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ÚVODEM
Tak nám skončilo léto, které sice chválapánubohu
nebylo tak horké a suché jako to loňské, ale i tak
nám sluníčko a teplo dalo docela zabrat.
Jako hlavní článek do tohoto čísla jsem vybral
několik pověstí z Těšínska. Vážou se k naší
historii a tvoří málo známou (bohužel) součást
naší kultury.
Kromě rubriky Stalo se v domově, najdete v tomto
podzimním čísle obsáhlou informaci o setkání
vedení domova s našimi uživateli.
Jeden oddíl je věnován literárním dílkům čtenářů,
přihlásila se mi nová autorka paní Karolczyková a
s jejími verši se můžete seznámit v oddíle Z tvorby
našich uživatelů. Tradiční přispěvatel pan Pliska
přidal malé zamyšlení o dobrých skutcích, pan
Nerychel pak ve své básní všem popřeje
k podzimu.

Nakonec bych chtěl zveřejnit tuto tiskovou opravu:
V minulém čísle časopisu Vesna (Léto 2019) jsem nedopatřením před
jménem autorky paní Naděždy Škutové uvedl akademický titul Bc. Paní
Škutová není nositelkou tohoto titulu a ani ho nikdy nepoužívala. Za tuto
chybu se jí omlouvám.
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POHÁDKY A POVĚSTI „TUSTELA“
Kdo je z Těšínska ví, že slovo „tustela“ znamená „tady odsud“. My, kteří hrdě
prohlašujeme, že jsme tustela, tím chceme říci, že jsme z právě z Těšínska, že
mluvíme ponašymu a že Těšín jen jeden, náš. Přečtěte si několik pověstí, které si
vyprávěli naši předkové a předávali si je z pokolení na pokolení.

Pověst o založení Orlové
Opolský kníže Měško I., který panoval od r. 1164 až do 1211, byl jednou na
honu v místech, kde nyní leží město Orlová. Tehdy zde byly hluboké,
neobydlené lesy. Se svou chotí Ludmilou z přemyslovského rodu a četným
dvořanstvem se zastavili na místě, kde nyní stojí orlovský kostel, aby si
odpočinuli a posilnili se. Tu náhle uviděli velkého, neobyčejného orla. Orel
seděl na stromě a měl v zobáku hostii, kterou nenadále upustil na zem.
Těhotná kněžna Ludmila se ulekla tak velice, že předčasně porodila na tomto
místě syna, pozdějšího opolského knížete Kazimíra. Na památku této události
dal kníže Měško vystaviti na tomto místě kapli. Kapli pojmenovali po tomto
orlu Orlová a toto jméno přešlo později i na vesnici, která u kaple vznikla.
Kaple byla později rozšířena na kostel. V kostele byl naproti oltáři umístěn starý
obraz. Obraz znázorňoval knížete Měška, jeho manželku Ludmilu a orla, který
se nad nimi vznášel a držel v zobáku hostii.. Tento obraz dal prý namalovat
kníže Měško sám na památku narození svého syna.
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Holotovice
(Karel Jaromír Bukovanský)

