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Ohlédnutí za lednem…

DpS Koutkova
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Dopolední kluby v hobby a v atriu
Odpolední setkávání v TV místnosti
U3V Třebíč 3. 1., 17. 1. a 31. 1. v 10.00 a ve 13.00 hod.
Turnaj o ceny - Ruské kuželky – 4. 1.
Srdce na dlani – Jihlava – 5. 1.
Canisterapie na pokojích a OZR – 15. 1.
Promítání s pí. Mrvkovou – 10. 1. a 24. 1.
Dobrovolníci 11. 1. v 15.15 hod. (každý druhý čtvrtek v měsíci)
Důchody 15. 1. v kanceláři soc. pracovnic

Kavárnička – 18. 1. od 14.30 hod. v atriu - oslava všech obyvatel našeho
domova, kteří se narodili v měsíci lednu – hudba Víceňanka
 Volby – 12. 1. a 26. 1.
 Beseda o přírodě a zvířatech – 29. 1.

Připravujeme v měsíci únoru
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 Dopolední kluby v hobby a v atriu
 Odpolední setkávání v TV místnosti
 U3V Třebíč 14. 2. a 28. 2. v 10.00 a ve 13.00 hod.
ve školící místnosti ve II. patře
 Canisterapie na pokojích a OZR – 5. 2. od 15 hod.
 Promítání s pí. Mrvkovou – 7. 2., 12. 2. a 21. 2.

 Dobrovolníci 9. 2. v 15.30 hod.
 Plesová kavárnička spojená s oslavou všech, kteří se narodili v měsíci
ÚNORU; hudba ČERNÍ BARONI, taneční vystoupení – Bajdyš
9.2. od 16.00 hod. v atriu domova

 Důchody 15. 2. v kanceláři soc. pracovnic
 Kouzelník p. Vildomec – 20. 2. ve 13 30 hod.
 Hudební vystoupení skupiny Šafářanka – 27. 2. ve 13.30 hod.
Mše Církve římsko – katolické
v sobotu 10.2. a 24.2 ve 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře
Mše Církve československé husitské
v pondělí 6.2. v 15.00 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře

Ohlédnutí za lednem.…
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Kadeřnice – 2.1.
Turnaj v kuželkách na DpS Koutkova – 4.1.
Filmové hodinky - vždy ve středu
Procházky v okolí domova
Tvoření
Vystoupení kapely- plnění přání p. Robotky – 11.1.
Prezidentské volby – 12.1.
Páteční BINGO
Plesová kavárnička s volbou nejsympatičtějšího
pravnoučete-25.1. – hráli Kmocháčci
Sportovní hry
Paměťové hrátky
Cvičení pro zdravou kondici
Beseda o přírodě –29.1.

Připravujeme v měsíci únoru…
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 Canisterapie - vždy v pondělí
 Cvičení pro radost
 Procvičování paměti
 Důchody - 15.2.
 Filmové hodinky - vždy ve středu
 Kouzelnické představení – 20.2. v 9.30 hodin
 Petanque
 Masopustní kavárnička s gratulací všem narozeným
v únoru– hrají Kmocháčci,22.2.
 Vystoupení oblíbené Šafářanky – 27.2. v 9.30 hodin
 Individuální činnosti imobilních klientů
 Tvořivé dílny
 Pečeme, vaříme
 Kadeřnice – upřesníme

Mše svatá v měsíci únoru
v úterý 13.2 .a 27.2 . ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve druhém patře
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž

Příspěvky
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Roztančené děti.
Plesová kavárnička, která se konala ve čtvrtek na našem domově Kubešova, se
od těch předchozích značně lišila.
Ve spolupráci s klienty jsme oslovili jejich děti i vnoučata. Cílem bylo propojit
generaci prababiček a pradědečků s pravnoučátky. Již jen předpona pra
naznačuje, o jak značný věkový rozdíl se jedná.

A tak se ve vyzdobeném sále představilo osm děvčátek ve věku od sedmi
měsíců do deseti let. A jako by se všechny domluvily, malé slečny se oblékly do
princeznovských a vílích šatů a přitahovaly oči všech zúčastněných.

Příspěvky
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Jako překvapení a pro vyvolání úsměvu se dostavila i tři „falešná“ vnoučata
(pracovnice domova) se svoji babičkou.

Ve vlastnoručně vyrobených kostýmech se s batůžky na zádech a plyšáky
v náručí zařadily mezi princezničky.
Děti zazpívaly, říkaly básničky a desetiletá Adélka, držitelka medaile v
gymnastice, krásně zatančila.

Příspěvky
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A pak si všichni společně zatančili „káčátko“. Malé děti se vůbec neostýchaly,
nakrucovaly se a byly rozzářené jako vánoční stromeček. Kmochovi sirotci
krásně a citlivě doprovázeli celé vystoupení a bylo vidět, že i oni se dobře baví.
Máme radost, že se celá akce povedla. Naši senioři v tu chvíli omládli a děti jako
by se snažily dát ze sebe co nejvíc..
Zettelmannová

Příspěvky
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Každý z nás má mysl plnou vzpomínek a příběhů, ať už je sám prožil, nebo
je zná z vyprávění svých blízkých.
Dnes si můžete přečíst příběh mé maminky, ale věřím, že ty další příběhy
už budou od vás. Můžete je napsat sami nebo vyprávět aktivizační
pracovnici a ta příběh dá do psané podoby. Jména autorů uvádět
nebudeme, není potřeba. Jen budeme navzájem sdílet příběhy, které píše
sám život.

