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Ohlédnutí za červnem….

DpS Koutkova
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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., 22.6.
 Vernisáž fotografií pana Jakuba Mertla – 10. 6.
 Krajské kolo pétanque – 14. 6. na DpS Manž. Curieových
 IV. veletrh sociálních služeb – 15. 6. Karlovo nám.
 Důchody - 15. 6. od 10.00 hod. v kanceláři soc. pracovnic
 Letecký den – 18. 6. – na letišti v Náměšti nad Oslavou
 Kavárnička spojená s oslavou všech, kteří se narodili v květnu,
hudba Fialová a Švarc - 23 .6. od 14.30 hod. v atriu domova
 Srdce na dlani – 25. 6. Havlíčkův Brod
 Canisterapie - 27. 6. na pokojích a OZR (termín včas upřesníme)

 Čaje o čtvrté – 28 . 6. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby)
 Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou -prohlídka náměstí a zámecké zahrady
Připravujeme v měsíci červenci a srpnu.…
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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“)
Letní škola seniorů – 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8.- Třebíčský SeniorPoint
Dobrovolníci z Dukova - 26. 7.
Canisterapie - 19. 7. na pokojích a OZR
Důchody - 15. 7. od 10.00 hod. v kanceláři soc. pracovnice
 Kavárnička spojená s oslavou všech, kteří se narodili v červenci a srpnu,
hudba p. Gross - 14.7. a 17. 8. od 14.30 hod. v atriu domova

Mše Církve římsko - katolické

v sobotu 2., 16.a 30. července 2016 ve 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře

Mše Církve československé husitské
v pondělí 25 . července 2016 v 15.00 hod.
v knihovně ve IV. patře

Ohlédnutí za červnem….

DpS Kubešova

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp















Třebíč včera a dnes – promítání ve 2.p.
Vyhlášení výsledků naší soutěže
Canisterapie každé pondělí v 15.30 hod.
Setkání vedení domova s obyvateli – 2.p. v 10.00hod.
Vystoupení sboru ROSA 9.6. ve 14.30 hod.
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci
červnu. 2.6. ve 14.00 hod. Hudba: Kmochovi sirotci
Hudební klub -14.6. v 9.30 hod.ve 2.p.
Důchody - 15.6.
Kadeřnice - 21.6. –objednaní klienti
Aromaterapie -28.6. ve 2.p.
Filmová hodinka – každou středu
Petanque v zahradě – každé pondělí

Připravujeme v měsíci červenci..…
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 Každodenní cvičení pro radost i kondici
 Tvořivé dílny
 Důchody 15.7.
 Výlety a vycházky po okolí dle přání uživatelů včas upřesníme na
týdenních plakátcích
 Pečení – 20.7.
 Kavárnička - spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci
červenci - 21.7. ve 14.00 hod. Hudba: Kmochovi sirotci
 Canisterapie –vždy v pondělí
 Petanque
 Středeční filmové hodinky
 Posezení imobilních klientů na terase domova – při pěkném počasí

Mše svatá v měsíci červenci

v úterý 5.7. a 19.7. ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve 2.p.
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž

Příspěvky
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Pamatujme na seniory – zaslouží si to
Vážení přátelé,
poslední dobou se naše média
zabývají otázkami důstojného stárnutí.
Dokud je člověk mladšího věku, slouží mu
zdraví, má zaměstnání, starost o
domácnost a rodinu, nepomýšlí nad
skutečností, že bude jednou starý.
Stárnutí se lidé obávají
Na základě průzkumů chce devět lidí
z deseti dožít doma, ale
devět lidí z deseti umírá v ústavech. Naše republika stále ještě
není připravena na stárnutí a hodně seniorů končí v ústavech, i
když by při lepší organizaci a zlepšení péče a nabídky služeb mohli
dožít doma.
Teprve v pozdějším věku mají lidé obavy ze stárnutí, začínají
přemýšlet o tom, co bude s nimi dál a často je již pozdě.
Je jiná doba. Zejména někteří z mladších ročníků považují
starší spoluobčany za jakousi „přítěž“, která deptá státní rozpočet,
a zapomínají, že také zestárnou.
Život dříve a dnes
Na vesnici jsem žil plných 80 let a často jsem docházel za
příbuznými do selských usedlostí. Měl jsem tak možnost poznat
dokonale život tamních lidí. Že nebyl lehký, jsem si uvědomil až
později. Péče o starší lidi byla u většiny společenskou záležitostí a
také povinností. Bydleli převážně v jedné nebo ve dvou
místnostech tzv. „vejmínkách“. Jejich děti se o ně staraly až do
jejich smrti.
V dnešní uspěchané době se něco podobného zdá téměř
nemožné. Rodiče pracují v nepřetržitém provozu na směny, včetně
víkendových dnů a svátků a domů přicházejí unaveni, většina dětí
studuje a věnuje se různým zájmovým činnostem, domů se vrací
až navečer. Jiný je i jejich názor a mentalita vůči starším lidem.
Nelze ovšem jednoznačně tvrdit, že u nás nejsou rodiny,
které se o své milé ve stáří nepostarají. A je jich stále ještě hodně.
Jak se mění věkové složení rodin, o seniory pečují jejich dospělé