Východně od Petřvaldu stojí neúhledné, špinavé stavení, jež „Starý dvůr“ slove.
Komu před časy dvůr tento náležel, neví se určitě; ale jisté jest, že tam za
starodávna přebýval dráb, jménem Holota.
Holota byl muž přísný a zlý. Rozzlobil-li se na někoho, což se velmi často
přihodilo, pak proklínal veškeré dělníky, jenž pod ním pracovali. Častokráte
nakládal s nimi nelidsky; proto byl ode všech lidí z celého okolí nenáviděn. To
věděl dobře Holota, a proto se dělníkům často mstil.
Jedenkráte vyjel si na koni, aby práci na poli vykonanou prohlédnul. Pes
„Lapač“, velký, barvy černé to pes, jeho nejvěrnější přítel, ho doprovázel. Když
dělníky na „Nivě“ pracující hodně vypeskoval a některé svým tatarem zmrskal,
ubíral se na jiné pole, které bylo na protější straně. Chtěje co nejdříve na pole
doraziti, jel přes louku, o které věděl, že je příliš bařinatá. Již mnoho lidí tam
zahynulo. Na to však náš Holota pranic nedbal. Popoháněl starou již kobylu
dále. Právě přiklusal doprostřed louky. Však co nechce osud míti! — Lidem na
poli pracujícím až vlasy vstávaly, když slyšeli Holotu strašně zařvati. V tu chvíli
ale — jako by ho země byla pohltila — zmizel Holota i s koněm i s Lapačem.
Nikdo se odvážiti nechtěl do veliké bařiny, by zlému drábovi na pomoc přispěl.
A tak se stalo, že Holota zahynul. Mrtvolu jeho však nenašel nikdo.
Lidé, slyšíce o příhodě této, ulekli se sice, avšak zaradovali se, že je Bůh od
zlého člověka vysvobodil a skutky jeho konečně potrestal. — Ale od té doby
viděti bylo v jisté výroční dni Holotu na koni po louce se proháněti,
doprovázeného velikým, černým psem. Jak jezdci, tak oři i psovi šlehal z huby
plamen, a lidé, přišedše v tato místa, již z daleka křižovali se.
Louky, kde Holota zahynul, i okolní polnosti slují od onoho dne „Holotovice“.
Pověreční lidé vidí až dosud Holotu, an v podvečer na koni jezdí, doprovázen
velkým, černým psem. Zjevení toto vídají zvláště večer před sv. Janem
Křestitelem, a tenkráte prý mu plamen více vyšlehuje, nežli kdy jindy.
Zvon fryštátský
(František Sláma)

Na místě, kde stojí nyní vesnice Staré Město u Fryštátu, byla již za dávných časů
obec. V obci té staroměstské byl kostel a ve věži toho kostela zvon. který
vydával zvuky tak silné, že slyšeti je bylo na dvě hodiny až do Těšína.
Obec Staré Město lehla však celá popelem a při hrozném tom požáru onen zvon
spadnuv s věže vysoké, hluboko vryl se do země.
Obyvatelstvo shořelého starého města opustilo po požáru navždy místo, na němž
se zrodilo a vychováno bylo, neboť bylo to místo nešťastné. Založilo si však na
blízku nové příbytky, z čehož vzniklo město, které nyní nazývá se Fryštát.
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Tato nová obec fryštátská vzrůstala a šířila se, a dávno už zapomnělo se na
bývalou obec shořelou Starého města, když jednou na těchto místech, kde Staré
město stávalo, pastýř zpozoroval, že se něco leskne v jámě, kterou svině v zemi
byla vyhrabala. Pastýř hrabal do toho, avšak bylo to pevné a nedalo se
vytáhnouti. Přinesl proto motyku a kopal, až vykopal mohutný zvon. Byl to
onen zvon, který při velkém ohni byl se zaryl do země.
S velkou slávou byl tento zvon přivezen do Fryštátu, nicméně byl tak velký, že
nebylo lze jej do věže kostela farního dostati, neboť okno věžové bylo menší než
zvon. Prolomena tedy zeď, která byla mezi dvěma okny věžovými a potom teprv
bylo možno zvon do věže vytáhnouti a tam umístiti.
Zvon vydával zvuky dojemné, které rozléhaly se daleko široko do okolí. Když
rozezvučel se, zanášel vzduch jeho zvuky až do Těšína.
Na hradě těšínském sídlila tehdy kněžna, která oněmi zvuky dojemnými jata,
umínila si, že získá Fryštátský zvon pro těšínský hrad. Fryštáčané nechtěli jí
však zvon prodati. Teprv když slíbila, že zaplatí městu Fryštátu tolik tolarů,
kolik by jich bylo potřeba, aby se mohla cesta z Fryštátu vydláždit tolary,
prodali jí Fryštáčané zvon. Ale což to kněžně bylo platno! Jednou k večeru byl
draze koupený zvon do Těšína na hrad přivezen a přes noc ocitl se zas na věži
kostelní ve Fryštátě způsobem nevysvětlitelným, zázračným.
Kněžna nechtějíc vzdorovati moci zázračné, ponechala zvon ve Fryštátě, ba
darovala tomuto městu i tolary, které za zvon už byla zaplatila. Vymínila si jen,
aby Fryštáčané na své věži okna v tu stranu k Těšínu dali zazdíti, aby vzduch
nezanášel ku hradu těšínskému dojemné zvuky, které kněžnu naplňovaly pocity
podivnými.

