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Ohlédnutí za zářím….

DpS Koutkova
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Výlety a vycházky po okolí na přání













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 – 7. 9., 21. 9. v 10,00 a ve 13,00 hod. ve školící místnosti ve II. patře –
s podrobnostmi vás na požádání seznámí instruktora soc. péče Naďa Hospůdková
Letní škola seniorů - 7.9. v 10,00 hod.
Canisterapie - 7.9. v 15,30 hod. na pokojích a OZR
Dobrovolníci z Dukovan – 13.9. v 15,15 hod.
Důchody - 15. 9. od 10.00 hod. v kanceláři soc. pracovnice
Přátelské sportovní utkání s DpS Kubešova - 14.9. v 9,30 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
Výlet – Pokojovice Zoo Rebeka – 27. 9.
Čaje o čtvrté – 27. 9. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující
o osoby s demencí) v hobby místnosti

Připravujeme v měsíci říjnu.…
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Výlety a vycházky po okolí na přání













Dopolední kluby v hobby a v atriu (podrobnosti na letáčku „Akce v týdnu“)
Odpolední setkávání v TV místnosti (podrobnosti na letáčku „Akce v týdnu“)
Den otevřených dveří- 3. 10. 8,00 – 10,00 hod.
U3V –5. 10., 19. 10. v 10,00 a ve 13,00 hod. ve školící místnosti ve II. patře –
s podrobnostmi vás na požádání seznámí instruktora soc. péče Naďa Hospůdková
Schůzky s obyvateli na patrech -5.10. 8,30 hod. - I.+II. patro, 9,00 hod. III.
patro
Dobrovolníci z Dukovan – 13.9. v 15,15 hod.
Canisterapie - 10.10. v 15,30 hod. na pokojích a OZR
Důchody - 14. 10. od 10.00 hod. v kanceláři soc. pracovnice
Návštěva uživatel z Domovinky – 11.10. v 10,00 hod.
Sportovní hry – 20. 10. od 13 hod. – přátelské setkání s klienty okolních domovů
Kavárnička spojená s oslavou všech, kteří se narodili v měsíci říjnu,
hudba p. Fialová a Švarc 6.10. od 14.30 hod. v atriu domova
Čaje o čtvrté – 25. 10. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby
pečující o osoby s demencí) v hobby místnosti

Mše Církve římsko – katolické
v sobotu 1. 10., 15. 10. a 29. 10. 2016 v 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře
Mše Církve československé husitské
v pondělí 10. 10. 2016 v 15.00 hod.
v pondělí 24. 10. 2016 v 15.00 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře

Ohlédnutí za zářím .....

DpS Kubešova
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 Petanque v zahradě – každé pondělí
 Výlet do cukrárny -1.9.
 Canisterapie každé pondělí v 15.30 hod.
Důchody – 15.9.
 Klub vaření
 Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci
září, 29.9. ve 14.00 hod. Hudba: Melodia
 Přátelské utkání v pétanque na Dps Koutkova- 6.9.
 Kadeřnice
 Dílničky- výroba polštářků, váziček, tvoření ze šišek
 Filmová hodinka – každou středu
 Procvičování paměti
Připravujeme v měsíci říjnu..…
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Každodenní cvičení pro radost i kondici
Tvořivé dílny
Důchody 14.10.
Hudební klub – 5.10. – hrát bude pan Picmaus
Výlety a vycházky po okolí dle přání uživatelů včas upřesníme na
týdenních plakátcích

 Klub vaření a pečení – výroba domácích nudlí – 4.10.
 Kavárnička - spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci
říjnu. Hrát budou Kmochovi sirotci. Datum upřesníme.
 Canisterapie –vždy v pondělí
 Sportovní hry– 20.10. ve 13.00 hod.na Dps Koutkova
 Středeční filmové hodinky
 Posezení imobilních klientů na terase domova – při pěkném počasí

Mše svatá v měsíci říjnu
v úterý 11.10. a 25.10.
ve společenské místnosti ve 2.p.
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž

Příspěvky
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Smolař Véna
Smolař Véna práci hledá,
na telefon marně čeká.
Když na úřad se dostaví,
tak dveře jsou už zavřeny.
Zklamaný se domů vrací,
nemá prachy, nemá práci.
Hladový jde večer spát,
o práci si nechá zdát.
Druhý den větší štěstí měl,
dostal práci tu, co chtěl.
Večer v hospodě se stavil,
s kamarády to oslavil.
Do práce teď denně chodí,
ta práce ho velmi baví.
Všichni se s ním kamarádí,
i ta šéfka si ho chválí.

Jednou v létě vedro bylo,
Véna dostal chuť na pivo.
Ven na pivo si odskočil,
malér velký hned z toho
byl.
Šéfka se to dozvěděla,
výpověď mu ihned dala.
Marně smolař, marně prosí,
šéfka už říct nedala si.
Že to nevzdá to je jistý,
práci sehnat se pokusí.
Na úřad hned zítra zajde,
věří, že zas práci najde.
Mnoho lidí se ho ptalo,
zda to pivo za to stálo.
Smolař raděj o tom mlčí,
přece pověst si nezničí.