Příspěvky
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děti. Musí ovšem často převzít celodenní péči a přitom chodit
současně do zaměstnání, což je na úkor volného času a zdraví.
Těžkosti v zaměstnání
Kvůli péči o rodiče proto mají jejich potomci těžkosti
v zaměstnání, anebo jsou nuceni přímo odejít do předčasné
penze, což jim způsobuje ekonomické problémy. O české seniory
pečují v 80 % případů jejich příbuzní, což je chvályhodné.
Naše vláda také uvažuje, že právě lidé pečující o svoje blízké
v těžkém zdravotním stavu by v budoucnosti mohli využít
pečovatelské dovolené, která by fungovala podobně jako
rodičovská. Dotyčný pečovatel by pobíral příspěvek od státu a
zaměstnavatel by mu musel držet pracovní místo po dobu 4 let.
Chybí cenově přístupné byty
V Česku chybí i cenově přístupné byty. Na 95 % všech
seniorů žije v domech, které nejsou uzpůsobeny pro stárnutí.
Přiznejme si, že u nás zatím uspěchaná privatizace zbavila
města značné části bytů, u kterých sama ovlivňovala výši
nájemného a právě tyto byty by však mohla využít v budoucnu
právě pro potřeby seniorů.
Chybí také organizační představa, jak se vypořádat se
stárnutím populace, kdo vlastně nese za tento systémový přístup
odpovědnost. Zvyšuje se tlak na obce, které nemají peníze a
služby pro seniory jsou roztříštěné.
Výstavba domovů pro seniory
V současné době má ČR v domovech pro seniory či
podobných zařízeních 50 tisíc lůžek. Stále více občanů hledá
pomoc v domovech pro seniory. Požadavky jsou stále vyšší a
možnosti menší. Ten, kdo bude splňovat podmínky pro umístění a
mít štěstí, bude šťastným člověkem.
To mohou potvrdit stávající klienti našeho domova, kteří
nešetří slovy chvály a sdílejí své hezké pocity a dojmy při
setkáních se svými blízkými. Také o nich píší v našem občasníku
SENIORSKÝ KOUTEK.
Proto další výstavba nových zařízení je nejen nutností, ale
zároveň prosbou. Chybí však to podstatné – finanční prostředky na
jejich výstavbu.
E. Škorpík
II. patro

Příspěvky
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NA DOMOVĚ V TŘEBÍČI
Vstaň holka už z tý postele,
a netvař se tak kysele.
Ostatní už dávno vstali,
i postele si ustlali.
Kdo chodí jak slepice spát,
ten může ráno brzo vstát.
Já brzo spát nechodím,
tak brzo vstávat nemíním.
Sestra se tak rozzlobila,
div mně jednu nevrazila.
Ruce k tělu připažila,
aby mě neudeřila.
Snad je vám to sestro jasný,
že bít nás tu nikdo nesmí.
Věř, že bít jsem tě nechtěla,
jen odhrnout vlasy z čela.
Že bych jí to uvěřila,
to bych zase netvrdila.
Důkaz žádný jsem neměla,
tak raději jsem mlčela.
Jak v jídelně, tak nahoře,
starají se o nás dobře.
I když času moc nemají,
co chceme, to udělají.
Zjistila jsem teprv ráno,
že vše se mně jenom zdálo.
Ve snu tam je všechno možný,
potvrdit to může každý.
Dočekalová Xenie
II. patro

Příspěvky
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Cesta za u ě í

a do přírody

Při našem jednom výletu
jsme projížděli severem
republiky
a
zastavili
v Kamenickém Šenově,
městě
sklářského
průmyslu. V tomto městě
se
nachází
sklářské
muzeum,
které
bylo
založeno v 19. století.
Muzeum jsme navštívili a
prohlíželi si krásné ryté,
broušené a malované
vázy a talíře, které se v té době vyráběly. Byly zde vystaveny i práce
studentů ze zdejší sklářské školy. Bylo se na co dívat a obdivovat
umění našich sklářů.
Jelo se dále směrem na Nový Bor. Asi po 1,5 km jsme přijeli
k turisticky velmi navštěvovanému skalnímu útvaru Panská skála.
Národní přírodní památka Panská skála je významný geologický útvar,
který se pro svou jedinečnost stal jednou z nejvýznamnějších
turistických atrakcí v celém regionu. Kromě označení Panská skála je
tento skalní útvar znám též pod často používaným přízviskem Varhany.
Kamenné sloupy čnící ze země mají různou výšku a jako celek
připomínají uspořádání podobné píšťalám varhan. I nám při prohlídce
této úžasné podívané na skalní útvar jako varhany připadaly.
Panskou skálu asi viděli všichni obyvatelé České republiky. Přímo u ní
se totiž odehrává jedna ze scén filmové pohádky Pyšná princezna,
kterou shlédl snad každý. Jedná se konkrétně o tu část, kdy princezna
Krasomila spolu s králem Miroslavem prchali z hradu před zbrojnoši.
Krasomila s Miroslavem procházejí kolem skály a pak se u ní
schovávají.
Plni dojmů a zážitků z návštěv muzea v Kamenické Šenově a
Panské skály – Varhan jsme se vraceli domů.
Na tento výlet mně zůstaly krásné vzpomínky.
Josef Kříž
III. patro

Příspěvky
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„Řidič, ten tvrdej chleba má…“
Vyučil jsem se v STS Třebíč. Už tehdy jsem pošilhával po
nákladních autech, ale bylo mi 17 let a neměl jsem ještě řidičák.
Na vojně jsem jezdil s TATROU 111 a tak jsem pomalu získával
praxi.
Po návratu z vojenské služby jsem nastoupil do ČSAD. Po nějaké
době mě zařadili na těžkou soupravu – LIAS s dvanácti tunovým
vlekem a od roku 1975 jsem začal jezdit u TIR.
Ještě před tím jsem musel absolvovat jazykový kurz němčiny,
bez toho by mě do ciziny nepustili.
První cesty do zahraničí vedly, jak jinak, do Sovětského Svazu.
Poté následovalo Švédsko, Švýcarsko, Anglie, Rakousko. Do celé
Evropy jsme vyváželi pletací stroje z ELITEXU.
Jezdilo se do doby než ELITEX „ padl“ a nás převzal podnik ČSAD
Brno.
Jezdil jsem z Rakouska do Anglie, což bylo asi 1500 km. V Doveru
jsme se nalodili na trajekt a plavili se do belgického Zeerbrugge a
pokračovali dál. To už byla dálka a tak jsme se střídali s kolegou.
Nejzajímavější byly cesty do Iránu a Iráku. Bylo to za doby
Saddáma Husajna, vozili jsme součástky do zbraní a pneumatiky.
Cesta měřila neuvěřitelných 3000 km.
Turecko, přes které jsme museli jet, bylo v té době nebezpečné.
Přepadení tam byla na denním pořádku a tak, když jsem
potřeboval měnit kola, obstoupili mě ostatní kolegové s železy
v rukou a chránili mě.

