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Ohlédnutí za červencem a srpnem….

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“)
Letní škola seniorů – 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8.- Třebíčský Senior Point
Dobrovolníci z Dukovan - 26. 7. a 16.8.
Canisterapie - 19. 7. na pokojích a OZR
Prodej levného textilu – 21.7.
Výbor obyvatel – 22.7. v 8,30 hod.
Petanque v zahradě s uživateli z DpS Kubešova – 26.7. v 10,00 hod.
Muzikoterapie v zahradě DpS - 28.7. ve 14,00 hod.
harmonika - p. Petr Gross
 Důchody - 15. 7. a 15.8. 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
 MORAVA CUP ZLÍN 2016 - TURNAJ VE HŘE PÉTANQUE – 18.8.
Připravujeme v měsíci září.…
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Výlety a vycházky po okolí na přání (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“)
Dobrovolníci z Dukovan – 13.9. v 15,15 hod.
Canisterapie - na pokojích a OZR
Důchody - 15. 9. od 10.00 hod. v kanceláři soc. pracovnice
Návštěva uživatel z Domovinky – hra pétanque v zahradě - 20.9.
v 9,00 hod.
 Kavárnička spojená s oslavou všech, kteří se narodili v měsíci září,
hudba p. Fialová a Švarc 15.9. od 14.30 hod. v atriu domova

Mše Církve římsko - katolické
v sobotu 3.9. a 17.9. 2016 ve 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře

DpS Kubešova

Prázdninová ohlédnutí .....
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Petanque v zahradě – každé pondělí
Přednáška a předvedení uniforem četnictva z 30.let – 17.7.
Canisterapie každé pondělí v 15.30 hod.
Výlet do okolí -19.7.
Pečení na kavárničku – 20.7.
Setkání vedení domova s obyvateli – 2.p. 21. 7. v 10.00 hod.
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci
červenci, 21.7. ve 14.00 hod. Hudba: Kmochovi sirotci
Focení interiéru Dps p. Mertlem – 25.7.
Přátelské utkání v pétanque na Dps Koutkova- 26.7.
Kadeřnice-2.8. a 30.8.objednaní klienti
Dílničky
Filmová hodinka – každou středu
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci
srpnu, 23.8. ve 14.00 hod. Hudba: Kmochovi sirotci

Připravujeme v měsíci září..…
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Každodenní cvičení pro radost i kondici
Tvořivé dílny
Důchody 15.9.
Hudební klub – upřesníme
Výlety a vycházky po okolí dle přání uživatelů včas upřesníme na
týdenních plakátcích
Pečení
Kavárnička - spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili
v měsíci září. Hrát budou Kmochovi sirotci. Datum upřesníme.
Canisterapie –vždy v pondělí
Petanque – vždy v pondělí
Středeční filmové hodinky
Posezení imobilních klientů na terase domova – při pěkném počasí

Mše svatá v měsíci září

v úterý 13.9. a 27.9.
ve společenské místnosti ve 2.p.
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž

Příspěvky
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Smolař Honza
Když vám smůla plány hatí,
nedá se s tím nic dělati.
Ještě horší by pak bylo,
kdyby vás to odradilo.
Je-li pátek třináctého,
nepouštěj se do ničeho.
Kdyby se ti nedařilo,
k ničemu by to nebylo.
Honza ráno vyjde z domu,
uklouzne, zlomí si nohu.
V nemocnici potom leží,
sestry teplotu mu měří.
On pak do té nejkrásnější,
co má oči nejmodřejší.
Velice se zamiluje,
ta city neopětuje.
Ta dávno má už milence,
ten ji vozí na motorce.
Do práce a z práce domů,
tam jsou ti dva sami spolu.
Jakmile to smolař zjistí,
láskou už si není jistý.
Myslit na ni už teď nechce,
jiné holce dá své srdce.
Nejvíc by se mu líbila,
kdyby černé oči měla.
Černé vlasy mít nemusí,
ty kdykoliv nabarví si.
Dočekalová Xenie
II. patro

Příspěvky
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Pro věřící i nevěřící
Lepší chodit do kostela,
než se modlit sami doma.
V kostele je Pán Bůh s náma,
doma muž se s ženou hádá.
Pan farář ten zase tvrdí,
že je třeba čísti Bibli.
Prý ti, co Bibli denně čtou,
už jednou nohou v nebi jsou.
A co na to nevěřící,
nevím, mohu-li to říci.
Opatrní raději mlčí,
o to víc ostatní křičí.

Básnička je poděkováním Barboře Štrausové a sestřičkám
z 2. poschodí za jejich péči.

