táto, byl jsi někdy na věži?“ Odpověď byla, že ještě ne, a tak
bylo rozhodnuto, že výstup provedeme.
Městská věž při kostele sv. Martina vznikla původně jako součást
městského opevnění někdy kolem roku 1335, kdy dal markrabě Karel
(pozdější král a císař Karel IV.) Třebíči rozsáhlá městská práva a
také povinnost obehnat město hradbami. Vpád uherského krále
Matyáše Korvína v roce 1468 znamenal pro město Třebíč pohromu a
zničena byla i horní část věže. Snaha uherských vojsk o její
rozbourání však ztroskotala na pevných základech.
Věž původně stála zcela oddělena od kostela sv. Martina a ke
spojení obou staveb došlo až v roce 1716 při rozsáhlé stavební
úpravě chrámu sv. Martina. V roce 1822 požár ve městě poničil část
města a ani věž nezůstala ušetřena. V roce 1862 město přikročilo ke
generální opravě věže, která tak získala v podstatě dnešní podobu.
Ve věži je umístěný v úrovni ochozu byt, který obýval hlásný,
později nazývaný věžník (měli tam i kozu). Vdova po posledním
věžníkovi bydlela na věži do roku 1956.
V letech 1996 – 97 byly provedeny opravy fasády, výměny
ciferníků věžních hodin, jehož průměr je 5,5 m, výška číslic 60cm,
(rozměry hodin se řadí k největším v Evropě), a také vnitřní úpravy
věže, které umožní bezpečný přístup veřejnosti na
ochoz, odkud se nabízí unikátní pohled na město
z ptačí perspektivy.
Celková výška věže je 75 m. Schodů ve věži je
95 k pokladně a ještě 70 schodů na ochoz. Celkem
jsme zvládli 165 schodů nahoru a potom i dolů.
Věž odjakživa patřila k nejznámějším městským
symbolům. Zpřístupněním jejich vnitřních prostor a
zejména vyhlídkového ochozu se stala jednou
z nejznámějších turistických atrakcí města.
I my, po prohlídce vnitřních částí věže a výhledu
z ochozu na celé město, jsme byli odměněni krásou
této památky.

Josef Kříž
III. patro

PRANOSTIKY NA MĚSÍC ČERVEN
České jméno měsíce červen je odvozováno
různě. V červenání ovoce a jahod v tomto
měsíci, nebo od červenosti vůbec nebo od
červů, kteří v tomto období dělají škody
zvláště na štěpích a ovoci. Erben odvozoval
původ slova červen od červenosti růže
šípkové, která v červnu nejbujněji kvete,
někteří odvozují jméno měsíce od sbírání
červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo
barvivo.

Pranostiky pro celý měsíc
























Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Co vyroste v červnu na louce za den, roste jindy po týden.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červen červený jako z růže květ.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Červen mokrý a studený ovcím a mláďatům drůbeže se protiví.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
Červnové blýskání, na sýpkách praskání.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Červnové větříky - časté deštíky.
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
Deštivé léto je horší podzimku.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Hřmí-li v červnu, bude pěkné obilí.
Hřmí-li v červnu, zvede se obilí.
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažený.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Jaký červen, takový i prosinec.

Přečetli jsme za vás …
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Pražský most Karla IV.
Kamenné srdce Prahy – slavný most, pro který sochaři vytvářeli
svá sousoší a básníci psali své básně. Procházíme se po mostě
s pocitem, že tak činili mnozí slavní před námi již od 14. století
a zároveň s vírou, že i v budoucnu zůstane tento architektonický
skvost Karla IV. zachován. Nádherná památka však nebyla na
počátku ničím jiným než důležitou komunikací spojující oba
břehy pražského podhradí. Rezidenční město českých králů
a jeho obyvatelé nutně potřebovali přejít řeku suchou nohou.
Požadavek zcela pochopitelný rozhodně nepatřil, co se řešení
týče, k jednoduchým.