Příspěvky
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Pitnou vodu jsme vozili neustále sebou, představte si, že tenkrát
v Bagdádu ještě neměli kanalizaci a tak celým městem protékaly
smrduté splašky, provázeny hejny much. Polední teplota zde
dosahovala až 50 ° C.
Cestu jsme absolvovali během 14 dnů, zpátky bez nákladu to šlo
rychleji…
Projel jsem asi kolem 15 zemí, bez nehody najel 1 750 000 km.
A co říct závěrem?
„ …řidič, ten tvrdej chleba má…“ ale já bych neměnil…

Naše parta v Ista

ulu – já jse

vlevo s taškou v ru e.
p. Kladivo Josef
klient DpS Kubešova

PRANOSTIKY NA MěSÍC ČERVENEC















Když dne ubýváě horka přibývá.
Co červenec končíě srpen začíná.
Nebyl -li červen dostatečnĜ dĜštivýě dodá
vodu až červenec a přidá ještĜ mnohé
bouře.
Červenec - úrody blíženec.
Když červenec pĜknĜ hřejeě o vánocích se
zima zaskvĜje.
Jaký červenecě takový leden.
V červenci do košile rozdĜlej se a v
prosinci po uši odĜj se!
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Slunce peče - déšť poteče.
Co červenec neupečeě to již srpnu neuteče.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími mĜsíci v roce.
Červenec nese parnaě krupobití a medoviceě jestli hojný na bouřky a vichřice.

2. července
 Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce.
4. července
 Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
10. července
 Jaká povĜtrnost na Sedm bratříě taková po sedm týdnů patří.
13. července
 Svatá Markétaě hodila srp do žita
 Na Markétu když pršíě ořechy ze stromu srší.
25. července
 Na svatého Jakubaě brambor prvá úroda.
26. července
 Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzeleníě tolik dní před svatou Annou
začnou žnĜ.
 Svatá Anna - chladna z rána.

PRANOSTIKY NA MěSÍC SRPEN
 Srpen má nejkrásnĜjší počasí v roce.
 Když v srpnu napršíě tak než se obĜd pojíě
všecko slunce vysuší.
 V srpnu mlhy na výšinách - jistá vodaě když v
nížinách - to pohoda.
 Mlhy na lukáchě potocích a řekách v srpnu
zvĜstují trvalé počasí.
 Hřímá-li v srpnuě lze čekat osmého dne opĜt
bouřku.
 Když v srpnu moc hřímáě bude na sníh bohatá
zima.
 Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimekě tuhou zimu a nejlepší víno.





















Když pálí srpeně bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřejeě zima pak se dlouho snĜhem skvĜje.
Moc hub srpnových - moc vánic snĜhových.
Nejsou-li v srpnu hřibyě nebude v zimĜ snĜhu.
Jsou-li v srpnu hory kalnýě budou v zimĜ mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaříě BartolomĜj zasmažíě tak se podzimek daří.
Srpen k zimĜ hledí a rád vodu cedí.
Když jsou v srpnu velké rosyě zůstane obyčejnĜ pĜkné počasí.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími mĜsíci v roce.
Co červenec neupečeě to již srpnu neuteče.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho vĜřit.
Z počátku toho mĜsíce říká seě že opĜt studený vítr ze strnišť fouká.
Rosí-li v srpnu silnĜ trávaě pĜkné povĜtří se očekává.
Když je v srpnu ráno hodnĜ rosyě mají z toho radost vosy.
Když fouká v srpnu severákě bude dlouho pĜknĜ pak.
V srpnu když půlnoční vítr vĜjeě bez deštĜ slunéčko hřeje.
Půlnoční vĜtry v srpnu přinášejí stálé počasí.
I když ze strnišť občas fučíě horko nás přece jen mučí.

Přečetli jsme za ás …

Cyril a Metoděj
Věrozvěsti ze Soluně Cyril a Metoděj byli apoštoly Slovanů, kte í v devátém
století položili základy slovanského Pravoslaví. Česká republika slaví svátek
těchto zvěstovatelů víry 5. července. Na toto datum p ipadá jejich p íchod na
Velkou Moravu.

V roce 1řŘ0 Cyrila a
Metoděje prohlásil
papež Jan Pavel II.
za spolupatrony
Evropy. Cyril a
Metoděj jsou také
hlavními patrony
Moravy.

Socha Cyrila a Metoděje na Pustevnách v Beskydech

Oba věrozvěsti ovlivnili tehdejší Velkou Moravu a také Rusko, Bulharsko, Srbsko,
Bělorusko, Chorvatsko či Polsko. Na Velké Moravě vytvo ili písmo hlaholici a
prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Do Moravské íše byli povoláni knížetem Rostislavem, který chtěl ší it k esťanství
v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. Dosud bohoslužby vykonávali pouze
latinští kněží v latině nebo ečtině.
Rostislav si uvědomil, že pokud má být k esťanství plně p ijato lidmi, nemůže být
do země uváděno misioná i, kte í kážou v cizím jazyce. Po neúspěšné žádosti o
pravé učitele víry u ímského papeže požádal Rostislav o misioná e z Ca ihradu,
aby položili základy vlastní církve na Velké Moravě
Staroslověnština
- je nejstarší slovanský spisovný jazyk. Vznikl podle nářečí používaného v okolí Soluně
v 9. století. Se změnami se používá pod názvem církevní slovanština dodnes, ne už
však jako živý jazyk, nýbrž jako bohoslužebný jazyk církví byzantského obřadu
(řeckokatolická, pravoslavná).
Cyril pro staroslověnštinu nejprve vyvinul nové písmo, hlaholici. Ta se používala na
Velké Moravě, epizodně ještě v 11. století v Sázavském klášteře v Čechách, nejdéle se
však udržela v Chorvatsku, a to přesto, že tam se po rozkolu církve přiklonili
k římskokatolickému směru a přijali latinu.

