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DpS Koutkova

Ohlédnutí za říjnem…
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Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech
Odpolední KAVÁRNA –posezení u kávy… 3.10., 16.10., 24.10., 30.10.
U3V –

3. 10.
Geologie Země
17. 10.
Africký kontinent
31. 10.
Povrch planety Země
Den otevřených dveří – 8. 10.
Turnaj v ruských kuželkách s klienty z DpS Kubešova – 8.10.
Canisterapie 12. 10 v atriu domova - p. Trojan
Bleší trh – 9. – 11. 10.
Dobrovolníci

11.10.

Důchody 15. 10. v kanceláři soc. pracovnic
KAVÁRNIČKA 18. 10. v atriu /hudba: p. Fialová & p. Švarc /
Filmový klub – 23. 10.
Schůzky obyvatel s vedením domova – 24.10.

Připravujeme v měsíci listopadu
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Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech



U3V –





Canisterapie 5. 11. od 15.15 hod. na pokojích a OZR





Důchody 15. 11. v kanceláři soc. pracovnic od 10.00 hod.

Odpolední KAVÁRNA –posezení u kávy…
Vernisáž fotografií- p. Šustr – 2.11. v 10.00 hod.
hudební doprovod – p. Kolaříková, zpěv - p. Jedličková
14. 11.
Atmosféra a její cirkulace
28. 11.
Vývoj, složení atmosféry
v 10.00 a ve 13.00 hod. ve školící místnosti ve II. patře

Dobrovolníci

8.11., v 15.15 hod.

Promítání s pí. Mrvkovou – 9.11. - SIBIŘ 1. Díl, 13.11. - SIBIŘ 2. díl 27.11. – BRDY
ve 14.00 hod. ve škol. místnosti
Výbor obyvatel – 22.11.
KAVÁRNIČKA 22. 11. od 14.30 hod. v atriu – oslava všech obyvatel našeho domova,
kteří se narodili v měsíci listopadu /hudba: Kmochovi sirotci /

Mše Církve římsko – katolické
v sobotu 10. 11., 24. 11. ve 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře
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DpS Kubešova

Ohlédnutí za říjnem…
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Petanque
Canisterapie - vždy v pondělí
Soutěžní klání v kuželkách na DpS Koutkova – 2.10.
Tvořivé dílny
Týden sociálních služeb – 8.-12.10.
Harmonika s paní Jakubovou – 10.10.
Kadeřnice –23.10.
Důchody - 15.10.
Filmové hodinky - vždy ve středu
Sportovní hry, Procházky
Procvičování paměti
Posezení na terase s imobilními klienty
Bohoslužby
Pedikúra dle potřeb
Tvoření se studentkou slečnou Fukalovou
 Hudba pro radost – 30.10.

Připravujeme v měsíci listopadu…
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Canisterapie - vždy v pondělí
Cvičení pro radost
Důchody - 15.11.
Filmové hodinky - vždy ve středu
Host s překvapením – 14. 11. v 14.30 hodin
Individuální činnosti imobilních klientů
Tvořivé dílny
Pečeme, vaříme
Kadeřnice – upřesníme
Sportovní hry, Petangue
Kavárnička- hrají Kmochovi sirotci -7.11.

Mše svatá v měsíci listopadu
v úterý 6.11. a 20.11. ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve druhém patře
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž
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Historky ze školních lavic
/pokračování/