Čarovná hora Čantoryja
(www.majovyhonzik.cz)

V Nýdku, na úpatí Čantoryje, žil kovář. Kovárnu i řemeslo zdědil po svém otci.
Tvrdě pracoval od rána do večera. Rodinu měl početnou. Nebylo na tom nic
divného, že ji nestačil sám uživit a že měli často hlad a bídu. Kolem kovárny
vedla kupecká cesta z Těšína do Uher. Proto většinu roku měl kovář práce dost.
Tomu okoval koně, tomu opravil kolo u vozu, celý boží den se kovář lopotil a
přece to k obživě jeho rodiny nestačilo. Jeden rok byla velmi tuhá zima. Cesta
nebyla sjízdná a kupci čekali na jaro. Tehdy bylo v kovárně opravdu zle. Nebylo
práce, nebylo peněz, nebylo chleba, nebylo co jíst. Hlad zaháněl bobem, chleba
neviděli už dávno. Když však i bob došel, kovář s kovářkou byli starostmi
zoufalí. Smutnýma očima hleděli na pohublá tělíčka svých dětí. Jednou za
soumraku se do kovárny někdo dobýval a volal “ Otevři kováři, nesu ti práci „.
Kovář spěchal otevřít a úžasem zapomněl zavřít ústa. Před ním seděl na bílém
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koni rytíř ve zlaté zbroji. Vlídně se na kováře usmál a zeptal se “ Chceš hodně
práce, že ? Máš ji mít. “ Do týdne mi ukovej tolik podkov, kolik jich unese kůň
na hřbetě. Tady máš peníze na železo,“ řekl rytíř a odjel. Otupělému kováři
trvalo než se vzpamatoval. Hleděl stále na tři zlaté, které mu rytíř dal. Potom
spěchal k ženě a dětem s radostnou novinou, že budou mít zase dostatek
voňavého chleba. Druhý den, časně z rána, jel kovář do Těšína, aby tam
nakoupil železo. Kupci se divili nač kovář potřebuje v zimě tolik železa, ale
kovář mlčel. Doma se hned pustil do práce, šlo mu to, radost se podívat. Kul
podkovy, vybíjel v nich díry na hřeby a přitom si pobrukoval svůj oblíbený
„ovjynzok“. Radost mu koukala z očí, že má práci na celý týden. Pot z něj jen
lil, ruce mu umdlévaly, ale kovář nepolevil. A tak za týden právě v podvečer,
byl s dílem hotov. V kovárně na zemi ležela hromada hotových podkov.
Netrvalo dlouho a kovář slyšel, že se ke kovárně kdosi blíží. Tušil kdo, a proto
kovárnu honem otevřel. Byl to onen rytíř a hned se kováře ptal, je-li hotov. Po
kladné odpovědi, rytíř kováři přikázal, aby dal podkovy do pytlů a naložil je na
koně. Po malé chvilce bylo vidět, jak se od kovárny hnul průvod. Napřed jel
rytíř na koni, za ním bělouš s naloženými pytli a nakonec šel kovář. Byla to
dlouhá cesta, ale konečně vyšly z lesa a stanuli před velkou skálou. Rytíř mečem
udeřil o kámen. V tu chvíli ve skále udělala trhlina tak široká, aby jí mohli těsně
projít. Pomalu se sunuli úzkou chodbou, až se ocitli v prostorném sále. Po
stěnách zde visela zlatá a stříbrná zbroj a podél jedné celé stěny byly kamenné
žlaby. U nich stáli jeden vedle druhého krásní koně. Podél druhé stěny stály
pevné dubové stoly a široké lavice. Na nich seděli rytíři, hlavy podepřené
rukama, tiše spali. Kovář se tiše podivil:“ Taková kouzla v naší hoře „.
Nejednou slyšel svého děda vyprávět, že jednou za sto let se jeden z rytířů
probudí. Když zjistí, že dosud nenastala ta správná doba, opatří co je třeba a pak
usne na dalších sto let. Z těchto úvah jej vytrhl rozkaz rytíře, ať se dá rychle do
práce a oková všechny koně. Kovář nelenil a dal se do díla. Koně stáli klidně u
kamenných žlabů a brali oves. Kovář zatím sundával staré a přibíjel nové
podkovy s takovou zručností, že byla radost se dívat. Po skončení práce mu rytíř
řekl, ať drží pytel a naplnil mu jej starými podkovami. “ To je tvá odměna, “ řekl
“ a teď pojď „. Kovář posmutněl, v hrdle ho něco tlačilo, ale hodil si pytel na
záda a šel. Chtělo se mu plakat, že bude v domě opět hlad a bída, ale mlčel a
nereptal. Venku před skálou se s ním rytíř rozloučil slovy “ Tady už cestu znáš,
jdi s Pánem Bohem „. “ S Bohem „, pozdravil kovář a šel domů jen co noha
nohu mine. Přemýšlel, co řekne doma, že místo peněz nese staré železo.
Radostně ho vítala žena i děti. Kovář si smutně sedl na lavici, rozvázal pytel a
jeho obsah vysypal na zem. Jaké bylo jeho překvapení, když na zemi uviděl
6