Dočekalová Xenie
II. patro

Příspěvky
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Važme si seniorů
Dejme šanci zkušenostem
Stáří bývá považováno, mimo jiné, za věk zralé moudrosti.
Potvrzují to i různé výzkumy z oblasti psychologie. To jen ti mladší
mnohdy nemají pro své rodiče a hlavně prarodiče dostatečné
pochopení.
Někdy nám přijdou příslušníci starší generace trochu pomalí,
zvláště mají-li se rozhodnout nebo zaujmout jednoznačné
stanovisko.
Mezi mladšími lidmi se bohužel občas najdou takoví, jimž
schází společenské a slušné vychování a o „váhavých“ seniorech
se vyjadřují nelichotivě. Přitom se většinou nejedná o senilitu, ani
tak o pomalost způsobenou stárnutím. To jen mozek starších lidí
v sobě nosí tolik informací a životních zkušeností a poznatků, že
musí o každém rozhodnutí déle přemýšlet. Mohli bychom ho
přirovnat k počítači plnému dat.
Těmi všemi se normálně uvažující jedinec musí probrat a
zvážit všechny možnosti. Třeba babička se proto může při koupi
nového televizoru rozhodovat déle než její vnuk, který si myslí, že
když našel na první pohled nejvýhodnější nabídku na internetu, tak
už není nad čím dále přemýšlet.
Važme si našich seniorů, protože si to zaslouží.
E. Škorpík
II. patro

Příspěvky
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Začátkem letošního září jsem byl pozván nastávajícími manžely –

vnučkou Terezkou a Lukášem, abych se zúčastnil jejich svatby. Poděkoval
jsem za pozvání a slíbil, že se obřadu zúčastním. Při řeči jsem se otázal
Terezky, co by si přála za dárek? Odpověď zněla, dědo nic nechci, napiš mi
prosím, básničku. Přislíbil jsem, že napíši.
Svatba se konala 9. září 2016 v Praze. Syn, tatínek nevěsty, pro mě
přijel den před konáním obřadu. Ráno v den konání svatby jsme nastoupili
do auta a jeli k budově, kde se měl konat obřad svatby – k Libeňskému
zámečku Praha v 10 hodin. Nevěstu dovezl tatínek. Před budovou už byli
hosté a fotografka, která nezahálela. Čas svatby byl úředníky celkem
dodržen a byli jsme pozváni do místnosti, kde byl obřad konán. V bývalém
zámku se obřadní síň nachází ve velkém nádherném sále. Obřadu se
zúčastnila rodina novomanželů, jejich kamarádi a známí. Odhadl bych tak
asi přes 50. I zde se fotografka hodně činila. Bylo to krásné, rád budu
vzpomínat.
Po skončení obřadu jsme byli novomanžely pozvání k obědu. Jeli jsme
auty na východ a na kraji Prahy zastavili u hezké výletní restaurace. Už nás
nebylo tolik jako v obřadní síni – jen rodina. Byli jsme pozváni ke stolu, který
se nacházel na balkóně. V čele stolu seděli novomanželé se svými rodiči.
Když ostatní usedli ke stolu, kde byla místa označena jmény, novomanželé
nás uvítali a popřáli dobrou chuť k obědu. Já jsem seděl asi uprostřed stolu,
po uvítání jsem se zvedl a šel novomanželům popřát vstup do nového života
přečtením básně – dárek.

Příspěvky
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Milá Terezko, milý Lukáši!
Tak jako o svatbě jste k sobě milí,
tak buďte stále, abyste dobře žili.
Vždy dělejte jen to, co sami chcete,
nějaké ty chybičky si jistě prominete.
Spokojeně jen tehdy budete žít,
budete-li jeden druhého v úctě mít.
Mějte vždy jeden druhého rád,
zdraví a štěstí Vám k tomu mohu jen přát!
Přání bylo přijato potleskem.
Po pohoštění a výborném obědě v krásném prostředí restaurace, okolí
a povídání s účastníky jsme se rozjeli k domovům, abychom se připravili na
další část oslavy a to na svatební párty, k večeru, na ostrově Císařská louka.
Bylo pěkné počasí a v přírodě se dobře dýchalo. Bylo rovněž pohoštění
v příjemném prostředí zdejší restaurace a také hudba přidala špetku k dobré
náladě a pohodě. Hudba byla moderní (žádné polky a valčíky), ale jen
moderna. Tančili mladí i starší i já jsem se zúčastnil tance, to byla rychlost,
ale rytmus se musel dodržovat. A děda byl vyhlášen nejlepším tanečníkem.
Domů se účastníci roztrousili kolem půlnoci. Novomanželům jsem ještě
pogratuloval.
Další den mě syn odvezl z Prahy domů do Třebíče a já na všechny
akce a krásy, kterých jsem se zúčastnil a viděl, nezapomenu a budu
vzpomínat.
Libeňský zámeček

Císařská louka

Josef Kříž
III. patro

Příspěvky
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… o y řekli lidé?
Vaše i moje generace mají jedno společné. Ať jsme udělali ve
svém životě cokoli, vždy nás provázela věta: co by tomu řekli lidé?
Zajímavé je, že se to týká víc ženského pohlaví než mužského…
A tak jsme od malička napasované do šněrovačky, která se víc a
víc stahuje. Nemůžeme dýchat, volnosti je méně a méně, až jsme
staženy natolik, že se bojíme učinit jakékoliv rozhodnutí či skutek.
Učí nás to sledovat reakce našich blízkých, sousedů, známých a
dokonce i zcela neznámých lidí. Měníme svá rozhodnutí ne díky
odpovědnosti za svůj život, ale na základě věty: co by tomu řekli
lidé!
Sundejme ze sebe šněrovačku, jež brání našemu dýchání.
Udělejme svobodná rozhodnutí, která se sice nemusí líbit našemu
okolí, ale bude to naše volba, naše rozhodnutí a naše
odpovědnost.
Buďme takoví, jací jsme, ne takoví, jaké by nás chtěli mít ostatní..

