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Ohlédnutí za dubnem…

DpS Koutkova
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Výlety a vycházky po okolí - Trnava, koniklece – 10. 4.
Dopolední kluby v hobby a v atriu
Odpolední setkávání v TV místnosti
Dobrovolníci 12.4.
Beseda – p. Trojan s pejsky – 12. 4.
U3V

4. 4., 11.4., 18.4, 25. 4.

Canisterapie 9. 4., 23. 4.
Důchody 16.4. v kanceláři soc. pracovnic
Jarní bál - 17.4. hudba: Černí baroni, předtančení z Rudíkova, Babulky

Připravujeme v měsíci květnu
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Výlety a vycházky po okolí na přání (dle počasí)
Dopolední kluby v hobby a v atriu
Odpolední setkávání v TV místnosti
Opékání špekáčků v zahradě u bufetu – 3.5. od 14.30 hod.
harmonika+ kytara
 Dobrovolníci 10.5. v 15.15 hod.









U3V

2. 5., 9.5., 23.5. v 10.00 a ve 13.00 hod. ve školící místnosti

Autorské čtení poháky – p. Špačková, 14. 5. v 13.30 hod.
Důchody 15. 5. v kanceláři soc. pracovnic
Navštíví nás Domovinka – 16. 5. v 10.00 hod.
Canisterapie 21. 5. od 15.00 hod. na pokojích a OZR
Výbor obyvatel – 21. 5. v 9.00 hod.
Májová pobožnost – 7.5., 10.5. ve 14.30 hod., další termíny upřesníme
na týdenních letáčcích

Mše Církve římsko – katolické
v sobotu 12. 5. v 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře

Ohlédnutí za dubnem.…

DpS Kubešova
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Filmové hodinky - vždy ve středu
Procházky v okolí domova
Důchody - 16.4.
Tvoření - výroba čarodějnice
Páteční BINGO
Přesazování květin s vozíčkáři
Sportovní hry
Sázení muškátů na terasu
Paměťové hrátky
Cvičení pro zdravou kondici
Čarodějnická kavárnička – hráli Kmocháčci – 26.4.

Připravujeme v měsíci květnu…

DpS Kubešova
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Canisterapie - vždy v pondělí
Vystoupení dětí ZŠ Světlo – ke svátku maminek -10.5. v 10.00
Cvičení pro radost
Procvičování paměti
Hudební klub
Kadeřnice -7.5.
Posezení na terase
Procházky po okolí
Výlet do cukrárny- datum upřesníme dle počasí
Důchody - 15.5.
Filmové hodinky - vždy ve středu
Petanque
Kavárnička s gratulací narozeným v květnu -hrají
Kmocháčci-dle počasí v zahradě – 30.5.
Individuální činnosti imobilních klientů
Tvořivé dílny
Harmonika s paní Jakubovou- datum upřesníme.

Mše svatá v měsíci květnu
v úterý 9.5. a 22.5 . ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve druhém patře
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž

Příspěvky
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Nakupuji, i když na to nemám
Dodnes se zamýšlím nad článkem, kde píše maminka o svých třech
dětech a je mně jí velice líto.
Mimo jiné píše, že pochází s manželem ze skromných poměrů.
Rodiče jim dali do vínku preference hodnot, jako je vzdělání, společenské
zásady, kulturní poznávání, cestování po republice. Tedy žádné lelkování,
poléhání, lenošení nebo zírání na televizi či do počítače do pozdních
hodin.
Dále píše, že takovou výchovu dostali jejich tři potomci. Smutno je
nám z našich dětí.
Syn je sice šetrný, ale úspory však utrácí za nesmyslný přepych.
Dělá mu velice dobře, když se předvádí v autě za milion, o dovolené jezdí
na druhý konec světa a oblečení si pořizuje výhradně jen v Londýně.
Nutno ale vědět, že si na to vydělá.
Naprosto odlišně si vedou dvě vdané dcery. Není pomalu měsíce,
aby nepřišly k rodičům škemrat o peníze. Jedna půjčku občas vrátí, druhá
ji má na věčnou oplátku. Jejich domácnosti se topí v dluzích. Je zbytečné
jim zdůrazňovat, aby nakupovaly jen nač mají peníze. Přesvědčují nás, že
dnes mají dluhy všichni. Pořizují si stále nové věci, které vůbec
nepotřebují. Nakupují si vše, co vidí v novinách i poslední technické
novinky.
Maminka byla šokovaná v „SUPERMARKETU“, kdy dcera házela do
vozíku vše, co jí padlo do oka (všelijaké pochutiny, drahé krémy, zbytečné
ošacení, gumové pantofle, protože měly hezký obrázek).Výprava
k zajištění potravin na víkend se zvrhla v nakupovací orgie za 3000 Kč. Na
výtku matky zněla odpověď – já netroškařím.
Děvčata dospělá, ale jako dospělá se vůbec nechovají, píše smutná
maminka.

Co mladí dnes nevědí
Dříve jsme se dívali do kapitalistické ciziny a záviděli množství,
sortiment, módnost i krásu nabízeného zboží. Toužili jsme žít také ve
společnosti, kde je všechno dosažitelné, stačí mít jen dost peněz.
Okouzlena vnějším efektem, většina z nás nestudovala zvyky tamních
obyvatel. Při bližším ohledání by totiž zjistili, že i ti bohatí obrátí každý
groš, nakupují plánovitě a každou investici si dobře rozmyslí.
Potraviny neberou na kila, ale na gramy. Někdy se zdá, že jejich
finanční opatrnost hraničí až se skrblictvím. U těchto rodin pak nevidíte
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exekutory. Někdy při pohledu na jejich košíky nás popadne úzkost a
panika, že se blíží válka nebo hladomor.