V.
Výstavba byla dokončena za pouhých 13 měsíců a její otevření
s velkou slávou pak 14. září 1930. Byl to velký svátek pro celou obec
i široké okolí.
Psal se rok 1963, kdy jsem byl pověřen správou školy. Vůbec mě
nenapadlo, že setrvám ve funkci 30 let, až do svého odchodu do
důchodu v roce 1993. Neuvědomoval jsem si, jak velkou odpovědnost
na sebe přebírám.
Právě v této době byla škola ve velmi vážném stavu. Vodovodní
potrubí ve zdech popraskané, sociální zařízení nepoužitelné,
elektrická instalace v dezolátním stavu, třídy a tělocvična se vytápěly
kamny na tuhá paliva.
A tak během několika roků za pomoci národního výboru, složek
v obci, rodičů a přátel školy, patronátního závodu papíren,
zemědělského družstva a odboru školství jsme se pustili do
bezodkladných prací, které byly náročné (celá nová elektroinstalace,
ústřední vytápění, všechen nový nábytek), ale výsledek hřál u srdce,
stejně jako dva tituly „ Nejkrásnější škola okresu Třebíč“.
I na této škole docházelo k různým příhodám veselých i
vážnějších, na které se nezapomíná.
Obyčejně v měsíci lednu bývaly a trvají dodnes zápisy žáků do
prvních tříd. Když vešel do třídy usměvavý muž s chlapcem ze
sousední vesnice s prošedivělými vlasy, posadil se posléze opodál a
sledoval, jak si počíná jeho ratolest. Po skončení jsem mu naznačil,
že má šikovného vnuka. Oba se pousmáli a odešli. Asi po půl hodině
jsem vyšel na chodbu a vidím, že údajný tatínek chce se mnou mluvit.
Naklonil se ke mně a zašeptal: „ Pane učiteli, to není můj vnuk, ale
syn, ono mně to ujelo“. Omluvil jsem se, oba pokývali hlavou a
podáním ruky se rozloučili.
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Být řídícím školy, znamenalo převzít i výuku dětí v prvním
ročníku. O nastávajících prázdninách jsem jezdil a navštěvoval
zkušené elementaristy z okolí a to zvláště z Okříšek, od kterých jsem
čerpal a zapisoval všechny poznatky a rady týkající se výuky. Učil
jsem se, ale vnitřní uspokojení jsem necítil, i když následná inspekční
hodnocení byla kladná. Teprve po deseti letech jsem se dočkal
spravedlivého ocenění a to od zkušené paní učitelky, která byla o 20
roků starší. Vyučovala několik let vždy druhou třídu.
Seděl jsem v ředitelně, když se prudce otevřely dveře a dovnitř vešla
energická, vážně vypadající zmiňovaná paní učitelka. Pod paží nesla
25 sešitů. Obratně je uchopila, položila je přede mě a prohlásila.“
Psala jsem první diktát, můžete se podívat.“ Prolistoval jsem prvních
pět sešitů s chvalitebným hodnocením a v těch následujících jsem
očekával 3,4,5. Pot orosil moje čelo. Jaké překvapení, když v tom
šestém byla jednička. Najednou zazněl její sytý hlas:“Dál se nemusíte
dívat, zbytek tvoří samé jedničky, přišla jsem vám poděkovat,
pokračujte tak dál, mám po vás na co navázat.“
Nedovedete si ani představit, co jsem v tu chvíli prožíval. To bylo pro
mě vysvědčení, to byla obrovská radost, to byla nesmírná chuť učit
dál a ještě lépe.
Mimochodem připomínám, že každý den jsme začínali vyučování
i končili písničku, denně byla pohádka pro nejmenší čtenáře nebo
četba z knížek „Broučci“, „Malý Bobeš“, „Honzíkova cesta“. Vyučovat
v první třídě bylo pro mě velkým zážitkem, radostí a štěstím. Vždyť
jsem ještě v důchodovém věku vyučoval 7 roků dvě hodiny denně
českému jazyku a matematice.