Most Juditin
Když si odmyslíme brody přetínající koryto řeky a také dřevěný most, který
nemohl dobře odolávat rozmarům počasí, měla Praha svůj první opravdový, tedy
kamenný most již ve 12. století. S nápadem výstavby přišel snad pražský biskup
Daniel, ale vlastním podporovatelem byl přemyslovský král Vladislav a zejména
jeho manželka Judita Durynská, po níž se mostu začalo říkat Juditin. Stavba
dokončená r. 1172 bez problémů přečkala až do veliké povodně, když začátkem
února roku 1342 voda náhle překvapila „…obrovskou spoustou a tloušťkou
ledu…“. Od této chvíle si město muselo vystačit s problematickým provizoriem.
Nakonec byl postaven most nový.
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Karlův most
Český král a císař Svaté říše římské Karel IV. si byl dobře vědom, jak důležité je
spojení přes řeku. Konečně 9. července roku 1357 byl položen základní kámen
k technicky nesmírně náročné stavbě. A proč k tomu nedošlo dříve? Možná proto,
že se jednalo o finančně příliš nákladný projekt. České království se díky němu
zadlužilo dokonce na mnoho let dopředu.
Výstavba zdárně pokračovala pod vedením Petra Parléře. Mladý stavitel se
osvědčil. Nejprve se musel vyhnout zbytkům staršího mostu, proto byla řeka
překlenuta o několik metrů výše. Protože chtěl zachovat starší mostní bránu
s věží na malostranském předmostí, byl most stavěn do mírného oblouku,
s délkou 515,76 metru a šířkou 9,5 metru. Pískovcový most spočívá na 16
obloucích nestejného rozpětí. Ukotvení pilířů na mlýnské kameny a dubové rošty
odpovídalo dobovým možnostem, úroveň průchodu přes most byla unikátně asi
ve výšce 13 metrů nad hladinou řeky.
Všichni snili o krásné a pevné stavbě, jejíž kvalita odolá všem povodním. Možná
tady se zrodila legenda o vejcích přidávaných do malty, aby byla pevnost mostu
co nejvyšší. Výstavba pokračovala ještě po mnoho let, avšak za Karlova života
dovršena nebyla. Přesto pohřební průvod krále a císaře, který musel v roce 1378
přes most projít, již využil z větší části hotové dílo.
Patronem mostu se stal po pečlivém výběru svatý Vít, jehož zpodobnění
dominuje reprezentativnímu vstupu na most. Stejně jako další figury zdobí
Staroměstskou mosteckou věž, jednu z nejkrásnějších architektur gotické Prahy.
Právě tady nalezneme dobový sochařský portrét Karla IV., sedícího trochu
nachýleně spolu se svým synem a nástupcem Václavem nad branou. Nádherné
detaily napoví, že celá vstupní věž byla také provedena Parléřovou stavební hutí
a dokončena v 80. letech 14. století.
Procházka po Karlově mostě patří k nejkrásnějším zážitkům. Právě odtud se
otvírá město jako na dlani. Že zde kdysi jezdily automobily, dokonce i tramvaje,
lze jen těžko věřit. Sochy shlížející z jednotlivých mostních pilířů mohou
dosvědčit, že v době zakladatele Karla IV. byl most ozdoben jedinou plastikou
Krista na kříži. Teprve mnohem později byla doplněna sousoší, jejichž převážně
barokní podoba odkazuje na dobu svého vzniku.
Jednu sochu si však nezapomeňte dobře prohlédnout. Je na staroměstském
předmostí a patří přímo slavnému spolutvůrci mostu – Karlu IV. Třeba mu vzdáte
i svůj hold!
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Pražský hrad a okolí
Praha se za vlády Karla IV. stala císařskou rezidencí. Její
nejdůležitější součástí byl Pražský hrad rozprostřený na
skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou. Samozřejmě, že svoji
pozornost věnoval panovník především této lokalitě. Zkušenosti
z mládí, léta strávená na francouzském královském dvoře,
v italských signoriích či ve výstavném arcibiskupském Trevíru
vedly Karla k potřebě být v bezpečí, ale zároveň v příjemném
prostředí, obklopen krásou a bohatstvím. Mocenské i politické
centrum Svaté říše římské muselo vyhovovat požadavkům
důstojné reprezentace a ohromit příchozí návštěvníky.