Dočekalová Xenie
II. patro
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Výlet za památkami
Jedno ráno o dovolené bylo velké domlouvání kam na výlet a bylo
rozhodnuto, že za krásami našich památek. Nasedli jsme do auta a rozjeli se
z Brna na východ naší republiky.
První zastavení bylo v Bučovicích, kde jsme navštívili zdejší renesanční
zámek z 16. století. V zámku si prohlíželi a obdivovali zajímavé arkádové
nádvoří a v přízemí komnaty s krásnými malbami, s výhledem na pěkně
pěstěný park. V prvním a druhém poschodí sídlily kanceláře úřadů. Po
prohlídce zámku jsme pokračovali v cestě a zastavili na začátku oblasti
Chřibů v malé obci Střílky a zde si prohlíželi zdejší hřbitov s překrásnými
sochami na hřbitovní zdi.
V cestě se pokračovalo dále a další zastávka byla v Buchlovicích, kde
jsme navštívili překrásný barokní zámek z počátku 18. století. Před zámkem
na nádvoří nás uvítali krásní pávi s rozevřenými ocasy. V zámecké budově,
po prohlídce komnat plných vzácných obrazů a nábytku, jsme sešli do
nádherného francouzsko – anglického parku a prohlíželi si krásně upravené
záhony, fontány a obdivovali cizokrajné stromy. Po obědě v místní restauraci
syn prohlížel mapu kam dál pojede a říká, vždyť nedaleko je Velehrad,
jedeme tam.
Po půlhodině jízdy jsme zastavili před velehradskou památkou, kterou je
klášter s trojlodní bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila Metoděje.
Prohlíželi jsme si nádvoří kláštera, kde se konají každoročně národní
cyrilometodějské poutě, kterých se zúčastňuje tisíce poutníků. Bazilika byla
postavena jako pozdně románský chrám s prvky rané gotiky a vysvěcena
byla roku 1228 za přítomnosti krále Přemysla Otakara I.
Její současná podoba pochází z přestavby na přelomu 17-18 století.
Prohlíželi jsme si výstavnost baziliky a uvnitř obdivovali nádherné malby,
sochy a oltáře. Na krásné varhany a výšku baziliky byl úžasný pohled.
V podzemí baziliky se nachází krypty, kde jsou uchovány románsko-gotické
prvky z počátku stavby kostela.
Prohlížení celého areálu velehradských památek se prodloužilo až do
pozdního odpoledne, vraceli jsme se domů unaveni, ale plni krásných
vzpomínek a dojmů. Ranní předsevzetí se splnilo do puntíku, výlet za
krásami našich památek se vydařil, ke spokojenosti všech účastníků.
Josef Kříž
III. patro
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Žákovské knížky končí?
Asi si všichni pamatujeme ze své školní
docházky ten napínavý moment, kdy učitel přišel do
třídy, sedl za katedru, chvíli listoval ve svém sešitku
a pak nesmlouvavě prohlásil:“ Tak k tabuli půjde a
žákovskou knížku si vezme …“. Ale nebude dlouho
trvat a svým dětem budeme o tom jen vyprávět.
Zdá se, že klasickým papírovým žákovským
knížkám, na které jsme byli léta zvyklí, začíná
zvonit umíráček.
Školy začínají stále častěji přecházet na
elektronické žákovské knížky. Abyste se podívali jak váš školák prospívá,
potřebujete k tomu počítač, tablet, nebo mobilní telefon a připojení
k internetu. Kromě škol středních se k tomuto trendu začaly přidávat i školy
základní. Prý je to přehledné pro rodiče, učitele i děti.
Do elektronické žákovské knížky se zapisují nejen známky, ale i
kázeňské přestupky či naopak i pochvaly. Je tam také vedena kolonka, kde
je možné posílat učitelům různé vzkazy. A právě tento druh záznamů prý je
rodiči i pedagogy hojně využíván.
Názory rodičů i vyučujících se na tuto novinku různí. Mnozí rodiče
nemají zavedený internet nebo neumí s počítačem zacházet. Prostě i tento
systém má své mouchy. Vše nám ukáže blízká budoucnost.
V časopisu SENIORSKÝ KOUTEK září 2014 jsem vám slíbil, že uvedu
II. část někdy nesmyslných poznámek učitelů do žákovských knížek.
Zde jsou:
 Vědomosti Vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku
je třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.
 Plival na schodišti na níže postaveného učitele, čímž snížil jeho
vážnost.
 Hodil mokrou houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala
loužičku.
 Váš syn straší děvčata ptákem (z kabinetu donesl vycpanou sovu
pálenou).
 Vyndala při hodině tělesné výchovy kozu a celá třída přes ni skákala.
 Tahá děvčata za mléčné vaky.
 Směje se mně za zády do očí.
 Zařval „nálet na blby“ a pustil mi na nohu kovadlinu.
 Vaše dcera se nechá od spolužáků osahávat a nehlásí to učiteli.
 Při hodině pleská mokrým pytlíkem o lavici.
 A nakonec ta známá perlička. Poznámka paní učitelky: Smrdí –
umývat! Odpověď otce: Učit – nečichat!