Pokračování v dalším čísle …….
E. Škorpík
II.patro
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Vyprávěj..
Na mládí vzpomíná naše klientka velmi ráda.
Vyučila jsem se švadlenou a ušila si na sebe vše. Šaty, kostýmky,
kabátky atd. Jednou, to jsem byla ještě mladá a svobodná, jsem si
ušila krásné šedé šaty, které mi moc slušely. Zrovna měla být u nás
tancovačka. Moc se mi nechtělo, ale maminka se podivila: takové
krásné šaty, že bys je neprovedla? A tak jsem se oblékla a šla. A
dodnes si gratuluji, že jsem to udělala. Seznámila jsem se tam se
svým budoucím manželem. To bylo v únoru, v březnu na maminčin
svátek toho využil a přišel si k nám říct o moji ruku. V srpnu byla
svatba a já prožila krásné manželství, naplněné láskou a úctou.
Manžel i já jsme rádi tancovali. Nebyli jsme líní jít na zábavu i několik
kilometrů daleko. Ten den ráno, jsem byla na poli, sklízeli jsme řepu.
Já si dala na kraj polní cesty tašku s jídlem a pitím. A vedle jsem si
položila své krásné hodinky, švýcarské, dali mi je rodiče jako svatební
dar. Samozřejmě jsem potom vzala tašku, ale na hodinky jsem
zapomněla. Až večer, když jsme se s mužem strojili na zábavu, všimla
jsem si, že hodinky na ruce nejsou. Okamžitě jsem si uvědomila, že
zůstaly ležet v trávě. Strašně mě to mrzelo, byla to opravdu památka.
Ani už se mi nechtělo na tancovačku. Manžel mne ale přemluvil.
Vydrželi jsme až do dvou hodin po půlnoci. Vyšli jsme před kulturák.
Měsíc svítil jako rybí oko. Manžel mi navrhl, abychom se vypravili
polňačkou, třebas to bylo o nějaký ten kilometr dál. Myslel si, že
bychom mohli zkusit prohledat trávu a hledat hodinky. Šli jsme tmou,
jen měsíc zářil. A najednou jsme i z veliké dálky uviděli blýskavé
jiskřičky, jako by nás k sobě lákal poklad. A taky to poklad byl – mé
milované hodinky od rodičů!
V naší vesnici se všichni navzájem znali a družili se. Jednou jsme
opět šli na tancovačku. Bylo nás víc párů, seděli jsme společně u
stolu, padla nějaká ta lahvinka a panáček, a bylo veselo. U vedlejšího
stolu seděla dvojice starších manželů. Babka hlídala dědu jako ostříž,
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postavila před něj malé pivo a ten ucucával, protože věděl, že jiné už
nedostane. Stále po nás pošilhával, viděl, jak si dáváme do nosu a
jsme veselí. Mužským se ho zželelo. Počkali, až si děda odskočí na
záchod a vydali se za ním. V rukávu měli zastrčenou láhev borovičky
a skleničku. Začali mu nalévat skleničku za skleničkou. Dědovi svítily
oči, dával panáka za panákem. Pak přišel ke stolu, jakoby se
nechumelilo. Babka neměla žádné podezření, vždyť na výčepní pult
viděla i ze židle. Děda chodil na záchod čím dál častěji, naši chlapi za
ním. Zábava skončila a všichni se vydali domů. Šli jsme celá parta a
babka s dědou před námi. Děda se motal, zpíval ostošest a babka na
něj celou cestu hulákala: to mi řekni, kde ses tak zřídil!
A děda ještě dlouho vzpomínal na tu veselou tancovačku.

Vyprávění zpracovala Svatava Zettelmannová
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Podzim
Za okny se rozzářil podzim, po chodníku létá spadané listí a barví se
den po dni do zlata. Děti si navlékly batůžky a chodí do školy. Kde
jsou ty časy, kdy jsme tam chodili i my. Byly to zlaté časy našeho
mládí. Po škole jsme běhali v parku, kde byla zem poseta kaštany, ze
kterých se dělala rozmanitá zvířátka. Byli tam také chrousti, které
nám, děvčatům, házeli hoši za blůzky. Což nepěkně mne šimralo.
Na polích jsme zapalovali ohýnky, ve kterých jsme pekli brambory.
Byla to božská mana! U kostelíčka si hoši pouštěli draky. Byla tam
tenkrát jen pole a tak byl vhodný prostor k těmto podzimním hrátkám.
Podzim je prostě krásný!
Paní Jana Jungwirthová
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Takhle krásně rozkvetla jablůňka u nás na Kubešové. Z data poznáte,
že není jaro, ale 19. říjen!
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Třebíčské ticho
Kdyby tento článek četl fyzik, nebo žáci ze zdejších škol, kteří to znají
z fyziky, tak si pomyslí, co to píši za hlouposti. Ticho je přece jen jedno a to
má hodnotu nulu decibelů.
Má pravdu ten fyzik a ti žáci! Lékař, který léčí sluch pacientů řekne, že
ticho je to, když hluk je pod prahem pacientovi slyšitelnosti. Má také pravdu!
Zkušený a životem zkoušený manžel považuje za ticho situaci, když jeho
„upovídaná“ manželka odejde ke kamarádce a on si může na „plné pecky“
pustit v televizi fotbalové nebo hokejové utkání.
Takže teď už víme, že ticho má mnoho podob. Záleží na čase i prostředí.
Ticho nastane v Třebíči v noci, když přestane pouliční ruch, nejezdí autobusy,
auta, pohasnou obrazovky televizorů i počítačů a všichni spí. Jinak zní Třebíč
ráno, když je prosycena hlukem autobusů, aut a lidí spěchajících do
zaměstnání, za nákupy aj. Tak, jak máme smog v ovzduší, nebo světelný
smog, tak máme zamořené smogem hluku i naše prostředí. Proto lidé utíkají
do klidu samot, kostelů i do osamění.
Kromě ticha v našich uších, máme ale i tichou pohodu, ticho před bouří,
ticho po pěšině, jako teď na podzimu. Tak si šetřete své ušní ústrojí, ať se
pak neslyšíte jen s naslouchacími přístroji.
Slunce už zapadlo za Borovinu, v západu oranžovém. Třebíč jde spát.
Slyšíte to ticho posvátné, které tu krajinu ovládne?