ZETTEL.

PRANOSTIKY NA MěSÍC ĮÍJEN
 Když MĜsíc v pĜkném a
jasném čase se obnovujeě
tedy jesť k doufání
pĜkné vinobraní.
 Mlhy v įíjnu - snĜhy v
zimĜ.
 Co v įíjnu zimy pįibudeě
v lednu jí opĜt ubude.
 V įíjnu mráz a vĜtry - leden, únor teplý.
 Studený įíjen - zelený leden.
 Mrazy v įíjnu - hezky v lednu; krásný įíjen - studený leden.
 VĜjou-li v įíjnu severní vĜtryě nezdaįí se obilí.
 Jestli sníh napadne toho mĜsíce a kolik dní trvati budeě tak stálá bude
zima.
 SnĜží-li brzy v įíjnuě bude mokrá zima.
 Kolikrát tohoto mĜsíce snĜžíě tolikráte v budoucí zimĜ sníh padati má.
 Spadne-li v įíjnu listíě bude mokrá zima.
 Čím dįíve listí opadneě tím úrodnĜjší pįíští rok.
 Když dlouho listí nespadneě tuhá zima se pįikrade.
 Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
 Když dub hojné ovoce dáváě tak má velká zima a množství snĜhu
býti.
 V įíjnu hodnĜ žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
 Když se táhnou ptáci blízko k staveníě bude tuhá zima.
 V įíjnu mnoho deštůě v prosinci mnoho vĜtrů.
 Kolik dní v įíjnu uplyne do prvého deštĜě po tolik dnů bude i v zimĜ
pršeti.
 Čistý nový MĜsíc v įíjnu slibuje pĜknou vinnou žeň.
 Záįí víno vaįíě a co nedovaįíě įíjen dopeče.
 Záįí víno vaįíě įíjen mačká hrozen.

Přečetli jsme za vás …
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28. říjen 1918 - Den vzniku samostatného Československa
Dne 2Ř. íjna roku 1918 byla na
Václavském náměstí v Praze
oficiálně vyhlášena
samostatnost a pro národy
bývalého Rakousko-Uherska se
začaly psát nové dějiny.
Historické souvislosti

Václavské náměstí 28.10.1918

Většina české společnosti nikdy nep ijala rakousko-uherský stát za svůj.
Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky
ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o
prosazení samostatnosti byla hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká
politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti centrálním
mocnostem" vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek
p íznivců, kte í pod vedení Edvarda Beneše vytvo ili tajnou organizaci Mafie. Svůj
významný podíl měli i p es rozsáhlou cenzuru noviná i, herci a spisovatelé.

28. říjen 1918 - dav u Národního divadla

V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R. Štefánik
pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem
protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých zahraničních
legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1ř17 p i
bitvě u Zborova. České ve ejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku
roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest českých spisovatelů, který v
květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav
Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až p i T íkrálové deklaraci na

Přečetli jsme za vás …
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za osamostatnění
doma i v zahraničí.

Odstraňování německých nápisů

V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek
zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím
zabývala zemská hospodá ská rada pod vedením Antonína Švehly, která se
snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto
krizovou situaci byla vyhlášena na 14. íjna 1918 generální stávka a v městě
Písek byl rozší en leták vyhlašující vznik republiky. Během p evratu byly strhány
symboly mocná ství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo
vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl p idělen
oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů.
Dne 28. íjna 1918 v ranních hodinách p evzali Antonín Švehla a František
Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na
frontu. Následně se rozší ila zpráva o uznání podmínek míru RakouskoUherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o z ízení samostatného
státu.
Do p edsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín,
František Soukup, Antonín Švehla a Ji í St íbrný.

Rozloha První republiky

Dva týdny p ed koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes
označení pro Československo v období od roku 1ř1Ř až do vzniku Mnichovské
dohody v roce 1ř3Ř. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého
Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se
hovo ilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky,
polsky, rusínsky, různými ná ečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.

Zdroj: http://www.radio.cz/cz/static/vznik-ceskoslovenska-28-rijen-1918/

Přečetli jsme za vás …
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Máte chuť na Pangase?