Příspěvky
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Bude se z matematiky maturovat povinně?
Když jsem navštěvoval obecnou školu, na vyučování i hodiny
matematiky jsem se vždy těšil. Byly to ještě takové počty kupecké a všechny
příklady se řešily lehce tzv.
selským rozumem. Přechod ze
4. třídy do gymnázia byl
neskutečně náročný, zvláště
hodiny matematiky na mě
působily jako z jiné planety.
Přišla algebra, vzorce, rovnice,
geometrie. Celých 8 let to bylo
pro mne utrpení. Naštěstí jsem si
u maturity vytáhl lehčí otázku –
logaritmy.
A teď čteme v médiích, že
se bude povinně jednotně a
státně maturovat z matematiky!
Ne hned, ale za pár let už ano.
K takovému
nápadu
dospěl
ministr školství M. Chládek a já
v tomto případě moc nechápu,
kudy se ubíraly jeho nápady. Protože už dnes, kdy si studenti kromě povinné
češtiny mohou vybrat mezi maturitou z cizího jazyka a matematiky, jsou
výsledky z téhle královny věd ze všeho nejhorší.
Pokud z ní budou maturovat povinně všichni, dá se počítat s tím, že u
zkoušky neprojde asi tak třetina lidí – což není normální. Střední škola by
měla přece dokázat své studenty připravit na to, aby ji až na několik procent
zvládli.
V českém středoškolském pojetí je to bohužel strašák plný biflování,
který nemálo lidí někdy kolem šestnácti let přestane chápat. Přitom
matematika může být zajímavá a svým způsobem zábavná i užitečná, ale to
se ve školách úspěšně tají. Záleží na učitelích především.
E. Škorpík
II. patro

Příspěvky
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LÁSKA
Dívám se do zrcadla a zkoumám svou tvář.
V očích je radost i bolest. Vzpomínky krásné i
zarmucující.
Vrásky mi vyhloubil smích ruku v ruce se
starostmi.
Hledí na mne bytost, kterou miluji, opravdově,
upřimně, bezvýhradně.
Znám ji od prvního okamžiku. Vím, jak těžce se
rodila na tento svět. S jakou zarputilostí se
učila chodit i mluvit. Jak pokorně snášela trpká léta svého neradostného dětství. Jak
zmatená byla při prvních krůčcích k dospělosti. Kolik chyb a špatných rozhodnutí
udělala v letech, která následovala. S jakou láskou si uvědomovala svá pochybení a
učila se z nich. Kolikrát klesla na kolena pod ranami osudu, ale vždy se dokázala
zvednout a jít.
Milovala a odpouštěla.
Odpouštěla a milovala.
A pak přišlo to nejtěžší…
Stoupnout si před zrcadlo, zadívat se na tu známou tvář a zašeptatodpouštím si
- vše,čím jsem kdy ublížila
- vše, čím jsem se provinila
- vše, co jsem nezvládla
- vše, co jsem mohla udělat, ale neudělala
Odpouštím si, protože jsem nádherná bytost, duše, která na svět přišla proto, aby se
učila, poučila a pochopila.
Miluji se
- protože vše, co jsem dělala, bylo pro můj vývoj a pochopení
- protože jsem vše, i chyby, dělala s chutí a energií
- protože svůj nepopsaný list si píši sama
Miluji sebe, protože jsem pochopila, že milovat rodiče, partnera, děti, není těžké.
Těžší je milovat druhé, avšak milovat sám sebe, je ten nejtěžší úkol.
Pojďte, stoupněte si vedle mne a zadívejte
se do zrcadla.
Spatříte svou tvář, ale hlavně bytost
s krásnou duší.
Zašeptejte - miluji se a odpouštím si…

příspěvek od nás
Zettel

Osobnosti Třebíčska
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Osobnosti Třebíčska
Miloslav Mejzlík
Miloslav Mejzlík se narodil 7. července
1951 v Třebíči.
Nejčastěji se na obrazovce objevil jako
zralý úspěšný muž v nejlepších letech.
Byl přitažlivý pro všechny hrdinky
seriálu. A také pro divačky. "Ty na mne
za těch pět let, co jsem si užíval této
role, na potkání volají Hynku! Ale ze
všech divaček měla ze mne asi největší
radost moje sedmaosmdesátiletá
maminka, která mne díky seriálu měla
dvakrát týdně doma," prozradil Mejzlík, který ve svém osobním životě o
ženy nestojí. Nikdy se neoženil, nemá děti a netají se tím, že je
homosexuál.
Vojnu strávil v Armádním Uměleckém souboru. Po absolvování
brněnské JAMU získal šanci se uplatnit v Divadle Jiřího Wolkera, které
se nacházelo v té samé budově, ve které je nyní divadlo Komedie
v Praze. Zde se setkal s později velmi významnou osobností české
divadelní tvorby Janou Janěkovou, která zde v té době byla na
hostování coby studentka. Dále spolupracoval s Divadlem pracujících
ve Zlíně, dřívějším Gottwaldově, odkud se pozvolna jeho profesní cesta
ubírala ve znaku "Návratných kruhů".
Opustil scénu divadla Jiřího Wolkera, aby se sem po letech zase vrátil,
o něco zkušenější a po změně režimu i jména divadla. Jeho cesta
vedla nepřímo, přes divadlo S .K Neumanna, kde působil v letech
1988-90, a kde se sešel s významným divadelním režisérem panem
Janem Nebeským, který jej obsadil do role Fernanda v Goethově
Stelle. Zde se začal setkávat a pracovat s takovými osobnostmi, jako
byla paní Zdena Hadrbolcová, David Prachař, Marie Málková apod.