Josef Kříž
III. patro
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22 obalů od dobrot, které zub času od dob komunismu
překousal. Všichni je známe.
Všichni si je dodnes občas rádi dáme. Kdyby se pro ně ale dnešní děti
vypravily do Jednoty před více než čtvrt stoletím, na první pohled by některé z
nich nejspíš nepoznali. Vzpomínáte?
Obalový design po sametové revoluci logicky prošel obrovským skokovým
vývojem. Některé z obalů si ho rozhodně zasloužily, u některých si ale nejsme
úplně jisti, jestli šlo o změnu k lepšímu. A nostalgii v tom nehledejte. Pozitivní je
sic fakt, že na dnešních obalech najdete složení výrobku a informaci o
alergenech, ale estetická stránka věci za těmi původními – socialistickými –
kupodivu občas dost pokulhává (i když rozhodně ne ve všech případech). Na
druhou stranu, praktičnost se jim upřít nedá (ale i tady najdete výjimky).
Zavzpomínejte s námi a přesvědčte se sami:
1.Kofila
Netušíte, jak chutná? A jste vůbec Češi? Kávová tyčinka, kterou mají rádi i ti,
kdo neholdují kávě, je tu s námi už od roku 1923. Její obal zdobí specifický
rukopis výtvarníka Zdeňka Rykra, který má na svědomí i vzhled hvězdy Orion.
Nám se ale líbila víc ve své původní verzi. Dnes mouřenína v modrých
kalhotech a svetru s červenými kroužky obklopují nudná kávová zrnka. Ale
chutná pořád stejně dobře. Nebo ne?

stará

nová
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2.Polárkový dort
Tak tady je to asi jasné. Nebo se vám snad ta neinvenční průhledná plastová
krabice líbí? Polárkáč v papírovém kyblíčku, ze kterého studily prsty, byl prostě
k sežrání!

starý

nový

3.Jesenka
Jesenka si taky příliš nepolepšila. Subtilnější kresba jí slušela víc. Většinou ji
ale vycucneme na posezení – a jak vypadá zvenčí, nám je šumák.

stará

nová
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4. Granko
Na tenhle obličejík asi nikdy nezapomeneme. A plastový obal byl rozhodně
praktičtější než dnešní verze.

staré
nové

5. Kočičí jazýčky
Proč vyměnili ta koťátka? Ta původní sice vypadala poněkud vyplašeně, ale
tahle novodobá pro změnu kouká, jako když se fotí velice nerada.

staré

nové
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6. Mléko
Mléko v plastovém sáčku – jedna z ikon socialismu v Československu. Modré
polotučné, růžové plnotučné. Firma Tetra Pak přišla do tehdejšího
Československa až v roce 1991. Do té doby jste si mléko v jiném obalu než
plastovém pytlíku nebo skleněné láhvi neměli šanci nikde koupit.

staré

nové

7. Máslo
Za komunistů se máslo balilo do pergamenového papíru, který odolává vodě i
mastnotě. Dnes se používá hliníková fólie kašírovaná speciálními druhy papírů
se zvýšenou odolností proti tukům a vodě. Keramická dóza na máslo to jistí...

staré

nové
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9. Pribináček
Kdo by neznal „Pramen zdraví z Posázaví“? Protože chcete-li prospěti dítěti
bledému... Loni oslavil šedesátiny a ročně se ho prodá 100 miliónů kusů.
Vyrostlo na něm několik generací dětí a vzhledem k jeho setrvalé oblibě ještě
pár vyroste. Původně – v padesátých letech – se ho vyrábělo neuvěřitelných16
příchutí. Poté se produkce ustálila na třech základních – vanilkové, čokoládové
a ovocné. První Pribináčky měly mnohem nižší dobu trvanlivosti než dnes.
Nejprve 24 a potom 48 hodin. Většinou mizely z pultu i v dětech raketovou
rychlostí. Dnes vydrží až tři týdny. Ale chutná - tentokrát skutečně - pořád
stejně dobře. Akorát už se na něj nestojí fronty.

