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DpS Koutkova

Ohlédnutí za lednem…
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 Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech…
 Odpolední CUKRÁRNA – posezení u kávy…
 U3V –
9. 1. Vodstvo Země I.






23. 1. Vodstvo Země II.
Promítání s pí. Mrvkovou –
7.1., 14.1., 21.1., 28.1.
Canisterapie na pokojích a OZR- termín upřesníme na týdenních
plakátcích
Dobrovolníci 10.1., v 15.15 hod.
Hudební odpoledne s harmonikou – 17. 1. v atriu domova, hudba: p.
Hilčer
Důchody 15. 1. v kanceláři soc. pracovnic od 10.00 hod.

Připravujeme v měsíci únoru…
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 Dopolední kluby v hobby, v atriu, ve školící místnosti a v TV místnostech…
 Odpolední CUKRÁRNA – posezení u kávy…
 Plesová kavárnička - 1. 2. od 15.30 hod. v atriu domova,
oslava všech, kteří se narodili v měsíci LEDNU a ÚNORU
hudba: ČERNÍ BARONI, taneční vystoupení – folklorní skupina BAJDYŠ
 U3V –
6. 2. Kras a jeskyně
20. 2. Biosféra v 10.00 a ve 13.00 hod. ve školící místnosti ve II. patře
 Promítání s pí. Mrvkovou – 4.2., 11.2., 21.1., 18.2., 25. 2. ve 14.00 hod. ve
školící místnosti ve II. patře

 Hudební vystoupení ZUŠ – 12. 2. v 10.00. hod.
zpěv: Marie Magdalena Davidová, Martina Vodičková
hudební doprovod: paní učitelka Jarmila Kubová.

 Canisterapie

na pokojích a OZR- termín upřesníme na týdenních

plakátcích

 Dobrovolníci 14.2., v 15.15 hod.
 Důchody 15. 2. v kanceláři soc. pracovnic od 10.00 hod.

Mše Církve římsko – katolické
v sobotu 2. 2., 16.2. a 30.2. ve 14.30 hod.
v kapli sv. Josefa v 1. patře
2

DpS Kubešova

Ohlédnutí za lednem…
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Tvořivé dílny
Důchody - 15.1.
Bohoslužby
Canisterapie
Kadeřnice
Filmové hodinky - vždy ve středu
Individuální činnosti imobilních klientů
Cvičení paměti
Společenské hry
Sportovní hry

Připravujeme v měsíci únoru…
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Plesová kavárnička –datum upřesníme
Důchody - 15.2..
Filmové hodinky - vždy ve středu
Individuální činnosti imobilních klientů
Cannis terapie – vždy v pondělí
Tvořivé dílny
Cvičení paměti
Společenské hry
Sportovní hry
Připravujeme pravidelné cestopisné promítání
s paní Mrvkovou, první promítání bude 13.2.
v 9.15 hodin

Mše svatá v měsíci únoru
V úterý 12. a 26. 2. ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve druhém patře
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž
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Příspěvky
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Příhoda o koze

V jedné vesnici žili manželé Karel s Amálkou. Ve chlívku měli kozu
Lízu, která byla jejich miláčkem. Jednoho dne říká Amálka Karlovi,
měl bys asi zavést Lízu ke kozlovi. Kozla měli na druhém konci
vesnice. Karel si uvázal Lízu na provaz a vydal se na cestu. Musel
kolem hospůdky, kde na něho volali kamarádi, aby zašel na pivo, že
koza počká. Karel chvíli váhal, má přece úkol, ale pak neodolal a tak
místo s kozou ke kozlovi, šel na pivo. Vrátil se domů, Amálka se
vyptávala, jak to probíhalo. Karel na to, že dobře. Asi za 14 dní se
Líza Amálce nějak nelíbila a tak poslala Karla s kozou znovu ke
kozlovi. Všechno však proběhlo jako minule, Karel nešel s kozou ke
kozlovi, ale šel na pivo. Lízu dovedl domů a zase bylo vyptávání a
Karel to zamluvil. Asi po měsíci si Amálka prohlížela Lízu a volá Karla,
aby se šel podívat, že se jí koza nějak nelíbí. Druhý den ráno našli
Lízu mrtvou. Amálka Karlovi vyčinila, že nesplnil to, co měl, že má
Lízu na svědomí. Karel se urazil a odstěhoval se (utekl) na seník. Po
čtrnácti dnech Amálka pod seníkem volá, Karle pojď dolů, vrať se,
nebo chceš, abych umřela jako ta Líza?