III. nádvoří Pražského hradu
V panoramatu Prahy zaujímá Hrad dominantní postavení. Hlavní historickou část
představuje III. hradní nádvoří lemované stavbami Starého královského paláce,
kaplí Všech Svatých, Černou věží, ale i zbytkem středověkých hradeb. Život
císařského dvora byl soustředěn právě sem. Diplomaté, umělci, řemeslníci,
vyslanci z říšských měst nacházeli „svého krále“ často přístupného k diskuzi.
Zároveň však panovník dbal na své výlučné postavení a vyžadoval patřičný
respekt. Karel IV. dokázal v hradním okrsku dokonale spojit světskou a církevní
moc dohromady. Silueta gotické katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha je
toho důkazem.
Chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Monumentální podoba katedrály na první pohled vypovídá o jejím duchovním
významu pro českou státnost. Stala se nejen místem korunovace českých králů
a královen, ale také nejvhodnějším prostorem pro uložení nově vytvořené
Svatováclavské koruny a dalších klenotů. Položení základního kamene gotické
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stavby na místě starší rotundy a baziliky nebylo v roce 1344 náhodné. Úzce
souviselo s povýšením pražského biskupství na arcidiecézi, což byl jeden
z významných Karlových politických úspěchů.
Inspirace francouzskou gotikou je jasně patrná. První stavitel Matyáš z Arrasu
postavil chór s věncem kaplí, následně Petr Parléř dílo zaklenul a vybudoval
kultovní centrum chrámu – kapli sv. Václava, dále Zlatou bránu i část hlavní věže.
Po staletí pak katedrála zůstávala provizoriem. To, co doba karlovská začala,
bylo zúročeno a definitivně dokončeno až ve 20. století.
Mezi nejcennější část katedrály patří Zlatá brána – slavnostní vstup do chrámu
z III. nádvoří, ozdobená originální mozaikou Posledního soudu s unikátním
zpodobněním císaře Karla IV. a jeho manželky Alžběty Pomořanské. Další
panovníkův portrét nalezneme v kapli svatého Václava. Nádherná výzdoba
i odlišné pojetí architektury zdůrazňují výjimečnost místa nad hrobem
nejvýznamnějšího zemského patrona sv. Václava. Obklady stěn s tepanými
zlatými plátky, drahými kameny i nástěnnými malbami pašijového cyklu jsou
součástí původní výzdoby ze 14. století. Pozdější doplnění tvoří výjevy ze života
sv. Václava, připisované Mistru litoměřického oltáře.
Trojlodí je novodobé, ale provedené podle původního středověkého projektu.
Gotické tumby v kaplích kolem chóru nechal Karel IV. vytvořit pro důstojné
spočinutí přemyslovských předků. Busty členů královské rodiny, včetně císaře
samotného, jsou součástí vnitřního ochozu katedrály, tzv. triforia. Podzemní
královská hrobka ukrývá ostatky Karla IV. i dalších českých králů.
O monumentalitě chrámu svědčí některé jeho rozměry: délka je 124 metrů, šířka
v příčné lodi 60 metrů, výška klenby 33 metry, hlavní věž dosahuje výšky 96,5
metru.
Svatovítský poklad
Unikátní postavení katedrály podtrhuje rovněž existence chrámového pokladu.
Mnohé vzácné schránky s relikviemi světců se dochovaly právě z doby karlovské.
Císař byl jejich vášnivým sběratelem. Snad proto, že si byl vědom svých hříchů,
dával najevo okázalou zbožnost a nevynechal žádnou příležitost k získání
ostatků. Vysoká kvalita uměleckého řemesla, nákladnost provedení, to vše
dokonale vypovídá o osobnosti Karla IV. Mezi nejcennějšími předměty vyniká
zlatý ostatkový kříž, relikviářová paže sv. Jiří či onyxová miska a věžový relikviář
sv. Kateřiny. Původní součástí pokladnice byly i korunovační klenoty, vytvořené
k poctě sv. Václava. Nenechte si ujít příležitost tento vzácný poklad na vlastní oči
vidět. Nachází se v kapli svatého Kříže na druhém nádvoří.