Přečetli jsme za ás …

O půl století později vznikla v Bulharsku cyrilice, kterou pravděpodobně sestavili Cyrilovi
žáci. Byla praktičtější, protože její písmena byla jednodušší a hlavně se více podobala
svým řeckým vzorům, a řeckou abecedu tehdejší gramotná vrstva (tj. duchovní)
v Bulharsku ovládala dobře. Církevní slovanština, která se z Bulharska šířila spolu
s pravoslavím, už byla psaná výhradně cyrilicí; díky tomu se cyrilice prosadila u řady
pozdějších spisovných jazyků.

Kníže Rostislav měl strach z politického a náboženského vlivu německých
kmenů, a proto nechal ze země latinsky mluvící kněze vyhnat.

Svatý Konstantin
Svatý Konstantin zvaný též Konstantin Filosof nebo jen Filosof se narodil kolem
roku Ř26 v Soluni a zem el roku Ř6ř v ímě. Byl profesorem filosofie v
Konstantinopoli, roku Ř55 vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý
st edověk byli oba brat i považováni za biskupy.
Znovu vstoupil do kláštera p ed svou smrtí v
Byl mladším bratrem svatého Metoděje.

ímě, kde p ijal eholní jméno Cyril.

Svatý Metoděj
Svatý Metoděj se narodil v roce Ř15 také v ecké Soluni, zem el roku ŘŘ5 na
Moravě. Starší bratr Konstantina byl zpočátku byzantským státním ú edníkem,
později mnichem a nakonec prvním moravským arcibiskupem.
Velkomoravská říše
- představovala první západoslovanský stát, tehdy nejmocnější a nejsilnější ve středu
Evropy. Hranice byly vytyčeny dnešním českým, slovenským a maďarským územím.
Existovala mezi léty 833 až 907.
Velkomoravské říši se také říkalo Velká Morava nebo stát Mojmírovců. Mojmír I. byl
prvním známým moravským vládcem, založil dynastii Mojmírovců. Předchůdce Velké
Moravy byla v sedmém století Sámova říše.

Brat i pocházeli z rodiny hodnostá e Byzantského císa ství. Podle některých
pramenů a na základě jejich znalostí slovanského jazyka se soudí, že jejich
matka byla slovanského původu.
Konstantin p ed odjezdem na Velkou Moravu sestavil písmo pro slovanský jazyk hlaholici a společně s Metodějem p eložili do staroslověnštiny liturgické knihy pro
konání bohoslužeb.

Přečetli jsme za ás …

Cyril a Metoděj p išli na Velkou Moravu 5. července Ř63. Byli velmi úspěšní,
protože vedli kázání i vyučování ve staroslověnštině. Během několika let byli již
duchovní, kte í byli učeni Cyrilem a Metodějem, p ipraveni na vysvěcení na kněze
a biskupy
Kníže Rostislav
Patřil k dynastii Mojmírovců, v letech 846–870 byl druhým velkomoravským knížetem.
Byl synovcem Mojmíra I. Pozval Konstatantina a Metoděje na Velkou Moravu. V říjnu
1994 byl prohlášen za svatého Českou pravoslavnou církví.

V roce Ř64 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou íši a kníže Rostislav byl
nucen p iznat vazalství vůči Východofranské íši a umožnit návrat latinským
kněžím. Brzy po jejich p íchodu zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí latinské a staroslověnské.
Konstantin po cestě do
íma
onemocněl,
byl
vyčerpaný
i
neustálými hádkami se
západním
klérem, který na něho dotíral kvůli
tomu, že se na Moravě slouží
bohoslužby v místním jazyce. Západní
klerici trvali na tom, že se bohoslužby
smějí konat jen hebrejsky, ecky a
latinsky.

Jedno z vyobrazení sv. Cyrila a Metoděje

Konstantin přijal jméno Cyril
P ed svojí smrtí vstoupil Konstantin do kláštera a p ijal mnišské jméno Cyril
(Kyrillos). Zem el 14. února Ř6ř ve dvaačty iceti letech.
Metoděj byl roku Ř6ř vysvěcen na prvního "arcibiskupa moravského." Po smrti
knížete Rostislava se vrátil na Moravu a dokončil p eklad Bible. Kvůli své těžké
nemoci jmenoval svým nástupcem biskupa Gorazda.
Metoděj zem el 6. dubna ŘŘ5 ve věku 63 let. Po jeho smrti se vrátil z íma
švábský duchovní Wiching a ujal se s velkou brutalitou církevních záležitostí.
Nový arcibiskup Gorazd byl spolu s mnoha jinými uvězněn. Zde se o něm zprávy
nedochovaly. Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši (bylo jich na dvě stovky) byli
doslova vyvedeni v okovech ze země, protože se odmítli pod ídit papežovu
usnesení a nechtěli zradit odkaz svého učitele.
Odešli do Čech, Polska nebo Bulharska. Vznikající slovanská vzdělanost utrpěla
velkou ránu.
Zdroj: Novinky, Wikipedie
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Mistr Jan Hus: Muž, který položil život za pravdu
Mistr Jan Hus (1369-1415) se zodpovídá na koncilu v Kostnici

