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DpS Koutkova

Ohlédnutí za ČERVNEM
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Individuální činnosti
Dopolední kluby v hobby, ve školící místnosti, v TV místnostech…
Odpolední CUKRÁRNA – posezení u hudby….
Skupinová cvičení na patrech
Individuální projížďky v zahradě domova
Sázení květin do truhlíků
Důchody 15. 6.
NAROZENINOVÁ KAVÁRNIČKA 16. 6. v atriu – oslava všech obyvatel našeho domova,
kteří se narodili v měsíci květnu / hudba: p. Fialová, p. Švarc/

 Hippoterapie s koníkem Emilem – 29.6.

Připravujeme v měsíci ČERVNENCI, SRPNU
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Individuální činnosti
Dopolední kluby v hobby, ve školící místnosti…
Odpolední setkávání v TV místnosti
Odpolední CUKRÁRNA – posezení u hudby….
Skupinová cvičení na patrech
Výlety a vycházky po okolí na přání (dle počasí)
Důchody 15. 7.
NAROZENINOVÁ KAVÁRNIČKA 22. 7. od 14.00 hod. v atriu – oslava všech
obyvatel našeho domova, kteří se narodili v měsíci červenci-srpnu /hudba: p. Jireček /

 Hudební odpoledne s harmonikou z Kyjova – p. Hilčer - 26. 7.

Mše Církve římsko – katolické
3. 7. bohoslužba slova, Jáhen – p. Novák
v kapli sv. Josefa v 1. patře
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DpS Kubešova

Ohlédnutí za červnem
*****************************************************************
 Tvořivé dílny
 Procvičování paměti
 Filmové hodinky
 Skupinová cvičení
 Vaření - pečení
 Sportovní hry
 Posezení v zahradě a na terase
 Kavárnička s oslavou narozených v měsíci červnu – 9.6.
 Vycházky mimo domov
 Výlet do cukrárny
 Setkání s dobrovolníky z Dukovan
 Mezigenerační setkání s dětmi MŠ Demlova

Připravujeme v měsíci červenci a srpnu
*******************************************************************
 Tvořivé dílny
 Procvičování paměti
 Filmové hodinky
 Skupinová cvičení
 Vaření - pečení
 Sportovní hry
 Posezení v zahradě a na terase
 Vycházky mimo domov
 Kavárnička s oslavou narozených v měsíci červenci a srpnu – 4.8.
ve 14 hodin

Mše svatá v měsíci červenci a srpnu
Ve středu 14.7.,28.7.,11.8. a 25.8. ve 14.15 hod.
ve společenské místnosti ve druhém patře
slouží římskokatolický kněz Václav Kříž
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JAK SVĚTLO OVLIVŇUJE VÁŠ SPÁNEK?
Jednoduše řečeno, užijte si světla přes den, ale když jdete spát, zkuste
vytvořit co největší tmu – výrazně tím pomůžete kvalitě spánku a díky tomu i
kondici, ve které se následující den vzbudíte.
O potřebě spánku není nutné diskutovat – asi každý zažil stav, kdy se doba
určená k odpočinku smrskla z doporučovaných 6-8 hodin na méně než
polovinu, a pak to podle toho druhý den vypadalo.
Nedostatek spánku nebo jeho nízká kvalita jsou jednoznačnou příčinou
vyčerpání, negativních nálad, ale mohou vyvolat i mnohem závažnější
důsledky – fyzické a psychické problémy.

Jaké je ideální světlo na spaní? Žádné!
Usínáte u puštěné televize nebo do poslední chvíle koukáte do mobilu,
tabletu či počítače? Necháváte svítit světlo, abyste se v noci nepřizabili,
kdybyste museli vstát? Nemáte závěsy, ani žaluzie a necháváte zvenku
dopadat svit pouličních lamp nebo Měsíce?
Tím vším výrazně snižujete kvalitu svého spánku. Když se to posčítá, není to
žádná hitparáda. Jasně platí rovnice, že větší tma = kvalitnější spánek.
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Proč je vlastně tma pro spánek tak důležitá?
Důvodem je spánkový hormon melatonin, který se v těle stará o usínání,
probouzení i střídání spánkových cyklů v průběhu noci. V absolutní tmě se
„hormonu spánku“ uvolňuje největší množství, působení světla jeho tvorbu
naopak snižuje.

Co je to spánkový hormon melatonin?
Melatonin je hormon, který vzniká ze serotoninu (ten možná znáte jako
„hormon štěstí“). Z poměrně nových studií vyplynulo, že melatonin se vytváří
ve všech buňkách v těle. Co je ale už dlouho známo, je to, že jeho tvorba
s přibývajícím věkem klesá. Proto možná vaše babička vstává v pět hodin
ráno, i když nemusí.
Vyplavování melatoninu
Vyplavování melatoninu je závislé na tom, jestli je zrovna den, nebo noc.
Nejvíc ho podle všeho tělo vyplavuje mezi 22.00 a 2.00 hod. Logicky proto,
že je tma jak v ranci.
Pořádnou paseku při usínání dokáže nadělat modré světlo, spánek se po
sledování telefonu nebo televize až do poslední chvíle nemusí ještě dlouho
dostavit. Světlo totiž nedovoluje tělu uvolňovat právě hormon melatonin,
který nás „uspává“.

Proč je vlastně tma pro spánek tak důležitá?
Důvodem je spánkový hormon melatonin, který se v těle stará o usínání,
probouzení i střídání spánkových cyklů v průběhu noci. V absolutní tmě se
hormonu uvolňuje největší množství, působení světla jeho tvorbu naopak
snižuje.

Co je to modré světlo?
Modré světlo je takový typ světla, který vychází z obrazovek a displejů –
z televize, počítače, notebooku, telefonu, tabletu… Ale i z úsporných žárovek
nebo zářivek. Modré světlo dokáže aktivovat sítnici lidského oka až 100x víc
než světlo bílé.
Pak už vám možná dává smysl, proč se s ním tak špatně usíná – skrze
sítnici dokáže nabourat náš přirozený biorytmus, takže v době, kdy bychom
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měli usínat, ještě koukáme na telefon,
vyplavování melatoninu, hormonu spánku.

čímž odsouváme

přirozené

Co nedostatek spánku ovlivňuje?






zvyšuje podrážděnost
snižuje odolnost proti stresu
podporuje sklony ke tloustnutí
urychluje stárnutí pleti
může vést k depresím

Co můžete udělat pro klidný spánek?
Abyste měli co nejkvalitnější a nejzdravější spánek, upravte si podmínky
k usínání a taky se zaměřte na svůj životní styl.