Ročník XVII., číslo 2

Toto číslo vyšlo dne : 16.9.2019

hromadu zlata. Teď bylo rázem po starostech, po bídě, po hladu. Myslíte si, že
kovář zbohatnutím zpychl nebo zlenivěl? Ne. Postavil si novou kovárnu,
přikoupil pole, kravičku a v pilné práci hospodařil s rodinou ještě dlouhá léta.

Čantoryje (www.treking.cz)
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STALO SE V DOMOVĚ
Vesňácká pouť
Dne 18. 7. 2019 se v Domově Vesna p. o. konala první „Vesňácká pouť“ nejen
pro seniory našeho domova, ale i jejich rodinné příslušníky. Pouť začala kolem
druhé hodiny, kdy byla možnost si zasoutěžit v hodu na koš, na kroužky či na
plechovky. Jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí byla střelnice a střelba ze
vzduchovky. V rámci pouti probíhal prodej perníčků, lineckého cukroví,
cukrové vaty, preclíků, brambůrků, grilovaného masa, klobás, větrníků, oblečení
a bižuterie. Pro velký úspěch jsme se rozhodli, že z této akce uděláme tradici.
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Sedmý ročník projektu Dobrá duše.
Každoročně je za spolupráce se společností Hartmann - Rico a. s.vyhlašována
soutěž Dobrá duše, zaměřená na ocenění těch, kteří pomáhají seniorům. Do této
soutěže jsou přihlašováni jak jednotlivci, často také senioři, nebo instituce. V
kategorii jednotlivců byla letos oceněna paní Dagmar Bendová, uživatelka
Domova Vesna. Náš domov obdržel Diplom za vzornou spolupráci s
dobrovolníky.