Je 6. července 1415. Kostnický koncil právě skončil.
Pově ení biskupové nasazují muži na hlavu
okrouhlou papírovou korunu, na které svítí nápis:
"Tento jest arcikací !" Mistr Jan Hus kráčí hrdě po
p edměstské louce, za chvíli jej pohltí plameny. Ještě
může odvolat. Ne, neodvolá, chce zem ít podle
pravdy evangelia.
Jan Hus spat il světlo světa v jihočeském Husinci u
Prachatic pravděpodobně v roce 136ř. V
jednadvaceti letech začal studovat na pražské
Karlově univerzitě, kde nejprve získal titul bakalá a
posléze se z něj stal mistr svobodného umění.
Jakmile ukončil studium na univerzitě, působil zde
jako profesor a v roce 1400 byl vysvěcen na kněze.
Kritika bohatých
O dva roky později již p ednášel plamenné projevy v pražské Betlémské kapli.
Mistr Jan Hus byl vynikající ečník, který svým kázáním dokázal strhnout
obyčejné lidi a také se stal jejich symbolem. Ve svých kázáních kritizoval bohaté
církevní hodnostá e a výst ednosti bohatých. Nap íklad se stavěl proti hromadění
majetku nebo prodávání odpustků.
Kde je skutečný život?
Hus nebyl pouze skvělý kazatel, ale také významný literát. Jeho myšlenky
uznávala i odborná ve ejnost. Mezi důležitá díla pat í latinský spis O církvi (De
Ecclesia) vydaný v roce 1413, který vychází z myšlenek Jana Viklefa (132013Ř4). Tento profesor oxfordské univerzity upozorňoval na obrovský rozdíl mezi
církevním učením o chudobě, prostém životě a lásce k bližnímu a mezi
skutečným životem církevních p edstavitelů.
Zákaz a obhajoba
Roku 1412 napětí mezi Husem a špičkami církve vyvrcholilo. Ve ejně vystoupil
proti odpustkům a papež mu zakázal vykonávat v Praze církevní ob ady. Jan se
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odvolal na učení Ježíše Krista a odmítl papeži poslušnost. Brzy na to opustil
Prahu a p estěhoval se na venkov, kde kázal pod širým nebem v okolí hradů
Krakovec u Rakovníka a Kozí Hrádek v jižních Čechách. Dva roky p ed svou
smrtí dokončil český výklad bible Postila, a na ja e roku 1414 ho vyzval císa
Zikmund Lucemburský (136Ř-1437), aby se ospravedlnil p ed koncilem svolaným
v Kostnici.

Pravda je jen jedna
P estože měl od něj průvodní list o osobní nedotknutelnosti, v německém městě
Kostnici ho zatkli a začali vyslýchat. Na ekumenickém koncilu byl obviněn z
kací ství a zástupci církve ho žádali, aby své učení odvolal a podrobil se autoritě
koncilu. Hus však ze svých názorů nechtěl slevit, a proto byl prohlášen za
nepoučitelného a zatvrzelého kací e. 6. července 1415 šestačty icetiletého kněze
spolkl nemilosrdný oheň a jeho popel byl rozprášen v ece Rýn. Krátce po této
justiční vraždě začaly inčet zbraně v Českém království, protože začala husitská
revoluce. Teprve o šest století později ímsko-katolická církev mistra Jana Husa
rehabilitovala a v roce 1řřř papež Jan Pavel II. prohlásil, že lituje jeho kruté smrti
a uznal ho jako reformátora církve.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/devitky/profily/_zprava/mistr-jan-hus-muz-ktery-polozil-zivot-za-pravdu--580054

Oso nosti Tře íčska

Osobnosti Třebíčska
Míla Myslíková
Bohumila Myslíková se narodila 14. února
1933 v Třebíči.
Od mládí chtěla být spisovatelkou, ale
vystudovala herectví na JAMU v Brně. Po
absolvování JAMU získala angažmá v
Divadle Bratří Mrštíků tamtéž. Poté prošla
také Státním divadlem Brno a v roce 1964
nastoupila do Severočeském divadle v
Kladně. Ve filmu debutovala již jako
jedenadvacetiletá ve filmu s Vlastou Burianem
Nejlepší člověk. Následující léta hrála mnoho vedlejších rolí v různých
filmech, spolupracovala s televizí, rozhlasem a dabingem.
V roce 1982 napsala cestopis Finský maraton a u této tematiky zůstala
i později v knize V zemi Kalevově (1992). Byla také autorkou tří
úspěšných publikací pro děti – Lásko, Bože, lásko (1998), Ta naše
písnička česká (1998) a V dobrém jsme se sešli (2002), její kniha o
betlémech - Narodil se nám Spasitel vyšla v roce 2000.
Energická korpulentní herečka se mužům vždy hodně líbila. Vdala se
ale pouze jednou, ve třiadvaceti letech, za svého hereckého kolegu z
brněnského divadla Štěpána Zemánka, manželství však dlouho
nevydrželo. „Nechtěla jsem zůstat sama, ale osud tomu tak chtěl a
dnes jsem ráda. Jeden člověk, kterému jsem se hodně líbila, mi řekl:
„Vadilo by mi, že se po tobě všichni ohlížejí.“ To jsem ještě byla i
hezká,“ vzpomínala. Ale podle všeho, samotou nijak nestrádala.
Po rozvodu měla ještě dva vážnější vztahy, které také záhy
skončily. „Založením jsem samotář. A než žít s někým, s kým bych si
třeba nerozuměla, to je lepší být sama,“ říkala herečka. A tak přestože
si zahrála spoustu starostlivých maminek, mateřství nikdy nepoznala.
Míla Myslíková zemřela v Praze 11. února 2005 na mozkovou mrtvici,
je pohřbena v Polné u Jihlavy.
Zdroj:google.com