Mobil a televize do jiné místnosti!
V pokoji, kde spíte, je nejlepší nemít televizi, z postele byste neměli ani
pracovat na notebooku. Při nejhorším si nastavte upozornění a zhruba 2
hodiny (minimálně hodinu) před spaním vypněte televizi, monitor, odložte
mobil a ztlumte i běžné osvětlení. Tím dáte tělu signál, že se blíží doba
spánku a hormon se začne zvolna přirozeně uvolňovat – díky tomu dojde
na usínání dříve a bude i celkově příjemnější.
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Myslete na modré světlo

Modré světlo dokáže kvalitu spánku naprosto zabít, zvlášť pokud se mu
vystavujete celý den, a ještě pak večer před usnutím. Ne že byste snad
museli chodit spát, jakmile se začne stmívat, ale myslete na to, že některé
tělesné pochody nikdy nezměníte, včetně fungování hormonu melatoninu –
ten se prostě při světle jen tak uvolňovat nebude. Existuje ale jednoduchá
rada, která v praxi skutečně funguje.
Závěsy a žaluzie
Jestliže vám do oken svítí pouliční lampy, pořiďte si závěsy nebo žaluzie.
Klidně vyzkoušejte masku na spaní. Lampičku si sežeňte s mírným
osvětlením, aby se při ní dalo číst, nemusí nutně osvětlovat celý pokoj.
Větrání v ložnici před spaním
Čerstvý vzduch a nižší teplota je to, co vám jen prospěje. Ideální teplota
v ložnici je 16-18 °C. Je nakonec jedno, jestli si zařídíte teplotu ještě nižší,
když vám bude vyhovovat a dokážete ráno vstát do zimy. Zato v přetopené
místnosti jen tak neusnete, a když, tak se budete v noci pravděpodobně budit
kvůli pocitu horka nebo žízně.
Pravidelný čas usínání
Naučte se chodit spát pravidelně ve stejnou dobu, tělo si na rytmus zvykne a
usínání bude přirozenější.
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Co se děje s tělem při usínání?
Spánek sice potřebujeme, abychom nechali odpočinout mozek i svaly,
možná vás ale překvapí, že k úplnému „vypnutí“ nikdy nedochází a vědci
přišli i na to, že někdy mozek funguje tak intenzivně jako v bdělém stavu.

Jak ale vypadá takové usínání „zevnitř“? Jakmile eliminujeme
všechny smyslové podněty (neruší nás zvuk ani světlo apod.), mozek
přechází do odpočinkové fáze. Nepřestává pracovat, ale bez spánku by to
dlouho nevydržel. Stejně tak se uvolňují svaly a tělo najednou funguje tak
nějak pomaleji – zpomaluje se dýchání i tep.
Už jste se přistihli, že sebou před usnutím zničehonic trhnete? Odborníci mu
říkají hypnagogický záškub a vědí, že k němu dochází, když do míchy
pronikne nějaký ten vzruch ze svalů, načež mozek vyšle elektrický výboj a
svaly se stáhnou.
7 tipů na úpravu životního stylu pro lepší spánek
Co tedy dlouhodobě dělat pro rychlejší a snazší usínání?









Večer už sviťte jen menší lampičkou.
Poslední jídlo si dejte 3 hodiny před spaním, ať může tělo odpočívat a
nevyčerpává se zpracováním přijaté potravy. Ke klidnému spánku byste pak
měli daleko.
Poslední kávu si dopřejte 6 hodin před předpokládaným usínáním.
Neřešte potíže se spánkem alkoholem. Ten vám sice pomůže usnout, ale
kvalitu spánku nezvýší, naopak.
Nepřemýšlejte v posteli o nepříjemných věcech z uplynulého dne.
Vyčerpejte se. Pokud nemůžete několik dní za sebou pořádně usnout,
zařaďte pravidelně fyzickou aktivitu, i kdyby mělo jít jen o procházku.

Chcete mít o svém spánku lepší přehled?
Vyberte si chytré hodinky, které dokážou měřit nejen vaše aktivity během
dne, ale monitorují délku i fáze spánku.
Druhý den si tak můžete zkontrolovat, jak dlouho vám trvalo usínání a jak
velkou část noci jste toho prospali lehkým spánkem, případně jak dlouho jste
strávili v hluboké fázi. Některé z hodinek umí i jemnými vibracemi nahradit
zvukový budík – ranní vstávání tak bude přirozenější, než když se ráno
rozezní siréna na mobilu.
Zdroj: https://www.smartomat.cz
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Včelí med
Med vzniká
zahušťováním
nektaru z květu (med květový)
a výměšků
hmyzu (mšice,
medovice) živícího se sáním
mízy rostlin (med medovicový).
Pro včelstvo je med zdrojem
obživy a energie. Jedno silné
včelstvo snese i 100 kg medu
za jeden rok v závislosti na
podmínkách a možnostech
umístění včelstva.
Včelí med se nekazí a díky vysokému obsahu cukru ničí bakterie. Obsah
vody je velmi nízký, proto ani nekvasí. Obsah vody v medu se nejčastěji
pohybuje mezi 14 a 18 %. Hranice 18 % obsahu vody zamezuje vznik
organizmů v medu. Kvůli usazování cukru v medu se může stát, že se na
povrchu medu vytvoří řidší vrstva, která může podlehnout kvašení. Není to
však známkou toho, že by se med zkazil. Jedná se o přirozené látky, které
jsou již v medu obsaženy. Toto kvašení neovlivňuje nutriční hodnoty medu.

Typické složení medu
Fruktóza 38 %, Glukóza 31 %, Sacharóza 1 %, Jiné cukry 9 %, Voda 17 %,
Popel 0,17 %.

Využití včelího medu
V kuchyni se med používá nejčastěji jako sladidlo na pečení, do čajů, aj.
Jelikož má včelí med také antibakteriální účinky, jeho využití nalezlo ve
zdravotnictví. Jeho účinky jsou využívány tisíce let. Časté užívání medu jako
protibakteriálního činitele je jeho užití pro krytí ran, popálenin a vředů. Navíc,
užívání medu redukuje otoky a jizvy.
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Včelí med známe snad všichni a málokdo také pochybuje o jeho přínosu pro
naše zdraví. Pokud však máme vyjmenovat, jaké látky med přesně obsahuje a
u kterých zdravotních problémů je jeho konzumace vhodná, to je již obtížnější.
Začněme však od Adama, v tomto případě od včely medonosné (Apis
mellifera). Med je hlavním produktem tohoto blanokřídlého hmyzu. Ovšem
není jediným – včely vytvářejí rovněž propolis, vosk, pyl, mateří kašičku, ale
také i včelí jed. Což je celkem úctyhodný výčet, na tak drobounké stvoření.

Prospěšné látky ukryté v medu
Včely sbírají z květů nektar, který je vlastně surovinou pro tvorbu vlastního
medu. Samotný nektar je cukernatá tekutina, kterou produkují některé rostliny.
Jedná se o roztok sacharózy a glukózy, resp. fruktózy. Rovněž v malých
množstvích obsahuje alkoholy, aminokyseliny, organické kyseliny, fosfáty a
další přírodní látky.
Med obsahuje zejména jednoduché cukry (odborně monosacharidy). Z
hlediska procentuálního zastoupení obsahuje až 35 % hroznového cukru
(glukózy), 40 % ovocného cukru (fruktózy) a 10 % ostatních sacharidů. Právě
obsah jednoduchých cukrů je pro některé použití medu důležitý. Med je
důležitým zdrojem energie při fyzickém nebo psychickém vyčerpání. Je
kvalitním zdrojem (kromě jiného) i pro svůj obsah jednoduchých cukrů. Tyto
sacharidy se nemusí štěpit (na rozdíl od složených cukrů), což usnadňuje
proces rozkladu a transportu k jednotlivým buňkám těla.