Osobnosti Třebíčska
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Jeho cesta se ubírala i kolem Činoherního klubu, kde působilo mnoho z
již zde zmíněných osobností a vedla až ke spolupráci s divadlem Na
Zábradlí, které mu poskytlo zázemí své scény v letech 1991 až 1993. I
tuto scénu opustil na několik let, aby se k ní pak později opět vrátil.
V roce 1994 se stal hereckou jistotou souboru divadla Komedie v
Praze, kde spolupracoval s řadou významných osobností
V letech 2001-2002 byl hercem na volné noze, během tohoto období
hostoval v Národním divadle v Praze, kde jste jej mohli vidět
ve Vančurově Markétě Lazarové v roli Kozlíka či ve Fantomu opery.
Dále hostoval také v Divadle Na Zábradlí.
Od ledna 2003 působil v činohře Národního divadla v Brně. 1.8 2003
byl uveden do funkce šéfa činohry Národního divadla v Brně, kde
působil do roku 2005 také jako umělecký šéf. 28. února opustil na
vlastní žádost tuto funkci a navrátil se zpět na svou, již tak známou
scénu Divadla Na Zábradlí, kde je od ledna 2006 ve stálém angažmá.
Jeho filmová a televizní tvorba začala již v 80. letech minulého století,
pokračovala dalšími dnes ne příliš známými filmy, jako jsou Do zubů a
do srdíčka, a Blázni a děvčátka, více začal vstupovat v povědomí
televizních diváků spíše v letech devadesátých , kdy se objevil ve
slavné Troškově pohádce Princezna ze mlejna, kde si zahrál pantátu
Vojty. Též na první pohled málo významná epizodní role v jednom z
dílů velmi oblíbeného a úspěšného seriálu Četnické humoresky, mu
dovolila postoupit na svém žebříčku ke slávě zase o několik stupínků
výše. Však žádný z uvedených filmů mu nevynesl tolik slávy, jako seriál
Rodinná pouta, ve kterém hraje jednu z hlavních rolí - Hynka Skálu,
díky němuž dnes není diváka, který by neznal jméno Miloslav Mejzlík.
Je členem sdružení pro mentálně postižené v Třebíči.
Zdroj:google.com
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ZON Třebíč.
Dostala se nám do rukou unikátní láhev. Je třetinková, s drátěným
uzávěrem a porcelánovým víčkem, na kterém je jméno FERDINAND
KUBEŠ.
Zjistili jsme, že láhev patří továrně na limonády ZON. Tento typ skla se
začal vyrábět jako jeden z prvních, odlišný je v tom, že značka Zon
není ještě do skla odlita.

Historie firmy
(archiv firmy ZON)
Rodinná firma ZON byla založena v
květnu roku 1879 třebíčským rodákem
Ferdinandem Kubešem, který se jako
jeden z prvních ve střední Evropě
rozhodl vyrábět limonády, jako nápoj
proti žízni. Tehdy firma vznikla pod
názvem “Továrna na vodu sodovou,
šumící limonády a šťávy ovocné,
Ferdinand Kubeš, Třebíč”. Již v prvním roce
vyrobil celkem 20 tisíc lahví sodových vod a
limonád s použitím ovocných sirupů
vlastní výroby.
1901
V roce 1901 byla registrována ochranná známka
ve tvaru hvězdice s iniciálami FK 1879, kterou
jsou výrobky označovány dodnes. V témže roce
byla kvalita výrobků oceněna zlatou medailí na
mezinárodní výstavě nealkoholických nápojů
v Paříži, čímž si vydobyla jedno z předních míst
mezi tehdejšími výrobci.
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1909
Firma získala tehdy prestižní titul c.k. dvorního dodavatele.
Ve 20. letech byly výrobny několikrát rozšířeny a zejména po 1.
světové válce došlo k velké modernizaci výroby i prodeje a zkvalitnění
služeb. Technologie byla zdokonalena pořízením umělého chlazení,
instalací úpravny vody se sterilizací a moderního zařízení pro mytí a
plnění lahví, byla zřízena i vlastní lisovna ovoce.
1927
V roce 1927 registruje firma slovní ochrannou známku ZON, což je
zkratkou pro Zdravotní Osvěžující Nápoje. V tomto roce se začaly
používat charakteristické třetinkové láhve typu ZON, které firma
používá dodnes.
Limonády se tehdy prodávaly výhradně v restauracích a hostincích a
měly být řádně chlazené. Aby tomu tak bylo,
dodávala firma v létě na každých 100 odebraných lahví 10 kg umělého
ledu zdarma.
1937
Firma ZON se napojila na nový moderní vodovod města Třebíče, který
do města přivedl vysoce kvalitní heraltickou vodu z podzemních
pramenišť.
1949
V roce 1949 byl podnik znárodněn a postupně přičleňován k různým
národním podnikům.
1993
K 1. 3. 1993 byl podnik privatizován. Byla vytvořena spol. s.r.o., která je
přímým pokračovatelem dnes již více než 136 leté tradice firmy.
Krokem zásadního významu bylo koncem devadesátých let zavedení
výroby nápojů „ZON“ do lahví PET o objemu 0,5 litru, 1,5 litru a 2 litry.
Důležitou změnou byl také přechod na plnění točených limonád do
nerezových KEG sudů.
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Současnost
Dnes výrobní program firmy zahrnuje na 50 druhů nealkoholických
nápojů a sirupů, prakticky ve všech druzích obalů, které si trh žádá. Na
rozdíl od většiny ostatních výrobců nealko nápojů si však třebíčská
ZONka zachovala nadále i plnění do skleněných vratných lahví.
V dnešní době je ZON významným dodavatelem nealko nápojů v celé
České republice.