Zdra í
V

Stévie sladká, rostlina pro
dietu i diabetiky
Zuzana Ottová

Slyšíte slovo cukr a p emýšlíte, jak vypít čaj či kávu bez něj, ačkoliv vám
takový nápoj nechutná? Ať už se cukru vyhýbáte kvůli štíhlé linii nebo zdraví,
život si můžete stejně osladit. Jak? S pomocí stévie!
Sladké dítko z Jižní Ameriky
Stévie je víceletá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) a dorůstá
výšky nad půl metru. Lístky, které z ní dělají žádanou bylinku, jsou drobné,
vst ícné a kopinaté, květy bílé barvy vytvá í koncové okolíky a nakvétají po
celé léto. Kromě svých účinků vám stévie udělá radost i zajímavým
vzez ením.
Květy stévie nejsou p íliš výrazné
Pochází z Paraguaye, kde roste v
nadmo ských výškách od t í set
metrů. Její blahodárné účinky znali už
p ed mnoha staletími jihoameričtí
indiáni. V sedmdesátých letech
minulého století se začala pěstovat v
Japonsku, kde dnes tvo í kolem
čty iceti procent celkové produkce
nekalorických sladidel. Používá se v mnoha zemích v potraviná ském
průmyslu ke slazení potravin, cukrá ských výrobků, p i výrobě žvýkaček,
zubních past a kloktadel.
Slaďák jménem stévie
Stévie sladká nebo také sladká tráva, Sugar Baby či latinsky Stevia
rebaudiana je považována za p írodní nekalorické sladidlo. Kromě p ímého
použití lístků pěstované rostliny lze stévii koupit i ve formě průmyslově
zpracovaného sladidla, nap íklad SUNECTAR ® či Marumilon.
Nejenže je až t istakrát sladší než cukr, za což vděčí komplexu sladivých
látek souhrnně označovaných jako steviosid (nachází se jak v listech, tak i v
celé nadzemní části rostliny), ale navíc obsahuje jednu ještě více sladivou
látku – rebaudiosid A, dále rebaudiosid C, D, E, dulkosid B a steviolbiosid.
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Stévií sladíme i jiné nápoje než čaj či kávu, užívá se i k oslazení různých
dezertů
Steviosid nezpůsobuje zvýšení hladiny cukru v krvi, ale naopak ho pomáhá
udržovat v rovnováze v krvi a játrech. Podporuje činnost pankreasu a léčí
diabetes II. typu. Jako nízkokalorické sladidlo je stévie vhodná jak pro
diabetiky a hypoglykemiky, tak pro všechny, kte í chtějí svou váhu udržet na
uzdě.
Malý velký zázrak
Kromě výše uvedených chvályhodných vlastností umí stévie ochránit p ed
vysokým tlakem, podporuje dobré trávení, odtučňuje a zároveň se podílí na
zhutnění svalové hmoty. Napomáhá buněčnému metabolismu, zvyšuje
energetické hladiny a mentální aktivitu, má antibakteriální a protivirové
účinky.
A to není zdaleka vše! Urychluje prý i hojení ran a zamezuje tvorbě jizev,
reguluje tvorbu bakterií v ústní dutině a omezuje tvorbu zubního kazu. Ocení
ji i náctiletí, neboť pomáhá p i léčbě akné, dále ekzémů a dermatitis. Poradí
si nejen s odstraňováním p ebytečných kil, ale snižuje také chuť na alkohol a
tabák.
Sladí – nesladí?
P ed nedávnem se v diskuzním fóru AZ objevil dotaz jedné naší čtená ky
ohledně problémů se sladivostí stévie: „… Sháním informace o Sugar Baby,
kterou jsem si objednala u Starkla. Vhodila jsem celá natěšená do konvice
čaje asi pět lístků, spa ila je, ale nápoj se vůbec neosladil. Zdá se mi to
divné...“
Zeptali jsme se proto p ímo ve zmíněném zahradnictví Starkl, kde nám
poradili takto: „Sladká látka v této rostlině se tvo í tím víc, čím víc má rostlina
k dispozici tepla a světla. To znamená, že v zimě a na ja e se sladká látka
tvo í méně, i sladivost je menší než v létě, kdy je zaručena větší intenzita
slunečního zá ení i delší den.
Co se týká slazení nap íklad čaje, podle našich zkušeností je lepší lístky
usušit a pak jimi sladit nápoje, látka se snáz uvolňuje. Pokud ochutnáte
zelený čerstvý lístek, chutná sice sladce, ale látka se hů uvolňuje do
nápoje.“
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Sušené lístky sladí silněji než čerstvé
Listy je tedy možné užívat jak v
čerstvém stavu, tak zmražené nebo
podle rady ideálně sušené. Z jedné
rostlinky lze získat až půl kila sušiny
ročně. Ta nahradí víc jak jeden metrák
rafinovaného cukru.
Aby byly lístky pro denní pot ebu
Stévii se nejlépe da í v květináči se substrátem vhodným pro bylinky, což
znamená st edně těžkou, humózní, zásaditou, rašelino-hlinitou půdu. Lebedit
si bude na teplém a světlém stanovišti, ale s ochranou p ed slunečním
úpalem.
Ideální umístění p edstavuje okno s ranním sluníčkem nebo t eba i pracovní
stůl umístěný poblíž okna, díky čemuž budete mít svoje stále se doplňující
sladidlo hned p i ruce (k oslazení celé konvice čaje stačí dva až t i
lístky). Alternativou je pěstování stévie ve skleníku.
Zálivku si žádá pravidelně, nejlépe až tehdy, když substrát částečně
vyschne. Hnojit ji lze běžnými hnojivy v rozmezí čtrnácti dnů. Po ídit si
můžete i speciální hnojivo pro bylinky.
Jakmile se venku oteplí, tak počátkem května, můžete dop át stévii letnění
na balkoně nebo v zahradě na světlém či polostinném místě, chráněném
p ed větrem, odkud ji na zimu musíte zase odnést zpět domů. Zde p ezimuje
p i teplotě mezi patnácti až dvaceti stupni.
Dokáže p ezimovat i p i nižších
teplotách – do pěti stupňů, ale v tom
p ípadě shodí témě všechno listí, a je
t eba výrazně omezit zálivku. Na ja e je
vhodné rostlinu p esadit do většího
květináče. Stévie se dob e tvaruje
ezem, po kterém bohatě obrazí.
Množit ji lze pomocí stonkových nebo
ko enných ízků či odnožemi.

http://a e edazahrady.da a. z/ la ek/zaujalo- as-ste ie-sladka-rostli a-pro-dietu-i-dia etiky
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Bazalka: skvěle chutná,
zázračně léčí
Martin Hýbner