Jaký jsem typ já?
Člověk, který nakupuje se dělí na řadu druhů a tak přemýšlejte, k jakému
typu se blížíte vy.
Nakupující estet – řídí se jen vnějším vzhledem zboží a snadno se chytí
do pasti. Nachytá se na krásné obaly.
Výběrový nákupčí – zboží obchází, obhlíží, hodnotí a volí. Je obětí
širokého sortimentu.
Nákupčí hromadič – den bez nákupu je pro něho ztracený. Řídí se
heslem: pořizuj stále nové věci a neuvažuj, zda je potřebuješ.
Nákupčí problémový – osobnost podléhající laciným reklamám a letákům
i nákupům kamarádů. Je to kořist obchodních řetězců.
Nákupčí z potěšení – denně se dětinsky raduje z pořízení každé nové
věci. Je to zajatec konzumu.
Nákupčí plánovač – uvážlivý, pomalý, prohlíží, ohmatává, očichá. Vede
knihu vydání a raduje se z úspor.
Nákupčí štvanec – pronásleduje ho idea, že musí oběhat všechny krámy,
čímž ztratí hodně času, podléhá tlaku konzumní společnosti.
Každá doba měla svá pokušení, ale z té dnešní musí mít v pekle velikou
radost.

E. Škorpík
II. patro
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Vyprávěj..
Příběh, který mi byl vyprávěn, stál u zrození naší klientky.
Sklepením se šířil strach. Na pytlích, kusech oblečení a hadrů a někde i na
holé kamenné podlaze se tísnila asi padesátka unavených obyvatel Zastávky
– malého městečka u Brna. Byly zde převážně ženy a děti a jen několik málo
starců. Sklep se nacházel pod jedním z větších domů ve městě. Sklepení bylo
hluboko pod zemí a říkalo se, že z něj vedou podzemní cesty až na nedaleký
hrad Veveří. Ale pokud tomu tak bylo, byly dávno zasypány.
I přes silné zdi sem doléhal rachot zvenčí. To byly zvuky těžkých bojů 2.
světové války. Němci se zuřivě snažili ubránit své pozice proti postupující
ruské armádě. Bojovalo se doslova o každý dům.
Marie ležela na provizorním lůžku z dek a hadrů. Ruce měla položené na
vzedmutém břiše. Cítila pod nimi pohyby a také návaly bolesti, které ji nutily
zalapat po dechu. Dítě chtělo ven, bez ohledu na situaci. Aby nekřičela
bolestí, stiskla mezi zuby smotek látky. Nechtěla ještě víc vyděsit děti, které
se krčily u svých matek.
Neznámá mladá žena jí otírala z čela pot. Druhá, která se jí představila jako
Danuše, ji držela za ruku a radila: „Ještě netlač.. je to tvé první dítě?“
Marie zavrtěla hlavou. Její syn se krčil v protilehlém koutě a jen ji vyděšeně
pozoroval. „Tamhle je Jeník, budu mít druhé.“
„A muž? Taky bojuje?“ Marie přikývla, vzápětí se vzepjala bolestí.
Ženy se po sobě podívaly. Je čas, dítě chce ven. Následující dvě hodiny byly
plné bolesti, sténání a obě ženy se snažily pomoct, jak jen to šlo. A pak se
ozvalo nesmělé zakňourání, které přerostlo v rozzlobený křik. Holčička,
narozená v temném sklepení za zvuku válečného běsnění, byla maličká, ale
plná života. Marie byla naprosto vyčerpaná.
„Jeníku“, oslovila syna. „ Pojď přivítat sestřičku.“ Klučina se váhavě přiblížil
k malému uzlíčku. Prohlížel si pomačkaný rudý obličejík a užasl, když na něj
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děvčátko náhle upřelo modrá očka. Vztáhl ruku a prstem ji jemně přejel přes
drobnou ručku. A jako by na to čekala, sevřela mu prst v dlani a pevně
držela. Na chlapcově uplakané ušmudlané tvářičce se objevil široký úsměv,
v tu chvíli si sestřička navždy získala jeho srdce.
Marie odpočívala. Při zakňourání malé Marušky (jak si ji pojmenovala),
přiložila dítě k prsu. Maruška zuřivě tahala a sála, ale najednou se jí
zkrabatila tvářička a rozplakala se. Marie stiskla druhé ňadro, ale ani z něj nic
neteklo. Z šoku a bolesti přišla o mléko. Žena konejšila hladové dítě, až ho
ukolébala ke spánku. Marie se rozhlédla sklepením. Byli zde zavřeni již
několik dní, ztratili pojem o čase, stěží věděli, kdy je den a noc. Zásoby
docházely, to málo nechávali dětem a nemocným. Marie si uvědomovala,
jaké nebezpečí hrozí Marušce. Pokud co nejdříve nedostane mléko,
nepřežije. Zavolala na Danuši. „Musím nahoru, sehnat mléko. Jsme nedaleko
statku, třeba tam zůstal ještě nějaký dobytek. Dohlédneš na dceru a Jeníka,
prosím?“
Danuše chtěla něco namítnout, ale pak jen kývla. Sama měla tři děti a
věděla, že by pro ně i život nasadila. Pomohla Marii na nohy a zavinula ji do
svého teplého šátku. Udělala ji na čelo křížek. “Pomáhej ti pánbůh.“
Marie se ohlédla na spící děti a pomalu se vydala ke vchodu. Po porodu byla
celá bolavá a stále trochu krvácela. Žena před ní nadzvedla závoru, nechala
Marii vyklouznout ven a opět zavřela.
Venku byla tma, ale hvězdy poskytly Marii světlo, aby se mohla zorientovat.
Městečko bylo k nepoznání. Marie zděšeně hleděla na zkázu kolem sebe.
Většina domů byla zbořena, všude se válely trosky. Zdálo se, že nikde není
ani živáčka, i střelba a vzdálené dunění umlklo. Marie se přikrčila a
odhodlaně vyrazila kupředu. Přebíhala od jedné hromady trosek ke druhé,
skrývala se za kusy trámů a sutě a pomalu postupovala. Ozval se výbuch.
Žena se bleskově vrhla za hromadu sutě. Srdce jí bušilo jako o závod,
v podbřišku tepala bolest. Čekala dlouho, až nastalo úplné ticho, teprve pak
se odhodlala pokračovat v cestě. Ruce i nohy měla rozedřené od sutě a
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ostrého kamení. Stranou městečka zahlédla ohradu a za ním cíl své cesty –
statek. Ohrada byla poničená, ale dům se zdál být v pořádku. Dorazila
k němu a zděšením zalapala po dechu. Z domu stála pouze přední stěna se
štítem. Zbytek domu byl v troskách. Všude se válely kusy dřeva, polámané
židle, rozsekaný příborník a změť střepů. Dům zřejmě dostal přímý zásah.
Marie sklopila oči a vyslala tichou modlitbu za jeho obyvatele. Obešla
obytnou část a vešla do dvora. Oddechla si. Stodola se zdála neporušená.
Marie opatrně otevřela těžká vrata. Vevnitř bylo tma, ale teplo, provoněné
pachem dobytka. Všimla si, že u dveří je lampa a rozsvítila ji. Nemusela se
bát, stodola byla bez oken. Přistoupila ke kravám. Ve žlabu měly prázdno.
Marii bylo zvířat líto a tak naplnila žlaby až po okraj. Krávy začaly spokojeně
přežvykovat. Na protilehlé stěně stály nahrubo opracované police, plné
kbelíků, hrnců, džbánů a bandasek různých velikostí. Marie si vybrala kbelík
a dvě bandasky, jednu menší, druhou objemnější. Nadojila tolik, aby zaplnila
obě nádoby. Menší si provazem přivázala přímo na tělo, druhou vzala do
rukou. Zhasila lampu a nechala ji položenou u dveří. Opatrně otevřela vrata,
vyklouzla ven a zavřela za sebou. Těžkou bandasku svírala oběma rukama.
Před očima měla děti ve sklepě, kterým mléko pomůže přečkat nějakou
dobu.
Bylo ticho. Klouzala od jedné hromady ke druhé, bandasku poponášela. Byla
asi v půlce cesty, když zaslechla těžké kroky. I s bandaskou bleskově vklouzla
pod vyvrácené dveře na hromadě suti. Vyděšeně sledovala skupinku tří
německých vojáků se zbraněmi připravenými ke střelbě. Procházeli těsně
kolem ní, nemluvili, slyšela jejich dech, cítila pot nemytých těl. Zabořila
obličej do sukně, aby muži neslyšeli její přerývané dýchání.
Ještě dlouho potom, co vojáci zmizeli, seděla skrčená a vystrašená a
neodvážila se ani hnout. Když si byla naprosto jistá, že jsou pryč, opatrně
vykoukla. Sebrala odvahu a pustila se dál. Cíl už měla v dohledu, když se
kolem ní spustilo peklo. Kulomety štěkaly, tmu řezaly záblesky ze zbraní a
v dálce slyšela výbuchy granátů. To už Mariiny nervy vypověděly a ona se
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bezhlavě vrhla kupředu, bandasku táhla za sebou. Vletěla do domu a po
schodech dolů do sklepení. Zabušila na dveře: “Pusťte mě, prosím.“
Za dveřmi se ozval šramot a pak už ji i s bandaskou vtáhly něčí ruce dovnitř.
V tu chvíli k ní přiběhl Jeník a zabořil obličej do její sukně. Marie klesla na
kolena a objímala ho jako o život. Ženy mezitím nedočkavě odkryly víko
z bandasky a propukly v jásot. Objímaly Marii a uznale ji klepaly po ramenou.
Marie mezitím odvázala menší bandasku z těla. Vzala děťátko do náruče,
namočila do mléka čistý smotek látky a teplá tekutina stékala přímo do
Maruščiny pusinky. Ta začala spokojeně sát.
Lidé zůstali ve sklepě ještě dvaadvacet dlouhých hodin, než se zvenčí ozvalo
volání: Válka skončila, lidi, je po válce!