Den každý vezmi vděčně,
který Ti život dal,
na světě nejsme věčně,
život je velký dar.
Josef Kříž
III. patro
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Kdo vymyslel …
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HISTORIE FRANCOVKY
Je o pět let starší než Československá republika, o
pětadvacet let ji přežila – a žije dál. Brněnský
živnostník Josef Veselý si svou legendární francovku
alpa nechal patentovat 18. července 1913 (podle
některých pramenů už 22. června), aniž by tušil, k
jakým účelům si ji lidé oblíbí používat. A podle
nezměněné receptury se vyrábí dodnes: tvoří ji
šedesátiprocentní kvasný přírodní líh a výtažky ze
čtrnácti bylin a mentolu.
Hned zkraje si zaslouží vysvětlení oba její názvy.
Termín francovka sahá daleko do historie, až do 17.
století, kdy se tímto slovem všeobecně označovala
jakákoli francouzská pálenka (německý výraz zní
Franzbranntwein), v následujícím století už to byla
pouze pálenka, která vznikla destilací vína, tedy
vínovice o vysokém obsahu alkoholu, a ve století
devatenáctém francovka znamená pálenku s extraktem bylin používanou
na mazání a k lékařským účelům. Název alpa není spolehlivě vysvětlen.
Má se za to, že vznikl spojením počátečních písmen jména Alois Paleček.
Kdo však tento Paleček byl, není jasné. Nejpravděpodobnější vysvětlení
je, že se jednalo o člena rodiny živnostníka Veselého.
Píše se rok 1805. Napoleonovi vojáci opouštějí obsazenou Vídeň a
zanechávají po sobě několik sudů nápoje s výraznou, ostře aromatickou
vůní-francouzským koňakem. Vídeňáci, mající v oblibě svá sladká vína,
nepřišli této francouzské národní specialitě na chuť. A pak objevili
příjemný pocit a osvěžující účinky při vtírání do kůže. Prázdné sudy pak
posloužily pro přípravu alkoholového extraktu z různých bylin podle
vlastní fantazie a začali jej nazývat francovkou.
Francovka pod značkou ALPA se poprvé spotřebitelům představila již v
roce 1913. Ve stejném roce byla rovněž zaregistrována ochranná
známka ALPA. Naše společnost vyrábí francovku podle původní
osvědčené receptury dodnes. Stejně jako je charakteristická vysoká
kvalita naší francovky, je typický i obal, ve kterém se s ní spotřebitel
tradičně setkává.
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Kdo vymyslel …
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Jisté je, že se novinka chytla, a roku 1926 se jí v Brně vyrobily už dva
miliony lahví. Veselý měl propracovaný marketing, počínaje
nezaměnitelným vzhledem s logem se zlatou čtyřcípou hvězdou od
akademického malíře Lea Heilbrunna po reklamy vymalované na stěnách
činžáků. Časem k alkoholové infuzi přidal také zubní krém. Po druhé
světové válce byl podnik znárodněn a přestěhován z Brna do velkého
Meziříčí.
Obliba francovky však nepoklesla, ba naopak. Vedle klasického použití –
jako prostředek na masáže a regeneraci pohmožděnin nebo na
inhalování či kloktání při nachlazení, případně vyplachování při zánětu
zubů – se stala také oblíbeným nápojem, a to nejen vojáků socialistické
armády. Básník egon Bondy o bylinné tekutině dokonce složil báseň,
kterou zhudebnila kapela Plastic People of the Universe a poté Mejla
Hlavsa. a z populární kultury všichni vědí, že francovku s oblibou popíjel
rytíř Vilém Brtník z Brtníku z filmové pohádky Ať žijí duchové. Francovka
přečkala i nedávnou prohibici a dnes se vedle tekuté formy vyrábí i v
podobě gelů, krémů a emulzí.
Lidové, neoficiální způsoby použití
Kromě oficiálních způsobů použití se dodnes tradují také lidové,
tzv. babské rady. Je však třeba vzít na vědomí, že francovka není určena
k vnitřnímu užití (tedy požívání) a bez znalosti denaturačního
činidla (kterým může být benzín, metanol či jiné látky) je její požití životu
nebezpečné!
Mezi nejznámější lidové způsoby užiti patří:
 alkoholový nápoj „Vichr z hor“ = Alpa + Zelená
 „Alpský ryzlink“ = Alpa + 2 litry Kvičáku
 proti žaludeční nevolnosti - francovku na kostce cukru nabízela
nejedna babička
 čistí chromové baterie, zrcadlo, inkoustové skvrny, fixy
 čistí telefon, žaluzie, počítač
 půl šálku francovky a 1 l vody - umýt okna na autě, vyleštit novinami
- nezamrznou
 límec na košili před nošením potřít Alpou - nešpiní se
 kápnout na klíště
 nanést trochu do boty, když tlačí
 před sportovním výkonem – lok pro lepší dýchání
 smíchaná s jedlým olejem jako zábal proti vši dětské.
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Zdraví
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K čemu je dobrý rybí tuk