1909

1927

1949

nalezená láhev

současnost
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28. září - Den české státnosti, svátek
Svatého Václava
Státním svátkem si dnes připomínáme smrt patrona českých
zemí Svatého Václava. 28. září slavíme jako Den české
státnosti. Připadá na svátek katolického světce sv. Václava,
českého přemyslovského knížete a patrona země.
Nepřipomínáme si však jen Svatého Václava, ale i ostatní
panovníky, kteří nesli toto jméno. Mezi ně patřili Václav II., III. a
IV. Český kníže Václav I., nazývaný také Svatý, se narodil
někdy kolem roku 907 jako syn knížete Vratislava I. (mladšího syna knížete
Bořivoje a kněžny Ludmily) z dynastie Přemyslovců a jeho ženy Drahomíry
z kmene polabských Stodoranů (pohanů). III. a IV.
Václav byl v pořadí čtvrtým historicky doloženým vládnoucím
Přemyslovcem. Jeho život není zrovna doložen množstvím historických dat
a faktů. Jisté je, že přemyslovský kníže Václav I. byl dne 28. září roku 935
před kostelem ve Staré Boleslavi přepaden a zavražděn Boleslavovou
družinou na příkaz svého vlastního (mladšího) bratra Boleslava I., který si
tak uvolnil cestu k vládě a stal se poté Václavovým nástupcem. Podle
historika Františka Palackého navštívil Václav ke dni sv. Kosmy a Damiana 27. září 929 - ve výroční den posvěcení kostela Boleslavovo sídlo ve Staré
Boleslavi, a pak zde na přání bratra také přenocoval. Hned druhý den byl
ale úkladně zavražděn (dnes se na rozdíl od Palackého kloníme více k roku
935). Důvodem bylo zejména to, že Boleslav nesouhlasil s Václavovou
smířlivou zahraniční politikou a chtěl se dostat na trůn.
Václavův život a jeho zavraždění se ještě v 10. století staly zdrojem
náboženského Svatováclavského kultu. Jeho uctívání se později v 11. a 12.
století šířilo nejen po celé zemi, ale například i do sousedního Polska či
Ruska. „Svatý Václav se stal světcem, přímluvčím a ochráncem svého lidu v
nebesích, a tak i symbolem, záštitou a svorníkem národní jednoty a síly.“
(citace historika J. V. Šimáka). Václavova vražda a oslava prvního českého
světce a mučedníka se staly vděčnou látkou církevních oslavných spisků a
legend, které se pak šířily nejen doma, ale i za hranicemi. Připomínalo se
hlavně, že zbožný kníže Václav dal v zemi stavět kostely a povolal do země
kněží ze všech křesťanských zemí. Na hradě Pražském dal Václav založit
kostel sv. Víta. Tam byly také nakonec pochovány jeho ostatky. V kapli
katedrály sv. Víta na pražském hradě se nachází také snad nejznámější
socha Václava I. od sochaře Petra Parléře.
PhDr. Alois Matuška
Zdroj: http://www.hbl.cz/view.php?cisloclanku=2006092801
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Levandule: modrá jako
obloha, mocná jako bůh
Kdo by neznal vůni fialových kvítků, symbolu jihofrancouzské
Provance. Levandulová silice je léčivá, podmanivá a inspirovala
v minulosti i mnohé umělce. Na zahradě nesmí chybět!

K celkovému zklidnění dokáže přispět typická vůně nenápadného
keříku s šedozelenými drobnými lístky. Vůně levandule (Lavandula
officinalis) patří mezi klasiku pánských i dámských parfémů, mýdel,
vonných polštářků a také jako typický suvenýr z jižní Francie.
Levandulí provoníme celý pokoj či prádelník. Je známo, že její
vůně odpuzuje moly. Květy se sbírají těsně před rozvitím a pomalu
se suší. Listy můžeme v malém množství přidávat k dušeným
masům a k rybám.
Ve formě éterického oleje se používá k potlačení kašle, bolestí
hlavy a nervových poruch. Pokud trpíte nespavostí, můžete si na
spánky vetřít kapku levandulového oleje. Kdo trpí častou migrénou
může si připravit horkou lázeň s dvaceti kapkami levandulového
oleje a ráno bude po bolesti.