Vyprávěj...
Tento příběh mi vyprávěla moje maminka, která jej zažila na vlastní kůži.
Byl duben roku 1944. Všude zuřila válka. Tady v Sudetech byl poměrně klid.
Liduška se narodila druhá nejmladší z osmi dětí a za měsíc jí mělo být sedm let.
Dvorce, kde vyrůstala, byly malá vesnička nedaleko Vítkova. Válka se tady
projevovala spíše hladem, chudobou a strachem.
Nálet zažili obyvatelé jen jednou, vzdáleně, kdy slyšeli dopadat bomby na 20 km
vzdálené Odry.
Ženy obdělávaly malá políčka, protože jejich muži byli ve válce, zůstaly jen děti
a starci. Jako oko v hlavě opatrovali všichni krávy a kozy, které jim pomáhaly
živit houfy dětí.
Liduščina maminka Marie (moje babička), se uměla ohánět odjakživa. Už ve 14
letech šla sloužit k nejbohatšímu sedlákovi. Starala se o domácnost i
hospodářství, zvlášť ráda měla domácí zvířata. Byla do práce jako vítr, však si ji
sedlák nemohl vynachválit. Když jí bylo 15 let, jednou se nečekaně kráva ohnala
rohem a trefila Marii rovnou do oka. V té době se s úrazy žádné cavyky
nedělaly, ani na to nebyly peníze a tak o oko přišla. Nosila od té doby přes
prázdný důlek černou pásku, aby neděsila lidi. Člověk by myslel, že zanevře na
zvířata i na lidi. Ale Mariino srdce bylo plné lásky. Dobytek dál milovala, v 17 se
provdala a měla 12 dětí. Čtyři nebožátka umřely, než začaly chodit, ale těch
zbývajících osm se mělo čile k světu. A když si časem pořídili i krávu Andělku a
kozu Bělku, byla spokojená se svým životem.
A přišla válka.. Manžela odvedli a Marie se musela sama postarat o hladové
krky.
Ten den začal jako všechny předtím. Ve 4 hodiny vstala, opatřila krávu i kozu,
zatopila ve starých kamnech, připravila dětem cikorku a nakrájela chléb. Mléko
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ne, to musela schovat na prodej. Vzbudila děti a s radostí i trochou obav se
dívala jak jim chutná. Pak rozdělila úkoly. Ti starší měli doma nasekat dříví,
mladší vyvést krávu na pastvu. Ona měla jít na nedaleké políčko, které bylo
třeba okopat a připravit. Venku bylo ještě mrazivo. Děti spolu s Liduškou zavedly
Andělku na nedalekou louku, kde už se zelenala první tráva. Andělka se
spokojeně pásla, děti pobíhaly, honily se a smály. Vyrušil je podivný zvuk. Chvíli
jim trvalo, než rozpoznaly, co hluk způsobuje. A to už se objevily první těžké
bombardéry, letěly nízko nad zemí a mířily nad louku. Děti dostaly strach,
panikařily, chytily Andělku a snažily se ji odvést pryč. Poplašená kráva se
vzpouzela a s vypoulenýma očima je táhla na druhou stranu. To už ale od
vesnice běžela na pomoc dětem Marie. Teď tu stáli všichni uprostřed louky se
vzpouzející se krávou a kolem nich hvízdaly bomby. Nebylo kam se schovat,
nikde keř, ani strom. Marie klesla na kolena, objala děti a snažila se je chránit
vlastním tělem. Najednou ucítila teplo a jemný tlak. Nevěřícně se dívala na
Andělku, která místo aby utekla, klesla k zemi a opatrně, aby je nezalehla,
zaštítila je svým tělem.
Za několik minut bylo po všem. Jak rychle letadla přiletěla, tak nečekaně byla
pryč, jen krátery po nich zůstaly.
Marie zvedla hlavu a zkontrolovala pohledem, zda se dětem něco nestalo.
Tvářičky měly sice ušpiněné a uslzené a ruce si tiskly k uším, jak byly ohluchlé,
ale byly v pořádku. A Andělka? Ta se zvedla ze země, zabučela a utrhla si
nejbližší trs trávy, jako by se nic nestalo.
Marie od té doby říkala, že kravička nedostala své jméno nadarmo, že je
opravdu jejich anděl strážný. A s úsměvem dodala: jedna kráva mi oko vzala,
druhá život zachránila..
Nikdo se už nikdy nedozvěděl, proč padaly bomby na louku, kde kromě dětí a
krávy nic jiného nebylo.
Zettelmannová

Příspěvky
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TĚLOCVIK NÁS NEBAVÍ, ŘÍKAJÍ DĚTI
Za mých mladých let bývala tělesná výchova nejoblíbenějším
předmětem. Teď velmi často straší školáky a samotné učitele. Běhat,
skákat, šplhat? Kdepak, lepší je mít OMLUVENKY. Z dětí se pomalu
stávají leniví knedlíci a odborníci vyzývají rodiče: „ Začněte se s nimi
trochu hýbat“ Mám s tím osobní zkušenosti u mé vnučky.

T. G. MASARYK ŠEL PŘÍKLADEM
Když zastupitelé obce Přibyslavice rozhodli v roce 1928 o výstavbě
nové školní budově, požádali o písemný souhlas prezidenta T. G.
Masaryka, aby nová škola „nesla“ jeho jméno.
Odpověď byla kladná za předpokladu, že při škole bude i tělocvična.
Dodnes je plně využívána a slouží nejen školákům, ale i gymnastům,
sportovním klubům aj. Prezident velmi podporoval tělovýchovu, sám
aktivně cvičil, jezdil na koni, pohyboval se.

NAŘÍZENÍ Z ROKU 1869
Již za Rakouska – Uherska, na počátku roku 1869 rozhodlo
MOCNÁŘSTVÍ zákonem naložit na bedra školáků čtení psaní a „počtů“
také mluvnici, přírodozpyt, zeměpis, dějepis, kreslení, zpěv, ruční práce
ženské a tělocvik. Ovšem POZOR, tehdy býval povinný výhradně pro
chlapce, kdežto dívky sportovaly pouze nepovinně, tedy vůbec.
Uplynulo téměř 150 let a školáci jako by se chtěli vrátit do 19. Století.
Podle zveřejněných statistik se nechává přibližně 15% žáků osvobodit
z tělocviku.

POHYBOVÁ AKTIVITA KLESÁ
Pohybová aktivita u českých školáků v posledních letech povážlivě
klesá. A čím jsou starší, tím se hýbají méně. Pan doktor Dvořáček, který
bydlí od našeho domova asi 150 m mně několikrát zdůrazňoval:
„Nejlepším lékem je pohyb“. A sám v pokročilém věku ujde denně několik
kilometrů. Auto používá minimálně. Ne všem starším lidem je umožněno
chodit, ale pohybovat se lze i na vozíčku.

Příspěvky
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DĚTI ZAKOPNOU I O VLASTNÍ NOHY
A jaké jsou aktuální dlouhodobé studie? Z jedenáctiletých českých
školáků se jich pravidelně hýbe téměř 40%, z třináctiletých už jen 20%. A
z patnáctiletých sportuje jen desetina.
Někteří učitelé jsou z toho stavu tak zoufalí, že raději přestávají tělocvik
učit.
Zvláště děvčata se vymlouvají, nechtějí se ani hnout, chybějí jim svaly,
nic je nebaví.
Jedna pí. učitelka říká: „Nechci už sledovat studenty, kteří zakopávají o
vlastní nohy při obyčejném běhu, neumí chytit balon a při rychlejším
pohybu si ublíží“ a tak jsem raději ze školství odešla.

SVALY CHYBĚJÍ A KLOUBY BOLÍ
Dnes mají žáci jiné preference. Tělocvik patří mezi nejméně oblíbené
předměty. Nesportují, mají kila navíc. Nadváha přináší problémy. Děti mají
špatnou nožní klenbu, trpí klouby na nohách, častá jsou vybočení páteře,
protože je ochablé nohy neudrží.
Před 40 lety se školáci denně hýbali průměrně 4 hodiny, kolem roku
1995 – 3 hodiny a teď 45 minut za den.
A my starší vzpomínáte? Celá vesnice žila od dětí až po dospělé. Děti
si hrály kdykoliv a kdekoliv. Pohyb, to byla radost.

ZÁKLAD LEŽÍ V RODINĚ
„Základ leží v rodině“. Není nutné, abychom se snažili vychovat doma
nového Jágra, Rosického nebo Špotákovou. Úplně postačí, když se
přirozený pohyb stane součástí každého dne. Rodiče musí dětem vysvětlit,
že kdo se nehýbe, bude nemocný. Pohyb znamená život.