Rybí tuk neboli olej z tresčích jater, zná lidstvo již více než tisíc let. Objevili ho
Vikingové ve Skandinávii, kterým sloužil nejen při přípravě potravin, ale i na
činění kůží, konzervaci dřeva anebo se lil do lamp. Přímo jako léčivo se začal
doporučovat

na

začátku

osmnáctého

století.

Na

začátku

ho

lékaři

předepisovali na revma, ale velmi rychle se zjistilo, že je dobrý i v mnoha
jiných případech.
Díky vysokému obsahu nenasycených kyselin omega 3 a omega 6 rybí tuk
zlepšuje

obranné

schopnosti

organismu

a

tím

pádem

pomáhá

z

našeho imunitního systému vystavět téměř neproniknutelnou zeď proti
mnoha různým neduhům. Zlepšení odolnosti navíc zesiluje vyšší obsah
vitamínu A, který má velmi dobré antioxidační účinky a také vitamín D, který v
lidském těle zlepšuje produkci antibakteriálních peptidů. Rybí tuk je také velmi
dobrý v případě, že potřebujeme urychlit regeneraci organismu po nějaké
závažnější léčbě (například když jsme museli brát antibiotika). Ačkoliv se
jedná o tuk, pravidelná konzumace pomáhá regulovat hladinu cholesterolu v
krvi a tím samozřejmě zlepšuje celkové fungování srdce a krevního oběhu.
Měl by také působit jako jistá prevence proti vzniku rakoviny vaječníků, prsu
či střev. Zlepšuje mineralizaci kostí, která je nezbytná pro zdravý vývoj
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organismu – to je kromě posilování imunity druhý důvod, proč se rybí tuk
doporučuje podávat dětem a mládeži.
A to stále ještě není všechno. Dětem i dospělým rybí tuk pomáhá zlepšit
práci nervového systému a mozkovou činnost. Je to důležité nejen během
výuky, ale také to snižuje riziko onemocnění Alzheimerem. Rybí tuk také
účinkuje jako prevence proti různým problémům se zrakem. Navíc se dá
používat i zevně. Masti s olejem s tresčích jater urychlují hojení ran, omrzlin,
opařenin či dětských opruzenin a pomáhají udržovat vláčnou a hladkou
pokožku. V koncentrovanější podobě se občas předepisují i jako podpůrná
léčba při potížích s lupénkou, akné či různých ekzémech.
Rybí tuk je velmi prospěšný, ale přeci jen se jedná o léčivo a tak by se k němu
mělo přistupovat s jistou opatrností a u dávkování je třeba se držet
informací z příbalového letáku či doporučení lékaře. Také není vhodné ho
podávat v průběhu antibiotické léčby, protože sice na jednu stranu pomáhá
imunitnímu systému, ale na druhou může zlepšit množení bakterií – ale
samozřejmě, jak už bylo uvedeno výše, velmi dobrý je po dobrání antibiotik.
Opatrní by měli být i lidé, kteří již berou vitamíny A, D či E v nějakém jiném
potravinovém doplňku a také ti, kteří se léčí protisrážlivými léky. Rybí tuk se
nedoporučuje lidem s ledvinovou kolikou a také bychom měli zvážit jeho
podávání v létě, kdy člověk má díky sluníčku velký přísun vitamínu D
přirozeně.
Malá poznámka na konec – pro mnoho lidí rybí tuk znamená odpudivou
tekutinu páchnoucí rybinou, v dnešní době ho lze sehnat bez problémů i v
podobě neutrálních kapslí, které snad nikomu nemohou vadit.