Tuhle bylinku na naše stoly p ináší s sebou
p edevším italská kuchyně. Tam má také své
evropské ko eny. Vedle egyptských faraonů ji totiž
uctívali p edevším sta í ímané.
Dnes je bazalka na každém druhém okně v truhlíku a na mnoha zahrádkách.
Rozhodně bychom se jejímu použití neměli bránit. Ačkoli je k dostání sušená v
obchodech, skutečnou chuť bazalky doceníme, jen pokud je čerstvě natrhaná.
Proto si ji budeme doma pěstovat sami.
Trocha historie
Domovem je bazalka pravá nebo jinak také bazalka vonná (Ocimum basilicum)
domovem v p ední části Indie. Odsud se začala ší it do světa již ve starověku. A
brzy si získala nadšené obdivovatele.
Dávní léčitelé v ní objevili pomocníka p i potírání neduhů, a mnozí ji dokonce
vysvětili na královnu všech bylin se zázračnou mocí. V Egyptě ji dávali do
hrobek faraonům, vonné oleje z bazalky byly posvátným mazáním. A také
ímané ji p isoudili další zajímavý p ívlastek. Učinili z bazalky kouzelnici lásky.
Popis
Ve své domovině je to d evnatějící trvalka, u nás se pěstuje jako jednoletá
bylina. Většinou má p ímou větvenou lodyhu se vst ícnými listy. Ty mají apík a
jsou vejčité, měkké, lesklé, s velmi ídce zubatým okrajem.
V paždí listů naho e na lodyze vyrůstají ve svazečcích hluchavkovité, bílé nebo
růžové květy. Existují odrůdy s lysými, velkými a měkkými lístky, také velmi
větvené s drobnými lístky. Moderní jsou kultivary temně červené barvy s
růžovými květy.
Léčivé účinky
Dnes považujeme bazalku za velmi chutné a výrazně aromatické ko ení. P esto
je stále na seznamu léčivých bylin a může se použít p i různých chorobách.
Látky v ní obsažené podporují vylučování žaludečních šťáv, působí také proti
plynatosti st ev, podporuje chuť k jídlu, usnadňuje trávení.
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Zároveň působí na dýchací cesty a ulehčuje odkašlávání. Také zlepšuje činnost
ledvin, uklidňuje nervy a navozuje dobrou náladu. Proto jí d íve p isuzovali
afrodiziakální účinek. Milenec či milenka díky pokrmu bohatém na bazalkové
silice byli pohodovější a p i chuti.
Pěstujeme bazalku na okně
Pokud se rozhodneme pěstovat bazalku na
okně, budeme pot ebovat kvalitní humózní
zeminu. Tou naplníme nádobu, truhlík, hrnek
či misku. Nádoba musí mít odtokový otvor, aby
ko eny bazalky nezahnívaly.
Na povrch nasypeme několik semínek. Ale
pozor, jen tolik, kolik má růst v dané nádobě
rostlin. Bazalka velmi špatně snáší
p esazování. Semínka zatlačíme do zeminy a jen velmi zlehka zasypeme
substrátem nebo pískem. Po výsevu udržujeme zeminu vlhkou a v teple.
Bazalka na zahradě
Pro pěstování na zahradě či na poli bazalku nemůžeme p edpěstovat. Špatně
snáší p esazování. Proto ji vyséváme do ádků p ímo. Jelikož klíčící rostlinky
nesnášejí mráz, musíme s výsevem počkat až po zmrzlých mužích. Do úrodné,
mírně vlhké země uděláme mělké rýhy, do nichž ídce bazalku vysejeme.
Nároky na pěstování
Bazalka má ráda humózní a výživnou půdu.
Nesnáší p emok ení, ale ani velké sucho. Na
zahradě jí raději volíme osluněné, ne však
sluncem vyprahlé místo. Raději mírně
p istíněné.
V nádobách udržujeme zeminu vlhkou. Každé
ráno zalijeme rostlinky malým množstvím
vody. P es noc nesmí stát v misce voda. Ko eny by zahnívaly. Na živiny nijak
zvlášť náročná není. Ale v chudších půdách většina odrůd roste méně bujně.
Pozor na škůdce
Bazalku milují i p es vonné silice jak mšice, tak molice. Musíme tedy rostliny
chránit a v p ípadě napadení použít některý biologický post ikový prost edek na
bázi oleje.
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Do mrazáku s ní
Na okně si bazalku pěstujeme pro p ímý konzum. Tak je také nejchutnější a její
aroma plné. Kvetoucí nať lze také sušit. Sest ihnutou ji pomalu sušíme ve stínu.
Nikdy ne p i umělé teplotě. Sušenou nať uzav eme do neprodyšné nádoby, aby
esence rychle nevyprchaly.
Lepší metodou však je zamražení lístků. Čerstvou nať natrháme a nakrájíme,
suchou ji dáme do mističek či sáčků a rychle zmrazíme. Mražená bazalka rychle
zhnědne či zčerná, chuťově se ale blíží čerstvé víc než sušená. Skutečné
aroma bazalky však nic než čerstvé lístky nenahradí.
Olejová lázeň
Výtečným ochucovadlem s p irozenou vůní
bazalky je bazalkový olej. Do litru kvalitního
olivového oleje dáme hrst čerstvých listů či
kvetoucí natě bazalky a necháme v chladu a
temnu minimálně čtrnáct dní uležet. Tento
olej je výtečným doplňkem salátů, zvláště se
hodí na rajčata s mozzarelou.
Pozor p i va ení
Bazalkové esence jsou velmi jemné, těkavé látky. Rostlina se nesmí sušit p i
vyšších teplotách než je pětat icet stupňů Celsia. A nesmí se rovněž va it. P i
p ípravě va ených pokrmů se p idává do jídla až nakonec. Po skončení varu se
sušená či čerstvá zamíchá do směsi. Pokud ji však pova íme, naprostá většina
esencí vyprchá.
Bazalka + rajčata = nerozlučná láska
Skutečně, tahle dvojice pat í prostě k sobě.
Jako by byly stvo eny pro sebe. Italové to
dávno vědí, a proto cpou bazalku všude tam,
kde jsou rajčata a z ní vyráběné produkty.
Mozzarela prokládaná rajčaty zasypaná
bazalkou a zalitá olivovým olejem jsou chutnou
a velmi zdravou svačinou či veče í. Dokonce má tato směs prokazatelně
protirakovinné účinky. Ochutit však můžeme bazalkou i jiné saláty, polévky
(zvláště rajskou), těstoviny, pizzu a dokonce také pečené ryby.
Zdroj: http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/bazalka-skvele-chutna-zazracne-leci
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Krajské kolo v pétanque – DpS Manželů Curieových
Za náš domov se zúčastnila dvě družstva po třech hráčích.
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Domov pro seniory Koutkova obsadil druhé a třetí místo.
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Zasloužené vítězství jsme oslavili v hobby.
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KLUB PEČENÍ V HOBBY
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ZÁVĚREČNÉ OCHUTNÁVÁNÍ