Bohužel stává se obecně známou pravdou, že kvalita
některých potravin, jež jsou nabízeny v českých
supermarketech, je dlouhodobě špatná. Záhadou stejně
nepochopitelnou potom je, proč takové potraviny lidé
vlastně kupují? Některé z nich nám totiž mohou - častěji
než si dokážeme připustit - pocuchat nejen krátkodobý
metabolismus, ale poškodit i zdraví vůbec.
Znáte rybu jménem Pangas? V různých encyklopediích ji najdete pod názvem
Pangasius. Tahle ryba je údajně v poslední době nejprodávanější rybou u nás. To
ale není - vzhledem k původu této "pochoutky" - žádný důvod k radosti.
Možná si mnozí z vás myslí, že jde o rybu mo skou, tedy rybu díky vysokému
obsahu jódu zdraví prospěšnou. To ale není pravda. Pangas je sladkovodní
sumcovitá ryba, pěstovaná s vietnamskou pracovitostí kdekoliv to jde, ale pouze
uměle v pěstírnách na ece Mekong. eka Mekong je ale odpadní stokou Asie ve
které se kumuluje veškerá špína Thajska, Laosu a Vietnamu (to je obecně známá
věc). Ať nám tedy nikdo ne íká, že tohle prost edí není pro pěstování ryb zdraví
nebezpečné. Zde pěstované ryby mohou trpět (a taky obvykle trpí) kožním
parazitem, který se usazuje na jejich žábrách. Tento parazit se likviduje látkou
zvanou malachovitá zeleň a už vůbec není tajemstvím, že tato látka je silně
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karcinogenní. Zdá se tedy, že tato asijská ryba se koupe pouze v desinfekci, aby
se ve stísněném prostoru ochránila proti plísním a parazitům.
Ryba Pangas v teplé vodě rychle dorůstá do jateční velikosti. Je hodně žravá, ale
čím je krmena, zůstává vietnamským tajemstvím. Pokud by jste nevěděli, kde se
pěstuje, potom by asi nejvíc vadilo, že nechutná jako ryba. Je zvláštní, že to
nikomu nevadí, protože ryby p ece jíme proto, že chutnají jako ryby. Pangas ale
takový není. Maso je sice měkké až máslo, nemá kosti, což mnozí považují za
velkou výhodu, ale p iznejme si, že nemá ani žádnou specifickou rybí chuť.
Možná je to způsobeno chemikáliemi, které stojí za jeho p epravou z Asie na
pulty evropských obchodních etězců.
V některých evropských zemích je
prodej této ryby kvůli jejímu původu
a způsobu pěstování zakázaný. V
Česku pochopitelně - jak jinak nikoliv. Pokud se na tuto rybu
podíváme laboratorně, zjistíme, že
výsledky vyživovacích hodnot jsou
nevalné. Ryba v sobě nemá bohužel
vůbec nic. Pangas je prostě klasický
"amaroun" bez chuti, zápachu a
zdraví prospěšných látek. Napadlo
Vás někdy proč se prodává pouze
jak fileta? Celou rybu uvidíte na pultech málokde, takto upravená zamražená a
rozporcovaná k nám cestuje p es půlku světa. Proč asi? Možná je prost edím,
kde se pěstuje, tak zdevastovaná, že je lepší ji nevidět.
O její skutečné kvalitě může leccos napovědět i její cena. Není vůbec drahá. A
pokud vezmete do úvahy, že v Asii, jak známo, témě neexistují kvalitativní normy
pro potraviná skou výrobu, skoro určitě bude lepší a zdraví prospěšnější nap .
treska tmavá či bílá, než z podivného prost edí pocházející Pangasius.
Prostě, pokud člověk neví, nic ne eší, ale co teď? Po ád máte chuť na
Pangasiuse?
Zdroj: časopis Víno a Styl