Zdroj: http://www.prostezdravi.cz/cemu-jedobry-rybi-tuk/
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Cestování a zajímavosti
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30 tipů na temné cestování v Česku
"Dark Tourism" neboli temný turismus přivádí návštěvníky na místa, kde se v
minulosti – ať již dávné či poměrně nedávné – udála nějaká tragédie, neštěstí.
Místa spojená se smrtí či utrpením mají zvláštní schopnost přitahovat davy
turistů. Častými objekty zájmu "dark" turistů jsou hřbitovy, místa konfliktů,
věznění, mučení, zabíjení, ale také místa postižená přírodními katastrofami. Do
kategorie "dark" turismu spadají i místa spojená se smrtí slavné osoby nebo
zábavní centra hrůzy.

Památník Mohyla míru
Památník
Mohyla
míru
byl
postaven
na
počest
obětí
Napoleonovy vítězné bitvy u
Slavkova (2. 12. 1805) podle
záměru kněze A. Slováka jako
naplnění jeho myšlenky učinit z
centra někdejšího bojiště pietní
"místo světla", memento válek.
Památník Lidice - vzpomínka na obec vypálenou nacisty
Vydejte se poznat pietní území,
které připomíná obec Lidice, kterou
10. června 1942 vyhladili nacisté.
Celá vesnice byla vypálena a
srovnána se zemí. Osudy této
středočeské
vsi
poznamenala
okupace Československa za II.
světové války a zejména atentát na
říšského protektora R.Heydricha.
Funerální stezka Brnem
Funerální stezka je ojedinělou
trasou, které nemůže nabídnout
žádné jiné město v Evropě. Pokud
se vydáte na fyzicky vskutku
nenáročnou trasu, vězte, že vás
čeká jedinečný zážitek.
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Barokní hřbitov ve Střílkách
Neobyčejný hřbitov s mohutnou
kaplí a bohatou sochařskou
výzdobou, vybudovaný v letech
1730 až 1743, je pro svou
originální koncepci považován
za skvost stavitelského a
sochařského barokního umění.

Památník Terezín - nahlédněte do temné minulosti pevnostního
města
Město Terezín, založené na
konci 18. století jako vojenská
pevnost, je dnes známé
především jako tragický symbol
utrpení desetitisíců nevinných
lidí. Za 2. světové války sloužilo
jako
internační
tábor
židovského obyvatelstva a stalo
se přestupní stanicí na cestě do
vyhlazovacích táborů.
Kapucínská hrobka v Brně – za hranicí času
Hrobka je neobvyklým dokladem
dějin kapucínského řádu; vypráví
také o přátelství mezi komunitou
bratří a lidmi, kteří jim pomáhali a
kteří s nimi zůstali i ve smrti.
Nejznámějším dobrodincem je
patrně slavný velitel pandurů
František
baron
Trenck.
Návštěvníci sem přicházejí už více
než 90 let.
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Býčí skála - tajuplné místo pravěkých rituálních vražd
Býčí skála se nachází ve střední
části Moravském Krasu, v dolní
části Křtinského údolí, mezi
městečky Adamov a Křtiny.
Vysoká bílá skála s puklinou a
několika otvory v dolní části je
opředená legendami a stále v
sobě ukrývá mnohá tajemství.

Kostnice u sv. Jakuba v Brně - druhá největší kostnice v Evropě
Unikátní kostnice se nachází u
kostela sv. Jakuba a je druhou
největší kostnicí v Evropě,
prvenství drží pařížská kostnice.
Počet pohřbených se odhaduje
na více než 50 tisíc.