Zdraví
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Provensálské relaxační thé
Namícháme si vždy po půlce kávové lžičky
bylinky: heřmánek, levanduli, květ a listy fialky,
chmel a sušenou pomerančovou kůru. Směs
přelijeme půl litrem vařící vody, necháme 5 minut
vyluhovat, scedíme a osladíme medem. Pijeme
vlažné po vyčerpávajícím dni.

Levandule jako koření i léčivá bylinka
Květy levandule mají v domácnosti velmi rozmanité použití.
Voňavý nálev z čajové lžičky květů na šálek vody uklidňuje nervy,
tiší bolesti hlavy, pomáhá trávení a provoní dech.
Květ levandule je i oblíbenou součástí uklidňujících bylinných
směsí (například spolu s třezalkou, meduňkou, a chmelovými
šišticemi). Uklidňující je i koupel, do níž můžeme přidat litr
silnějšího nálevu z levandulových květů, nebo sáček s nimi zavěsit
do proudu horké vody. Sáčky se sušenou levandulí vložené do
skříně provoní prostor i prádlo a především účinně odpuzují moly.
Svazky sušených květů jsou krásnou dekorací a zároveň osvěžují
vzduch. Čerstvé květy lze také kandovat a zdobit jimi dezerty,
přidávat je do marmelád. Sušené květy patří do směsi
provensálských bylin a hodí se například k dušeným pokrmům.
K masitým jídlům a rybám se v jihoevropských kuchyních přidávají i
ostře chutnající mladé lístky levandule.

Předpěstování je jistější
Levandule a tymián jsou ideální spolubydlící v bylinkové zahrádce.
Mají stejné nároky na pěstování, proto se dobře snesou společně v
jedné nádobě či na záhonku. Mají rády hodně slunce, chráněné
závětrné místo a sušší propustnou půdu.
Množí se výsevem pod sklo, na jaře nebo v létě. Vzešlé rostlinky
přepícháme do menších květináčků a pak vysazujeme na místo.
Přímý výsev na záhon je možný v chráněných polohách. Levanduli
i tymián získáme i jinak: starší keřík přihrňte půdou a nechte
jednotlivé větvičky zakořenit, pak je rozsaďte. Po odkvětu nať
seřízneme a tím keříky zároveň tvarujeme a současně i chráníme
před vyholováním.
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Šalvěj zaručí dlouhý věk
Posvátná bylina v Persii a Číně – tak moc si jí tehdy cenili pro
léčivé a hojivé účinky. Má ráda výsluní a lehkou suchou zem. Na
stanovišti vydrží pět let, pak ji, již zdřevnatělou, vyměňte za novou
(dobře se množí letními řízky).
Pěstovaná v nádobě na balkoně je pěkným okrasným keříkem,
odpuzuje hmyz. Listy s cibulí jsou výborné do drůbeží nádivky,
připravit si můžete i šalvějový ocet nebo máslo. V zeleném stavu se
listy užívají při kuchyňské úpravě vnitřností (játra).