příspěvek poskytl pan Stanislav Tesař
I. patro
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Historie kostkového cukru.
Víte, kdo se zasloužil o vznik kostky cukru?
Byl to editel dačické rafinérie cukru Jakub
Kryštof Rad ( narozen 13.10.1Ř71 ve
Vídni).Do Dačic p išel Rad z Vídně na ja e
1Ř40, aby se ujal editelského k esla. Hned
započal továrnu modernizovat instalací
novějších strojů a v roce 1842 zavedl ve
výrobě první parní stroj v okolí. Rafinérie za
jeho vedení rostla a dodávala cukr po celé
jižní Moravě, ale také do jižních a východních
Čech či rakouského pohraničí.
Cukr se v té době prodával ve velkých homolích, které se p es svůj
elegantní tvar velmi špatně porcovaly. Jeho manželka Juliana Radová
vedla bohatý společenský život a cukr k čaji či kávě podávala často, až
si jednou p i porcování zranila prst. Se zavázaným prstem došla za
manželem a vyčinila mu, že by mohl vymyslet něco menšího.
editel Rad p emýšlel, až se v roce 1841 zrodil vynález lisu na kostky
cukru. Do 400 čtvercových otvorů mosazné desky ležící na měděné
desce se nasypala cukrová moučka, v lisu se cukr stlačil, kostky se
z kovové desky vytlačily na d evěnou podložku a po dobu 12 hodin
probíhalo sušení. Po usušení byly kostky p ipraveny na balení.
První kostkový cukr dostala Radova manželka několik měsíců po svém
zranění v bedničce s více než 300 kostkami bílé a červené barvy.
Rad si od kostkového cukru sliboval růst rafinérie, požádal tedy o
licenci k jeho výrobě a schválení patentu. Získal ho 23. ledna 1Ř43 a 3.
íjna téhož roku jej prodal rafinérii za 12000 zlatých. Dačická rafinérie
začala dodávat kostky pod názvem čajový cukr nebo také vídenský
kostkový cukr na trh. V balíčku, p ipomínajícím bedničku s čínským
čajem, bylo 250 kostek, měl původní etiketu a stál 1 zlatý a 50 krejcarů
české měny. Kostky byly dvou velikostí – o hraně 1,2 cm a o hraně 1.5
cm.
Situace rafinérie, která stála mimo epa ské oblasti a veškerý cukr
dovážela, se od poloviny 40. let zhoršovala a ani kostkový cukr výrazné
zlepšení nep inesl. V roce 1846 Rad na editelské místo rezignoval a
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odstěhoval se zpět do Vídně. Rafinerie byla po několika letech zcela
uzav ena.
Radovo autorství bylo brzo zapomenuto a za otce kostky cukru byl
považován kdokoliv. Až historik cukrovarnictví R. E. Grottkas v 30.
letech 20. století prokázal autorství Jakuba Kryštofa Rada. Kostka
získala v Dačicích žulový pomník v roce 1řŘ3, pamětní deska byla
odhalena v roce 2003.
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Oso nosti Tře íčska
Oldři h Navrátil
Old ich Navrátil pochází z T ebíče, kde také
studoval gymnázium. Již za st edoškolských
studií jevil zájem o divadlo, nicmén studovat
cht l pedagogickou fakultu. Tento zám r
p ehodnotil na radu jednoho ze svých
pedagogů a nastoupil na brn nskou JAMU,
kterou absolvoval v roce 1976.
Nárust popularity mu p inesla role samolibého
Emila Nádeníčka v dnes již kultovní komedii
JAK SV T P ICHÁZÍ O BÁSNÍKY (1982). Ve
stejné dob si zahrál také jednu z mála vyložen kladných rolí, když
ztvárnil postavu mladého psychologa ve filmu NEÚPLNÉ ZATM NÍ
Ě1řŘ2ě. V této dob také dostával hlavní role v ad televizních
inscenací, které však ne vždy p ekročily dobový prům r ĚPÁNSKÁ
JÍZDA, 1983; NAROZENINY, 1984), za zmínku stojí jeho studie
alkoholika v televizním filmu ZJASN LÁ NOC Ě1řŘ4ě, vracel se natáčet
také do Brna. Na rozdíl od jiných českých herců Navrátil pom rn často
p ijímal nabídky k filmování na Slovensku ĚTICHÁ RADOS , 1řŘ5;
NEMOŽNÁ, 1řŘ7; SEDEM JEDNOU RANOU, 1řŘŘě.
Za zmínku stojí jeho nevelká, ale sympatická role obhájce v seriálu
P ÍTELKYN Z DOMU SMUTKU Ě1řř2ě, pom rn zda ilý byl také
seriálový p epis románu Karla Poláčka BYLO NÁS P T (1994), kde
Navrátil ztvárnil jednu z hlavních rolí otce Bajzy. P ed filmovou kamerou
se Navrátil v posledních letech objevil ve filmech AND L PÁN Ě2005ě
a SLUNEČNÍ STÁT Ě2005ě, v pátém dílu Básníků se také vrátil ke své
dávné roli Nádeníčka ĚJAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NAD JI, 2003ě.
Zatím poslední rolí ve filmu byla postava t locviká e v komedii
RAF ÁCI Ě2006ě.
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Old ich Navrátil je rozvedený a má jednu dceru.
Vztahy jsou pro herce podle jeho vlastních slov napln ním života.
„Pot ebuju mít vedle sebe blízkou bytost,“ p iznal Navrátil. V uplynulých
letech m l v citové oblasti velký pech. Po 24 letech se s ním rozvedla
manželka, zem ela mu matka a p i povodních se utopil jeho milovaný
pes. Hodn smůly na jednoho chlapa.
P ed dv ma lety se to ale zlomilo. Na Nádeníčka z Básníků a otce
Bajzu ze seriálu Bylo nás p t se konečn usmálo št stí. Na plese
trampské osady potkal Moniku. „Ukázalo se, že to s ní chci doklepat až
do konce života,“ p iznal Navrátil. Jen kvůli Monice navlékl herec, který
i v zim chodí v kra asech, dlouhé kalhoty a kravatu. „Dob e si m
prohlédn te, protože v tom m už neuvidíte,“ vyhrožoval novomanžel.
V den D hrál
Po svatb se žádná hostina nekonala. „Mám dnes ješt p edstavení,“
šokoval novomanžel Old ich Navrátil. Čekala ho Klapzubova
jedenáctka, kterou hraje v pražském Divadle Minor. „Pozval jsem pana
profesora Hocha z motolské nemocnice a on jindy nemohl. Je to
pod kování za to, jak se staral o jednu naši blízkou osobu,“ vysv tlil
Navrátil.
Magický termín svatby 11. 11. 2011 si snoubenci nevybrali schváln .
Byl to až do Vánoc jediný den, kdy hojn obsazovaný herec nem l
žádné natáčení. „Vstávám jinak každý den ve 3:30, protože točíme
seriál Sborovna. Jen 11. a 12. listopadu netočím,“ ekl Navrátil.
O po ádnou trachtaci ale rodinu, kolegy a p átele herec p ipravit
rozhodn necht l. Spolu s Monikou pozvali všechny do oblíbené
restaurace na pražském Smíchov , která má otev eno dlouho do noci.
Teprve tam si Old ich se svou novomanželkou konečn p ipili na
š astný život.
Svůj soukromý čas dnes d lí mezi Prahu a rodnou T ebíč, kam se rád
vrací.

Novomanželé
a jejich sv dci
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Nehty Ěplíseň, rýhy, lámavost nehtůě - byliny,
bylinky, babské rady, olej, koupel, tinktura
Nehty jsou zrohovatělé destičky
na hřbetní straně konečků prstů.
Stav nehtů, jejich tvar, velikost,
strukturální vzhled, barva atd.
velmi přesně odráží zdravotní
stav člověka a rovněž se na nich
mohou projevovat varovná znamení možných zdravotních potíží
v budoucnosti. Porušené nehty ukazují tedy na nerovnováhu ve
vašem organismu, na niž se lze při léčbě zaměřit.
OSV DČENÝ TIP: Plísně nehtů (onychomykózy) se zbavíte tak, že
velmi jemně nastrouhaný česnek přiložíte na místo, kde se nachází
plíseň nehtu. Celý prst obvažte náplastí nebo kouskem obvazu a
nehte působit asi hodinu nebo déle. Totéž opakujte vždy s novým
česnekem po několik dní. Nehet se bude uzdravovat a s odrůstáním
se již plíseň nehtu nebude šířit. Platí, že všechny plísn nesnáší
silice z česneku. Ty je zabíjí.