Svatava Zettelmannová
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Jaro
Přišlo jaro a s ním i lepší nálada. Když se ráno
probudíme a svítí na nás sluníčko a za oknem
zpívají ptáci, je nám hned líp. Přešly velikonoce,
každá žena byla vyšlehána, aby neuschla.
V hale stojí dosud dva slamění panáci – zajíček
a zaječí holčička- výrobky uživatelů domova,
které vykouzlí každému, kdo jde kolem, úsměv
na tváři.
Také příroda se probouzí. V zahradě rozkvetly desítky pampelišek a první
tulipány. I šeříky pěkně kvetou a voní do dálky.
Oslavili jsme také čarodějnice. Každá žena se přestrojila dle své představy.
Bylo to veselé.
A je tady máj – lásky čas. Proto se na nikoho nemračme, mějme se rádi..

Paní Jana Jungwirthová
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ČARODĚJNICKÁ KAVÁRNIČKA
Vstup do netradičně vyzdobené jídelny každého návštěvníka přiměl
k úžasu. Obyčejná jídelna se mávnutím čarodějnického koutku,
proměnila v čarovnou sluj. Sváteční stůl zdobily svíce, které vyrobili
naši klienti. Mezi nimi se plazil stříbřitý had, nikomu ale hrůzu
nenaháněl.

Ze stropu visely pytloviny, na kterých se šplhali velicí pavouci.
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A v koutě vše pobaveně sledovala čarodějnice.

Na čarodějnický bál přiletěly také čarodějnice Kazimíra, Bludimíra a
čekatelky čarodějnice Hadice a Drobek. Vše přísným okem střežila
čarodějnice Slavomíra.
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Také z řad klientů vzešly půvabné čarodějné bytosti, nakonec po masce
sáhlo dvanáct dam.