Tři bedny čínského čaje za jedinou bednu šalvěje měnili Číňané s
holandskými obchodníky. Tak silná byla víra ve vliv této byliny na
dlouhověkost
Jako bylinka k léčení má šalvěj protiplísňové účinky, tiší průjem,
napomáhá trávení. Čaj ze šalvěje zklidňuje kašel a rýmu, snižuje
pocení. Listy se sbírají před rozkvětem, v květnu a červnu. Rostlina
obsahuje nejvíce éterických olejů ve slunných, suchých dnech,
proto sbíráme listy v takovém počasí, nejlépe v poledne. Sušíme
ve stínu. Mnohem léčivější je však šalvěj lékařská, kterou se
zabýváme dále. Šalvěj byla slavnou léčivou rostlinou už u našich
předků. Rčení, které vzniklo okolo roku 1300, říká: „Proč by měl
člověk zemřít, když v zahradě roste šalvěj? “ Už samotný název
vyjadřuje vysoké ocenění, které má rostlina od nepaměti. Šalvěj je
odvozeno z latinského slova „salvare“ – spasit, vyléčit.
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Jak se za starých časů velebila
šalvěj, to najdeme v jednom
starém, pěkném bylináři: Když
musela svatá Matka boží s
Jezulátkem
utéci
před
Herodesem,
prosila
všechny
květiny na poli o pomoc, ale
žádná jí neposkytla přístřeší. Tu
se sklonila k šalvěji a u ní našla
útočiště. Pod jejími hustými listy
našla bezpečný úkryt i s dítětem
před
Herodesovým
vojskem.
Vojáci prošli okolo a nezpozorovali
je. Jen co přečkala nebezpečí,
vyšla Matka boží z úkrytu a mile řekla šalvěji: „Od nynějška až
navěky budeš u lidí nejoblíbenější květinou. Dávám ti moc vyléčit
lidem všechny nemoci, ochraňuj je před smrtí tak, jako jsi i mne
zachránila. “ Od těch časů bylinka kvete, pomáhá a léčí lidi. Má-li
někdo dlouholeté zkušenosti s léčivými rostlinami a často
vyprošoval v těžkých případech pomoc a ochranu naší milé Matky
boží,
potom v hluboké víře a opravdové důvěře cítí, že její
ochranná ruka se prostírá nad všemi zázraky našich léčivých
rostlin.
Častější pití šalvějového čaje přispívá k posílení celého těla,
zabraňuje záchvatům mrtvice a velmi příznivě působí při obrně. S
levandulí je jedinou léčivou rostlinou, která pomáhá při nočním
pocení. Vyléčí nemoc, která je původcem nočního pocení a svou
léčivou mocí odstraňuje značnou slabost, která je průvodním
jevem této choroby. Mnozí lékaři objevili dobré vlastnosti šalvěje,
užívají ji při křečích, onemocněních míchy, onemocnění žláz a
také při třesu končetin. Při těchto chorobách se pijí během dne
dva šálky po doušcích. Čaj velmi dobře působí při nemocných
játrech, odstraňuje nadýmání a všechny další těžkosti, které
vyvolává narušení jater. Šalvěj pročišťuje krev, odvádí hleny z
dechových orgánů a žaludku, povzbuzuje chuť k jídlu a
odstraňuje poruchy ve střevech a průjem.
Čaj ze šalvěje při vnějším použití doporučuji zvláště při zánětech
mandlí, bolestech v krku, hnisání zubů, zánětech hrtanu a
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ústní dutiny. Mnozí dospělí i děti by nemuseli mít vyoperované
mandle, kdyby včas užívali šalvěj. Mandle jsou totiž jakýmisi
policisty těla, zachycují a zneškodňují jedovaté látky, když mandle
chybí, dostávají se jedy do ledvin. Nálev ze šalvěje pomáhá i
při krvácení dásní a uvolnění zubů hrozících vypadnutím.
Kloktá se jím nebo se dávají v nálevu namočené vatové tampóny
(paradentóza a zvředovatění dásni).
Lidé se slabými nervy, ba i ženy s nemocnou dolní částí těla, měli
by
si
dávat
sedací
šalvějovou
koupel.
Po bodnutí
hmyzem přiložíme rozdrcený list. Šalvěj snižuje produkci
mateřského mléka (laktaci).
Vedle úspěchů šalvěje jako léčivé rostliny nesmíme zapomenout,
že je i znamenitým kořením.
Přidává se v malých dávkách
podobně jako tymián a saturejka do mastných jídel z vepřového,
husího i krůtího masa. Také divočina je chutnější, když do ní
přidáme kousek šalvěje. Při přípravě zeleninových sýrů a
kořeněných omáček měli bychom pamatovat na šalvěj už i ze
zdravotních důvodů. V některých krajích se dělají šalvějové koláče
a pečivo. Podobně jako anýz se přidává do těsta rozdrcený list
šalvěje.
ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ ŠALVĚJE:





Čaj ze šalvěje: Jedna čajová lžička bylinek na 1/4 litru vody,
spaříme a krátce vyluhujeme.
Šalvějový ocet: Láhev naplníme až po hrdlo květy šalvěje luční,
zalejeme přírodním octem tak, aby byl až nad květy a láhev
necháme stát 14 dní na slunci nebo na teplém místě.
Sedací koupel: Dvě vrchovaté dvojhrstě listů na noc vložíme do
studené vody. Druhý den se všechno zahřeje až k varu a
výtažek přilejeme do vany.
Zdroj: Maria Treben, Zdraví z boží lékárny

PRANOSTIKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
 Září, na léto jde stáří.
 Touží-li září po rose, bude v říjnu
bláta po ose.
 Jaké počasí v září, tak se i březnu
vydaří.
 Babí léto - léto na odchodě.
 Divoké husy na odletu - konec i
babímu létu.
 Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
 Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
 Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
 Září jezdí na strakaté kobyle.
 Podzim na strakaté kobyle jezdí.
 Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
 Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
 Teplé září - říjen se mračí.
 Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
 Co srpen nedovařil, žáří nedosmaží.
 Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
 V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
 Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
 Na dešti v září rolníků moc záleží.
 Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
 Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
 Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
 Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
 Bouřka v září - sníh v prosinci.
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V ZAHRADĚ POSEZENÍ S HARMONIKOU
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CANISTERAPIE – Jana Konečná s Tinou a s Nesi

Pečeme si v hobby

DpS Koutkova

Soutěž v petanque ve Zlíně „MORAVA CUP“
Děkujeme za účast všem našim reprezentantům.