Zbytky pohraničních opevnění v okolí Strážného na Šumavě
Pokud patříte mezi milovníky
vojenské historie a většinu známých
míst s touto tematikou jste již
navštívili, máme zde pro vás tip na
další výlet. V okolí Strážného na
Šumavě
se
nacházejí
zbytky
pohraničních opevnění, která byla
budována po druhé světové válce
na
hranicích
tehdejšího
Československa.
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Krematorium a židovský hřbitov v Terezíně

V
bývalém
terezínském
krematoriu se nachází expozice
„Úmrtnost
a
pohřbívání
v
terezínském ghettu“. Židovský
terezínský hřbitov je v současnosti
upraven
jako
pietní
místo.
Bohušovická kotlina se změnila v
sad zapadající do okolní krajiny.

Památník životické tragédie v Havířově-Životicích
Památník životické tragédie byl
vybudován
k
uctění
obětí
nacistické likvidační akce, která
proběhla 6. 8. 1944. Během této
akce bylo jako odplata za
partyzánskou akci a zabití 3
příslušníků gestapa zastřeleno 36
mužů ze Životic u Havířova a
okolních obcí.

Dolní hřbitov ve Žďáru nad Sázavou – místo odpočinku
posledního českého upíra
Pochybujete
o
existenci
nemrtvých? V záznamech žďárské
i jihlavské kroniky najdeme
záznam
o
podivuhodném
protivampyrskému zásahu, který
se odehrál v 19. století. I vy
můžete nasát zvláštní atmosféru
Dolního
hřbitova,
který
byl
postaven podle kabalistických
symbolů.
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Muzeum koncentračního tábora
Rabštejn
Poté, co byl 3. 12. 1941 vydán
Hitlerův výnos "O zefektivnění
zbrojní
výroby",
stalo
se
Rabštejnské údolí předmětem
zájmu
fašistické
válečné
mašinerie.

podzemní

Nejmenší hřbitov v České republice
Malebná vesnička Hluboké na
Třebíčsku, ležící asi 8 kilometrů
od Náměště nad Oslavou, se v
roce 2007 zapsala do českých
rekordů. Může za to místní
hřbitůvek, který je nejmenším
hřbitovem v České republice.

Kasematy na Špilberku v Brně
Kasematy patří ke stavebním
kuriozitám hradu Špilberku a
představují
jednu
z
nejnavštěvovanějších turistických
atraktivit
v
Brně.
Byly
vybudovány v roce 1742 v rámci
závěrečné etapy přestavby hradu
na barokní pevnost, prováděné
pod
vedením
zemského
pevnostního inženýra plukovníka Rochepina.
13

letecké

továrny

Cestování a zajímavosti
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Hrob Anežky Hrůzové u Polné
Pietní místo se nachází na místě
nálezu těla Anežky Hrůzové v
lese Březina, která zde byla v
dubnu roku 1899 zavražděna. Z
hrůzného činu byl obviněn žid
Leopold Hilsner, kterému přitížila
domněnka, že se jednalo o
rituální vraždu. Celé kauze se
pak začalo říkat Hilsneriáda.
Kostnice u kostela svatého Bartoloměje v Kolíně
Pozoruhodná barokní kostnice se čtyřmi půlkruhovými apsidami byla
postavena v Kolíně v letech
1732–33
podle
projektu
neznámého
architekta,
s
využitím zdiva raně gotické
nárožní
bašty
městského
opevnění. Uvnitř se nachází
pylony z kosterních pozůstatků a
barokní oltář.

Naučná stezka Olšanské hřbitovy
Naučná stezka seznamuje s
Olšanskými hřbitovy, největším
současným
pražským
pohřebištěm na místě bývalé
osady Olšany, dnes mezi
čtvrtěmi Žižkov a Vinohrady.
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Naučná stezka Uranová golgota - po stopách těžby uranu v
Horním Slavkově
Naučná stezka v okolí Horního
Slavkova
mapuje
dobu
padesátých
let
minulého
století, kdy se zde těžily
uranové rudy. Na celkem 13
tabulích se dozvíte o důlních
dílech a dalších zajímavostech,
které s těžbou uranu v Horním
Slavkově souvisejí.
Památník Vojna Lešetice u
Příbrami - jediný dochovaný komunistický lágr v Česku
V lesích za obcí Lešetice, 5 km od
Příbrami
se
nachází
zrekonstruované zbytky bývalého
zajateckého tábora pro německé
válečné zajatce, přeměněného na
tábor nucených prací a poté na
vězeňské zařízení pro politické
vězně komunistického režimu.
Muzeum prusko-rakouské války
1866 na Chlumu
Památkový areál připomínající bitvu,
ke které došlo 3. července 1866 na
Chlumu a která byla největší a
nejkrvavější bitvou prusko-rakouské
války. Na bojišti se nachází více než
400 pomníků, památníků, křížů a
individuálních i hromadných hrobů.
Součástí areálu je i válečné
muzeum a rozhledna.
15
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Kostnice Kutná Hora - Sedlec
Unikátní kostnice pod kostelem
Všech svatých na hřbitově v
Sedlci u Kutné Hory je
vyzdobena
téměř
výhradně
lidskými kostmi - ostatky celkem
40 000 zemřelých, pozůstatky
morových epidemií a obětí
husitských válek.