starý

nový

A další výrobky na které si pamatujete..
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Když stůně duše, bolí tělo. Psychosomatické příčiny bolesti
Když nás něco bolí, vždy to ovlivní i naši náladu, držení těla, emoce. Na
nemoc je potřeba nahlížet nejen jako na poruchu struktury či funkce orgánu,
ale také hledat souvislosti s psychickými a sociálními aspekty života
konkrétního člověka.
Psycho(duše)-soma(tělo)tika
Psychosomatika je odvozena od slov
psyché, což znamená duševno způsob, jak na různé situace
reagujeme a od slova soma, což
znamená tělo. Zjednodušeně jde
tedy o celostní nahlížení na zdraví
či nemoc. Dnešní medicína je bezesporu na skvělé úrovni, je však vysoce
specializovaná, máme odborníky na chirurgii hrudníku, břicha, ruky, na
plastickou chirurgii, na bolesti hlavy, poruchy spánku, na neplodnost, ... Co jí
ale tak trochu chybí, je pohled na člověka jako celek. Umět pospojovat
jednotlivé poznatky a využít je ve prospěch daného jednice. Nemocný není
jen orgán, nýbrž celý člověk.
Od roku 2013 je psychosomatika nadstavbovým oborem medicíny.
Psychosomatický přístup je v některých zemích Evropy běžnou součástí
zdravotní péče a je i samostatným lékařským oborem, který spojuje
vědecké
poznatky
západní
medicíny
s
principy
moderních
psychoterapeutických směrů inspirujících se i u východních nauk a
filosofických směrů. V českém prostředí se psychosomatika ze strany
odborníků dlouho setkávala se zdrženlivým či dokonce odmítavým postojem.
Až na konci roku 2013 byla zařazena mezi nadstavbové obory medicíny.
Pokud nás něco bolí, obvykle vyhledáme lékaře, který provede nezbytná
vyšetření. Často se stane, že výsledky vyšetření jsou v normě, přesto lékař
pacientovi předepíše léky, které nijak zvlášť nepomohou. A tak pacient chodí k
lékaři znovu, vystřídá několik lékařů různých odborností a stále slyší, že mu
vlastně nic není, i když jeho obtíže přetrvávají.
Bolesti hlavy
Jsou často způsobeny celkovým napětím, zejména zvýšeným napětím
svalů obličeje, ale i šíje. Mnohdy jsou na vině i nekorigované oční vady a tím
nutnost neustálé zvýšené koncentrace. Chronická bolest však může být
17
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zapříčiněna i psychickými důvody. Svou roli hraje třeba dlouhodobý stres,
nepřiměřená psychická zátěž nebo prožívaná úzkost. Jde o faktory, které
se postupně můžou projevit i ve fyzické rovině. Působí na oblast krční páteře,
kde vzniká větší napětí svalů a vazivových tkání. Napětí postupně brání
správné funkci páteře a napomáhá tvorbě blokád, které pak následně mohou
způsobit bolest hlavy. Čím déle se stres a psychická nepohoda v těle hromadí,
tím horší mohou být naše obtíže a o to hůř se problémy napravují.
Bolesti zad
Překvapivě za velkou částí funkčních poruch pohybového aparátu se skrývají
somatizované úzkostné stavy či emoční tenze, na jejichž vzniku se podílí celá
řada faktorů. Problémy v rodině či zaměstnání jsou totiž často provázeny
emočním napětím a s ním spojeným zvýšeným napětím svalů. Typickým
příznakem je pocit bolestivého napětí v oblasti šíjových a bederních svalů. K
dnešnímu životnímu stylu neodmyslitelně patří i dlouhodobé jednostranné
přetěžování pohybového aparátu, sedavé zaměstnání, nedostatek aktivní
regenerace, která by zmíněné přetěžování kompenzovala. Ideální terapií je
komplexní přístup k bolestem zad. Tedy propojení klasické medicíny,
rehabilitace, psychoterapie se změnou životního stylu.
Onemocnění srdce
Srdce je nejen sídlem lásky, ale také úzkosti a smutku. Pokud máme
nevyřešené vztahy, nebo nejsme schopni se otevřít, srdce se proti tomu
bouří, což se může projevit bušením srdce nebo vysokým krevním
tlakem. Pokud jsou potíže dlouhodobého charakteru, mohou potíže vyústit až
v infarkt myokardu.
Prevence psychosomatických onemocnění
Spočívá zejména v pravidelné duševní hygieně. U každého z nás funguje
něco jiného, hlavním cílem psychohygieny je odbourat napětí a stres,
uvolnit se a zapomenout na problémy všedního dne. Pokud se vyskytne
jakýkoli problém, je vhodné jej řešit hned, neodsouvat jej, nezavírat před ním
oči do té doby, než problém naroste do větších rozměrů a jeho řešení bude
obtížnější. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší právě nemocí.
Zdroj: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-zdravi/Kdyz-stune-duse,-boli-telo.-Psychosomaticke-priciny-olesti__s10012x10404.html
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Na výlet do Českého Krumlova