Domácí léčba nemocí nehtů
Režimová opatření a doporučení, nejčast jší příčiny
nemocí nehtů






Namodralé nehty Ěnehtové lůžkoě, hlavně u malíčku a palce,
upozorňují na srdeční nedostatečnost. Stará medicína se vždy
řídila stavem nehtů, kdy nehty upozorňovaly na problémy v těle.
Rýhy na nehtech jsou známkou nedostatku hořčíku a železa. U
některých starších pacientů mohou naznačovat srdeční
nedostatečnost, především v důsledku nevhodného jídla hodně tučného a kořeněného. Hlavní zdroje železa jsou otruby,
sezamová semena, sušené meruňky a jehněčí maso.
Lámavost nehtů prozrazuje, že vašemu tělu chybí zinek. Bývá to
problém často u žen, které dlouhodobě užívají antikoncepci.
Hlavní zdroje zinku jsou obilné kličky, včelí pyl, dýňová semena a
ústřice.
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Nehty odlupující se v šupinkách upozorňují na nedostatek
křemíku v těle. Křemík má spojitost se srdcem, podílí se totiž na
snižování rizika srdečních onemocnění. Nejvíce je křemík v
lidském těle zastoupen v aortě, průdušnicích a plicích. Hlavní
zdroj křemíku jsou cibule, červená řepa, vojtěška, přeslička,
pšenice špalda, oves, proso a ječmen.

Tinktura


Zán ty nehtového lůžka jsou většinou infekčního původu a
upozorňují na slabost močového měchýře, proto v těchto
případech dobře pomáhá tinktura z lichořeřišnice. Zakoupíte ji ve
speciálních obchodech s bylinkami a užívejte ji vnitřně alespoň 2
měsíce. Pak si udělejte na 1 měsíc přestávku a dvouměsíční kúru
znovu zopakujte. Záněty se rády vracejí, proto léčba musí být
dlouhodobá.

Koupele










Při zán tech nehtových lůžek provádějte koupele rukou nebo
nohou v odvaru slézu. Nejvhodnější je divoce rostoucí sléz.
Potom můžete nehtová lůžka potřít měsíčkovou mastí. Do 5 lžic
oleje dejte 1 lžíci nakrájených listů lichořeřišnice nebo
jmelí bílého. Povařte 4 minuty a nechte 10 minut vyluhovat. Do
oleje pak nehty namočte nebo ho vmasírujte do nehtových lůžek.
Plíseň nehtů nejlépe vyženete horkým octem (co snesete), do
kterého namočíte prsty. Pak je opláchněte a natřete nelity olejem.
Aplikujte 3x týdně.
Na zpevn ní a pružnost nehtů pomáhají koupele v odvaru z
řepíku lékařského. Hrst sušeného řepíku vařte 5 minut ve 250 ml
vody, 10 minut vyluhujte a potom sceďte.
Na pevnost nehtů je příznivý lněný olej, kterým denně masírujte
nehty nebo nehty ponořte na pár minut do teplého oleje.
Křehkým lámavým nehtům pomáhá potírání čerstvou šťávou z
cibule kuchyňské. Na nehty aplikujte mast z lichořeřišnice větší
nebo také tinkturu. Nehty si umývejte ve vodě s hypermangamen
(růžový roztok).

Zdroj:
http://www.bylinkyprovsechny.cz/nemoci/ruzne-nemoci/921-nehty-plisen-ryhy-lamavost-byliny-bylinky-babskerady-olej-koupel-tinktura
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Hlasivky, chrapot, ztráta hlasu - byliny, bylinky,
babské rady, kloktadla, obklady, inhalace
Hlasivky se nacházejí v hrtanu a slouží k tvorbě hlasu. Jsou
tvořeny dvěma napjatými vazy, které fungující jako struny
rozechvívané proudícím vzduchem. Výška hlasu je řízena
okolními svaly, které mění napětí vazů. Nejčastější příčinou
chrapotu nebo dočasné ztráty hlasu je: nachlazení, těžké
chrápání v noci, fyzická námaha hlasivek - dlouhodobé mluvení,
řvaní, neustálé působení suchého vzduchu, obrna hlasivek.

Domácí léčba hlasivek
Režimová opatření a
doporučení:






Vyhýbejte se studeným až
ledovým jídlům a nápojům.
Zvlhčujte vzduch v prostředí, ve
kterém žijete.
Vyhýbejte se průvanům a klimatizaci, to je úplný jed na hlasivky.
Pokud je venku studené počasí nebo mrzne a fouká vítr, chraňte
se vhodnou šálou přes krk a ústa.
Kloktejte jodovou tinkturou, kterou zakoupíte v lékárně.