E. Škorpík
II. patro

Příspěvky
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Ztráta důvěry
Každý z nás věřil, že ten, který za nás – občany vezme do rukou
svých věci veřejné, bude nezištně jednat v zájmu demokracie. Máme
však u nás demokracii? Demokracie je přeci služba lidu, poctivá
služba lidu. V demokracii by v čele státu měli stát lidé nezištně
pracující pro národ. Být mu vzorem a to po všech stránkách. Máme
v orgánech nás zastupující takové lidi?
Ve slušných demokraciích se na první místo klade čest a morálka.
Morálku mají kázat kněží a ne politici. Občan věřil, že když půjde o
dobrou věc, tak že si strany nebudou dělat schválnosti a dokáží se
shodnout. Proč tolik ješitností v naší politice? Občan také věřil, že i
v soukromém životě budou naši politici čestní a nebudou předvádět
špatné vzory.
Občan také doufal, že mu budou vládnout lidé moudří, obdařeni
nejen vzděláním, ale i trochou selského rozumu. Ten tu však není
patrný nikde. A co lichvářské úroky? Co korupce, ledabylé
zákonodárství a bezzubé soudnictví? Jak je možné, že po několika
letech soudního řízení, soudce navrhuje trest odnětí svobody a státní
zástupce, na podnět obhájce obžalovaného trest zruší z důvodu, že
došlo k omylu.
Místo zákulisních piklů a dalších machinací, by moudrý politik
hledal souznění s národem, s národem ne s nacionalismem! Dalo by
se toho vyjmenovat mnoho a mnoho, co občan vidí a politik odtažený
od skutečného života nevidí, nebo vidět nechce?
A národ dokáže rozlišit dobré od zlého. Jenže když vidí, že tu
místo demokracie – tedy pořádku a mravnosti vládne bohapustá
anarchie, ztrácí důvěru. Je přesvědčen, že politici mají o občana
zájem pouze před volbami.
Josef Kříž
III. patro
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Každý z nás má mysl plnou vzpomínek a příběhů, ať už je sám prožil, nebo
je zná z vyprávění svých blízkých.
Dnes si můžete přečíst příběh mé maminky, ale věřím, že ty další příběhy
už budou od vás. Můžete je napsat sami nebo vyprávět aktivizační
pracovnici a ta příběh dá do psané podoby. Jména autorů uvádět
nebudeme, není potřeba. Jen budeme navzájem sdílet příběhy, které píše
sám život.

Vyprávěj...
Tento příběh mi vyprávěla moje maminka, která jej zažila na vlastní kůži.
Byl duben roku 1944. Všude zuřila válka. Tady v Sudetech byl poměrně klid.
Liduška se narodila druhá nejmladší z osmi dětí a za měsíc jí mělo být sedm let.
Dvorce, kde vyrůstala, byly malá vesnička nedaleko Vítkova. Válka se tady
projevovala spíše hladem, chudobou a strachem.
Nálet zažili obyvatelé jen jednou, vzdáleně, kdy slyšeli dopadat bomby na 20 km
vzdálené Odry.
Ženy obdělávaly malá políčka, protože jejich muži byli ve válce, zůstaly jen děti
a starci. Jako oko v hlavě opatrovali všichni krávy a kozy, které jim pomáhaly
živit houfy dětí.
Liduščina maminka Marie (moje babička), se uměla ohánět odjakživa. Už ve 14
letech šla sloužit k nejbohatšímu sedlákovi. Starala se o domácnost i
hospodářství, zvlášť ráda měla domácí zvířata. Byla do práce jako vítr, však si ji
sedlák nemohl vynachválit. Když jí bylo 15 let, jednou se nečekaně kráva ohnala
rohem a trefila Marii rovnou do oka. V té době se s úrazy žádné cavyky
nedělaly, ani na to nebyly peníze a tak o oko přišla. Nosila od té doby přes
prázdný důlek černou pásku, aby neděsila lidi. Člověk by myslel, že zanevře na
zvířata i na lidi. Ale Mariino srdce bylo plné lásky. Dobytek dál milovala, v 17 se
provdala a měla 12 dětí. Čtyři nebožátka umřely, než začaly chodit, ale těch
zbývajících osm se mělo čile k světu. A když si časem pořídili i krávu Andělku a
kozu Bělku, byla spokojená se svým životem.
A přišla válka.. Manžela odvedli a Marie se musela sama postarat o hladové
krky.
Ten den začal jako všechny předtím. Ve 4 hodiny vstala, opatřila krávu i kozu,
zatopila ve starých kamnech, připravila dětem cikorku a nakrájela chléb. Mléko
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ne, to musela schovat na prodej. Vzbudila děti a s radostí i trochou obav se
dívala jak jim chutná. Pak rozdělila úkoly. Ti starší měli doma nasekat dříví,
mladší vyvést krávu na pastvu. Ona měla jít na nedaleké políčko, které bylo
třeba okopat a připravit. Venku bylo ještě mrazivo. Děti spolu s Liduškou zavedly
Andělku na nedalekou louku, kde už se zelenala první tráva. Andělka se
spokojeně pásla, děti pobíhaly, honily se a smály. Vyrušil je podivný zvuk. Chvíli
jim trvalo, než rozpoznaly, co hluk způsobuje. A to už se objevily první těžké
bombardéry, letěly nízko nad zemí a mířily nad louku. Děti dostaly strach,
panikařily, chytily Andělku a snažily se ji odvést pryč. Poplašená kráva se
vzpouzela a s vypoulenýma očima je táhla na druhou stranu. To už ale od
vesnice běžela na pomoc dětem Marie. Teď tu stáli všichni uprostřed louky se
vzpouzející se krávou a kolem nich hvízdaly bomby. Nebylo kam se schovat,
nikde keř, ani strom. Marie klesla na kolena, objala děti a snažila se je chránit
vlastním tělem. Najednou ucítila teplo a jemný tlak. Nevěřícně se dívala na
Andělku, která místo aby utekla, klesla k zemi a opatrně, aby je nezalehla,
zaštítila je svým tělem.
Za několik minut bylo po všem. Jak rychle letadla přiletěla, tak nečekaně byla
pryč, jen krátery po nich zůstaly.
Marie zvedla hlavu a zkontrolovala pohledem, zda se dětem něco nestalo.
Tvářičky měly sice ušpiněné a uslzené a ruce si tiskly k uším, jak byly ohluchlé,
ale byly v pořádku. A Andělka? Ta se zvedla ze země, zabučela a utrhla si
nejbližší trs trávy, jako by se nic nestalo.
Marie od té doby říkala, že kravička nedostala své jméno nadarmo, že je
opravdu jejich anděl strážný. A s úsměvem dodala: jedna kráva mi oko vzala,
druhá život zachránila..
Nikdo se už nikdy nedozvěděl, proč padaly bomby na louku, kde kromě dětí a
krávy nic jiného nebylo.
Zettelmannová

Kdo vymyslel …
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Od vaší svatby utekla již spousta let, napadlo vás někdy, jaká je historie svateb?