Karlík a továrna na čokoládu
V úterý 18. 6. 2019 přišli žáci základní školy U Kapličky v Orlové, aby nám
sehráli představení na motivy známého filmu "Karlík a továrna na čokoládu".
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Smažení vaječiny
Každoročně vyráží sousedé, přátelé nebo rodiny do přírody, aby padesát dnů po
velikonočních svátcích společně usmažili kotlík vaječiny a pobavili se. Tuto
tradici se snažíme dodržovat i v Domově Vesna. Oproti loňském roku jsme
smažili vaječinu nejen v tom "správném" týdnu, ale také venku a za velmi
hezkého počasí.

ČSOB pomáhá regionům
Program ČSOB pomáhá regionům si klade za cíl finančně podpořit realizaci
vybraných veřejně prospěšných projektů. Každoročně vybírá příslušná komise z
každého regionu 3 projekty a jeden projekt vybírá veřejnost hlasováním - ten
dostává tzv. "divokou kartu". Na tyto projekty mohou lidé posílat peněžité dary,
podle množství vybraných peněz je pak v každém regionu mezi tyto projekty
rozdělena finanční částka 150 000,- Kč.
Domov Vesna se do tohoto programu hlásí každoročně, letos jsme přihlásili
projekt "Psí láska", zaměřený na canisterapii, tedy terapeutické působení na
klienta s vydatnou pomocí speciálně vycvičených psů. Díky hlasům veřejnosti
jsme získali divokou kartu, a tak budeme moci našim uživatelům nabídnout i
letos tuto formu terapie. Navázali jsme spolupráci s další canisterapeutkou, paní
Dostálovou z Ostravy, která při terapii využívá pomoci svých tří šeltií.
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Další koncert dětí s flétničkami
Protože koncert dětí ze soukromé umělecké školy měl v lednu velký úspěch, děti
nám přijely 15. 5. 2019 zahrát znovu. Znovu sklidily velký aplaus, tak se určitě
můžeme těšit na další vystoupení

Foto: www.mzpstrutnov.cz
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SETKÁNÍ S UŽIVATELI
Dne 10.7. 2019 se konalo další setkání vedení domova s uživateli. Ředitelka
domova Vesna, paní Ing. Šárka Botlíková nejdříve podala přítomným informace
ze zdravotnicko – ošetřovatelské oblasti. Vysvětlila, z čeho se skládají ceny léků
– velký vliv na cenu má obchodní přirážka, která se může u jednotlivých léků
lišit, a může být různá i v různých obdobích. V současné době Domov Vesna
porovnává ceny u pěti lékáren a snaží se vybrat tu lékárnu, která bude mít pro
nás nejlepší podmínky. Paní ředitelka v této souvislosti apelovala na všechny
uživatele, aby dodržovali léčebný režim a předepsané léky opravdu užívali. Opět
upozornila na dodržování pitného režimu a odpočinku v horkých dnech.
Další část vystoupení paní ředitelky se týkala ekonomické situace domova,
informovala přítomné o rozpočtu domova v letošním roce. Celkové výdaje
Domova Vesna činí 51 273 000,- Kč. Naše příjmy jsou tvořeny nejvíce dotací
z Moravskoslezského kraje (16 mil. korun), dalšími významnými položkami
jsou nájemné uživatelů (12,5 mil. korun), stravné uživatelů ( cca 9 mil. korun) a
příspěvky na péči (cca 7 mil. korun). Zřizovatel našeho domova, město Orlová,
přispívá na chod částkou 3 213 000,- Kč, což je pouze 6% našich příjmů.
Protože Moravskoslezský kraj snížil poskytovanou dotaci o 3 000 000 korun,
museli jsme přistoupit k některým úsporným opatřením (nebylo provedeno mytí
oken v domově, které např. stojí přes 70 000 korun apod.).
V oddíle o provozních informacích paní ředitelka připomněla zákaz kouření
v domově, kuřácké prostory jsou pouze pře vchodem do domova a na balkoně u
morčat. Paní ředitelka rovněž apelovala na udržování pořádku v prostorech
domova a na zákaz vylévání a vyhazování odpadků z oken. Na zahradě byl pro
využití v letních měsících instalován mobilní WC a venkovní posezení u
zadního vchodu bylo osazeno vodním rozprašovačem pro osvěžení v horkých
dnech.
V současné době domov disponuje v celém objektu protipožárními dveřmi,
výjimkou dvou pater jsou všechny dveře původní z výstavby objektu, tudíž již
nevyhovující. Tyto křídlové dveře, které se také nacházejí i v přízemí, kterými
procházejí klienti, se staly velkou překážkou a to z důvodu těžkosti otvírání.
Proto budou osazeny elektromechanickými pohony v celkové ceně asi 800 000,korun.