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Starý královský palác
Císař měl svůj dvůr a palác v těsném sousedství katedrály. Když natrvalo přesídlil
do Prahy, nebyla situace na Pražském hradě ideální. Původní palácová raně
středověká stavba zdaleka neodpovídala nárokům na reprezentaci a životní styl.
Důkladně provedená náročná přestavba se sice nedochovala, ale Starý královský
palác nabízí k vidění celé jedno gotické patro, původně určené k bydlení pro
královny. Ačkoli Karlova reprezentační část zanikla a na jejím místě dnes stojí
Vladislavský sál, můžeme si, alespoň na několika detailech jako jsou zbytky
arkýřové kaple, část gotických arkád v přízemí či sloupová síň, udělat obrázek
původní podoby.
Kaple Všech svatých
Spolu s přestavbou svého sídla nechal Karel vytvořit také novou kapli Všech
svatých. Intimní, dvorní kaple panovníků představující výhradně soukromý prostor
krále, byla nahrazena samostatně stojící svatyní, při níž Karel IV. v roce 1339
založil kolegiátní kapitulu. Parléřova huť pak provedla výstavbu náročné vrcholně
gotické stavby, inspirované pařížskou Sainte Chapelle. Velký požár Malé Strany
a Hradčan v roce 1541 výstavné dílo bohužel výrazně poškodil, takže dnes již
nemůžeme obdivovat detaily originálu stavby. Dlouho neopraveného provizoria
se ujala sestra císaře Rudolfa II., arcivévodkyně Alžběta Habsburská, která se
rozhodla částečnou opravu financovat.
Bazilika svatého Jiří
Pozornosti Karla IV. neunikly na území Pražského hradu ani další stavby.
V duchu pěstování tradice a významu přemyslovského rodu, k němuž se hrdě
hlásil, se panovník rozhodl nechat upravit kapli sv. Ludmily nad hrobem první
patronky českého státu v bazilice sv. Jiří. Opět to byla Parléřova huť, která byla
pověřena její realizací. Nové gotické patro kaple i její zaklenutí, náhrobek s ležící
podobou světice či nástěnné malby dokládají vysokou uměleckou úroveň díla.
Staré purkrabství s Černou věží
Ještě jedno místo je na Pražském hradě úzce spjato s osobností krále Karla.
Staré hradní purkrabství, kde mladý panovník trávil své první měsíce po návratu
do Čech, zejména na sklonku roku 1333 a v letech následujících. Místo v blízkosti
Černé věže se stalo provizoriem a náhradou za neobyvatelný Královský palác.
Více pevnostní než pohodlná architektura sice neposkytovala žádný luxus, ale
pro Karla to byl nový domov.
Pražský hrad zůstává již více než tisíc let symbolem české státnosti. Vláda Karla
IV. patří v jeho minulosti k těm nejdůležitějším etapám.
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Hradčany a Malá Strana
Nejen Hradu věnoval Karel svoji pozornost. Také Hradčany a podhradí, dnešní
Malá Strana, byly součástí jeho urbanistických plánů. Původní městečko
Hradčany představovalo stejně jako Menší Město pražské důležitou přístupovou
cestu i obchodní zázemí císařské rezidence. Nedaleko byl klášter premonstrátů
na Strahově. Karel IV. se rozhodl rozšířit, lépe zabezpečit a také vybavit území
bezprostředního okolí svého sídla. Díky tomu velmi podstatně zvětšil plochu
předhradí, napojil ho na Petřín a kolem Petřínského vrchu až k řece nechal
postavit tzv. Hladovou zeď. Proč „hladovou“? Opuková hradba měla posílit
obranyschopnost města i rezidenčního sídla. Stavěla se v době, kdy v Čechách
řádil hladomor. Podle pověsti tak Karel zajistil obživu pro část městské chudiny,
která na stavbě pracovala.
Malostranské podhradí tvořilo díky sídlu arcibiskupa či komendy rytířů svatého
Jana Jeruzalémského (kostel Panny Marie pod řetězem) důležitou oporu Karlovy
moci. Pro rozvoj města však bylo potřeba spojit oba vltavské břehy dohromady.
I tento úkol Karel IV. zvládl bravurně.