Ve srovnání s rafinovaným (neboli “obyčejným”, bílým)
cukrem má med dvě výhody:
1. Na rozdíl od rafinovaného cukru obsahuje další důležité přírodní látky.
2. Zatímco rafinovaný cukr se rozkládá v játrech (a tím je zatěžuje),
jednoduché cukry obsažené v medu se vstřebávají přímo přes stěnu
trávicího traktu a proto se do jater vůbec nedostávají. Dostávají se přímo
k buňkám, což umožňuje jejich rychlejší regeneraci.
Kromě cukrů obsahuje med ještě další látky – bílkoviny, dextriny (také
sacharidy, ale jiného složení než jednoduché cukry), aminokyseliny, minerální
prvky (železo, měď, fosfor, vápník, hořčík), organické kyseliny (jablečná, vinná
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a citronová) a stopové prvky (mangan, kobalt, zinek, jód, fluor, kyselina
křemičitá a další).

Kde med pomáhá
Med má své nezaměnitelné místo v tradičním léčitelství. Velmi časté uplatnění
našel při nemocech horních cest dýchacích (kašel, zánět průdušek, bolesti v
krku). V takových případech se jím sladily různé čajové průduškové směsi,
společně s máslem se rozpouštěl v horkém mléce a proti kašli se podávala
směs medu a cibule.
Med díky obsahu acetylcholinu může rozšiřovat drobné cévy, což je dobré
při vysokém krevním tlaku. Tradičně se med používal i u nemocí žaludeční
sliznice (hlavně u vředů), protože již zmíněné obsažené dextriny pomáhají
hojit poškozenou sliznici. Med také podporuje omezení růstu a rozmnožování
některých baktérií. Obsah železa je důležitý pro dobrou krvetvorbu. Med
rovněž pomáhá snižovat riziko vzniku aterosklerózy (díky obsaženým látkám
zabraňuje usazování cholesterolu na stěnách cév). Co se týče posílení
imunitního systému, i zde konzumace medu působí příznivě. Med se ukládá
ve svalech a játrech jako glykogen a tím zvyšuje jeho celkové množství v
organismu. Jaterní glykogen udržuje stabilní hladinu krevního cukru, zejména
při hladovění, zatímco svalový glykogen je okamžitě využitelný ke svalové
práci jako bezprostřední zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké
nebo zcela vyčerpané, musí se doplnit z vnějších zdrojů. Jedním z takových
zdrojů může být i med.
Med nacházel a stále nachází uplatnění při léčbě ran a lehčích popálenin.
Tradičně se používal například k hojení řezných ran. V současnosti se používá
pří léčbě proleženin, popálenin či vředů, pro své antiseptické působení.
Jsou však i situace, kdy je užívání medu zakázáno. A to v případě alergie na
med a včelí produkty vůbec a samozřejmě rovněž u diabetu. V jídelníčku
diabetika se nesmí med objevit, protože, kromě obsažených cukrů, také
zvyšuje chuť na sladké.
U dětí musíme být obezřetní především u těch nejmenších, které jsou ještě
kojené, protože by dítě, pro výraznou sladkou chuť medu, upřednostňovalo
tento před mateřským mlékem. Pokud je ovšem dítě starší a jeho jídelníček je
správně vyvážený, může v něm mít místo i med.
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Med se objevuje i jako součást řady přírodních přípravků. Nejčastěji bývá
součástí různých sirupů při kašli a nachlazení – v kombinaci s léčivými
rostlinami, dalšími včelími produkty nebo brusinkami. Nachází také uplatnění
v přírodní kosmetice, v pleťových krémech nebo regeneračních krémech na
ruce.

Druhy včelích medů
Po vstupu do EU rozlišujeme 2 druhy medu: Květový (nektarový) a
medovicový (zpravidla tmavší, což způsobují rostlinná barviva v míze dřevin).
Název "med smíšený" je již věcí historie (obsahoval podíl jak květových, tak
medovicových medů). Název med lesní je zavádějící, protože včely v lese nosí
většinou nektar květový - tedy takový, jaký většinou je. Květový med je
přírodní koncentrát nektarů z květin rostlin. Obsahuje pylová zrna různých
rostlin, které obohacují med o významné přírodní látky s povzbuzujícími účinky
- rostlinné hormony, éterické oleje, aromatické látky apod. Med medovicový v
porovnání s květovými medy obsahují více fruktózy a dextrinů, ale hlavně větší
množství minerálních látek a stopových prvků.

Co je krystalizace medu
Krystalizace (tuhnutí) je přirozená vlastnost včelího medu. Je způsobena
vyšším poměrem glukózy k fruktóze, jejíž specifickou vlastností je vytvářet
krystaly. Květové medy obsahující více glukózy, krystalizují obvykle brzy, již
po několika dnech nebo týdnech.

Zdroje:
https://www.ivcelarstvi.cz
https://www.celostnimedicina.cz
https://www.priroda.cz
https://www.vceli-produkty.eu
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10 faktů o neuvěřitelném světě včely
medonosné

V krátkosti si nastíníme kousek z neuvěřitelného včelího světa. Povíme si
základní informace o včele a jejich způsobu života. Odpovíme si na mnoho
další otázek, které Vás napadnou, ale možná se bojíte zeptat.

1) Kam řadíme včelu medonosnou?
Včela latinsky Apis je z říše hmyzu. Spadá pod řád blanokřídlého hmyzu, díky
dvěma párům blanitých křídel. Zadeček včely je s hrudí spojen úzkou stopkou
díky tomu ji řadíme do podřádu štíhlopasých. Nadčeleď včely s čeledí
včelovití, kde obecně spadají včely jak samotářské tak také včely žijící v
sociálním uskupení.Rod-včela má dále mnoho druhů, které se liší dle
podmínek v kterých se vyvíjely.

2) Jaký je nejrozšířenější druh včel v ČR?
V České republice je podporovaný druh včela medonosná – kraňka. Včela
medonosná – kraňka dobře prosperuje v našich klimatických podmínkách. Při
kontaktu a práci v úle jsou mírné a to je velmi ceněné.
Další druh na území ČR především z historického vývoje, který je v menším
zastoupení je včela medonosná- tmavá. Dovoz jiných druhu než včely
medonosné na území ČR je nežádoucí.
13
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3) Jakým způsobem života včela žije?
Včela jak ji vnímá většina lidí se
vyznačuje životem ve včelím
společenství, které můžeme
chovat ve včelím úle různých
rozměrů, vzhledu a použitých
materiálů. Divoké včely v
přirozených podmínkách žijí ve
skalních prasklinách nebo
dutinách stromů také ve
společenstvech.
Druhou velkou skupinou jsou včely samotářky, u kterých samotné
pojmenování napovídá, že se jedná o včely, které preferují individuální
životní styl případně život v malých skupinách.