Historie svateb

Základním úkolem manželství bylo mít děti, spojit a rozmnožit majetek, zajistit
bezpečí pro rodinu nebo i celý kmen. I společenské postavení ve vyšších vrstvách
bylo důležité, proto spojení silných a vlivných rodin bylo velmi žádoucí. Už ve
starověku bylo tedy manželství zcela běžné. Svatbě předcházelo dání svolení rodičů
anebo opatrovníků. Ti také rozhodovali o všech finančních podmínkách sňatku.
Svatby se uzavíraly bez zvláštních ceremonií. Ženich si prostě odvedl svou ženu do
svého domu, chýše či stanu a ohlásil to všem. Tím byl jejich vztah považován za
manželství. Následné oslavy však bývaly velmi bujaré a veselé už tehdy.
S příchodem náboženství, zejména křesťanství, byly vesměs svatební obřady
církevní. Ve středověku byl tento sňatek považován za posvátný a nezrušitelný.
Velkým rozdílem však bylo, oproti dnešním svatbám, že mladí lidé neměli možnost
sami si zvolit svého partnera. To rodiče vše domlouvali a hlavním cílem bylo spojit
majetky. Zcela běžně se o nevěstě dohadovali otec nevěsty a otec ženicha
společně s ženichem jako na trhu. Dokonce vznikaly smlouvy, kde se přesně psalo,
jaké věno přinese nevěsta a co v manželství bude všechno zastávat. Tento zvyk
přetrvával až do 19. století. Pokud se dívka neprovdala, většinou odcházela do
kláštera. Pro rodinu bývala dcera, která se nevdala ostudou.
Až později se samotnému obřadu dával větší důraz a přípravy na svatbu zabraly
mnohdy i mnoho týdnů. Svatbou žila většinou celá vesnice. Ženy připravovali jídlo a
šaty pro nevěstu. Šaty byly, pokud to finance rodiny dovolovaly, velmi zdobené a
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bohaté. To jsou svatby, kde se objevují družičky a tradice, které se mnohdy někde
dodržují dodnes.
První bílé dlouhé svatební šaty si na své svatbě
oblékla královna Viktorie v roce 1840 a tak
začíná tradice, kterou následují všechny nevěsty
skoro na celém světě. Bílé šaty symbolizují
čistotu a panenství. Dokonce i prstýnky, které si
dnešní snoubenci při obřadu vyměňují, znali již
staří Egypťané. Chudé páry si prstýnky vyráběli
ze dřeva, kostí, kovu či si je pletli z trávy. Opět
postupem času byl prstýnek a jeho cena
ukázkou movitosti rodiny.
Rozdíl mezi dnešními páry a páry třeba
začátkem 19. století je obrovský. Dnes si asi
nedovedeme představit, že by nám rodiče
přivedli muže a oznámili, že to bude váš manžel
po zbytek života.
Teprve obecní zákoník z roku 1811 dovoloval uzavírat i civilní manželství. Do té
doby existovaly pouze sňatky církevní. Tyto civilní sňatky už byly uzavírány před
svědky a zapisovatelem, podobně jako to známe my v současnosti. Od roku 1950
se směly uzavírat sňatky pouze na národním výboru. To byla poválečná léta.
Mnohdy nevzhledná budova národního výboru byla po několik desetiletí jediným
místem, kde se dalo vdát. Církevní obřady byly jen velkou výjimkou. A ještě
začátkem 90. let 20. století si musely páry své ano říci na národním výboru i v
případě, že požadovaly církevní sňatek.
Od sametové revoluce se mnohé změnilo. Od roku 2007 se u nás mohou dokonce
konat i obřady pro páry stejného pohlaví - registrované partnerství. Dnešní páry si
mohou vybírat z nesčetně míst i variant a splnit si tak sen o skvělé svatbě podle
vlastních představ.
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Historie svatebních zvyků
V minulosti měla družba významnou obřadní funkci, dnes se tato úloha přesunula
na svatební svědky a je to většinou člověk určený k obveselování ostatních, proto je
dobré volit někoho blízkého, ale zároveň vtipného, výřečného a organizačně
schopného. Družičky se měly v minulosti co nejvíce podobat nevěstě a tímto
způsobem měly zmást zlé duchy, aby nepoznaly, která z dívek je nevěsta a nemohli
nad ní „páchat zlé moci“. Často se jednalo o mladé dívky, panny, z rodiny nevěsty
nebo alespoň ze stejné vesnice. Dnes družičky nejčastěji zdobí auta, svatebčany a
starají se o zábavu hostů. Často se jedná o malé děti, pro které je tato funkce
hlavně zábavou. Dříve se ovšem nošení závoje nevěstám nekonalo.
Tradice, která zůstává zachována, nebo jen s malými odchylkami, jsou svatební
šaty a její doplňky. Šaty nevěsty mají být bílé, jako symbol čistoty a panenství. Do
konce 1. Republiky zdobil nevěstu myrtový věneček se závojem. Závoj značil
podřízenost ženichovi, jako svému manželovi, a do poslední chvíle měl skrývat
panenskou cudnost dívky.
Za první světové války přirozeně docházelo k úbytku kapitálu a ke snížení
schopnosti pořádat nákladné a honosné obřady. Šaty se omezovaly na levnější
materiály a často byly později přešívány na peřinky pro děti nebo na jiné účely.
Móda svatebních šatů za první republiky již více méně korespondovala se soudobou
módou. Tedy sukně se zkracovaly, již se tak důsledně nedbalo na dlouhé šaty
nevěsty. Důsledně se ovšem dodržovala „dekoltáž“ tedy šaty byly zpravidla až ke
krku.
O pověrách často mluvíme, jakoby byly naše vlastní, i když je vymysleli naši předci
již dávno. Říká se, že snoubenci by neměli trávit předsvatební noc v jednom domě,
je tedy dobré snoubence vyslat na poslední předsvatební noc k rodičům, aby ho
dobře ohlídali a on si neudělal bujarou noc s kamarády – i když dnes je právě toto
v módě.
Dále se říká, že by ženich neměl vidět šaty nevěsty dříve než před obřadem, pověra
říká, že kdo spatří svůj protějšek ve svatební den jako první, bude mít v manželství
navrch – tedy je dobré, aby nevěsta byla bdělá a uviděla svého milého ve svatební
den jako první.
Nevěsta by měla mít ve svatební den oblečeno všechno nové, začíná nová etapa
jejího života. Dále jednu věc vypůjčenou a jednu věc starou, často nějaký šperk,
který má v rodinné historii význam, také něco darovaného a něco modrého. Na
novomanžele se při odchodu z obřadní síně hází zrnka rýže, což symbolizuje
blahobyt a štěstí v budoucím životě.
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Oblíbenou pověrou je ta, že dívka, která chytí svatební kytici hozenou nevěstou, se
do roka vdá.
Prstýnek tvaru kroužku má vyjadřovat věčnou a dlouholetou lásku, zlato se používá
pro svou vzácnost a na prsteníčku levé ruky se nosí proto, jelikož tudy teče krev
přímo do srdce…
Ať už se svatební hostina koná doma nebo v hostinci, dochází před jejím započetím
k řadě zvyků – nevěsta musí říci své nové jméno, následuje rozbití talíře a jeho
zametání novomanželi, což prokáže jejich schopnost spolupracovat a zároveň
střepy přinášejí štěstí, takže manželství bude harmonické. Následuje pojídání
polévky z jednoho talíře, které také symbolizuje schopnost spolupráce, ale také
podstatnější symboliku, kterou je schopnost brát si a dávat z jednoho společného
krajíce…
Ženich dnes přenáší nevěstu přes práh jejich nového společného domova, prý
proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají nad prahem, významem je začátek nového
života.
Zvyk únosu nevěsty během hostiny se rozšířil z Moravy a jeho provádění je dnes
spíše výjimkou, nejen proto, že často dochází k nešťastným událostem, vlivem
množství vypitého alkoholu, ale také proto, že tento zvyk narušuje společenskou
atmosféru svatebního veselí.
Moderní, civilní manželství je poměrně mladou institucí. Potřebný zákon u nás
vymyslela a uvedla do praxe až legislativa rakouského mocnářství v dubnu 1890.
Do té doby bylo manželství uzavíráno zásadně před bohem a bylo považováno za
svaté. Na druhé straně tento zákon objevil do té doby neznámý akt rozvodu. Avšak
také to přineslo větší prostor svobodě a otevřela se nová cesta k dříve vzácné věci –
sňatkům z lásky. Ještě v minulém století sloužilo manželství především k zaopatření
a láska se měla vyvinout až v průběhu let. Nebo alespoň tolerance k druhému. Bez
ní to ale nejde ani nyní, na prahu 21. století.