In vino veritas
O vínu se říká, že je nápojem králů. V Čechách a v Praze to platí
dvojnásob, neboť u nás se o rozšíření vína postaral především
český král a císař Svaté říše římské Karel IV.

Zlatý věk vína v Českém království
Ptáte-li se, zda měl Karel IV. rád víno, odpověď bude znít: určitě ano. Jinak by
nedbal na rozmnožení vinic, jejichž počet za jeho vlády výrazně vzrostl. Byla to
jedna z novinek, kterou panovník v zemích Koruny české zavedl. Nešlo však
pouze o množství vinohradů, nýbrž také o kvalitu hroznů a jejich zpracování.
Nezapomínejme, že budoucí český král vyrůstal ve Francii, kde pobýval téměř
sedm let a měl tedy příležitost důvěrně poznat i kulturu zacházení s vinnou révou.
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Krajina Českého království mu musela připadat podobná té, kterou ve Francii
viděl osázenou vinicemi. Proč tedy nezkusit pěstovat hrozny ve velkém také na
svazích českých a moravských kopců? Karel IV. velmi dobře věděl, jak je
vinohradnictví výnosné.
A podobné to bylo s pitím lahodného moku. V Čechách, ale i v jiných částech
Evropy, se dosud víno upravovalo tak, že se sladilo medem a dochucovalo
například vanilkou, či jiným způsobem. Vznikal tím silný nápoj ne nepodobný
dnešním aperitivům. Čisté víno se užívalo především jako mešní. Teprve
v průběhu 14. století se v Čechách rozšířilo pěstování kvalitní révy, kterou nechal
Karel vysázet nejprve na Mělnicku a Karlštejnsku, později také na Lounsku,
Ústecku a v dalších oblastech včetně Prahy.
Ačkoli nám to může připadat neuvěřitelné, zdá se, že na sklonku Karlovy vlády
bylo kolem Prahy vysázeno již na 700 hektarů vinic. Stalo se tak díky
panovníkovým nařízením, která vydal v roce 1358. České vinařství tím dostalo
impuls a jasný řád. První z listin, datovaná 16. února 1358 „v pátek, po neděli
masopustní“, se týkala Prahy.
"Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné laskavosti, jakož i s pomocí boží,
zlepšiti stav našeho království a všech jeho obyvatel, nařizuji: ...Zakládati vinice
na všech horách obrácených k poledni ve třech mílích okolo Prahy. Každý, kdo
takové hory vlastní, má začít se zakládáním ve čtrnácti dnech od data po vydání
tohoto listu. Kdo by sám zakládati nechtěl nebo nemohl, ať na jeho pozemku
zakládá ten, komu jej perkmistr propůjčí. Kdo vinici založí, bude ode dne, kdy se
zakládáním započal, po dvanáct let od všech daní a dávek svoboden..."
Upřesňovala nejen zakládání i pronajímání vinic v Praze a okolí, ale pamatovala
také na ty, kteří by se chtěli povinnosti vyhnout. Osazení mělo začít do čtrnácti
dnů po vydání listu, protože únor byl pro sázení ideální dobou. A důležitým
privilegiem bylo osvobození od daní i všech dávek na 12 let. Teprve počínaje
třináctým rokem měl být placen majiteli pozemku desátek „...králům pak českým
půl džberu vína z každé vinice dáti povinni budou“. Kdo však by nezačal či
pozemek nepronajal, měl ztratit desátek ve prospěch koruny, tedy panovníka.
Listina stanovila mimo jiné jednotnou velikost vinic, která byla udávána v prutech.
Měla být 16 prutů dlouhá a 8 prutů široká. V dnešních mírách je to asi 76 metrů
délky a 38 metrů šířky.
Část Karlova nařízení se věnovala zákazům a trestům „...aby na nich žádný ve
dne ani v noci nepřekážel“. Ve dne, kdo by se jakkoli provinil, tomu měla být
uťata ruka.
„Vinicím nesmí nikdo škoditi, ať urozený nebo neurozený. Kdo bude přistižen ve
dne při škodě na hroznech nebo révi, pěšky nebo na koni, či děláním cesty přes
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vinici, propadne pravou rukou, nevyplatí-li ji 20 kopami (českých grošů)
perkmistrovi. Kdo byl polapen v noci, ten ztratí hrdlo a majetek jeho na perkmistra
připadne.“
A kdo byl perkmistr?
Nejen v pražských městech důležitý a mocný úředník, jehož úkolem bylo dohlížet
na všechny viniční hory, na zacházení s vínem, na jeho zpracování apod. Další
listinu vyžadující správné nakládání s vinicemi a dodržování únorových příkazů
vydal císař Karel IV. v květnu roku 1358. Ta se už nevztahovala pouze na Prahu,
nýbrž na celé České království.
A jak to bylo s hrozny?
Původně se u nás pěstovalo hrozno výhradně bílé a dost kyselé. Nově byla na
českých vinohradech vysazována réva z Francie, hlavně z Burgundska nebo
Champagne, z Rakous, Uher, ale také z Chorvatska či Itálie. Velkou novinkou se
staly hrozny nazývané rouč – asi od francouzského výrazu rouge – červené víno.
Právě za Karla IV. k nám poprvé dorazilo pěstování červených odrůd. Praha a její
okolí bylo náhle plné vinic. Ty se táhly Košířemi a Motolem až na Jinonice.
Samozřejmě pražské Vinohrady dostaly svůj název od množství vinic, které kdysi
byly vysázeny na svazích obklopujících Nové Město pražské včetně Žižkova
a Nuslí. Vinice bývaly na Slupi, v místech, kde jsou dnes Havlíčkovy sady, ale
také v Dejvicích či v Troji.
Spolu s rozšířením viničních oblastí začal Karel IV. od roku 1370 ochraňovat
obchod s vínem. Dbal na to, aby čeští a moravští vinaři byli upřednostněni. Proto
se od svatého Havla (16. října) do svatého Jiří (24. dubna) nesměla dovážet
a šenkovat vína z Rakous, od „Vlachů“ apod. Ustanovení platilo dokonce i pro
stav duchovní. Mladému domácímu vínu tak odpadla velká konkurence. Praha si
zřejmě vystačila s vlastní produkcí a také na královský dvůr se dodávala
převážně vína česká a moravská. O tři roky později, v roce 1373, dokonce
panovník rozšířil zákaz dovozu vína i na letní měsíce, tedy celoročně.
I když od doby Karla IV. uplynulo již mnoho času, dobré víno se v českých
zemích pěstuje a stáčí až do dnešních dnů!

Zdroj: http://www.karlovapraha.cz/
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Pampeliška, smetana lékařská – účinky na zdraví,
co léčí, použití, užívání
Pampeliška lékařská roste jako nepříjemný plevel na trávnících, pro
trpící lidi je však cennou léčivkou. Kvete v dubnu a v květnu na mezích,
loukách a trávnících. Koberec ze žlutých květů nás každý rok na jaře
obšťastňuje. Rostlina se vyhýbá mokrým loukám a jiným vlhkým
plochám. Vyznačují ji dvě vynikající vlastnosti – léčí choroby žlučníku
a jater.
Účinky rostliny:















zánět jater (hepatitida)
cukrovka
jarní únava, prostá únava
svědění kůže
lišej
vyrážka
čistí žaludek
zlepšuje trávení
žlučníkové kameny
poruchy metabolismu
nemoci sleziny
čistí krev
vypocení
podpora močení, zadržování tekutin v těle
Listy sbíráme před květem, kořeny na jaře a na podzim, stvoly a úbory květů
po dobu květu. Celá rostlina je léčivá. Již sama jsem si zvykla na jaře
předkládat salát z pampelišky nebo k večeři připravit salát smíchaný s
brambory, doplněný vajíčky naměkko. Když jsem byla v Jugoslávii, tak hosté
lázní, kromě jiných čerstvých salátů, denně dostávali mističku salátu z
pampelišky. Lékařem tam byl známý specialista na játra. Na mou otázku
odpověděl, že pampeliška má velmi dobrý vliv na játra. Dnes vím, že
čerstvé stvoly květů, když jich denně sníme pět až šest v syrovém stavu,
rychle pomáhají při chronickém zánětu jater (hepatitidě). Pomáhají i
při cukrovce. Cukrovkáři by měli denně sníst až deset stvolů po celý čas,
kdy pampeliška kvete. Nejprve se stvoly spolu s květy umyjí, až potom se
květ odstraní a stvoly se pomalu žvýkají. Stvol květu má zpočátku hořkou
chuť, je vzpřímený,
křupavý a šťavnatý a má chuť jako list štěrbáku
(endivie). Lidé stále nemocní, kteří cítí únavu a jsou ochablí, měli by
absolvovat čtrnáctidenní kúru s čerstvými stvoly pampelišky. Budou
překvapeni vynikajícím účinkem.

Zdraví
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Pampeliška však pomáhá i při jiných
chorobách. Odstraňuje svrbění kůže, lišeje a
vyrážky,
vylepšuje žaludeční šťávy a
pročišťuje žaludek od všelijakých usazených
látek.
Čerstvé
stvoly
mohou
bezbolestné rozpustit žlučníkové kameny,
regulují činnost jater a žlučníku. Pampeliška
obsahuje kromě minerálních solí i léčivé látky,
které jsou důležité při léčení chorob látkové
výměny (metabolismu). Pro své krev
pročišťující účinky pomáhá i při dně a
revmatismu. Jestliže se kúra s čerstvými
stvoly dodrží čtyři týdny, ustoupí i otoky žláz.
Pampeliška se s úspěchem užívá i
při žloutence a chorobách sleziny.
Jedí-li se čerstvé kořeny pampelišky nebo se pije čaj z usušených,
tak pročišťují krev, napomáhají trávení, podporují pocení a močení,
působí povzbudivě. Jsou vynikajícím prostředkem proti husté krvi.
Všechny knihy o léčivých rostlinách píší, že ženy používají nálev z kořene a
stvolů pampelišky jako zkrášlující prostředek. Umývají si tvář a oči a věří,
že se jim tvář zjasní. Pampeliška patří k rostlinám,
které ani v zimě
neodpočívají a rostou i ve studeném období.
ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ PAMPELIŠKY LÉKAŘSKÉ:



Čaj z pampelišky: Jedna vrchovatá čajová lžička kořene se dá na noc do
1/4 litru studené vody, druhý den zahřejeme do varu a scedíme.
Vypijeme po doušcích půl hodiny před a po snídani.
Salát z pampelišky: Z čerstvých, syrových kořenů a listů (vizte příslušný
text).
Stvoly z pampelišky: v době květu denně pět až deset syrových,
umytých stvolů dobře rozžvýkat a spolknout.
Pampeliškový sirup: vizte příslušnou stať v textu.



Pampeliškový med:






Pampeliškový med - vyrobí se snadno, rychle, je chutný a
mimořádně zdravý. Když přijde řeč na pampeliškový med, jsou
superlativy na místě. Přestože se o včelí produkt ve skutečnosti
nejedná a správně by měl být označován jako sirup, většina ho má stále
v paměti jako pampeliškový med, který pomáhá při léčbě nachlazení a
kašle. Jen alergici by si na něj měli dát pozor.

Zdraví
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

PAMPELIŠKOVÝ MED VAŘENÝ - RECEPT:

1) Natrhejte 300 květů.
Budete potřebovat přibližně 300 květů (= 200-250
gramů). Pampelišky by měly být z čistého
prostředí, ideálně někde z vesnice. Netrhejte u
silnice, železniční trati apod. Nasbírejte je nejlépe
před polednem, když jsou květy nejvíce rozvité.
Doma je krátce properte pod proudem studené
vody. Zbavíte se sice části pylu, ale dostanete z květů drobný hmyz.

2) Přilijte šťávu z citrónu a pampelišky povařte.
Proprané květy nechte okapat, přidejte k nim šťávu
ze dvou citrónů a 0,8 litru vody. Vše dejte do
hrnce a velmi krátce (max. 5 minut) vařte velmi
slabým varem. Voda by se měla pylem zabarvit do
světle hnědé. Nechte vychladnout a šťávu s
pampeliškami dejte na den do chladné a temné
místnosti.