4) Mají včely nějaké role ve společenství?
Pozoruhodnou věcí ve včelím společenství je právě kastovní hiearchie, která
je včelám přisuzována. Ve včelstvu žije královna – její hlavní rolí je kladení
nové generace včel.
Včely úlové (samičky) se starají o plod, staví a rozšiřují včelí dílo. Včely
létavky přinášejí do úlu nezbytnou potravu a vodu. Důležitou roli hraje
samotná obrana vchodu úlu před nepřáteli. Tomu se věnují včely strážkyně. Úl
je také pravidelně dezinfikován a tmelen před případnými úniky tepla. Včely se
od sebe vizuálně neliší, jednotlivé role střídají dle stáří nebo mimořádné
potřeby v úle. Během celé doby je potřeba udržovat vhodné klimatické
podmínky v úle, které hrají důležitou roli pro vývoj plodu. Na tomto úkolu se
společně se včelami podílejí také trubci (samci).Hlavní úlohou trubců je
oplodnění nových královen.

5) Co vše včela přináší do úlu?
Sběrem potravy jsou pověřené včely létavky, které přinášejí nektar a
medovici v tekuté podobě v tzv. volátku jedná se o složky glycidové. V
podobě bílkovinné složky přinášejí pyl. Pyl společně s nektarem/medovicí
slouží k výživě plodu včel, ale také jako zásobní potrava na zimu.
14
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Důležitou součástí je doplňování vody do úlu, která má mnohostranné využití.
Voda v úle slouží k ředění cukerných zásob, udržování optimální vlhkosti, ale
také k tělesné regulaci teploty těla včel i v buňkách s plodem.
Včely sbírají pryskyřičné látky z pupenů stromů, které přinášejí do úlu a
přetváří do známého propolisu, který využívají k dezinfekci nebo tmelení
prasklin v úle.

6) Co včela nosí ve svých košíčcích?
Včelí košíčky, které jsou umístěné na třetím páru nohou hrají během roku
různými barvami od žluté po červené odstíny, ani modrá není výjimkou. V
těchto košíčcích mají včely napěchované pylové zrna,které se označují pylové
rousky. Včely vždy sbírají pouze jeden druh rostliny, díky tomu také dochází k
opylování rostlin.V košíčku si přinášejí také již zmíněné pryskyřičné látky.

7) Jak si představit tanec včely medonosné?
Včelí tanec slouží ke komunikaci ve včelím světě, pomocí kterého si včely
mezi sebou dokáží sdělovat konkrétní informace. Včelí tanec je především
spojován s přenosem informací týkající se sběru pylu a nektaru.
Vše začíná nalezením zdroje snůšky (potravy). Včela donese do úlu vzorek a
pomocí pohybu těla, poklepávání zadečku sděluje vzdálenost, vydatnost
snůšky, směr letu. Zároveň předává donesený vzorek k posouzení. V úle je
vyhodnocováno několik tanců od několika vrácených letávek (včel), kdy je
rozhodnuto za kterým zdrojem snůšky se vydají.

8) Co je pravdy na pořekadlu “Pracovitá jako včela”?
Včely jsou skutečně velcí dříči. Vůči své velikosti se vydávají za zdrojem
potravy na velkou vzdálenost – běžný okruh doletu jsou 3 km. Přinášejí do úlu
velký náklad vůči své váze. Ve svém snažení neustávají během celého dne.
Jen udržení požadované teploty v úle stojí spoustu sil.
Na druhou stranu není novinkou, že včely jdou cestou nejmenšího odporu. V
případě že najdou opuštěné nebo slabé včeli hnízdo nezdráhají se ho vyloupit
a zásoby přenést do svého úlu.
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9) Stojí včelu bodnutí žihadla život?
Včelím žihadlem disponuje královna a
včelí dělnice. Včelí dělnice v případě
pocitu ohrožení sebe nebo svého úlu
útočí na všechny bez rozdílu. Během
bodnutí ve většině případů dochází k
zaseknutí žihadla zpětným háčky, které je
vytrženo a proto včela umírá.
V případě bodnutí královnou, které se
děje zřídka královna neumírá, nepřichází
o své žihadlo.
Pokud se vám stane, že v blízkosti úlu
dostanete žihadlo, je potřeba žihadlo co
nejdříve odstranit, protože místo vpichu současně značí pro další včely, kde
mají útočit.

10) Jak včely vnímají svět?
Včela má tři jednoduché očka a dvě složené oči. Pomocí jednoduchých očí
dokáže rozpoznat intenzitu světla, tedy určit o jakou denní dobu se jedná
(den/noc). Složené oči vnímají celkovou realitu prostředí ve kterém se včela
pohybuje společně s vnímáním barev. Včely vnímají barvy odlišně než my
lidé. Některé barvy jsou pro včely intenzivnější jako ultrafialové barvy. Detailně
dokážou rozlišit až 60 odstínů barevných tonů červené a modré barvy. Naopak
obtížně rozlišují mezi oranžovou, žlutou a zelenou barvou. Včela má problém
s malými objekty. Zajímavostí z vidění včel se traduje, že během letu vypínají
barevné vidění a soustředí se pouze na směr letu.
Odpovědí na těchto 10 základních otázek jsme nakousli pouze malou
oblast informací ze života včel. V dalších článcích si toho o včelím životě
povíme ještě o mnoho více.

https://medonosna.cz/vcela-medonosna/
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Netřesk - skvělý lék na kožní nemoci a poranění
Dříve se věřilo, že netřesk pěstovaný na střeše domu dokáže ochránit
před hromem, bleskem a ohněm. Dnes ale víme, že je ochráncem a
účinným přírodním lékem především pro naši kůži, podobně jako aloe...
Netřesk střešní získal svoje přízvisko díky své
schopnosti růst i na velmi strmých a pro jiné
rostliny neobyvatelných podložích. Dříve se
záměrně vysazoval na střechy domů nebo
venkovních sklepů, které dokázal během
nedlouhé doby pokrýt hustým porostem.
Věřilo se, že netřesk dokáže ochránit dům
před hromem, bleskem a ohněm.
Netřesk je rostlina, která vydrží jak mráz, tak dlouhé doby bez vláhy, je
velice odolný a i při výrazných změnách počasí zůstává stále zelený a velice
dekorativní. Dnes je oblíbenou rostlinou, vysazovanou hlavně na skalky. V Evropě
ho v přírodě nejdeme např. v Alpách nebo na skalách přímořských oblastí.

Pěstování netřesku
Nejjednodušší způsob rozmnožování netřesku je pomocí odnoží, mateřská
rostlina vyhání každý rok mladé výhony, které stačí oddělit a přesadit na
zvolené místo nebo do květináče. Zajímavostí je, že trvá několik let, než
netřesk vykvete, po odkvětu však odumírá celá mateřská rostlinka.
Můžeme ho pěstovat i uvnitř místnosti, je nenáročný na zálivku, potřebuje
pouze dostatek světla, aby prosperoval. Netřesk v místnosti za oknem je nejen
ozdobou domova, je zároveň i malou přírodní lékárnou a první pomocí
především na kožní potíže.