Zdraví
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Čaj při bolesti v krku
Vidíme to všude kolem, anebo se to týká i právě nás. Ucpaný nos,
bolest hlavy, teplota, bolest v krku. Už naše (pra)babičky věděly, že
není nad přírodní medicínu, a tak nikdy v kritickém období nesměly
chybět suroviny jako je citrón, zázvor, med, cibule či česnek. Cibulí
se budeme zabývat níže, česnek - tak ten budeme přidávat všude,
kam se jen dá (dobře, kávu opravdu vynechejte) a teď se zaměříme
právě na citrón, med a zázvor ... a jen z těchto třech surovin si
vyrobíme výborný základ pro čaj na bolest v krku a nachlazení jako
takové. Tak pojďme na to.
Potřebujeme
o

čerstvý zázvor

o

řádně omytý citrón

o

med

Očištěný zázvor nakrájíme na tenké plátky, stejně takto nakrájíme
řádně omytý citrón (i s kůrou). Vezmeme si uzavíratelnou skleničku
(třeba od medu) a střídavě tam klademe plátky zázvoru a citrónu.
Když je sklenice téměř plná, celou takto naskládanou směs zalijeme
medem. Uzavřeme a dáme do ledničky. Při potížích pak dáme do
hrnku 1 čajovou lžičku základu a zalijeme horkou, nikoliv vařící,
vodou. Teplé pijeme.
A na závěr se vrátíme ještě k výše zmiňované cibuli.
Vezmeme cibuli, oloupeme ji a nakrájíme na kolečka. Dáme do
misky a přidáme cukr krystal (jakoby tu cibuli procukrujeme).
Necháme odležet, cibule pustí šťávu, kterou pak během dne
nabíráme na lžičku a "popíjíme". Je to výborné na kašel i na bolest v
krku, díky cukru šťáva ztratí svou palčivost a tím pádem chutná i
dětem.
Zdroj: http://babinet.cz/clanek-14231-caj-pri-bolesti-v-krku.html

známé osobnosti

DpS Kubešova
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Životní příběh Josefa Sodomky
Josef Sodomka starší

Josef Sodomka st., otec hrdiny našeho příběhu,
se narodil 2. listopadu 1865 v obci Krouna na
Skutečsku. Po krátké školní docházce nastoupil
do učení ke koláři panu Hálovi do Choltic. V roce
1882 se zde vyučil a ještě několik let pracoval
jako dělník u svého mistra. Nedlouho poté odešel
na zkušenou do zahraničí, kde získal velmi
dobrou praxi v konstrukci a výrobě různých typů
vozidel, zejména kočárů a saní.
V roce 1895 se přestěhoval do Vysokého Mýta, kde nejprve pracoval jako řadový
dělník, ale v první polovině roku 1896 se mu podařilo osamostatnit a
v pronajatých prostorách začal provozovat kolářskou živnost. Díky jmění své
manželky Kateřiny mohl záhy zakoupit malý dům s rozlehlou zahradou a
nezastavěným okolím. Tím položil základ svého podniku, který až do zahájení
první světové války stále rozšiřoval a zvyšoval počty svých zaměstnanců.
V roce 1914 jeho továrnu postihl útlum výroby; o dva roky později dokonce
musel začít pracovat jako dělník v mladoboleslavské firmě Laurin & Klement. Po
vzniku Československé republiky se vrátil k výrobě kočárů do Vysokého Mýta,
ale o jeho výrobky již nebyl téměř
zájem. Další ranou pro něho byla
smrt manželky a dvou dcer na
tuberkulózu.
Naštěstí
tato
zákeřná nemoc minula syna
Josefa, jehož nadšení pro výrobu
karoserií se stalo zásadním pro
další vývoj továrny. V říjnu 1930
prodal svému synovi polovinu
podniku a odešel do ústraní.
Zbylá část továrny patřila jeho
druhé manželce Bohumile. Ta
zemřela v roce 1931, také na
tuberkulózu. Sám zakladatel továrny zemřel po krátké nemoci 8. června 1939 ve
Vysokém Mýtě.
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Josef Sodomka mladší