Malebný Český Krumlov leží v jižních Čechách, asi 22 km
jihozápadně od Českých Budějovic. Protéká jím řeka Vltava a z tohoto
důvodu je v letních měsících doslova obsypán vodáky. Žije zde asi 13
tisíc obyvatel. Na malém prostoru tu najdeš velké množství památek
a všemožných turistických lákadel.
První, co tě při příjezdu určitě udeří do očí, bude pestrobarevná
zámecká věž, která je právem považována za dominantu města.
Zajímavostí je, že Zámek Český Krumlov je po Pražském hradu
druhým nejrozsáhlejším zámeckým areálem v České republice. Pokud
tě komentované prohlídky hradů a zámků až tak neberou, vystoupej
alespoň na zámeckou věž, výhled z ní je totiž dech beroucí.
Velkou raritou Krumlova jsou medvědi, kteří žijí v hradním příkopu
mezi prvním a druhým nádvořím. Chovají je tady už přes 400 let. Když
budeš mít štěstí, tak chlupáče uvidíš, jak si zrovna pochutnávají na
zelenině. To se ale nestává moc často, většinou jsou zalezlí.
Unikátní je rovněž plášťový most, který přemosťuje zámek se
zámeckou zahradou. Zahrada je sama o sobě zážitek. Byla založena
ve druhé polovině 16. století a rozkládá se na rozloze 10 hektarů. Je
rozdělena na francouzskou a anglickou část. V té anglické stojí
19
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barokní letohrádek Belárie s otáčivým hledištěm, které jednou
z nejnavštěvovanějších atrakcí Krumlova. Jde totiž o světový unikát.
V létě se tu odehrávají divadelní a operní představení přímo pod širým
nebem. Představení bývají vyprodána i na rok dopředu. V minulosti už
mnohokrát proběhly vášnivé diskuze o vhodnosti této scény
v zámeckém parku a hlediště už mělo párkrát namále. Zatím si své
místo na slunci ale vždycky vybojovalo.