KAVÁRNIČKA –
K POSLECHU A TANCI NÁM HRÁLI PANÍ FIALOVÁ A PAN ŠVARC
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A BYLO VESELO …..
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UKONČENÍ DRUHÉHO SEMESTRU U3V

DpS Koutkova
VÝLET DO JAROMĚŘIC
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POSEZENÍ V JAROMĚŘICKÉ CUKRÁRNĚ

DpS Koutkova
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ OBRAZŮ FOTOGRAFA P. JAKUBA MERTLA

DpS Koutkova
Slavnostní atmosféru nám zpříjemnily skladby zahrané na harfu
v podání paní Anny Kolaříkové, DiS. a Lukáše Krupičky.
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LETECKÝ DEN V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU
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PÉTANQUE V ZAHRADĚ DOMOVA
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OSÁZENÍ MOBILNÍCH ZAHRÁDEK
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DpS Ku ešova
Kavár ička,ko a á .6.
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ěla hoj ou účast.

K ta i i posle hu hráli aši o lí e í K o hovi sirot i.

DpS Ku ešova
Naši ju ila ti: pa Kladivo Josef

Pa í Šoukalová A to ie

DpS Ku ešova
Pa í Do ešová Vlasta

Pa í Ja ová Zde ka

DpS Ku ešova
Pa í Ja áková iluje květi y i yli ky a tak vydat ě po áhala při
osazová í truhlíků…

Slu íčko ás vytáhlo a terasu.

DpS Ku ešova
Na pro ítá í „Tře íč včera a d es“ yli vši h i zvědaví…

DpS Ku ešova
Klu íčko ás vše h y svázalo, yla to ale prá e, roz otat je a epoškodit.
Pěve ký sou or ROSA – a i js e je e htěli pustit z „podia“…
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…. áš vol ý čas…

Pro zas á í…
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Proč musí čeští železničáři stávkovat alespoň 12 hodin?
Aby každému došlo, že to není zpoždění.
Sousedský rozhovor: "Sousede, představte si, dopoledne mi přivezli hnůj
na jahody!"
"Neříkejte, my si na ně dáváme šlehačku."
Nespokojený host v restauraci: "V tom salátu jsem našel slimáka,
umývali jste ho vůbec?"
"Ne, slimáka jsme tedy neumývali."
"Letuško, nezdá se vám, že letíme příliš nízko?"
"Ani ne, proč?"
"Protože za oknem dovádí delfíni."
Africký student se v osmdesátých letech vrací ze studií v
Československu. Na letišti se ho novináři ptají, jak se mu u nás líbilo.
Odpovídá lámanou češtinou:
Těžkoslovensko je lihovědemagogický stát se šokalistickým zřízením,
šizený Komickou stranou a výstředním výborem v čele s genitálním
nájemníkem Mustafem Rusákem. Nejvíc se mi líbilo to pětileté
hospodářské flámování. Letos se očekává v Těžkoslovensku zvýšení
cestovního ruchu. Je zde totiž sedm divů světa.
1) Každý má práci, není nezaměstnanost.
2) Přesto, že má každý práci, nikdo nic nedělá.
3) Přesto, že nikdo nic nedělá, plán se plní.
4) Přesto, že se plán plní, nikde nic není.
5) Přesto, že nikde nic není, dá se všechno sehnat.
6) Přesto, že se dá všechno sehnat, všude se krade.
7) Přesto, že se všude krade, nikde nic nechybí.
Rodiče večer spěchají do divadla a pustí svému dítěti gramofon, aby po
doposlechnutí desky šlo spát. Vrátí se za tři hodiny, dítě bije hlavou o
zeď a volá: "Chci! Chci! Chci!"
Z gramofonu se ozývá: "Chcete slyšet pohádku?....Chcete slyšet
pohádku?...Chcete slyšet pohádku?....."
Inzerát: "Pes na prodej. Žere úplně všechno. Má rád děti."
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Kronika událostí
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V červenci a srpnu oslaví své
narozeniny:
paní Paulasová Božena
paní Mišková Erika
pan Kuchařík Miroslav
pan Krčál Jaroslav
paní Vedrová Marie
paní Kubíčková Miluše
paní Doležalová Vlasta
paní Jeřábková Marie
paní Ježková Marie
pan Háva František
paní Cejpková Marie
paní Sýkorová Naděžda
paní Macková Růžena

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:
paní Kaňovskou Marii
paní Šťastnou Ludmilu
paní Hamršmídovou Helenu

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
pan Smejkal Eduard
paní Dufková Marie
pan Vejpustek Milan

DpS Kubešova

Kronika událostí

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V červenci a srpnu oslaví své
narozeniny:
paní Poláchová Marie
paní Francová Marie
paní Janáková Božena
pan Klimus Zdeněk
paní Kocmánková Anna
paní Štědrá Růžena
paní Kautová Libuše
paní Janíková Zdena
pan Pekárek Jiří
paní Pelikánová Zdeňka
paní Dvořáčková Růžena
pan Picmaus Jiljí
pan Šoltés Jiří
paní Mlodziková Drahomíra
pan Maštalíř Bohumil
pan Novák Bohumil

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:
pana Svobodu Zdeňka
paní Věžníkovou Andělu

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
pan Russman Vladimír
paní Jabůrková Anděla