Kloktadla na chrapot a ztrátu hlasu





Smíchejte 5 g listů šalvěje lékařské, 10 g listu máty peprné a 10 g
květu měsíčku lékařského: udělejte směs, přelijte 1 l vroucí vody
a nechte vyluhovat do zchladnutí asi na 40 °C, potom sceďte,
přidejte 2 čajové lžičky medu, dejte do termosky, kloktejte a
popíjejte během dne. Používejte asi 4 dny.
Vařte asi 10 minut 10 g řepíku lékařského v 0,5 l vody. Odvarem
kloktejte při namožených hlasivkách a chrapotu.
Přelijte 2 lžičky slézu okrouhlolistého 200 ml vroucí vody, 10
minut vyluhujte a sceďte. Čajem kloktejte několikrát za den.
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Obklady na nemocné hlasivky




Na noc si uvařte opět nálev ze slézu okrouhlolistého a
zamíchejte do něho ječnou mouku, aby vznikla kaše. Kaši přiložte
na noc na krk ve formě obkladu. Na plátno dejte kaši, přiložte na
krk a převažte šátkem.
Do másla zamíchejte nať ze sporýše lékařského rozdrcenou na
prášek, naneste v silné vrstvě na krk a převažte na noc plátnem.

Inhalace při chrapotu a ztrát hlasu


Inhalujte ústy páru z vařeného řepíku lékařského. Do půl litru
vroucí vody dejte 2 lžíce sušeného řepíku, převařte a pak nad
parou inhalujte. Nejúčinnější je inhalace ráno po probuzení.