3) Sceďte, přidejte cukr a povařte.
Druhý den přelijte vše přes čisté
pláténko, abyste získali jen čistou šťávu.
Bude lehce zakalená v hnědé barvě.
Přidejte do ní 1,5 kg cukru. Vše znovu
táhněte (tekutina by neměla bublat!) asi 20 minut, dokud se cukr
nerozpustí (poznáte podle toho, že bude tekutina výrazně průhlednější!)
a tekutina neztmavne do karamelové barvy. Pak zkuste odkapat trochu na
talířek, zda má požadovanou medovou konzistenci.
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4) Plňte skleničky a obraťte je víčkem dolů.
Pokud má sirup dobrou barvu, je hustý a čirý,
hned ho můžete nalít do skleniček. Naplňte je
téměř plné, otřete důkladně okraje a pevně
uzavřete. Poté je postavte na víčko a nechte
vychladnout. Skladujte na temném a chladném
místě.
Med je natolik koncentrovaný cukrem, že by teoreticky neměl začít
plesnivět ani kvasit.

NEVAŘENÝ PAMPELIŠKOVÝ MED - RECEPT:


1 litr pampeliškových květů



500 g cukru krupice
2 dcl vody



Natrhané květy pampelišek necháme chvíli rozložené na stole, ať z nich
vylezou případní broučci. Dáme je do velké nádoby, ideálně skleněné
konvice na vodu.
Květy zasypeme cukrem, nádobu uzavřeme nebo přikryjeme potravinářskou
folíí a necháme stát na okně dva dny. Občas promícháme. Nejlepší je, když
nám v tyto dny na nádobu svítí sluníčko, které napomáhá tomu, aby se cukr
rychleji rozpustil.
Po dvou dnech přilijeme vodu a necháme ještě další den na okně. Několikrát
za den promícháme.
Tři dny na okně nám postačí k tomu, aby se cukr rozpustil, dostane krásně
žlutou pampeliškovou barvu a můžeme přecedit hotový sirup.
Kdo chce opravdu hladký a čirý sirup, cedí přes plátýnko. Já jsem cedil přes
jemný cedník, sirup je lehce zakalený (což není na závadu).
Skladujeme v lednici, zaléváme vodou nebo sodou a pijeme.
TIP: V bodu č. 1 receptu je uvedeno, že byste měli pampelišky promýt
vodou, abyste se zbavili hmyzu. Chcete-li, pampelišky neumývejte, protože
se zbavíte cenného pylu.
Dodržujte recept přesně. Jen tak docílíte kvalitního medu, který nebude mít
sirupovou konzistenci a nezkazí se Vám.
Zdroj: http://www.bylinkyprovsechny.cz/zpracovani/receptury/1025-pampeliskovy-med-recept-postup-navod-priprava-suroviny-ucinkyvyuziti-uzivani
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Bršlice kozí noha - účinky, co léčí, použití, užívání, využití
pro zdraví
Bršlice kozí noha (latinsky aegopodium podagraria) spadá do čeledi
miříkovité, je vysoká 50-100 cm, kvete v květnu-září. Je to vytrvalá
bylina. Dlouhé podzemní oddenky, lysá, lodyha hranatá, listy jednou až
dvakrát trojčetné, lodyžní lístky střídavé, s nafouklou listovou pochvou.
Květy bílé, ve složených okolících, bez zákrovních listů. Plod podélný
vejčitý, hladký, žebrovitě zvrásněná nažka.

Účinky rostliny:







bolesti nohou (bolesti dolních končetin)
dna, podagra
odkyselení organismu (po zimě)
podpora metabolismu (látkové výměny)
klouby, pohyblivost kloubů
zadržování vody v těle - močopudný účinek

Záměna:Děhel

lesní. Lodyha rýhovaná. Listy dvakrát až třikrát
zpeřené. Mladé rostliny jsou značně podobné, ale lodyha je mnohem
silnější, na horní straně má centrální rýhu, vyrůstá z kůlového kořene.
Prastará léčivá rostlina.

Biozelenina zdarma
Nevyhubitelná - taková je strohá chaukteristika bršlice. A to je dobře. Jako
půdopokryvná rostlina dokáže bleskově ovládnout celou zahradu. Za rok se
dokáže rozšířit až o 3 m2. Její kořeny se při vytrhávání lámou, jako by byly
skleněné, a z každého sebemenšího úlomku vyroste další rostlina. Pomáhá jen
pilné vytrhávání. Mladé světlezelené listy jsou velice chutné a připomínají tak
trochu karotku. Vyzkoušejte bršlici na chlebě s máslem, společně s dalšími
bylinkami v tvarohu, jako polévku nebo osmaženou v olivovém oleji.