Rudá věž smrti v závodu Škoda Ostrov
V Ostrově se nachází Národní
kulturní památka poněkud jiného
formátu. Je to Věž smrti v areálu
bývalé Škodovky, věžovitá stavba
určena k drcení a třídění uranové
rudy z Jáchymovských dolů, která
se stala symbolem utrpení
politických vězňů v 50. letech 20.
století.

Hrad Houska - tajemný hrad s cestou do pekla
Přestože nepatří mezi největší
či nejkrásnější hrady, nepyšní
se obrovským parkem, stal se
oblíbeným
cílem
mnoha
výletníků a dobrodruhů. Tento
tajemný
hrad
zaujme
návštěvníky především pověstí
o průrvě do pekla a o
odsouzenci, který do ní byl
spuštěn.
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Památník Ploština v blízkosti Valašských Klobouk
V 70. letech byla Ploština
vyhlášena Národním kulturním
památníkem.
Dominantou
celého místa je památník
obětem II. světové války a
okupace ze zlínského okresu,
který byl vybudován na malém
návrší nad osadou v roce 1975
k 30. výročí osvobození.

Bazilika sv. Jakuba v Praze
Kostel byl založen Václavem I.
v roce 1232, zřejmě při
založení Starého Města. Váže
se k němu řada legend, z nichž
nejznámější vypráví o useknuté
ruce, která dosud visí na řetězu
v interiéru kostela.

Kostnice v kostele sv. Petra a Pavla na Mělníku
V kryptě proboštského kostela
sv. Petra a Pavla pod
kněžištěm se nachází kostnice.
Spolu s kostnicí v Sedlci u
Kutné Hory patří k největším v
České republice. Tato krypta je
strohou gotickou místností s
pozůstatky 10 až 15 tisíců lidí.
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Chemlon, dederon, krimplen.
Pamatujete?
Jak jsi to mohla nosit, babi? Je to hrozné. To nyní slýchávají seniorky
od svých vnuček. Zatímco dnes je v módě vše přírodní, ony žily v době,
kdy byl svět okouzlen umělými vlákny.
Látky

byly

nepříjemné.

tuhé

a

Nebyly

na

omak

prodyšné

a

člověk se v nich dost potil. V módě
byl plast a výrazné barvy. Materiály
měly

podivné

názvy:

chemlon,

nylon, dederon, krepsilon, krimplen.
Běžný

pár

sedmdesátých

vypadal

nějak

tesilové

kalhoty

takto:
a

Muž

let
měl

dederonovou

košili, žena kostýmek z krimplenu. Z
dnešního pohledu mnoha lidí to byla
naprostá hrůza. Z pohledu tehdejšího super moderní oblečení, které mělo řadu výhod.
Například se nemačkalo, jednoduše bralo, rychle uschlo. Většina žen na sebe po příchodu
domů hodila květovanou dederonovou zástěru, spíše jakési propínací šaty bez rukávů a v
nich trávila veškerý volný čas. Ostatně, některé starší paní je stále nosí a nedají na ně
dopustit. Říká se jim šatové zástěry a dodnes se dají koupit.
Počátky výroby umělých vláken spadají už do dvacátých let dvacátého století, kdy šlo o to
nahradit velmi žádané a drahé hedvábí. Takže se začalo vyrábět takzvané umělé hedvábí.
Zlom nastal v roce 1935, když američtí chemici dali světu umělou látku s názvem nylon. O
pět let později se začaly prodávat takzvané nylonky, punčochy, které okouzlily snad
každou ženu. Získat nylonky bylo v bývalém Československu snem mnoha žen ještě řadu
let poté, co už je obyvatelky západní Evropy nosily běžně. Situace se zlepšila až poté, co
se v Československu začalo vyrábět umělé vlákno, které dostalo název silon. A tak se
Češky zamilovaly do silonek.
18