Zdroj: http://www.bylinkyprovsechny.cz/nemoci/ruzne-nemoci/888-hlasivky-chrapot-ztrata-hlasu-byliny-bylinky-babskerady-kloktadla-obklady-inhalace
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Švestky a jejich tajemství
Kdysi ordinoval ve Lnářích u
Kasejovic jeden lékař. Jmenoval se
Taraba. Tento lékař předepisoval
na všechno možné švestky ve
všech možných podobách. Lidé se
mu posmívali, že léčí švestkami.
Jak se ale mýlili, jsem zjistil až
nyní!!!
Sušené švestky a jejich účinky na naše zdraví
Rádi mlsáte? Co takhle do našeho jídelníčku zařadit sušené švestky.
Jsou sladké, takže mohou nahradit různé, ne příliš zdravé bonbóny
a jiné sladkosti. Navíc mají velmi zajímavé pozitivní účinky na naše
zdraví. Můžeme je i jako pamlsek podávat našim dětem a budeme
vědět, že jim neuškodí.
Obsahují velké množství vlákniny a tím pročišťují náš trávicí systém
a hradí vstřebávání cholesterolu. Díky vysokému obsahu pektinů
získává pocit sytosti, a proto sušené švestky mohou nahradit i různé
léčivé prostředky doporučované na hubnutí. Rozhodně jsou lepší
než nějaké prostředky, které prodávají třeba v lékárnách, nebo si je
můžeme objednat pomocí internetu a někdy nejsou ani účinné, nebo
spíše nesplní svůj účel.
Umí nasytit výrazně lépe než čokoláda. Pektiny také zpomalují
vstřebávání cukrů a díky tomu naše tělo spaluje mnohem více tuků.
Určitě nikomu neuškodí, když si pár sušených švestek zařadíme do
našeho jídelníčku.
Mají také nemalé množství draslíku, a proto se doporučují lidem,
kteří mají problém s vysokým tlakem. Minerály ve švestkách
prospívají také našim ledvinám a játrům.
Sušené švestky by také měly jíst ženy, které prochází menopauzou.
Doporučuje se denně přibližně deset, ale pokud máme chuť,
můžeme si dopřát i více. Výrazně zlepšuje stav kostí a tím pádem
nás může chránit před osteoporózou. K rizikovým skupinám patří i
muži po pětašedesátce.
Švestky obsahují vlákninu, tuky, bílkoviny a sacharidy. Z minerálů
obsahují nejvíce draslík, fosfor, vápník, sodík, chlór a železo.
Obsahují také vitamín B, vitamín C, vitamín E a vitamín A.
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Některé účinky sušených švestek můžeme vychutnat i v tekuté
podobě. Můžeme si udělat osvěžující nápoj, který vás během
teplých dnů, nejen osvěží, ale také pomůže našemu trávení.
Budeme potřebovat:
Čtvrt kila sušených švestek, které zalijeme dvěma sklenicemi
studené vody a odložíme na dvě hodiny. Potom je i s tekutinou
přelijeme do hrnce, přidáme další vodu, celkem by měl být objem
dva litry. Přidáme kousek celé skořice, trochu spařené a umyté
pomerančové a citronové kůry a několik hřebíčků. Nápoj povaříme
20 – 30 minut a před podáváním vychladíme. Je možné ho přisladit
medem, ale nemusíme. To záleží na každém, jakou má chuť. Ale
hlavně jsou velmi zdravé.
Bomba na řídnoucí kosti:
Nejpřátelštější ovoce pro kosti
Výzkum vedl dr. Bahramu Arjmandi, který byl z výsledků svého
výzkumu nadšený. "Sušené švestky jsou nejvíce přátelské ovoce
pro kosti, které jsem v posledních desetiletích viděl. Jsou řešením
přírody pro udržení dobrého zdraví kostí. V průběhu své kariéry jsem
otestoval mnoho ovoce, včetně fíků, datlí, jahod, rozinek, ale žádné
se nepřibližuje vlivu sušených švestek na hustotu kostí, "uvedl po
skončení výzkumu odborník.
Obsahují množství vitamínů a minerálů Švestky jsou proto skvělou
volbou pro ty, kteří mají více než 40, ale i pro všechny ostatní.
Co všechno obsahují?
• jsou zásobárnou vitaminu C
• obsahují komplex vitaminů skupiny B
• najdete v nich i vitamin A
• obsahují antioxidanty - vitamin E, selen
• obsahují i antokyanin, který chrání srdce
• jsou zásobárnou mnoha minerálů: vápníku, draslíku, železa,
fosforu, mědi, manganu, zinku, zda jódu
• najdete v nich i prospěšnou vlákninu
Zhubněte se švestkami
Švestky mají sílu čistit organismus, díky čemuž jej zbavují nejen
toxinů, ale i nahromaděného tuku. A to díky tomu, že v důsledku
svých účinků i přes své kalorické hodnotě omezují ukládání tuku do
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podkožních zásob. Kromě toho dokážou skvěle zasytit a zlepšují i
stav pokožky, vlasů a nehtů.
Kdy si je ještě dopřát?
Švestky vám pomohou, i pokud vás trápí:
• anémie
• slabší paměť
• zlepšují svalovou kondici
• udržují srdce zdravé, chrání před infarktem a mrtvicí
• chrání před rakovinou
• snižují cholesterol v krvi
• zlepšují hojení ran
• upravují stav cukru v krvi, jsou prevencí před vznikem cukrovky
• působí projímavě - pomáhají ulevit od zácpy
• mají antibakteriální účinky
Stačí 100 gramů denně
Na to, abyste si zajistili tělu celou řadu všech výživných látek a
prospěšných účinků, které toto ovoce obsahuje stačí, abyste si dali
100 g sušených švestek denně. To znamená, že postačí, když sníte
10 - 12 kousků za den. Pokud máte slabší žaludek, nebo jiné
problémy s trávením, dejte si alespoň poloviční dávku. Sušené
ovoce však obsahuje kyselinu šťavelovou, takže při konzumaci by
měli být opatrní lidé trpící problémy se žlučníkem a ledvinami.
Pomoci mohou i při mírných depresích, protože pomáhají uvolňovat
hormony dobré nálady - endorfiny.
Další využití švestek
Je zaručeně známé, že sušené švestky se doporučují při chronické
zácpě jako přírodní projímadlo, protože jsou velmi bohaté na
vlákninu. Při dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici, při změně
prostředí, při zvýšeném psychickém vypětí nebo stresu by se
švestky měly v jídelníčku objevovat téměř pravidelně. Stanou se tak
zárukou toho, že nenastanou žádné potíže s naším zdravím.
Dokonce se také uvádí, že lidé, kteří se rádi opalují a zároveň jedí
častěji sušené švestky, mají méně vrásek.
příspěvek poskytl pan Stanislav Tesař
I. patro
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Mladík dobíhá autobus a nedoběhne. Zastaví ho děda a povídá mu:
„Pamatuj si, mladíku, že za autobusem, tramvají a ženskou
se neběhá, pįijdou samy nebo můžeš počkat na další.“
Jede princ lesem a najednou vidí na cestě ležet velice spoįe oděnou krásnou
vílu. Tak tam tak na ni civí a všiml si, že na ni pěkně praží slunce. Tak ji
zastínil velkou větví a kouká na ni dál. Najednou se víla probudí a įíká:
„Protože’s byl na mě tak hodný, splním ti tįi pįání.“
Princ se na ni podívá a įíká:
„Budu mít jenom jedno pįání, ale tįikrát.“
Chlápek ná nádraží osloví slečnu, táhnoucí těžký kufr.
„Slečno, nebolí vás z toho rukař“
„Ano,“ odpoví slečna v očekávání galantní pomoci.
„Tak proč si to nepįechytneteř“
Karel dělal pilotní zkoušky a kámoši se ho ptají:
„Tak jaké to bylo, těžkéř“
„Kdepak, jenom mě naštval jeden grafolog.“
„Co įíkalř“
„Ale, prej podle rukopisu jsem násilník, grobián a rváč.“
„A cos mu įekř“
„Co byř Rozbil jsem mu hubu!“
Člověk vydrží víc než zvíįe.
Ale žena vydrží víc než člověk.
Vědec praví pįed novináįi:
„V téhle zkumavce jsou chromozómy mužské, a v téhle kádince
jsou chromozómy ženské. Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou.
Dobrá: „Když nalijeme obsah zkumavky do kádinky, vznikne život.“
Špatná: „Dnes to nepůjde, protože kádinku bolí hlava!“
Zjistil jsem, jak nejlépe naučit moji ženu opatrněji įídit auto.
Įekl jsem jí, že kdyby se někdy stala účastnicí nehody,
tak v novinách napíšou její skutečný věk.
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V říjnu oslaví své narozeniny:
paní Kubová Věra
pan Hanáček Josef, Ing.
paní Sola ová Jaroslava, PhDr.
paní Sterová Zdenka
paní Kaňovská Marie
paní Pokorná Marie
pan Fiala Miroslav
paní Špinarová Marie
paní Vondráková Božena
paní Šoukalová Marie
paní Čtveráčková Květuše
pan Novotný František
paní Vyskočilová Marie

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme novou obyvatelku:
paní ezáčovou Vítězslavu

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila:
paní Blahová Alenka
paní Ferdová Marie
paní Rousková Oldřiška
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V říjnu oslaví své narozeniny:
pan Havelka Petr
paní Votavová Marie

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

Vítáme nové obyvatele:
paní Uhlířovou Boženu
paní Rymešovou Emílii
pana Vrbku Jana

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
paní Beranovská Albertina
paní Vorlíčková Helena
pan Pekárek Jiří
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Nříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší.
Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
JaJan Werich

ERI
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost.
Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
Richard Aldington

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že
my můžeme někoho milovat.
Paul Claudel

Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírání stálo za to.
Miguel De Cervantes

Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty.
Miguel Ángel Asturias

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom co děláme.
Thomas Alva Edison
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