Pokračovatel rodinné tradice Josef
Sodomka se narodil 7. června 1904
ve Vysokém Mýtě. Již od raného
dětství pozorně sledoval práci svého
otce, která jej zaujala natolik, že se
rozhodl jít v jeho stopách. Výuční list
získal právě v podniku svého otce,
kde si učil kolářství v letech 1918 až 1920. V roce 1921 odešel studovat na
Státní odbornou školu v Kašperských Horách, jejíž absolvováním o rok později
získal vysvědčení, které jej opravňovalo k samostatné kolářské živnosti. Podařilo
se mu přesvědčit otce, že budoucnost podniku je ve výrobě karosérií pro
automobily. Během několika let se umění mladého Josefa Sodomky stalo
známým nejen v Československu, ale také za hranicemi a poptávka po krásných
a originálních vozech karosovaných ve Vysokém Mýtě se stále zvětšovala.
I když podnik zasáhla velká hospodářská krize na počátku 30. let, nedošlo k
výraznému omezení výroby. Druhá světová válka výrazně omezila a později
zastavila produkci osobních automobilů; páteř výroby tvořily zejména autobusy a
užitkové vozy. Po květnu 1945 Sodomka opět navázal spolupráci s
československými výrobci osobních automobilů a jeho velikou touhou bylo
zřízení moderního karosářského studia a vznik specializované střední odborné
karosářské školy.
V roce 1948 došlo k uvalení národní správy na Sodomkovu továrnu a bývalý
majitel se stal podnikovým ředitelem. Tuto funkci zastával Josef Sodomka více
než dva roky. 16. listopadu 1950 byl ale ve svém bytě ve Vysokém Mýtě zatčen,
poté převezen na Krajské velitelství StB v Pardubicích. Zanedlouho byl přesunut
do vazební věznice v Chrudimi. Na Josefa Sodomku bylo podáno trestní
oznámení pro „pletichy proti znárodnění, daňové machinace a podezření z
vyzvědačství“. Vyšetřovatelům se nelíbilo zejména to, že několik dní před
znárodněním své továrny převedl z účtu podniku na svůj soukromý 2 miliony
korun.
I v době strávené ve vazební věznici měl Josef Sodomka stále nové nápady a
kreslil si návrhy nových typů karoserií. Tyto návrhy mu však byly zabaveny a
sám jejich autor byl obviněn z úmyslu propašovat je z věznice. Rozsudkem
okresního soudu v Pardubicích 8. prosince 1951 byl uznán vinným a odsouzen k
odnětí svobody na 3 roky a peněžitému trestu 50 000 Kčs. Po odvolacím líčení u
krajského soudu 24. března 1952 byl jeho trest snížen na 2 roky a 5 měsíců.
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Po propuštění z vězení nemohl získat zaměstnání v okruhu svého bydliště, proto
dojížděl až do vzdáleného Mnichova Hradiště, kde pracoval jako konstruktér a
zkušební technik v podniku Liaz. Ironií osudu bylo, že autor mnoha nádherných
automobilů nakonec vlastnil pouze plátěnou tříkolku Velorex. Zemřel 9. února
1965 a o čtyři dny později byl pochován na vysokomýtském hřbitově.
Od kočáru k „Arizoně ročníku“ 1940 bylo třeba urazit pětačtyřicet nelehkých let.

Kromě domácích značek Sodomka „oblékl“ mj. i tento Rolls- Royce
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Obtíže s nedostatkem autobusů za války i řadu let po ní řešily přívěsy. Josef Sodomka patřil
k jejich průkopníkům.

Zaměstnanci Carrosserie Sodomka na továrním dvoře na počátku 30. let.
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HEDVÁBÍ
Látka, která změnila svět. Jak se vyrábí hedvábí
Skvělou možnost, kde můžete zhlédnout, jak se vyrábí hedvábí, nabízí
uzbecké město Margilan, které leželo na trase Hedvábné stezky. Už
1500 let představuje centrum produkce hedvábí a obchodu s ním ve
Střední Asii.

Zpočátku se na Hedvábné stezce obchodovalo výhradně s hedvábím z
Číny, která pečlivě střežila tajemství jeho výroby. Hedvábí bylo tehdy
takovou senzací a tak cenné, že se ostatní snažili odhalit tajemství jeho
výroby. Není to snad dnes u atraktivních výrobků také tak?
Jen si Čína s okolním světem prohodila roli. Ve 4. století byla
technologie opravdu vyzrazena a hedvábí se začalo produkovat v Indii
a Střední Asii. Poté se know-how šířilo dále na západ. Pravděpodobně
z Indie propašovali mniši v 6. století vajíčka bource morušového a
semena moruše na objednávku byzantského císaře Justiniána I. do
Konstatinopole a hedvábí se začalo produkovat na řeckých ostrovech.
Není tedy bez zajímavosti, že potom probíhal transport hedvábí i
opačným směrem, tedy na východ. Nebylo to však „nošení dříví do
lesa“, protože například perské hedvábné látky byly i v Číně ceněné
díky svým unikátním vzorům.
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Hedvábná bašta
Dějiny starobylého města Margilan, ležícího v dnešní uzbecké části
Fergánské kotliny, sahají až do 1. století př. Kr., tudíž pamatuje v
podstatě celou éru Hedvábné stezky. Produkce hedvábí se zde
rozvinula od 4. století a i po stovkách let představuje tradiční zdroj
prosperity Margilanu. V továrně na hedvábí jménem Yodgorlik pořádají
komentované prohlídky, tak toho musíme využít.

Jak se vyrábí hedvábí
Vrátný nám přivolává sympatickou slečnu Lazizu, která mluví velmi
dobře rusky i anglicky a provede nás po celém podniku. Protože se zde
klade důraz na ruční výrobu, jedná se spíš o manufakturu tvořenou
přízemními domky, mezi nimiž rostou stromy, většinou moruše, a
kvetou záhony s bylinami používanými v barvířství.
Cestou k třídírně kokonů nám slečna krátce vysvětluje místní historii:
„Za Sovětského svazu vzniklo ve městě několik velkých továren na
hedvábí, včetně té vůbec největší v celém tehdejším sovětském bloku.
Tahle naše byla založena teprve v roce 1972 jako družstvo, od roku
1992 je soukromá. Na rozdíl od ostatních závodů si ale podržela ruční
zpracování ve všech fázích výroby, takže produkuje látky té nejvyšší
kvality. V továrně teď pracuje asi dvě stě padesát zaměstnanců,
převážně žen.“

Kdy začít
Výroba začíná někdy na přelomu května a června výkupem kokonů
bource morušového od drobných farmářů. Farmářům, kteří mají o chov
bourců zájem, distribuuje předtím stát po dvaceti gramech vajíček.
Vylíhlé housenky se pak musí krmit listy moruše asi čtyřicet dní, dokud
se nezakuklí. Shánět pro ně krmení je nelehká práce, protože
housenky žerou v průběhu chovu čím dál tím víc. Například krátce před

Přečetli jsme za vás …
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

zakuklením sežere takové množství housenek vylíhlých z původních 20
g vajíček až tři metráky listů moruše denně!
Tolik housenek nakonec poskytne asi 100 kilogramů kokonů, přičemž
kvalitní kokony se vykupují zhruba po 50 Kč za kilogram. Hedvábí je
výměšek snovacích žláz, z něhož si kolem sebe housenky nejprve
„pletou“ kokon. V něm se teprve kuklí a přeměňují v motýly. Motýli se
však nesmějí nechat vylíhnout, protože by se tím znehodnotila vlákna
kokonu. Proto se kukly v kokonech musí zabít na velikých sítech
horkým vzduchem nebo párou.

Vykoupené kokony lze asi rok skladovat, takže výroba hedvábí může
běžet téměř celoročně. V továrně se kokony nejprve ručně třídí podle
velikosti a kvality. Další fázi vidíme v první budově. Kokony se hází do
kádí s horkou vodou, kde se jejich vlákna rozvolní – stačí deset minut.
Potom se konce vláken umně zachytí a navinují na jakýsi kolovrat,
čímž vzniká nit. Jemné nitě na látky se táhnou ze sedmi až osmi
kokonů, tlusté na hedvábné koberce z dvaceti až dvaceti pěti kokonů
najednou. Přitom každý kokon vydá vlákno dlouhé jeden až dva
kilometry!
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V dalším procesu se buď nitě napřed barví a pak se z nich tká látka
(technika ikat), nebo se postupuje obráceně (technika batik). K barvení
v Yodgorliku používají výhradně přírodní barviva, například z ořešáku,
cibule, granátovníku nebo z kořene svízele. Tkaní pozorujeme v menší
hale plné dřevěných ručních tkalcovských stavů. Ženy nejprve
postříkají nitě napnuté na stavu roztokem, který zabraňuje jejich
slepování. Žádné rozprašovače na to však nemají, rozstřikují to vlastní
pusou. Ruční tkaní představuje velmi náročnou práci, takže ženy v
rámci své osmihodinové „šichty“ naprosto legálně často odpočívají.