Ale největší překvapení přišlo v podobě dětí, kterým masky velmi slušely.
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Děti společně s klienty tancovaly a soutěžily v trefování do balonků.
A nakonec byly odměněny tři nejhezčí čarodějnice.

Příspěvky
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Pálení čarodějnic je pohanským svátkem
z dob inkvizice
Když se řekne 30. duben, každý se hned začne těšit na večerní rejdění a na volno
druhý den. Málokdo už ale ví, že takzvané "pálení čarodějnic" je původem pohanský
svátek, který přešel na lidový zvyk a tradici českých vesnic.

Filipojakubská noc je nocí, kdy prý zlé síly dokázaly vládnout ještě větší magickou
silou než jindy. Přisuzuje se to úplňku, který v tomto období vychází.
Právě za jasné noci se totiž prý slétaly čarodějnice celého světa. Kdo se chtěl
vyhnout setkání s touto nečistou osobou, měl mít u sebe květ z kapradí, svěcenou
křídu a řadu dalších předmětů. Protože lidé opravdu věřili, že jim v noci před svatým
Filipem a Jakubem nad hlavami poletují čarodějnice na košťatech, začali této noci
říkat noc čarodějnic.
Slet čarodějnic
Čarodějnice se před sabatem, tedy nočním shromážděním čarodějnic, které je
vedeno samotným ďáblem, potíraly magickými mastmi, aby dokázaly na svých
košťatech vzlétnout. Sabat se konal nejčastěji o úplňku přesně o půlnoci, kdy byla
Valpuržina noc, též nazývána také jako Filipojakubská noc. Čarodějnice se scházely
na horách, skalách nebo pustých místech. Na setkání se často měnily v různá
zvířata, například v kozla, vlka, černou kočku nebo mouchu.

Kdo vymyslel …
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Posláním sabatu bylo představit ďáblovi, který setkání předsedal v podobě
polokozla-poločlověka, poslání každé čarodějnice, dát jim nové úkoly, představit
novou členku a udělat s ní případně vstupní rituál. Na sletu všechny účastnice
tancovaly, zpívaly, někdy i nahé, skákaly přes oheň i do něj nebo i rituálně
obětovaly.

Ilustrace sletu čarodějnic na Filipojakubskou noc
Na ochranu před čarodějnicemi se provádělo mnoho praktik, například se stavení
kropilo svěcenou vodou, před vrata se zapichovaly pruty a pichlavé trní, pod drn se
dávalo vejce apod. V Německu především praktikovali pálení ohně na vyvýšených
místech, z čehož se postupem času stalo pálení čarodějnic, kdy mladíci zapalovali
košťata a vyhazovali je do výšky.
Nejhorší období bylo samozřejmě v době Filipojakubské noci, kdy se musela chránit
úroda a dobytek. Čarodějnice totiž při svém přeletu na sraz očarovávaly prosté
vesničany, kteří pak chodili po polích a plundrovali vše, co si poctivě zaseli. Proto se
v ten den začaly pořádat ohně, kdy se pálily právě čarodějnice.
Mají i vlastní zákoník
30. duben je přitom také oslavou začínajícího jara, na některých místech se
dokonce staví májka jako symbol přicházejícího května. Oslavy se konaly přesně
o úplňku, mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Proto začali lidé zároveň věřit, že se v ten samý den slétají čarodějnice. 30. duben
se na základě tolika důvodů stal pohanským svátkem, který se má, jak jinak, slavit
každoročně. Podobný svátek "pálení čarodějnic" jako v České republice se také
slaví na Slovensku, ve Velké Británii, Švédsku, Polsku, Finsku a Německu.

Kdo vymyslel …
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K tomuto nevšednímu svátku vzniká také řada spolků, klubů, které si říkají
čarodějnice a tradičně pořádají srazy. Členkou se však může stát pouze zástupkyně
„rodu Homo megeres obludus,“ osoba odporného exempláře tak otřesného
a smrdutého vzhledu, že se jí štítí i hadi a štíři. Každý takový spolek má také svůj
takzvaný bezpečností řád, zákon, kde je přesně vymezeno, jak se taková
čarodějnice na sletu má chovat.
Federace čarodějnic České republiky uveřejnila Vyhlášku o bezpečnosti létání na
koštěti, kde se například píše v „Článku 1 základního ustanovení § 4) Létání se
povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi
0.89417 promile,“ nebo v „Článku 6 o létání za snížené viditelnosti § 1) Koště musí
být: a) na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima, b) na zádi musí mít
koště odrazku obecně šišatého tvaru.“(www.ceske-tradice.cz)

Zdraví
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Z knih Tomáše Kašpara
Vážení čtenáři mých knížek,
stejně, jako průjem, je nepříjemný i jeho opak zácpa.
Zácpou trpí mnoho lidí. Důsledkem je zanášení těla
toxiny a problémy se střevy, ústící často až v
rakovinu.
Chcete se zbavit zácpy bez užívání chemie?
Jde to. Jak? Použitím následujícího
receptu. Mechanismus působení zatím nebyl vědci
objeven, nicméně v praxi to funguje velmi dobře.
U většiny lidí to nahradí projímadlo.
Recept na projímavý džem:
140 gramů sušených datlí bez pecek (asi 1 šálek)
140 gramů sušených švestek bez pecek (asi 1 šálek)
1 a 1/2 šálku vařící vody.
Datle a švestky nakrájejte na malé kousky. Přidávejte
je k vařící vodě a vařte, dokud směs nezhoustne. Získáte tak asi 20 dávek
o velikosti jedné polévkové lžíce. Dávkování: 1 polévková lžíce denně.
Doporučení: Používejte švestky nesířené.