Netřesk jako lék pro naši kůži
Netřesk má velice podobné účinky na naši kůži, jako aloe. Je považován
za jeden z nejbezpečnějších přírodních léků na pokožku s téměř žádnými
nežádoucími účinky. Používají se jeho podélně rozříznuté listy, které můžeme
vnitřní stranou přikládat přímo na postižené partie, nebo stejně
aplikovat šťávu a gelovitou tekutinu z vnitřku listu.
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Netřesk dokáže léčit opravdu poměrně široké spektrum kožních neduhů.
Jeho šťáva je chladivá a obsahuje mnoho výživných látek, má dezinfekční
účinek a působí protizánětlivě. Stejně jako aloe, i netřesk je skvělou první
pomocí a urychlením léčby

při popáleninách, opařeninách, omrzlinách a spálení sluncem.
Ulevuje při štípnutí hmyzem, zmírňuje svědění, zarudnutí a otok. Můžeme ho
použít i na menší poranění kůže, škrábnutí a odřeniny, urychluje hojení a
snižuje riziko zanícení. Šťáva a listy z netřesku se dříve běžně používaly
na léčení vředovitých a zánětlivých nemocí kůže, dokonce i pro léčení
očních zánětů, kdy se do oka přímo kapala šťáva z listů.
Šťávu můžeme aplikovat i na změkčení ztvrdlé kůže např. na chodidlech,
nebo na hydrataci příliš vysušené a namáhané pokožky rukou a loktů.

Vnitřně se dříve netřesk užíval ve formě nálevu nebo
zředěné šťávy z listů jako nápoj nebo kloktadlo, a to
hlavně při bolestech v krku, zánětech v dutině
ústní a při zánětu průdušek. Lidoví léčitelé ho také
předepisovali při průjmových onemocněních nebo na
vypuzení střevních parazitů. Od vnitřního užívání se
však postupem doby víceméně upustilo, existují
ale homeopatické léky vyrobené z jeho výtažku, které
se předepisují ženám při menstruačních potížích.
Zajímavostí je, že šťáva z netřesku si zachovává svoje léčivé účinky i po
zmrazení a následném rozmrazení, což je vcelku logické, protože rostlina
sama o sobě přestojí i silné mrazy. Pro nás to však znamená, že si šťávu
nebo celé listy netřesku můžeme zmrazit do zásoby a použít v případě
potřeby.
Zdroj: https: www.bylinky.eu
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Firemní dobrovolnictví & Domov pro seniory Třebíč,
Koutkova – Kubešova
Středeční odpoledne 23. června jsme se stejně jako v minulých letech, stali
partnery firemního dobrovolnictví.
Akce sama o sobě se velmi vydařila. Sešla se parta šikovných chlapíků, kteří se s
nadšením pustili do práce. Ráno jsme měli jisté obavy, že nám nebude přát
počasí. Během dopoledne se však začalo vyjasňovat a práce šla všem pěkně od
ruky. Práci, kterou jsme si naplánovali, dobrovolníci mistrně zvládli. Během
jednoho dne dobrovolníci stihli natřít přibližně 50 metrů plotu kolem areálu budovy
domova na Koutkové. Těšíme se, že příští rok budeme opět v rámci firemního
dobrovolnictví do akce zapojeni.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci
celé akce. Co považuji za přínosné a klíčové? To, že se kolegové z ČEZu jsou
schopni mezi sebou domluvit a společně přijít do vybrané organizace. Čím více
lidí, tím více práce. Dobrovolníci odvedli opravdu velký kus práce a ještě jednou
jim od nás patří upřímné a srdečné díky.
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Poník Emil pomáhá seniorům i dětem
Krásný a nevšední zážitek zažili klienti domova na Koutkové, v úterý 29. června,
kdy k nim na návštěvu přijela paní Šranková se svými dvěma poníky Emilem a
Romanou. Setkání se podařilo uskutečnit díky Ježíškovým vnoučatům, která
poskytla finanční dotaci této organizaci.
Minikoník Emil je v Česku průkopníkem terapie, při níž pacienti s depresí,
demencí a lidé se zdravotními komplikacemi zapomínají na své starosti. Cílem
návštěvy koníků je úsměv a spokojenost všech zúčastněných. Koník Emil i
Romana náleží k plemeni Falabella, které se vyznačuje velmi malým vzrůstem,
přátelskou a klidnou povahou zvířat, která se ráda učí. Hipoterapií se podařilo
rozmluvit mnohé klienty, kteří odmítali jakoukoli komunikaci. Vystoupení bylo
velmi pěkné a rychle uběhlo. Doufáme, že jsme se neviděli naposledy a těšíme se
na další setkání.

Mezigenerační setkání seniorů a dětí
Letošní rok v rámci mezigeneračního setkávání seniorů a dětí byl pro nás velmi
náročný. Nebylo možné, abychom se potkávali, tak jak jsme byli zvyklí, ale přeci
jenom se nám podařilo uskutečnit na konci června společné setkání dětí z MŠ
Demlova a seniorů v domově na Kubešově ulici, kde si společně zahráli
petangue. Děti z MŠ Obránců míru zase navštívily seniory na domově Koutkova,
a

připravili

kulturní

vystoupení.

Obě

naše

zařízení

zároveň

navštívila

koordinátorka Eliška Reisengerová, z organizace Mezi námi, se kterou společně
připravujeme program vhodný pro obě generace. Děti dostaly od našich seniorů
putovní kamínky, ze kterých měly velikou radost.
Vzájemná