Přečetli jsme za vás …
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Okouzlení světa vším, co bylo umělé, výstižně popisuje historička Konstantina Hlaváčková
ve své velmi zajímavé knize s dlouhým názvem Móda za železnou oponou: společnost,
oděvy a lidé v Československu 1948-1989. Uvádí například: „Lidé umělá vlákna přijímali
pomalu s jistou nedůvěrou. Na jedné straně se staly šlágrem západní konzumní
společnosti a obtížně dosažitelným předmětem touhy žen žijících za železnou oponou. Na
druhé straně platilo, že slavnostní šaty jsou hedvábné a dobře oblečený muž nosí vlněný
oblek. Nízká cena umělých materiálů však urychlovala demokratizační proces v módě a
ztrátu výlučnosti oděvních elit.“
Zkrátka, už v sedmdesátých letech se spotřeba chemických vláken při výrobě oblečení ve
světě vyrovnala spotřebě přírodních materiálů. Lidé se dobrovolně potili v neprodyšných
košilích s tuhými límečky a šatech připomínajících někdy tuhé stany. Byla to prostě móda.
Navíc bylo toto oblečení cenově dostupné. Lidé zvyklí chodit s oblečením do čistírny a
složitě ho žehlit, byli nadšeni, že po tuhých tesilových kalhotách voda po vyprání prostě
steče, jsou rychle suché a hned se v nich dá zase vyrazit ven. A aby toho nebylo málo,
umělá móda pronikla i do domovů. Mnoho žen nyní se smíchem vzpomíná, jak nadšeně
vyráběly chemlonové polštáře, dečky, koberečky. Šlo o na omak dost odporné umělé
vlákno, které se háčkem upevňovalo na látku a tak vznikaly podivuhodné bytové doplňky.
„Některé polyamidové výrobky se staly hitem, protože se snadnou udržovaly a snížila se i
jejich hmotnost. Přinášely mnoho výhod pro každodenní život,“ podotýká Konstantina
Hlaváčková.
Nyní se svět veze na vlně přesně opačné. Většina oblečení se sice dál vyrábí z umělých
vláken, ale lidé bohatí či takoví, kteří do oblečení rádi investují, dávají přednost přírodní
bavlně, vlně, hedvábí. V kurzu je oblečení z biobavlny, zkrátka jde o to, aby tělo mělo co
nejmenší kontakt s chemií, což souvisí i s trendem velké poptávky pro takzvané zdravé
výživě. Moderní je oblečení prodyšné, lehké, jakoby pomačkané. Přesný opak toho, co lidé
obdivovali dříve.
Generace milovníků dederonu, tesilu a krimplenu zestárla a z módy umělé se
přeorientovala na módu přírodní. A nejedna žena při pohledu na modely z umělých vláken
dnes říká: jak jsem to jen mohla s takovým nadšením nosit. Ale kdo ví, co jednou budou
říkat jejich vnučky, když se budou dívat na to, co samy nosily v mládí. Právě v tom je
kouzlo módy. Je proměnlivá a i když si myslíme, že se jí až tak moc nenecháme
ovlivňovat, nakonec zjistíme, že nějakým způsobem jí podlehne téměř každý.
Zdhttps://www.i60.cz/clanek/detail/19046/chemlon-dederon-krimplen-pamatujete
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DpS Koutkova
Hudební vystoupení

Harmonikář Jiří Hilčer
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DpS Koutkova
Plesová kavárnička

Hudba: ČERNÍ BARONI
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DpS Koutkova
Plesová kavárnička

Předtančení: Folklórní soubor BAJDYŠ
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DpS Koutkova
Plesová kavárnička

Bohatá tombola
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DpS Koutkova
Plesová kavárnička
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DpS Kubešova
Stavíme sněhuláka a vzpomínáme

25

DpS Kubešova
Příprava dekorace na ples

Sportujeme
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DpS Kubešova
Rádi se scházíme k práci

I k odpočinku
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DpS Kubešova

U kafíčka se nám dobře pracuje i poslouchá muzika
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PRANOSTIKY A VÝZNAMNÉ DNY V ÚNORU
Únor - měsíc hladu, je podle
gregoriánského kalendáře druhý měsíc
v roce. Má 28 dní, v přestupném roce
má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i
30 dní. Český název měsíce vysvětlují
jazykovědci tím, že se v tuto dobu při
tání ledu ponořují ledové kry na
řekách (únor = nořiti se).