Jak se zbavit žaludečních vředů?
Měli jste někdy problémy se žaludkem, nebo dvanácterníkem? Vředy bývají
často způsobené silnými stresy.
Níže uvedený recept pomáhá i preventivně:
Doktor Garnet Cheney, profesor medicíny na Lékařské fakultě
Standfordovy university dokázal, že vypití 1 litru čerstvé šťávy ze zelí denně
pomáhá ulevit od bolesti a uzdravuje žaludeční i dvanácterníkové vředy lépe a
rychleji, než standardní léčebné procedury. Při jeho pokusech s pacienty, při
pití čerstvé šťávy ze zelí, žaludeční vředy zmizely během 1/4 průměrné běžné
doby léčení a dvanácterníkové vředy zmizely během 1/3 obvyklé doby.
Zelí pravděpodobně posiluje odolnost výstelky žaludku proti žaludeční
kyselině. G.B. Singh z Ústředního institutu pro výzkum léčiv z indického
Lucknow mikroskopickými fotografiemi doložil, že zelná šťáva posílila účinky
hlenu, které omladily buňky vředů, což vedlo k jejich uzdravení.
Další možnost je, že zelí působí jako antibiotikum - ve zkumavkách zelí ničí
množství různých bakterií, takže zároveň může zničit i bakterii H. pylori,
považovanou za původce vředů.

Zdraví
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Důležité však je, že to funguje.
Recept na proti vředovou zelnou šťávu podle Dr. Cheneyho:
Na odšťavovači vyrobte šťávu z čerstvého, syrového, zeleného zelí.
Pijte asi litr vychlazené šťávy denně. Podle doktora Cheneyho byste měli
výsledky zaznamenat během 3 týdnů. Lepší účinky má zelí jarní a letní.
A nejúčinnější je zelí co nejčerstvější - ideálně hned utržené. Dlouhé
skladování účinnost zelí snižuje.
V každém případě musí být zelí syrové - vaření nebo jiné zpracování ničí
aktivní proti vředové látky v něm obsažené.
Co děláte v chřipkovém období?
Mnoho lidí se nechává očkovat. Mnoho lidí půjde k lékaři a dostanou
antibiotika.
Což je nesmysl, protože chřipku způsobují viry a ne bakterie. Museli by dostat
antivirotika. Nám se osvědčilo používat „Dračí krev“ - Sangre de Drago.
Je to míza ze stromu Drakovník. Výborně pomáhána nachlazení, na střevní
potíže,
na záněty,
na hojení
ran a
mnoho
dalších
potíží.
Když se mojí ženě objeví náznak oparu, ihned si to místo namaže Dračí krví.
Maže ho několikrát denně a opar se vůbec nerozjede. Mně se na kůži udělalo
znaménko, které se začalo zvětšovat. To je nebezpečné. Začal jsem si ho
mazat Dračí krví, pravidelně ráno a večer.
Růst znaménka se zastavil a nakonec úplně zmizelo.
Pomáhá zastavit paradentózu, krvácivost dásní, pomáhá při Crohnově
chorobě a mnoha dalších problémech. Má i protinádorové účinky. Působí proti
zánětům a posiluje imunitní systém. Ničí kožní plísně, pomáhá na bércové
vředy.
Proč může pomáhat?
Protože má silné antibakteriální a antivirové účinky.
V chřipkovém období užívám 5 kapek v troše vody denně a nevím, co to
chřipka je.
Když se zraním (říznu, odřu, kousne mě hmyz…), vyčistím ránu a potom na ni
nanesu Dračí krev. Ta zaschne a vytvoří na ráně ochrannou vrstvu, která
nedovolí, aby se rána zanítila, a rána se rychle hojí.
A co je také skvělé? Je velmi levný.
Dračí krev - Sangre de Drago - se dá kloktat, nanášet na rány, na kůži,
rozmíchat ve vodě a pít. Maximálně je možné pít 20 kapek denně!
Ovšem pozor - kdo není zvyklý, musí k této dávce dojít postupně, postupným
navyšováním dávky.

Zdraví
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Základem dlouhého mládí je dobré trávení.
Mnoha lidem nepomáhá úprava jídelníčku, protože jejich žaludek neprodukuje
dostatečné množství žaludeční kyseliny. To se stává i s přibývajícím věkem.
Důsledkem je nedostatečné trávením bílkovin.
To se projevuje nadýmáním, kručením v břiše, průjmem nebo zácpou (také
nepříjemným zápachem stolice). To proto, že nedostatečně rozložené
bílkoviny vstoupí dále do střev a tam začínají hnít.
Nejhorší ale je, že naše buňky nejsou dostatečně zásobeny aminokyselinami stavebními kameny bílkovin. Tělo pak začne čerpat aminokyseliny ze své
"zásobárny"- z vazivové tkáně.
Důsledkem je mimo jiné tedy i předčasné stárnutí, vrásky,
povadlá kůže atd.
Jde to řešit? Ano.
Když budete mít jídlo bohaté na bílkoviny, vymačkejte půlku citronu do 200 ml
vody a dvě minuty před prvním soustem jídla to vypijte. Můžete použít
místo citronu i lžíci jablečného octa.
Žaludeční sliznice pak díky této stimulaci vyloučí více kyseliny a bílkoviny se
důkladně rozloží na aminokyseliny.
Už po 90 minutách pak dojde k enormnímu
přílivu aminokyselin do tělesných buněk,
zvláště pak do buněk tvořících vazivo.
Čím starší a ochablejší vazivo bylo, tím
silněji reaguje na takovou aminokyselinovou
omlazovací kůru.