Hedvábné velmoci
Ze získaných pruhů hedvábné látky o šířce 40 až 100 cm se nakonec
šijí šátky, šály, sukně či tradiční středoasijské šaty. Více než polovina
výrobků z manufaktury Yodgorlik jde na export, zejména do Polska,
Velké Británie, USA a Turecka. Jejich úspěch je založen na perfektním
ručním zpracování, které prý předčí zpracování strojové, jaké probíhá
ve většině současných továren na hedvábí.
Slečna Laziza nás ještě zavádí k ženám vyrábějícím koberce. Je to
proces nesmírně náročný a zdlouhavý. V délce výroby a v ceně se
odráží především hustota uzlíků a kvalita materiálu. Vedle hedvábných
nití se někdy používají i drahé stříbrné. Třeba jedna mladá paní tu
pracuje na takovém malém modlitebním koberečku o velikosti 100 ×
120 cm s hustotou 45 uzlíků na cm2. Potrvá to celé čtyři měsíce, než
ho dokončí. A cena? Bude kolem 500 dolarů.
Až si tedy koupíte šátek nebo košili z pravého hedvábí, vzpomeňte,
jakou cestu má za sebou tato „plátěná mlha“, jak hedvábné látky
nazývali staří Římané.

Zdroj: http://zoommagazin.iprima.cz/cestovani/latka-ktera-zmenila-svet-jak-se-vyrabi-hedvabi
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Jak se čínské hedvábnictví dostalo na západ
Dle legendy moruše potřebné k pěstování bource morušového a
používání hedvábí, pochází z doby před pěti tisíci lety od konkubíny
Žlutého císaře, která naučila lid dovednosti hedvábnictví. Již na
jiaguwenech (věštebných kostech popsaných prvními znaky) se
vyskytují znaky pro bource morušového, moruše, hedvábí a
hedvábnou niť atd. V první sbírce čínských básní, Knize písní, se
vyskytují básně věnované hedvábnictví, mezi nimi například tato :
春日载阳 有鸣仓庚 女执懿筐 遵彼微行 爰求柔桑,
smysl básně je následující : „Jarního dne vyšlo slunko, skřivan
zazpíval, dívky nesou své nůše, kráčí úzkou stezkou, jdou trhat velké
a měkké morušoví.“ Tato báseň jen potvrzuje, že již ve velmi dávné
historii Číny si lidé osvojili pěstování moruší, chov bource a výrobu
hedvábí.
Po Zhang Qianových výpravách na západ za dynastie Han se čínské
hedvábí zprostředkovaně dostalo až do Evropy. Když Evropané
spatřili toto měkké, jemné a úžasné hedvábné sukno, tak jej
považovali za poklad a soupeřili o jeho získání. Říká se, že César si
jednoho dne oblékl hedvábné roucho a vydal se podívat na divadlo,
svým vzezřením vyvolal doslova senzaci. Když se Kolumbus vydal
na cesty, tak svým námořníkům slíbil, že kdo jako první uzří novou
zemi, tak obdrží hedvábný oblek. Cena hedvábí se vyvažovala
zlatem, během římského impéria byly ceny dováženého hedvábí
obzvlášť vysoké, což způsobovalo deficit. To dokonce vedlo
k nařízení senátu, které zakazovalo prodej hedvábí a které se
vztahovalo i na nošení hedvábných obleků. Díky silnému protestu
bohatých vrstev, které milovaly hedvábí, byl tento zákaz nakonec
v Římě zrušen.

Na počátku Evropané netušili, že čínské hedvábí se vyrábí z kokonů
bource morušového. Domnívali se, že hedvábí se získává z vláken
stromů, poté že se máčí a vyčesává až se získá hedvábné vlákno.
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Avšak hedvábí se získávalo ze zámotků bource morušového.
Evropané tak neváhali vynaložit jakoukoliv cenu na to, aby získali
vědomosti o výrobě hedvábí.
V šestém století tak římský císař pověřil jednoho mnicha, aby se
vydal do Číny coby misionář a uloupil informace o výrobě hedvábí.
Tento misionář se poté dostal do provincie Yunnan, kde si osvojil si
výrobu hedvábí. Vše začíná zasazení moruší, týdenní inkubaci
vajíček larev v teplém prostředí, ze kterých se na jaře vylíhnou larvy,
poté se mladé larvičky vyndají a krmí se morušovým listím, nakonec
se zamotají do kokonů a pak až lze teprve získat hedvábné vlákno.
Misionář poté, co zjistil celý postup ukradl pár larev a morušových
semínek a vydal se zpět do vlasti za odměnou. Co se ale nestalo,
misionář pomíchal semínka moruší a vajíčka larviček bource, vajíčka
pak zasadil do země a semínka zabalil do starého oblečení, výsledek
se samozřejmě nedostavil. Poté se římský císař znovu rozhodl vyslat
dva prohnané misionáře, aby pod pláštíkem šíření víry ukradli
technologii zpracování hedvábí. Tito dva mniši obdrželi lekce jak
pěstovat moruše a inkubovat vajíčka a nakonec vajíčka a semínka
ukryli do dutiny ve vycházkové holi a odnesli do Říma. Čínské
hedvábnické umění bylo takto vyneseno na západ.

Přečetli jsme za vás …
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

O tom, jak se hedvábnictví dostalo za hranice Číny existuje ještě
jedno vyprávění. To pochází z pera buddhistického mnicha Xuan
Zanga a objevuje se v jeho díle „Zápisky o velké říši Tangů.“ V knize
se píše, jak na čínském západě ležel státeček jménem Qusadan,
který usiloval o získání technologie výroby hedvábí. A tak se obrátil
na Východní stát (vědci se domnívají že by mohlo jít o Severní Wei
386-534) s prosbou o tuto technologii. Ten však odmítl a ještě více
zpřísnil kontrolu nad larvami a morušovými semínky. Král Qusadanu,
když zjistil , že s prosbou nepochodí, tak vymyslel jiný způsob. Aby
posílil přátelství mezi státy, tak navrhl stvrdit vztahy států
manželstvím. A to se mu podařilo. Předtím než si odvedl svou
nadcházející manželku do Qusadanu, tak za ní vyslal svého tajného
zmocněnce, který měl za úkol přesvědčit princeznu, aby nějak
propašovala semínka moruší a larvičky bource. Princezna vyhověla
prosbě krále Qusadanu, a když opouštěla Východní stát tak si
larvičky a semínka ukryla do své čapky. Když pak opouštěla svou
zemi, tak ji bylo strážci prohledáno šatstvo, na čapku na princeznině
hlavě si však šáhnout nedovolili. A tak se larvičky a semínka dostaly
do Qusadanu a poté i dál na západ.
Zápisky mnicha Xuan Zanga byly nakonec potvrzeny Angličanem
maďarského původu, Aurelem Steinem, který v provincii Xinjiang na
západě Číny objevil starodávnou desku, na které byl ve středu
znázorněn tento motiv. Konkrétně je zde žena ve velmi nákladném
rouchu, která má na hlavě čapku. Vedle ní jdou dva strážci a za ní
služebná, která prstem pravé ruky ukazuje na čapku. Právě tato žena
byla onou princeznou, díky které se hedvábnictví dostalo na západ.
Zdroj: http://czech.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140506.htm
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Turnaj v ruských kuželkách.