Ze zámku se pomalu přesuneme do města, kde nás čeká další nálož
pamětihodností. Vnitřní město je centrální městská část, obklopena
meandrem Vltavy spojená s ostatními městskými částmi třemi mosty.
Je zde k vidění mnoho zachovalých historických domů,
např. gotických, renesančních či barokních. Nenech si ujít renesanční
radnici na náměstí Svornosti, kašnu s morovým sloupem, gotický
kostel svatého Víta nebo Krčínův dům, renesanční stavbu z 16. století
v Kájovské ulici kousek pod náměstím.
V jižní části města zvané Plešivec, najdeš židovskou synagogu. Je
zázrakem, že přečkala období obou světových válek i totalitního
režimu bez větší úhony. Byla postupně rekonstruována a v současné
době se zde konají výstavy mapující historii a pohnuté osudy
českokrumlovské židovské obce a další kulturní akce. Ve východní
části města se nachází také židovský hřbitov. Za návštěvu stojí i Kaple
na Křížové hoře, která leží v městské části zvané Horní Brána. Vede
k ní turistická trasa, a pokud tě na chvíli omrzí centrum, můžeš si
pobyt v Krumlově zpestřit příjemnou procházkou kousek od lesa.
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Na okraji města se nachází ještě grafitový důl, jehož návštěva je
rovněž zážitkem, zejména pro děti. Pokud netrpíš klaustrofobií
a chceš se něco dozvědět o hornické historii na Českokrumlovsku,
určitě se do něj vydej. Dostaneš slušivý obleček, lampu a pak už se
povezeš důlním vláčkem, který dříve využívali horníci, když jezdili na
šichtu. Není na škodu vyzkoušet si na vlastní kůži, v jakých
podmínkách museli pracovat.
Ale ve městě ještě nekončíme. Hojně navštěvovaným místem je
například Egon Schiele Art Centrum, které nabízí návštěvníkům stálou
expozici věnovanou dílu a životu nejslavnějšího krumlovského
residenta Egona Schieleho. Egon Schiele, jehož matka pocházela
právě z Českého Krumlova, byl rakouský expresionista, žák Gustava
Klimta a zemřel v pouhých 28 letech na španělskou chřipku.
K dalším zajímavým místům patří např. Muzeum vltavínů, muzeum
historických motocyklů, muzeum marionet a velkým zážitkem je
rozhodně Muzeum útrpného práva a mučících nástrojů, jež se
nachází na náměstí Svornosti, o kterém už byla řeč. Atmosféru muzea
dokreslují voskové figuríny a především zvukové a audiovizuální
efekty. Působivé je zejména upálení čarodějnice. A když už jsme
u figurín, nemůžeme opomenut Wax Muzeum vzdálené od náměstí
jen pár kroků. Bylo otevřeno v roce 2001 a návštěvníci zde mohou
nahlédnout do středověku i novověku. Uvidíš sochy českých králů
a císařů, ale i osobnosti světové kultury.
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Modlitba
Kráčej klidně uprostřed spěchu a pamatuj, jaký pokoj je v tichu.
Buď vždy v dobrých vztazích s druhými lidmi, aniž by ses přitom zříkal sebe.
Svou pravdu pověz vždy klidně a jasně, poslouchej však také, co říkají druzí, a
to i hlupáci a ignoranti, i oni mají svůj příběh.
Budeš-li se příliš srovnávat s druhými, můžeš se stát pyšným nebo naopak
zahořklým. Vždy budou horší a lepší, než jsi ty.
Raduj se stejnou měrou ze svých plánů, ale i výsledků svého konání. Konej
svou práci od srdce, jakkoli je skromná, nic neznamenající, neboť ona je
trvalou hodnotou na měnících se cestách osudu.
Buď opatrný ve svých předsevzetích, neboť svět je plný klamu. Dbej však, aby
ti to nepřekáželo v dosahování opravdové ctnosti. Mnoho lidí se snaží
dosáhnout vznešených ideálů a všechen jejich život je plný heroismu.
Buď sebou a zvláště nepopírej city: Nikdy nebuď cynický k lásce, protože i ve
vztazích úplného rozčarování a vyschnutí je ona věčná jako tráva.
V pokoře přijímej to, co léta přinášejí. Bez hořkosti se zříkej výsad mládí.
Rozvíjej sílu ducha, aby v náhlém neštěstí se ona mohla stát pro tebe štítem.
Netrap se svými představami. Mnoho obav vzniká z nudy a samoty. Vedle
zdravé přísnosti buď k sobě i shovívavý.
Jsi dítě celého světa, ne méně než hvězdy či stromy máš právo být zde, ať je
to pro tebe srozumitelné nebo ne, věř tomu, že celý život je takový, jaký má
být. A tak buď v míru s bohem, ať už si o jeho existenci myslíš cokoli, ať už se
zabýváš jakoukoli činností: či snad ať jsou tvá přání jakákoli: v pouličním hluku
i spěchu života zachovej klid své duše. Ve všech nedostatcích, zklamáních a
zmařených přání je stále náš svět krásný. Buď pozorný, snaž se být šťasten.

/text nalezený ve starém kostele v Baltimore je datován do roku 1692/
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V neděli 28. října uplynulo 100 let od založení samostatného
Československa.
V Česku provázely výročí velkolepé oslavy. Účastnili se jich vrcholní tuzemští
politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem
(ANO), ale také zahraniční státníci.
Pojďme si společně připomenout události předcházející zřízení
samostatného československého státu.

VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Dne 28.října roku 1918 byla
na Václavském náměstí v
Praze oficiálně vyhlášena
samostatnost a pro národy
bývalého Rakousko-Uherska
se začaly psát nové dějiny.

Historické souvislosti
Většina

české

společnosti

nikdy

nepřijala

rakousko-uherský stát za svůj. Vyhlášením první
světové

války

národnostní

roku 1914 došlo

otázky

ve

smíšeném

k

odsunutí
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 příznivců, kteří pod vedení Edvarda Beneše vytvořili
tajnou organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři,
herci a spisovatelé.
V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R. Štefánik
pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem
23
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protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých zahraničních
legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při
bitvě u Zborova. České veřejné 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 při Tříkrálové deklaraci na
počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za osamostatnění doma
i v zahraničí.
V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek
zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala
zemská hospodářská 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. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták
vyhlašující vznik republiky. Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve
městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo,
revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie
vydržela dalších 14 dnů.
Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup
jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu.
Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na
večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.
Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín,
František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný.
Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes
označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské
dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého
Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se
hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky,
rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.
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DpS Koutkova
Pečení jablkového moučníku

Společné tvoření podzimních dekorací
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DpS Koutkova
Osazování truhlíků na zimu.

Turnaj v ruských kuželkách Koutkova – Kubešova
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DpS Koutkova
Bleší trh
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DpS Koutkova
Canisterapie s panem Trojanem

Posezení v kavárně
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DpS Koutkova

Odpolední kavárnička s „ živou hudbou“. Oslava narozenin obyvatel
narozených v říjnu.
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DpS Koutkova
Každý pátek dopoledne hrajeme oblíbené Bingo.