DpS Kubešova

Předchůdci policie – četníci, 30 léta

Ukázka výzbroje
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Četnický průkaz – později tzv. „ placka“

Zatčení „ výtržníka“
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Ručně šité boty

Vlastnoručně sepsaná historie četnictva v Borovině, věnovaná
klientům
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Reminiscenční terapie
Pracovnice vytvořila malé lesní zákoutí do pet lahve, nechybí ani
houby, které p.Vorlíčková ráda sbírala.

Na mapě klientka vyhledává oblíbená naleziště hub.

DpS Kubešova

Výlet do okolí

P.Mitaš na posilovacím stroji
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Canisterapie

Plyšová srst pejsků je na dotyk velmi příjemná

DpS Kubešova
Pečení. Nejprve jsme si museli rybíz očistit

Připravit těsto

DpS Kubešova
Pečlivě rozmístit ovoce

A pustíme se do toho

DpS Kubešova
Náš retro koutek jsme vytvořili tím, že jsme prolezli půdy a sklepy
naše i sousedů a známých. Dobře se v něm sedí našim klientům…

DpS Kubešova
Přátelské utkání v petanque na Dps Koutkova

P.Picmaus při tvorbě houslí do celostátní soutěže, na téma – hudba

DpS Kubešova

Hotový výtvor
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I druhý soutěžící, p. Mitaš, se svého úkolu zhostil na výbornou
Jeho gramofon je jako skutečný

Pro zasmání…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Řidička stojí s nepojízdným autem, jiný řidič jí chce pomoci: „Nebude to
olejem?“ – „Kdepak, ten já tam vůbec nemám!“
K Novákům přijde podomní prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků
a povídá: „Všechno, co tenhle vysavač nevysaje, tak sním.“
„Hm“, zabručí pan Novák, „tak to přeji dobrou chuť, od včerejška nám nejde
proud.“
Dva právníci šli na večeři. Poručili si každý kávu a vytáhli sendviče.
Přiběhla servírka a povídá: "Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní
potraviny!"
Oba právníci se na sebe podívali, pokrčili rameny a vyměnili si sendviče.
Právě jsem se vrátil z vězení, protože jsem na Nový rok napadl člověka. Já se
omlouvám, ale prostě jsem znervózněl, když jsem viděl, jak Arab začíná
s odpočtem.
Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který již potřetí sedí za vyloupení
pokladny: "Můj synu, až se dostaneš na svobodu, rád ti budu pomáhat."
"Moc děkuji za nabídku důstojnosti, ale na to musí být odborník."
Osamělá chatka na Sibiři, rok 1910.
Soudruh Lenin potřebuje přespat.
Zaklepe na chatku: "Nemohl bych u vás přespat?"
"Di do hajzlu!"
Osamělá chatka na Sibiři, rok 1930.
Na chatce visí tabulka s nápisem: Zde žil člověk, který hovořil s Leninem.
Jedou dva opilci v autě a jeden povídá: "Jardo, až přijedeš na křižovatku,
odboč vpravo."
Ten druhý mu vyděšeně odpoví: "Já jsem myslel, že řídíš ty."
Africký šaman je na stáži v New Yorku a v supermarketu pozoruje výtah, jak
do něj nastoupila starší obtloustlá paní. Za chvíli se dveře opět otevřou a vyjde
nádherná dívka.
Šaman padne před výtahem na kolena a volá:
"Kouzelná skříňko prosím počkej chvíli, jen co si dojdu pro svoji starou....."
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V září oslaví své narozeniny:
paní Foltinová Danuše
paní Vondráková Božena
paní Kameníková Ludmila
paní Klumparová Libuše
paní Tesařová Marie
pan Vejtasa Jaroslav
pan Josif Josef

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

Vítáme nové obyvatele:
paní Pachlovou Marii

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila:
paní Šťastná Ludmila
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V září oslaví své narozeniny:
paní Pelikánová Růžena
paní Zelingerová Alžběta
pan Trojan Zdeněk
pan Venhuda Jindřich
paní Beranovská Albertina
paní Zdarsová Věra
paní Kociánová Mária

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

Vítáme nové obyvatele:
pana Kabeláka Antonína
paní Koukalovou Miladu

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
Pan Novák Bohumil
paní Kourková Marie

Citáty v září
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.

Sofoklés

Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. John Lennon
Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel
je nejměkčí po těžké cestě. Jack London
Mládí by bylo ideální stav, kdyby přišlo v životě trochu později.

Herbert Henry Asquith

Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. Sókratés
Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme,
nebo spíše přesto, jací jsme. Romain Rolland
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme. Lucius Annaeus Seneca
Čím je život prázdnější, tím je těžší. Alphonse Allais
Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh
charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život.
Erich Fromm

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
Lucius Annaeus Seneca

Život není utrpení ani blaho. Život je prázdné plátno a člověk musí být velmi dovedný.
Osho

Učit se pro život, ne pro školu. Lucius Annaeus Seneca
Každý den je začátkem života. Rainer Maria Rilke
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