Zahrát si za námi přijeli i obyvatelé z DpS Kubešova.
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Vítězové si přebrali ceny, medaile i diplomy.

Promítání s paní Miluškou Mrvkovou.
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Canisterapie.
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Kuželky se studenty.

Srdce na dlani, Jihlava - přednáška pana Františka Novotného.
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Narozeninová kavárnička – hudba: Víceňáci.
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Hra – suchý pétanque.
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Následovala hra na harmoniku.

DpS Koutkova

Trénink paměti + hra Bingo ve spolupráci se studenty.
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Beseda o dravcích – zde je celá čtveřice, která se nám předvedla:
Sýček

Sova pálená

Poštolka
Výr velký

Všichni si
mohli
dravce
pohladit,
nebo i
chvíli
podržet.
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Bobrůvanka přijela zahrát až ze Žďárska

DpS Kubešova

Mezi gratulanty, kteří přišli popřát paní Pacolové ke krásnému výročí, byl i pan
Šimeček.
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Pan Korec je známý chovatel dravců a jeho přednáška všechny zaujala.

DpS Kubešova

Každý si chtěl aspoň sáhnout.

DpS Kubešova

Turnaj v „člověče, nezlob se“ a v kuželkách.
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Zemřel nejstarší muž planety. Izraelec se dožil téměř
114 let, holokaust mu vzal manželku a dvě děti
V izraelské Haifě
ve věku 113 let
zemřel
nejstarší
muž planety Jisrael
Kristal, Izraelec s
polskými kořeny. S
odvoláním na jeho
dceru Šulamit o
tom
informovala
agentura
DPA.
Příští měsíc by Kristal, který přežil holokaust, oslavil 114.
narozeniny.
Jako nejstarší muž na světě byl registrován v Guinnessově
knize rekordův lednu 2016, když zemřel předchozí nejstarší muž
planety, Japonec Yasutaro Koide. Od roku 2014 byl nejstarším
člověkem, jenž přežil holokaust.
Narodil se 15. září 1903 v polské vesnici Žarnów jako Izrael Icek
Kryształ. Později se přestěhoval do Lodže, kde založil rodinu a
také továrnu na cukrovinky. Za války byl s rodinou deportován do
lodžského ghetta, zde zemřely jeho dvě děti. Následně putoval s
manželkou do Osvětimi, kde jeho žena zemřela.
O zkušenosti z koncentračního tábora hovořil nerad.
"Události jednoho dne v Osvětimi by vydaly na dvě knihy," řekl v
jednom rozhovoru. Do Izraele imigroval v roce 1950 se svou
druhou ženou, usadil se v Haifě a i tam provozoval podnik na
výrobu sladkostí. Mezi jeho speciality patřily čokoládové lahvičky
s likérem, džem z rohovníku či netradiční druhy bonbonů. Své
produkty prodával v haifském kiosku.
Loni se o něm hovořilo v souvislosti s tím, že se stoletým
zpožděním se rozhodl oslavit bar micva, tedy tradiční uvedení do
dospělosti, které se provádí běžně u židovských chlapců, když je
jim 13 let. V Kristalově případě "řádný termín" připadl na období
první světové války, takže oslava se nekonala. Jeho matka už v té
době byla tři roky po smrti a otec narukoval do ruské armády.
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Nejstarší gymnastka na světě v 91 letech stále
válcuje soupeře. Její videa sledují miliony lidí
Němka
Johanna
Quaasová
je
nejstarší
gymnastka
na
světě,
nedávno
oslavila
91.
narozeniny. Přesto se stále
účastní
oficiálních
gymnastických
soutěží.
Tahle
usměvavá
šedovlasá paní předvádí v prostných, na kladině či na hrazdě
neuvěřitelné kousky. Videa s jejími cviky mají přes tři miliony
zhlédnutí.
Tmavě zelený sametový dres, šedivý účes a brýle. Tak znají
diváci 91letou německou gymnastku Johannu Quaasovou.
Nějakou dobu už figuruje v Guinessově knize rekordů jako
nejstarší gymnastka světa.
Kdo by čekal, že tahle paní je gymnastkou jen symbolicky a
předvede vám nejistou holubičku a kotrmelec, hluboce by se
mýlil.
Stále zvládá na koberci ukázkové hvězdy a přemety, na
hrazdě výmyky, na kladině krkolomné sestavy nepostrádající
eleganci, na bradlech pak dokazuje i obrovskou sílu v rukách. Při
sledování Johanny Quaasové v akci divák trne hrůzou. Jenže její
skoky jsou precizní a jisté, po konci cviku následuje vřelý úsměv.
Že
není standardní důchodkyní,
dokazuje dárkem
k
devadesátinám – absolvovala tandemový seskok s padákem z
výšky 3000 metrů. Když se jí ptali, jak se jí zážitek líbil, nadšeně
odpověděla: "Bylo to úžasné a udělala bych to znovu!"
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Kronika událostí

DpS Koutkova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V únoru oslaví své narozeniny:
paní Pátková Vlasta
paní Kratochvílová Marie
paní Schneebaumová Zdeňka
paní Stáňová Anna
paní Železná Zdenka
paní Pejčochová Jiřina
pan Novotný Miloš
paní Kadlečíková Milena
paní Šulcová Milada
pan Bartl Eduard, Ing.
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:

paní Švaříčkovou Růženu
paní Moudrou Olgu
pana Malce Františka, Ing.

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:

paní Dvořáková Marta
paní Pušová Božena
pan Sochna Karel
paní Hamršmídová Helena
pan Čtvrtečka Pavel

Kronika událostí

DpS Kubešova
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V únoru oslaví své narozeniny:
Paní Kočí Marie
Pan Kotrbová Anděla

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
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Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou
vždy plní pochybností.
Autor: Bertrand Russell

Člověk opravdu chytrý dokáže svou chytrost skrývat.
Autor: F. La Rochefoucauld

Podvodníci a pokrytci všechno dokáží řečmi, nic činem.
Autor: Demokritos

Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se
sebou vždy spokojen.
Autor: Napoleon Bonaparte

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí.
Autor: Karel Čapek

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti, než z čisté potřeby.
Autor: Josef Čapek

Je třeba mít na své straně většinu - proto neurážejme hlupáky.
Autor: Alexandr Sergejevič Puškin

Každý člověk může být úžasný, protože každý může něčím
sloužit. Ke službě člověk nepotřebuje univerzitní titul, nemusí ani
zvládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné co potřebuje, je
laskavé srdce.
Autor: Martin Luther King
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