Léčivé využití bršlice - nejen pro odkyselení těla
Jako jarní bylinka obsahuje velké množství vitaminu C, karotenoidů a cenných
minerálů, jako železa a manganu. Podporuje látkovou výměnu (metabolismu) i
uvolňování kyselých usazenin a jejich vylučování z těla - vede k odkyselení
organismu. Blahodárně působí na pohyblivost kloubů a jejich regeneraci po
dlouhé zimě. Z kořenů, které vytrháte na zahradě, můžete uvařit čaj, který
působí močopudně.
Má i vnější použití: jestliže vás bolí nohy (dolní končetiny) , připravte si koupel z
kořenů bršlice. 100 g čerstvých kořenů povařte ve 2 litrech vody a nechejte
táhnout 15 minut. Poté nálev vlijte do nádoby na koupel nohou a přidejte tolik
vody, aby vám teplota byla příjemná. Kozí noha pomáhá při dně.
Čerpáno z: www.bylinkyprovšechny.cz

NAVŠTÍVILI

JSME DOMOV PRO SENIORY VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

V HOBBY S HUDEBNÍKEM LUKÁŠEM KRUPIČKOU

KAVÁRNIČKA HUDBA: FIALOVÁ A ŠVARC

CANISTERAPIE

SPORTOVNÍ KLUB – RUSKÉ KUŽELKY

PŘEDNÁŠKY UNIVERZITY 3. VĚKU

DpS Kubešova
Hudební vystoupení ZUŠ 2. 5. 2016

DpS Kubešova

DpS Kubešova
Oslava výročí diamantové svatby

DpS Kubešova
Ranní komunita – cvičení

DpS Kubešova
Procházky s uživateli

Víkend 7. 5. a 8 . 5. 2016 byl pro uživatele domova Kubešova opravdu pestrý.
Ve spolupráci s rodinnými příslušníky vyrazili uživatelé do zahrady, kde hledali
ukryté předměty.
Ty, které tam nepatří. Z padesáti kusů jich bylo nalezeno čtyřicet, což je veliký úspěch.

DpS Kubešova

Na ranním setkání v pondělí hrdí hledači předložili nalezené předměty.

DpS Kubešova

A odměna? Malý balíček na oslazení života.

DpS Kubešova
Všem děkujeme za účast.

Požární nácvik evakuace DpS Kubešova
Klidné středeční ráno 11. 5. 2016 v 9. 00 hod. narušil pronikavý zvuk
požárních sirén. K Dps Kubešova se sjela čtyři hasičská auta.

Profesionální hasiči s dobrovolníky ze Starče zahájili předem plánované
požární cvičení.

DpS Kubešova
Uvnitř budovy zatím probíhala evakuace. Chodící klienti sešli po schodech
do přízemí.

Klienti odkázaní na invalidní vozíky byli přepraveni evakuačním výtahem.

DpS Kubešova
Evakuace figuranta na evakuační podložce

Evakuace figurantky z balkónu pomocí mobilní plošiny.
Požární nácvik evakuace DpS proběhl

Pro zasmání…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Cyrile, půjč mi deset korun.“
„Nemám, ale jestli chceš, pojďme do hospody a já za tebe zůstanu
dlužen.“
Stojí manželka před zrcadlem, s obdivem se prohlíží, upraví se a řekne
manželovi:
„Že nevypadám na 35?“
„Ne, už dávno ne.“
Zpovídá Franta Vaška:
„Co ti řekla tvoje stará, když tě načapala s tou Andulou?“
„Co by říkala, nic. A ty dva přední zuby jsem si
stejně chtěl nechat vytrhnout.“
Situace: Oni leží příjemně unaveni v posteli.
On: Miláčku, co kdybych přišel zítra k vám a přede všemi tě požádal o
ruku?
Ona: Hmmm, manžel by asi zuřil a děti by se smály.
Paní Nelibová budí v noci zoufale svého manžela:
„Proboha Jarouši, vstávej! Zapomněl sis večer vzít prášky na spaní!“
Vychází inseminátor z kravína. Najednou se na kravíně rozletí vrata a
vyběhne kráva:
˝A pusinku?˝
„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím
starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový
vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“
Malý synek jménem Jiříček se ptá otce:
˝Proč je Tichý oceán tichý?˝
Tatínek se nazlobí:
˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝
˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?˝

Kronika událostí

DpS Koutkova
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V červnu oslaví své narozeniny:
paní Berounová Marta
paní Dvořáková Marie
paní Hortová Květoslava
paní Paučeková Jarmila
paní Pušová Božena
paní Švejdová Libuše
pan Vrbka Jan

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:
paní Holubovou Elišku
paní Spurnou Bohumilu, MUDr.
paní Vyskočilovou Marii

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustily
paní Čechová Marta
paní Jirků Marie
paní Pýchová Kristina
paní Říhová Marie
paní Staňková Anna

Kronika událostí

DpS Kubešova
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V červnu oslaví své narozeniny:

paní Dobešová Vlasta
paní Doležalová Růžena
paní Janová Zdenka
pan Kladivo Josef
paní Kružíková Zdeňka
paní Šoukalová Antonie

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti.

Vítáme nové obyvatele:
paní Kociánovou Máriu
paní Kocmánkovou Annu
pana Přemyla Antonína

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil
pan Václavek Jan

Citáty v červnu…
Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat
a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě
nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní
škole.
Tohle jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj
a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž
se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a
proč, ale my všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku všichni umřou. My také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses
naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE. (Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: Krédo)
Robert Fulghum

Koutkova - Kubešova
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