spolupráce

funguje

velmi

dobře

a

těšíme

se,

že

budeme

v mezigeneračním setkávání našich klientů a dětí mateřských školek i nadále
pokračovat.
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Jak jsme studovali za socialismu…
Kdo žil v období druhé poloviny padesátých let dvacátého století, chápe
problematiku dospívání i studií v té době. Je třeba též vzít v úvahu, že
v Třebíči pro chlapce nebylo moc možností, kde studovat. Nejprve tady
byla nedávno otevřená jedenáctiletka, která nahrazovala gymnázium.
Dále Pedagogická škola pro učitelky mateřských škol a Hospodářská
škola a to na dva nebo na čtyři roky, kde v každé třídě studovalo jen pár
chlapců. Z toho vyplývá, že největší nápor byl na strojní průmyslovku
(PŠS), která byla nedávno otevřena. Nesmíme zapomenout ani na
Zdravotní školu na Jordáně, opět pro dívky. Na Podklášteří byla budova
Zemědělské školy, kde studovali převážně chlapci z okolních vesnic.
Z uvedeného vyplývá, jaký přetlak byl každý rok na studium na strojařině,
zvláště když několik míst bylo určeno pro vyučené strojaře.
Strojařinu v té době vedl p. Rásocha, zástupce mu dělal ing. Karbaš,
svobodný pán z Okříšek, hlava otevřená, který, jak se shodla většina
absolventů, mohl učit na vysoké škole. Dílny tehdy vedl p. Caha a učitelé
p. Ježek a p. Habeš. O vybavení dílen v suterénu budovy se musím
zmínit, neboť na tehdejší dobu bylo na velmi vysoké úrovni. Vévodila
tomu odvalovací frézka na ozubená kola, kam si chodili vyrábět některá
kola i ze ZMS. Dále zde byly většinou univerzální stroje, jako brusky,
soustruhy, frézky a nechyběly ani výhně s kovadlinami, dílna pro ruční
obrábění a malá dřevodílna. S prací na soustruhu si vzpomínám na
příhodu, která se stala jednomu spolužákovi. Musím předeslat, že při
zaškolování nám p. Caha připomínal velmi důrazně bezpečnostní
opatření. Co se však nestalo.. Jeden soustruh byl na konci řady strojů
postaven napříč. Spolužáku se jednou roztočila univerzálka, skončila na
zemi a upalovala si to podél celé dílny ke dveřím. V tu chvíli p. Caha
dveře otevřel a univerzálku měl na botách. Všichni jsme samozřejmě měli
hlavy skloněné a usilovně jsme pracovali, jen viník stál jako solný sloup.
P. Caha s klidem sobě vlastním prošel kolem viníka, vlepil mu symbolický
pohlavek, řekl: běž pro ni, a bylo vyřešeno.
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Naši třídu dostal prof. Klusáček, tehdy sotva jednatřicetiletý, sportovec
tělem i duší. Protože pro nás nebylo místo v hlavní budově, byli jsme
první rok v přízemí budovy gymnázia. Byly zde velmi staré lavice po třech
žácích. Toto umístění nás, chásku nezvedenou, přivedlo na nápad, který
jsme občas provedli řediteli školy, který tradičně chodil do hodiny později.
Když „hlídka“ viděla, že přichází, všichni jsme vyskákali z oken. Co
schytal od ředitele náš třídní, to jsem se dozvěděl až po letech.
Stejně jako v běžném lidském životě se střídaly chvíle veselé i ty horší.
V té době, kdo měl auto Spartak, to něco znamenalo. Nu a nová auta si
dovezli p. Caha a ředitel p. Rásocha. Ten parkoval za plotem, poblíž dvou
stromů. Nenapadlo nás nic lepšího, než Spartaka p. ředitele přenést mezi
stromy. Načež se asi po dvou hodinách objevil ve dveřích třídy p. Caha
se slovy: ten Spartak bude příští přestávku tam, kde stál původně. Celí
vyklepaní jsme auto vrátili zpět a čekali na trest. Ten ale naštěstí nepřišel.
Během brigády v Národním domě jsme „ukořistili“
obraz císaře pána, veliký a krásně provedený. Že
jsme s ním provokovali během studia, to je jasné.
Vyvrcholením byl pochod v čele s obrazem na konci
studia. Jaký to byl poprask, zvlášť když jsme se
producírovali kolem tehdejšího OV KSČ, jsme se
dozvěděli až po letech.
Už jsem se zmínil o sokolovi p. Klusáčkovi. Dbal na
to, abychom chodili od školy na stadion v sevřeném
tvaru. Jednou se opozdil, takže jsme na tělovýchovu
vycházeli sami. Z recese jsme šli tímhle způsobem: jednou nohou jsme šli
po chodníku, druhou pod chodníkem, celá řada samozřejmě stejnou
nohou. Jaký to byl pohled na klátící se řadu, nemusím zdůrazňovat.
Vyučující nás předešel a vůbec se k nám neznal. Ovšem následná
rozcvička stála za to! Studium nebylo jen o různých taškařicích, bylo po
všech stránkách náročné. Ale já na ta léta vzpomínám rád.
Milan Mašek
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Den otevřených dveří
V úterý 29.6. jsme navštívili
Zemědělskou školu v Třebíči, která
pořádala Den otevřených dveří.
Byli jsme nadšeni nejen vřelým
přijetím, ale také bezchybně
zorganizovaným programem pro
naše klienty. Byla zde spousta
zajímavostí, navštívili jsme zoo
koutky, cvičení psů, klienti si nechali
budoucími sestřičkami změřit tlak i cukr, účastnili jsme se „telení krávy“ a
viděli muzeum ošetřovatelství, zkrátka každý si přišel na své.
Domů jsme se vrátili unavení, ale plní nových zážitků.
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Bleší trh v hobby místnosti.

Kavárnička v atriu. Hudba: Fialová Švarc.
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DpS Koutkova
Klub ručních prací v hobby místnosti.

Posezení v cukrárně.
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Navštívily nás děti z MŠ Obránců míru.
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Společenská hra Bingo v hobby místnosti.

Navštívili nás koníci Emil a Romanka.
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Splněno přání od Ježíškových vnoučat.
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Petanque v zahradě za kaplí, u lípy.
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Canis
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Červnoví oslavenci
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DpS Kubešova

Levandulové pytlíčky od dětí školy Cyrilometodějské

Malování kamínků pro děti v rámci projektu „Mezi námi“
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DpS Kubešova

V parném létě přijdou vhod ovocné poháry
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Rok 1926: Tipy na sportovní dárky pro děti za
vysvědčení
původně vyšlo: Lidové noviny - 1926
Konec školního roku se nezadržitelně blíží a tak možná přemýšlíte, co pořídit dětem
jako dárek za vysvědčení. Pokud nechcete kupovat nejnovější mobilní telefon nebo
herní konzoli, tak vám třeba pomůže článek z roku 1926. Tehdejší sportovní dárky
jistě zaujmou i dnešní děti.