Beseda obyvatel s vedením domova.
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Kavárnička s tancem

Hudba pro radost – mladí umělci nás roztančili všechny
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DpS Kubešova
Pan Sedlák vybojoval na turnaji v kuželkách třetí místo.

Harmonika s paní Jakubovou
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DpS Kubešova

Dnes už umí málokdo tak zručně háčkovat a ohánět se jehlou jako paní Svobodová
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DpS Kubešova
Ještě chytáme poslední sluníčko

Cvičíme jemnou motoriku a pozornost
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Trénink paměti
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Osmisměrka

V následujících slovech se pokuste změnit kterékoliv písmeno tak, aby vzniklo jiné slovo.
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Pro zasmání…
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Syn s otcem jdou do ZOO. "Tati, proč ta gorila na nás tak divně
čumí?" "Ticho synu, jsme teprve u pokladny."
Přijde černoch do obchodu a na rameni má velkého papouška. "Jé,
ten je krásný," rozplývá se mladá prodavačka, "odkud ho máte?"
"No přece z Afriky, tam jich je mnoho," odpoví papoušek.
Volá fotbalista otci: "Ahoj tati, dneska jsem dal 2 góly!" "No, to jo
super a kolik to skončilo?" "1:1"
Baví se dva kutilové: "Představ si, že u mě včera ve tři v noci
zvonil soused! Nekecám, ve tři v noci přišel a zazvonil... Jsem se
tak lekl, že mi normálně vypadla vrtačka z ruky!"
Matka se ptá dcery, která začala pracovat jako sekretářka: "A
neobtěžuje tě šéf?"Dcera se usměje: "Ani ne, mami! Já mám sex
ráda..."
Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: Co
je to podvod? "Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout."
"Jak to?", ptá se profesor. "Protože paragraf 265 trestního zákoníku
zní: Kdo zneužije nevědomosti někoho, aby jej poškodil, dopustí se
podvodu."
Holčička: "Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska." Tatínek:
"Nevymejšlej kraviny. Bude kapr jako vždycky!"
Chlubí se jeden vedoucí: "A tohle je, pánové, náš nejvyvinutější
stroj, který nahradí pět pracovních sil. O jeho údržbu se stará šest
specialistů."
Když tě rodiče přistihnou při lži, koukni se jim hluboko do očí a
chladnokrevně řekni: "Mikuláš, Ježíšek, čápi..."
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se narodil v Přešticích, kde byl
jeho otec učitel. Už jako osmiletý
hrával klavírnísonáty, učil se na
housle a na varhany. Za svůj
život složil přes 1400 děl,
.,.
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Kronika událostí

DpS Koutkova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V listopadu oslaví své narozeniny:
paní Jančálková Juliana
paní Sklenářová Vlasta
paní Doubínková Vlasta
paní Mezlík František
paní Líbalová Růžena
paní Macálková Pavla
paní Vlastníková Jana
pan Smejkal Josef
paní Vacková Vlasta
paní Švaříčková Růžena

Přejeme vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti.
38

Kronika událostí

DpS Kubešova

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

V listopadu oslaví své narozeniny:
paní Marie Bublanová
paní Jana Jungwirthová
paní Vlasta Kršková
paní Mária Novotná
paní Marie Ondráčková
paní Jana Pipová
paní Jitka Šestáková
pan Rudolf Stáňa

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
Vítáme nové obyvatele:
pana Rudolfa Stáňu
paní Marii Řihákovou
paní Zdeňku Pánkovou
paní Jaroslavu Novotnou
paní Marii Vitámvásovou

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
paní Marie Kostelníková
pan Alois Svoboda
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„Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“ — Albert
Einstein„
„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“ —
Konfucius
„Není špatných dětí bez špatných matek.“ — Honoré De Balzac
„Tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce.“ — Paulo Coelho
„Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když
konečně usne.“ — Ralph Waldo Emerson
„Člověka je možno poznat podle knih, které čte.“ — Herbert Louis
Samuel
„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“ — Mahátma Gándhí
„Všechno, co se dá spravit penězi, je laciné.“ — Erich Maria Remarque
„Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.“ — Napoleon Bonaparte
„Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ.“ — Menandros
„Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.“ — Sofoklés
„Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho.“ — Arthur Schopenhauer
„Dokonalá

matka

miluje

i

spratka.“

—

Halina

Pawlowská
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