Buďte hodně zdrávi.
S úctou

Tomáš Kašpar
lovec faktů a detektiv pravdy o zdraví

známé osobnosti

DpS Kubešova
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Osudy zapomenutých hvězd
Pobočník krále Kazisvěta bojoval ve válce, zběhl k Američanům

Velký herec malých rolí. Asi tak lze vystihnout dráhu Karla Effy, který
dokázal svým něžným hereckým uměním učinit nezapomenutelnou i tu
nejmenší roli. Celý život toužil po velké filmové kariéře, nebylo mu však
přáno. Poté, co zběhl z československé protektorátní armády k
Američanům, musel čelit šikaně komunistů. Byl psychicky zlomený. Jaký je
životní příběh srdcaře, zarytého vlastence a představitele Pancha Kida z
Limonádoveho Joea?
Karel Effa se narodil roku 1922 v Praze. Nebyl počat v manželském svazku,
tudíž prožíval velmi těžké dětství. Sám celý život tvrdil, že byl nechtěné dítě a
během dospívání to velmi intenzivně pociťoval.
Nerad o tom hovořil, ale když jeho maminka zjistila, že je v jiném stavu, chtěla se
ho zbavit. Protože by přišla o práci i o obživu, nezbylo jí než Karla po porodu
odložit k náhradní rodině do Březových Hor u Příbrami, kam ho jezdila
navštěvovat, aniž by tušil, že jde o jeho biologickou matku.
„Dojížděla k nim krásná paní, která ho hladila, nosila mu dárky a jednoho
dne přijela a řekla mu: Já jsem tvoje maminka a pojedeš se mnou do Prahy.
V Karlovi propukl nepopsatelný zmatek,“ vzpomíná na hercovo vyprávění
Ludmila Molínová a dodává: „Celý život pak říkal, že má maminky dvě.“
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Než odjel do Prahy, měl si dokonce v panice do škvíry mezi kameny poblíž jeho
domu schovat míček a jako malý chlapec si slíbit, že se jednou vrátí a znovu ho
najde.
V Praze se mu dle očekávání příliš nelíbilo. Jezdil proto často zpět.

V Princezně se zlatou hvězdou si Effa zahrál pobočníka krále Kazisvěta.

Za 2. světové války sloužil ve vládním protektorátním vojsku v Itálii, odkud
přeběhl k Američanům. Jako mnoho dalších zažil na vlastní kůži smrt
kamaráda. Válečné období ho nadosmrti poznamenalo. Do Československa se
vrátil až při osvobození v roce 1945.
Válka pro něj však měla hlubší smysl. V armádě hrával na kytaru, na trombon a
všechny ostatní bavil svým herectvím a lidovým smyslem pro humor. Po nocích
například parodoval Hitlera. To mu vydrželo i po válce. Stal se z něj díky
tomu velký pan herec. Poté, co opustil armádní umělecký soubor, putoval z
divadla do divadla.
Jako herec se zapsal svým nekompromisním lpěním na textu, který mu byl
zákonem. Kdykoliv se od něj někdo jen lehce odchýlil, Effa nedokázal spontánně
reagovat. Z duše nerad improvizoval. Byl perfekcionista, který chodil na
plac a jeviště vždy dokonale připraven.
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Komunistická šikana
Ve druhé polovině 20. století však zažil kvůli komunismu propad. Jelikož se Effa
coby zarytý vlastenec nebál říci nahlas svůj názor, vysmíval se Rusům a neváhal
svým břitkým humorem dehonestovat třeba i samotného Stalina, dostal
postupem času od komunistů stopku.
Období bez práce jen těžko snášel. V dopise herecké kolegyni Ludmile Molínové
dokonce napsal: „Celá ta dlouhá léta jsem byl v deset dopoledne na zkoušce
– a najednou jsem místo toho koukal do zdi. Přiznám se, že jsem tenkrát
přemýšlel i o tom nejhorším.“

Svůj komediální um začal Effa rozvíjet v americké armádě za druhé světové
války.
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V roce 1979 však přišla spása. Dostal nabídku stát se členem souboru divadla
Semafor. To ho postavilo zpátky na nohy. Cítil pýchu a zároveň velký vděk.
Znovu začal žít.
Nenaplněná touha po velké roli
Celý život toužil po velkých filmových rolích. Dostávalo se mu však pouze
nabídek hrát epizodní či vedlejší postavy. V takovém případě chtěl Karel to, aby
zahrála tato postava důležitou roli alespoň v nějakém dějovém zlomu. Do konce
života svou vysněnou roli nedostal.
Zemřel po těžké a dlouhé nemoci 11. června 1993. Poslední roli sehrál v seriálu
Arabela se vrací, kde ho již diváci nepoznávali.

V Arabele už na Effovi bylo vidět, že není ve formě. Několik měsíců po natáčení
zemřel.

Karel Effa je často veřejností a médii označován jako nejošklivější komik
českého filmu, Ladislav Županič však dokázal jeho charakter vystihnout: „Jak
mu ten Pán Bůh v obličeji moc nepomohl, tak o to měl větší a krásnější
dušičku.“

Přečetli jsme za vás …
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Karel Hynek Mácha
16. listopadu 1810 Praha, Malá Strana – 6. listopadu 1836 Litoměřice)
Karel Hynek Mácha
byl
nejvýznamnějším
romantikem.
Jeho

báseň

Máj

českým

je

jedním

z nejkrásnějších
děl
české
literatury. Spisovatelův otec i bratr
Michal se živili jako mlynáři. Mácha
byl žákem Josefa Jungmanna,
později vystudoval práva a v srpnu
1836 nastoupil jako advokátní
praktikant do kanceláře J.F.Durase
v Litoměřicích. V době pražských
studií hrál divadlo v ochotnické
družině
Josefa
Kajetána
Tylav Kajetánském domě na Malé
Straně. Zde se seznámil s Eleonorou Šomkovou (1817-1891), dcerou
knihaře. S Lori měl nemanželského syna Ludvíka, který se narodil
měsíc před Máchovou smrtí a nedožil se ani jednoho roku.
Mácha se rád toulal po zříceninách českých hradů a často je
kreslil. Z Prahy podnikl dlouhou cestu do Krkonoš a Českého ráje. S
přítelem Strobachem došel pěšky až do Benátek a během svého
pobytu v Litoměřicích si pravidelně odskakoval do Prahy za Lori.
Když pomáhal hasit požár jednoho z litoměřických domů, zřejmě se
napil infikované vody a onemocněl.
Mácha ulehl a jeho stav se rychle zhoršoval. Lékař určil jako příčinu
Máchovy smrti „dávení spojené s průjmem (cholerina)“. Spisovatelův
pohřeb se konal 8.11.1836 v Litoměřicích. Na stejný den byla původně
plánována Máchova svatba s Lori...