O sportovních dárcích.
Snad to bude zcela vhodné promluvit na tomto místě o tom, co by mohli rodičové
a jiní vznešení dárci vybrat mládeži ve sportovních dárcích.
Je dokonce třeba o tom promluvit, protože se obyčejně koupí něco, co naprosto
nesouhlasí s původním úmyslem dárcovým, a to prostě proto, že si dárce nedovede
nikdy vybrat. Nezná zkrátka věcí, jež by se pro mládež hodily a nedoví se o nich.
Kdo je chce poznat důkladně, dostane všude k disposici pěkný ceník. Pozná tam věci
staré i nové, které přišly teprve v poslední době do módy. Tak se na příklad dnes hojně
kupují tak zvané siliče svalů (expandry). Dva nebo více perových nebo gumových
pramínků, které jsou zapojeny na obou stranách do dvou rukojetí. Roztahováním a
natahováním tohoto přístroje se cvičí svaly výborně a v přiloženém obrázkovém
34
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návodu je popsán celý veliký tělocvik s tímto znamenitým přístrojem. Jeho cena
stoupá od 35 Kč. Cvičení je mnohem lepší než s činkami a také mnohem zábavnější.
O ping-pongu, stolním tennise, víte. Stává se dnes sportem, ve kterém se zápasí o
mistrovství světa. Jedna souprava stojí 50 Kč. Kdo si ji pořídí tak, že koupí součástky
jednotlivě, vyjde z toho ovšem laciněji. Pro ty, kdo mají zahradu a děti (konečně je to
hra i pro staré) se výborně hodí kroket. Je to hra, která je všude za hranicemi velmi
hojně pěstována, hra velmi příjemná, jejíž soubor se prodává po 170 Kč. Ovšem jsou
také stolní soupravy této hry, jež stojí 75 Kč.
Novinkou pro mládež u nás je stále ještě koloběžka, to prkénko na dvou kolečkách, na
němž statečný jezdec jednou nohou stojí, poháněje se druhou nohou a řídě směr
řidítkem. Jeho nejmenší cena je 28 Kč. Kdo chce dáti víc, dostane nejen koloběžky
velmi krásně pracované, ale i trojkolky s veslovacím nebo šlapacím zařízením, což
obojí jsou přístroje, které tělo mladého tvora sílí. Veslovací zařízení je ovšem nejen
prospěšnější, ale pro dítě také pohodlnější. Kdo dá dítěti pohyb, dá mu půl zdraví. Tak
na příklad švihadlo poslouží mladému tělu více, než si kdo myslí.
Pro dospělejší bude asi největším dárkem tennisová raketa. Stačí pro začátek a
předsevzetí. To ostatní se dokoupí v sezoně. Ale nevzpomíná se na dárek pro
turisty. Thermosová láhev na uchování horkých nápojů potěší rozhodně každého a
nestojí mnoho. Od 16 Kč výše. Turistických potřeb je ovšem ohromný výběr, takže lze
pořídit celou velikou kolekci.
Stává se velmi často, že rodiče, kletí chtějí koupit dítěti něco pro tělocvik nebo pro
sport, koupí visuté kruhy a visutou hrazdu. Neví si chudáci jiné rady a představují si,
že jejich mládež bude na tomto nářadí cvičit bůhví jaké cviky. Neuvědomí si
samozřejmě, že cviky na visutých kruzích nebo hrazdě jsou velmi těžké a pro dítě
téměř nemožné, ale poznají to potom, že z jejich domnělého tělocvičného nářadí se
vyvinula nakonec docela prosťoučká — houpačka. Tedy je třeba si napřed rozmyslit,
zda tělocvičné nářadí nebo jen houpačku. Ale za tělocvičné nářadí se dětská visutá
souprava naprosto nehodí.
Je potom mnoho obvyklých dárků: Kopací míče, tělocvičné střevíce, brusle, lyže,
málokdo ovšem se odhodlá, aby do rodiny přinesl nějakou šermířskou zbraň, zbraň
dnes ovšem jen podle jména, ale zato předmět jednoho z nejušlechtilejších sportů,
málokdo přijde na to, že by mohl koupit knihu Müllerův systém nebo jinou knihu o
nějakém sportu anebo tělocviku, a právě tak zapomene asi mnoho na památníky ze
sokolského sletu. Není to výzva, aby se kupovaly sportovní dárky, ale je to jen takový
maličký přehled těm, kteří nevědí, co by asi mohli vybrat.
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Příběh z dovolené
Jednu z našich prvních rodinných
dovolených jsme trávili (já, můj
manžel a 2 děti od švagra) na
Mallorce. Nebyli jsme ještě moc
zkušení, co se týče pobytu v
zahraničí. Podotýkám, že mé
znalosti angličtiny jsou velice
chabé.
Dovolenou jsme tehdy strávili
skoro celou na krásné písečné pláži s průzračným mořem. Největší
problém byl udržet naše dvě holky, které neustále lákaly modravé vlny,
na břehu. Oba dva jsme měli po celou dobu co dělat, abychom je uhlídali.
Okolo poledne většina návštěvníků pláže odcházela v době největšího
vedra na hotelové pokoje na oběd.
V ten den byly mořské vlny obzvláště divoké. Rozhodli jsme se, že
zůstaneme na pláži i přes oběd a manžel odešel koupit malé občerstvení
do vzdálenější restaurace. Seděla jsem na dece a nespouštěla z očí naše
dcery. Nedaleko nás si užívala sluníčka anglicky mluvící rodina: matka,
otec a čtyři děti ve věku 2 až 10 let. Naše Markétka se přišla osušit na
deku. Přistoupila k nám anglická matka a zeptala se: Do you speak
English? Yes, odpověděla jsem pohotově, ale vzápětí jsem litovala. Žena
na mě začala chrlit záplavu anglických slov, z kterých jsem zachytila
pouze wait at home, toys, children. Pohotově jsem si slovíčka dávala v
hlavě dohromady ... Aha, odcházejí do hotelu na oběd a chtějí hlídat
hračky a děti. Polil mě studený pot. Honza v restauraci a já mám hlídat
celkem šest dětí v tomhle hrozivém vlnobití. Zničeně jsem pohlédla k
moři, kde ve vlnách skotačili mezi ostatními čtyři anglické děti. Bylo mi
však trapné odmítnout.
Holka, vybrala si zrovna tebe ze všech lidí na pláži, asi vypadáš
spolehlivě, to musíš ustát. Přikývla jsem. Kdyby se alespoň vrátil Honza,
pomyslela jsem si. Anglická mamina počala sbírat ručníky, deku,
oblečení. Jen hromádka hraček a nafukovacích zvířátek zůstala ležet na
svém místě. Poté zavolala na své děti, nejmladší posadila do kočárku a s
úsměvem na tváři celá rodina odkráčela z pláže pryč. GOOD BYE, loučili
se s námi. Nechápavě jsem za nimi hleděla.
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Mami, můžu si vzít ty hračky? Ta paní říkala, že nám je tady nechá,
naléhala má starší dcera.
V ten moment mi svitlo. To nebyla prosba o hlídání dětí, ale sdělení, že
odjíždějí domů do vlasti a nechávají nám zde hračky pro děti. A já ani
nepoděkovala. Zůstala jsem sedět v písku jak opařená. Mé dvě dcery se
vesele probíraly hromadou kyblíků, lopatek, kostek a nafukovacích rybek.
Po pláži přicházel můj manžel s náručí plnou tácků a kelímků a já si v
duchu slibovala, že až se vrátíme domů, na beton se začnu učit anglicky.