Pranostiky:
Únor bílý - pole sílí.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Když v únoru mráz ostrou drží, to dlouho již nepodrží
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu
to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen

Významné dny:
3. 2. Světový den modliteb
4. 2. Světový den boje proti rakovině
14. 2. Svátek zamilovaných
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
22. 2. Den sesterství
29

Trénink paměti
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Doplňte chybějící slova do uvedených přísloví
Žádná ………. se nejí tak horká, jak se ………
Komu se ……….., tomu se ….......
Sejde z ………., sejde z …………
Když ………...lapají, pěkně mu ……….
Která ………. nejvíce bučí, nejméně ………dává.
Každý ………. zpívá, jak mu ……….narost.
Na tváři ……….. a v srdci ………….
Jak si kdo ustele……….., tak si i ………….
Koho …………jíš, toho…………. zpívej.
Co na …………., to na jazyku.

Kaše - uvaří, nelení - zelení, očí - mysli, ptáčka - zpívají, kráva - mléka, pták - zobák, smích - žal, ustele - lehne,
chleba - píseň, srdci
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Pro zasmání…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Potkají se dvě kámarádky a jedna se ptá druhé:
"Používáš antikoncepci?"
"Ne, já beru antidepresiva."
"A funguje to?"
"Perfektně! Mám už 5 dětí a je mi to úplně jedno."
Přijde cikánka na policejní stanici a vykřikuje: "Pane policajt,
vókradli mně!" "A co vám vzali?" "Šedesát dva peněžének..."
Chtěla bych být housenka. Žereš, žereš, žereš, žereš, usneš,
probudíš se a jsi krásná!
Ptá se učitelka Pepíčka: "Který pták je nejchytřejší?"
"Vlaštovka" "Proč zrovna vlaštovka?" "Protože v září, na začátku
školního roku, odlétá."
Turista na Moravě potká babku a ptá se: "Babičko, kde se tady
pálí slivovice?"
"Vidíš ten kostel mladej? Tak kromě toho, všude."
Policajt zabil svou tchyni. Před soudem se obhajuje: "To mi
přikázala moje žena!" "A jak to vlastně bylo?" "Šla nakupovat do
města a řekla mi: Na gauči spí maminka, kdyby na ni sedla
moucha, tak ji zab!"
Matka telefonuje učitelce: "Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z
matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl
celou noc usnout!"
Sešly se 4 kamarádky, ale nemají si o čem povídat, protože
přišly všechny.
Povídají si dvě cikánky: "Představ si, Eriko, náš Deži má jen půl
roku a už sedí!" "Neříkej, a za co?"
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V únoru oslaví své narozeniny:
paní Pátková Vlasta
paní Horká Božena
paní Kratochvílová Helena
paní Schneebaumová Zdeňka
paní Stáňová Anna
pan Konečný Josef
paní Železná Zdeňka
paní Kadlečíková Milena
pan Bartl Eduard Ing.
Paní Zichová Helena
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:

Pana Josefa Brabce
Paní Stanislavu Chytkovou
Paní Helenu Zichovou

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila:

paní Pejčochová Jiřina
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V únoru oslaví své narozeniny:

pan Bača Jaroslav
paní Řiháková Marie
paní Svobodová Zdeňka

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

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:

paní Vitámvásová Marie
pan Šoltés Jiří
paní Tomanová Věra
Raušová Růžena
Pacnerová Helena

35

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic.
Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím
správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“ —
Dalajláma
„Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci.
Nevynášejte na světlo minulost.“ — Dalajláma
„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se
ujistit, že jsme se na něj nechytili.“ — Dalajláma
„Pesimismus vede k neúspěchu.“ — Dalajláma
„Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.“ —
Dalajláma
„Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A
pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.“ —
Dalajláma
„Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k
nápravě.“ — Dalajláma
„Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost.“ — Dalajláma
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