Přečetli jsme za vás …
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Máj je

lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836.
Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu.
Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu
1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného
romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.

Historie vzniku
Příběh byl zřejmě inspirován skutečnou událostí: v roce 1774 byl
poblíž Mladé Boleslavi na pahorku zvaném Na
spravedlnosti popraven lámáním v kole Hynek (Ignác) Schiffner, který
zavraždil v Dubé u Doks svého otce. Mácha toto vyprávění zaslechl
o šedesát let později během některého ze svých pobytů u dnešního
Máchova jezera od svého známého, hospodského Týce.
Obávaný vůdce loupežníků Vilém zabil svého soka v lásce, aniž však
věděl, že je to jeho vlastní otec, který ho v dětství vyhnal z domu.
Vězeň Vilém v noci před popravou přemýšlí o svém osudu, loučí se se
životem a vzpomíná na svou milou Jarmilu. Svou vinu odmítá, sám
sebe vidí jako oběť sobeckého, nemilujícího otce. S Vilémem soucítí
též žalářník, zdrcený tím, co mu o sobě Vilém vyprávěl. Po hodinách
plných samomluv, kde vystupuje smrt jako definitivní konec života, je
nešťastný otcovrah brzy ráno odveden na popraviště, doprovázen
modlícím se davem. Uprostřed májové přírody se v slzách loučí
s milovanou zemí. Tomuto příběhu předchází v 1. zpěvu scéna, v níž
Jarmila marně čeká za májového večera na Viléma a dozvídá se o jeho
osudu. V závěrečném zpěvu přichází na místo popravy
poutník Hynek (představující samotného Máchu), kterého zasáhne,
když uvidí kostlivce v kole a ztotožňuje se s Vilémem („…na tváři lehký
smích, hluboký v srdci žal…'“).

Dobová kritika
V době, kdy česká literatura měla plnit především osvětový, výchovný a
vlastenecký účel, nebylo toto dílo pochopeno a přijato. Pozitivněji
byl Máj přijat kritikou německou a polskou.

Přečetli jsme za vás …
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Vydání
Máj je jedna z nejčastěji vydávaných českých knih všech dob, někdy je
označován za nejvydávanější českou knihu vůbec. Údaje o přesném
počtu vydání se občas rozcházejí, také v závislosti na tom, zda do něj
patří vydání v různých výborech. Celkové číslo ale v každém případě
přesahuje 250.
První vydání, jediné, které vyšlo za Máchova života, vydal autor
vlastním nákladem u tiskaře Jana Spurného v dubnu 1836, a to v
celkovém počtu 600 výtisků, ve třech různých cenových skupinách
podle jakosti papíru a celkového vybavení. Do současnosti se těchto
exemplářů v různých knihovnách a sbírkách údajně dochovalo přibližně
osmdesát. V r. 2012 byl jeden výtisk prvního vydání dražen za
vyvolávací cenu 40 000 Kč.
U příležitosti 100. výročí
básníkovy smrti v r. 1936
vyšel Máj celkem osmnáctkrát.
Různá vydání Máje byla
ilustrována a typograficky
připravena desítkami výtvarníků
včetně nejvýznamnějších českých
umělců.

Překlady
Server iliteratura.cz v roce 2011
uvedl, že kromě 9 překladů
německých a 3 anglických
vyšel Máj třikrát francouzsky,
dvakrát italsky, dvakrát polsky,
dvakrát maďarsky, čtyřikrát
slovinsky a třikrát rusky; dále pak
zaznamenal překlad slovenský,

Přečetli jsme za vás …
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bulharský, ukrajinský, španělský, švédský, japonský, bengálský a
hornolužickosrbský.

Ukázka z Máje
Dobovým pravopisem:

Přepis:

Byl pozdnj wečer – prwnj mág –
Wečernj mág – byl lásky čas.
Hrdliččin zwal ku lásce hlas,
Kde borowý zawáněl hág.
O lásce šeptal tichý mech;
Kwětaucj strom lhal lásky žel,
Swau lásku slawjk růži pěl,
Růžinu gewil wonný wzdech.
Gezero hladké w křowjch stinných
Zwučelo temně tagný bol,
Břeh ge obgjmal kol a kol;
A slunce gasná swětů giných
Blaudila blankytnými pásky,
Planaucj tam co slzy lásky.

Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Květoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky,
Planoucí tam co slzy lásky.

DpS Koutkova

Loňské muškáty, co zimu přežily,
úspěšně jsme rozmnožily.

DpS Koutkova
Koniklece v Trnavě na Kobylinci.

Cestou navštívily jsme sestru a rodný dům jedné naší obyvatelky.

DpS Koutkova

Canistarapie se psy pana Trojana.

DpS Koutkova

Vždycky potěší
přítel největší.

DpS Koutkova

Canisterapie

DpS Koutkova
Venku hřiště patanquové, vypadá stále jako nové.
Muži se o ně starají. Zametou, pohrabou..a denně si zahrají.

My ostatní jednou v týdnu, je-li počasí příjemné, také rádi hrajeme.

DpS Koutkova

Do truhlíků hlínu dáme,
potěšení z toho máme,
že si takto pomáháme.