Peníze.
Ty jsou podle statistiků nejčastější příčina domácích neshod. Já to ale
nevidím tak černě. Na tom, jak je utratit, se s mužem totiž zvládneme
shodnout vždycky aspoň napůl. Já tvrdím, že si potřebuji koupit nové
lodičky, on myslí, že ne. Nezazlívám mu to. Spořivost má v genech stejně
jako já velkorysost. Vždycky mu proto dopřeji dostatek času a prostoru na
to, aby změnil názor.
Matka mého muže pracovala na poště, moje v novinách. Z toho se dá
snadno odvodit, jaký vztah k penězům jsme doma odkoukali.
Tchyni zajímaly obálky, moji mámu příběhy. Nejradši jsem měla ten o
fantastických italských lodičkách, které máma přinesla domů v pátek
místo mletého masa.
Nejenže to byl jediný pár svého druhu za železnou oponou, ale navíc byl
ve slevě, a ještě k tomu pravá kůže, no podívej, tatínku, přece jsem je
tam nemohla nechat!
Tatínek se podíval. Na maminku nevěřícně. Na splasklou síťovku zoufale.
Na studenou plotnu smutně. A nakonec na své ošoupané domácí
pantofle odevzdaně: „Ještěže mám dva. Pod
jeden si zalezu a druhý brzo natáhnu, jsa vysílen
hlady. Ale zemřu šťasten, protože tu zanechám
vdovu v nejkrásnějších lodičkách na světě,”
usmál se nakonec na maminku a jal se kuchtit
karbanátky z ovesných vloček a sušených hub.
Můj tatínek byl moudrý. Věděl, že spokojená
žena rovná se spokojené manželství.
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O jedné nóbl paní
Byla jedna nóbl paní, řekl bych, že velice nafoukaná takříkajíc chodila
s nosíkem nahoru. A ta paní měla dceru, kterou chtěla velmi dobře
provdat. Ostatně jak tomu většinou bývá. Ale dcera si našla úplný opak
představ, jaké měla její matka. Úplně obyčejný mužský, hodný, slušný,
příjemný s normálním zaměstnáním a obyčejným příjmem. Dlouho se
snažila paní tento párek rozeštvat, vymýšlela i různé lsti. Ale její dcera i
přítel byli do sebe tak moc zakoukáni, že ani ty největší výhružky a lsti
matky nepomohly. Až jednoho dne nastal ten krásný den v životě a byla
svatba. Jeden kamarád tohoto páru, který jim lásku velmi přál a onu paní
za to vše dosti nenáviděl, si usmyslel, že se tak trochu pomstí za oba
dva.
Byla svatební hostina a tento muž měl mít slavnostní řeč. Ještě ale před
touto oslavou se domluvil se všemi muži, kteří budou účastni, a dal
vyrobit příslušný počet klíčů od bytu uvedeného páru, který o ničem ani
nevěděl. Když nastal ten čas slavnostního přípitku, pronesl krásnou řeč,
která vyzdvihovala charakterové vlastnosti ženicha. Vychvaloval jej, jak
mohl a na závěr pronesl větu, která nejen vyvedla v údiv všechny
svatební hosty, ale samozřejmě i nic netušící novomanžele ale nejvíce
tím zasáhl tu nafoukanou a namyšlenou dámu. Pronesl ke všem mužům,
aby si uvědomili, že vážená novomanželka od dnešního dne patří už jen
zde přítomnému novomanželovi a aby všichni laskavě vrátili klíče od bytu
jeho ženy, že je už nebudou potřebovat. Načež se všichni muži zvedli ze
svých židlí a před manžela naskládali klíče od bytu jeho ženy. Podotýkám
klíče funkční. A nóbl dáma když to viděla se studem a s brekem utekla
z hostiny.
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O modré knížce
Petrovi se nechtělo jít na vojnu a tak když měl jít k odvodu a před
lékařskou komisi, požádal svoji sestru o moč, protože měla cukrovku a
tak Petr doufal, že se tímto způsobem bude moci vyhnout vojenské
povinnosti a že dostane modrou knížku.
Vše proběhlo velmi hladce. U odvodu ohlásil svůj stav, komise jej poslala
k lékařskému vyšetření a tam Petr předložil moč své sestry a následně
měl počkat v čekárně, která byla plná lidí a že mu dají pak rozbor , který
předloží vojenské komisi. Asi po půlhodinovém čekání se otevřely dveře
ordinace, z nichž nejdříve vykoukla sestra, která si zavolala Petra, pak
přišla i paní doktorka a ještě dvě sestry. Všichni si Petra změřily
zkoumavým pohledem a pak paní doktorka velice zřetelně a nahlas
pronesla před celou čekárnou.
Gratuluji Vám pane, jste těhotný…
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Pro zasmání…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mladá žena píše svému muži na vojnu:
"Soused za mnou pořád dolézal a nedal pokoj a teď s ním
mám děcko. Ale neboj se, nechala jsem ho napsat na
tebe..."
Plavčík na koupališti: "Musím vás důrazně upozornit, že močit do vody je
přísně zakázáno pod pokutou!" - "Ale vždyť ostatní to také dělají!" - "To je
možné, ale nikdo ze skokanského můstku!"
Viděl jsem lístek na koncert Justina Biebera, připevněný ke stromu
hřebíkem, tak jsem si ho vzal. Nikdy nevíš, kdy se ti hřebík bude hodit!
Opravdu mě mrzí, že jsem zranil tvé city, když jsem tě nazval hlupákem.
Myslel jsem, že to víš.
Dva desetiletí rošťáci vidí nevěstu s ženichem, jak vcházejí do kostela.
„Sleduj, trošku je vyděsím,“ říká jeden druhému a rozeběhne se ke
svatebčanům. „Mami, mamííí, koupíš mi potom zmrzlinu?“
Vesnický Pepa Bartoška se rozhodne pozvat svou manželku poprvé v životě
do divadla. Ve frontě před nimi stojí pár a Pepa zaslechne, jak muž před ním
praví: „Dvě vstupenky, Romeo a Julie, prosím.“
Když se dostanou na řadu Bartoškovi, Pepa zpustí: „Taky prosím dvě
vstupenky, Pepan a Maruna.“
Lezou dva horolezci na skálu a najednou ten víc nahoře povídá:
"Ty Pepo mě se chce na malou."
"Ne nechce."
"Jo chce."
"Ale Nechce!"
"Já už to nevydržím. Co mám dělat?"
"Zkus autosugesci."
"Co to je?"
"To si říkej: Nechce se mi, nechce se mi."
Tak ten nahoře si říká "Nechce se mi, nechce se mi."
a ten dole "Neteče to na mě, neteče to na mě."
Rozhovor s boxerem po zápase:
„Jak byste popsal své první kolo?“
„Bylo modrý, mělo berany a přehazovačku“
Druhý den dovolené se ptá letní host jednoho dítěte ze vsi: ,,Poslyš chlapče,
jak dlouho tu už prší?" ,,To já nevím, mně je teprve deset let."
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V červenci a srpnu oslaví své narozeniny:
paní Pisková Božena
paní Handlířová Ludmila
paní Samková Edita
pan Kovalský Pavol
paní Paulasová Božena
paní Mišková Erika
paní Pospíšilová Růžena
pan Kuchařík Miroslav
paní Chytková Stanislava
paní Janová Hana
pan Procházka Jaromír
paní Součková Eva
paní Jašová Anastázie
paní Křivánková Marie
paní Sýkorová Naděžda
pan Fukal Karel

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele
paní Krškovou Jitku
pana Součka Josefa

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili:
paní Pekárková Anna
pan Dvořák Vlastimil, Ing.
Paní Štefániková Marie
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V červenci oslaví své narozeniny:
Pan Zdeněk Klimus
Paní Zuzana Mlejnková PhDr.
Pan Stanislav Růžička
Paní Růžena Štědrá
Pan Stanislav Štěrba
Paní Anna Michalová
Paní Helena Durdová

V srpnu oslaví své narozeniny:
Paní Zdenka Lipoldová
Paní Marie Šplíchalová

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

Vítáme nové obyvatele:
Paní Helenu Plchovou
Pana Antonína Kvaisera
47

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Štěstí je, když jsou všichni tvoji blízcí zdraví. Vše ostatní se dá
opravit, vyhodit, koupit, zapomenout.
Když mluvíš, tak jen opakuješ to, co už víš.
Když ale nasloucháš, můžeš se dozvědět spoustu nového.
Dalájláma
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