DpS Koutkova

Muškátový květ,
zná snad celý svět.

DpS Koutkova

Opřeme se o „zahrádku“,
vyplejeme každou řádku.

DpS Kubešova

Umíme odpočívat, ale dokážeme i odvést kus práce

DpS Kubešova

Sázíme doma i venku

DpS Kubešova

k

Chystáme se na čarodějnickou kavárničku

DpS Kubešova
Čarodějnice navštívily i klienty na pokojích. Paní Kočí to také moc slušelo

Rekordy, zajímavosti, kuriozity ……
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Největší vodopád na světě

Název dostal podle amerického pilota, hledače zlata a diamantů
Jimmiho Angela, který ho objevil v roce 1935. Vodopád se
jmenuje Salto Ángel avšak nejpoužívanější a oficiálně uznaný
název v jazyce kmene Pemónů je Kerepakupai Vená.
Salto Ángel je vysoký 979 metrů a voda padá nepřerušeným
volným pádem dlouhým 807 metrů. Zbytek výšky tvoří další
menší kaskády. Je to největší vodopád na Zemi a nachází se
ve Venezuele kde padá z hory Auyantepui (Ďáblova hora), na
řece Churún, která se později vlévá do řeky Carrao a ta dále do
řeky Caroní, jež je jedním z velkých přítoků Orinoca.
Proud padající vody není stálý a je ovlivněn množstvím srážek.
V deštivých dnech dokáže zaplavit i deštný prales pod
vodopády a naopak když je sucho, velká část vody se vypaří
dříve než dopadne dolů.
Oblast okolo vodopádu je považována za jednu z nejcennějších
součástí národního parku Canaima.
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Šéf blondýnce: "Váš nástupní plat je 8000 Kč. Časem můžete mít plat
12000 Kč." Blondýnka: "Tak já tedy přijdu raději časem."
"Až si mě vezmeš, můj milý, chci, abys věděl, že s tebou chci vždy
sdílet všechny tvé neúspěchy, prohry, trable, těžkosti a jiná trápení."
vyznává se dívka. "Ale já jsem celkem šťastný muž, nemám žádná
trápení ani problémy." opáčí chlapec. "Taky sis mě ještě nevzal!"
Číšník pozoruje, jak host čistí příbor ubrusem a napomíná ho: "To
nedělejte! Za prvé je příbor čistý. Za druhé, a teď jste ještě zašpinil
ubrus!"
Myslím si, že lidé by měli chodit bosí, protože je to opravdu mnohem
zdravější." "Například já, když se ráno vzbudím obutý, tak mě pak
celý den ukrutně bolí hlava a ještě ke všemu mám hroznou žízeň!!!"
Policajt zastaví blondýnu na ulici a říká: "Slečno, váš pes nemá košík!"
"Ale my nejdeme nakupovat." "Promiňte, to jsem nevěděl."
Zastaví celník na hranici auto a řekne řidiči, ať si vystoupí. Celník
prohledá auto a vytáhne sáček s nějakým bílým práškem. Ochutná a
ptá se řidiče: "Heroin?" A řidič odpoví: "Ne. Jed na krysy."
„Pepíčku, skloňuj slovo chléb." „Kdo, co? - Chléb." „S kým, s čím? - Se
salámem." „Komu, čemu? - Mně."
"Děti jsou nevděčné," stěžoval si nešťastný otec. "Dal jsem syna
vystudovat na lékaře a víte, jak se mi teď odvděčil?" "Zakázal mi pít,
a dokonce i kouřit!"
Ptá se máma Pepíčka: "Proč krmíš slepice čokoládou?" On odpoví:
"Aby mi snesly kindrvejce."
"Jirko, ty si neumíš představit, jak horoucí je má láska k tobě!" "Ale
ano, všímám si toho už delší dobu. Od té doby, co se známe, tají moje
úspory jako sníh na jarním slunci…"

Kronika událostí

DpS Koutkova
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V květnu oslaví své narozeniny:
pan Kříž Josef
paní Skálová Marie
pan Suchánek Miroslav
pan Přepechal Jiří
paní Řezáčová Bohumila
paní Nováková Jana
paní Baštářová Marie
paní Josífová Libuše
paní Kuchaříková Jarmila
paní Čech Karel
pan Stloukal Zdeněk

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:

pan Konečný Josef
paní Číhalová Marie
pan Veselý Josef
pan Mach Eduard
paní Dzurňáková Marie

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustily:

pan Chomoutský Bohumil
paní Kubíčková Miluše
pan Malec František, Ing.

Kronika událostí

DpS Kubešova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V květnu oslaví své narozeniny:
Paní Ludmila Bláhová
paní Melanie Felklová
pan Alois Svoboda
paní Helena Pacnerová
paní Božena Stráská
paní Božena Tvrdá
pan Jan Šimeček

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:
Pana Josefa Foltýna
Paní Vlastu Krškovou

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
Paní Kazdová Božena
Pan Chytka Jan

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

 Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny
stíny padnou za tebe….
 Politika je akrobacie, při níž se rovnováha udržuje tím,
že se hlásá opak toho, co se dělá. Maurice


Odborníka pokaždé dopálí, když laika napadne něco,
co by odborníka jaktěživ nenapadlo. J. E. Steinbeck



Budete-li se tvrdě věnovat své práci, vyděláte si na
živobytí, ale jestliže budete pracovat tvrdě na sobě,
vyděláte si celé jmění. Rohn Jim

 Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí
nejen pohár vína. Keller Gotfried


Životní moudrostí je, když se v každém období života
dopouštíme jen takových omylů, které jsou v souladu
s věkem. Pablo Picasso



Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě
vytáhne z louže. Karel Poláček



Jedině příroda ví, co chce - nikdy nežertuje a nikdy
nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Goethe

Koutkova - Kubešova
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