12

Ročník XVII., číslo 2

Toto číslo vyšlo dne : 16.9.2019

Paní Dagmar Bendová byla oceněna v rámci každoročního projektu „Dobrá
duše“, vyhlašovaného společností Hartmann – Rico. Paní Bendové za její práci
a pomoc děkujeme a k získání ocenění ji upřímně blahopřejeme!
Opět proběhl cyklistický závod „Jedeme v tom společně“, letos účastníci
vyrazili na Jadran. Paní Vandě Slowikové, Hildegardě Klotkové a panu
Břetislavu Mojžíškovi, Jiřímu Vaislarovi a Jaromíru Hovorkovi blahopřejeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci domova.
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Z TVORBY NAŠICH UŽIVATELŮ
PRVNÍ POUŤ V DOMOVĚ VESNA

Naše milé sestřičky přemýšlely chvíli, a tak se zrodila
na zahradě pouť jejich velkou pílí
Udělaly z plachtoviny velký vzdušný stan
aby klienti a jejich známí byli ochráněni sluncem ze všech stran
Stavěly se stánky kde občerstvením to vonělo
a v ostatních stáncích byly věci, které zase návštěvníkům pouť připomnělo
Nechybělo kolo štěstí a byly tam i plechovky
do kterých se strefoval ten, kdo nedělal okolky
Grilovalo se maso, podávaly se i klobásky
pivo se dávalo bez jakékoli otázky.
Hudba hrála a bylo veselí
jako na pouti někde jinde v neděli
Nakonec se vše uklidilo a na pokojích to vypadalo
jako by se jen leželo a spalo…..

T. K.
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(BEZ NÁZVU)

Když jsem nastoupila do Domova Vesna
jako bych se probudila ze sna.
Vše je krásné, vše je svěží a člověk, který ležel
za několik dnů už málem běží.
Sestřičky jsou hodné, milé
a aktivitou jenom srší
Prostě svítí tady slunce, i když venku prší.
Co se jídla týče, vaří se zde velmi chutně
a nikdo z nás neodchází od svého talíře smutně.

T. K.
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DOBRÝ SKUTEK.
Jeden brněnský podnikatel přišel na zajímavý nápad. Zřídil malou kavárničku,
kde zadarmo podává kávu za provedený dobrý skutek. Co ho k tomu přivedlo?
Ze zisku svého podnikání věnoval každým rokem určitou peněžní částku
nadačním fondům. Jelikož nevěděl, zda jeho finanční částka přijde do správných
rukou, rozhodl se pro tuto činnost. Sám říká: „Dlouho jsem uvažoval, jak to
změnit, až mě zaujala jedna zpráva, že takovou kavárničku mají zařízenou ve
Skotsku v městě Edinburg. Jak to funguje? Do kavárničky přijde zákazník či
zákaznice a uvedou svůj dobrý skutek. Jsou odměněni dobrou kávou, ke které
se podává neméně dobrý oplatek. Odměněni jsou i ti lidé, kteří se teprve
připravují provést dobrý skutek. Samozřejmě vše je založeno na důvěře.
V kavárničce je i nápověda a příklady dobrých skutků. Je jich celá řada. Může to
být třeba klasická pomoc starým lidem při přecházení křižovatky, při nástupu a
výstupu z tramvaje a tak podobně. Vítáme i návštěvy nemocných, známých
v nemocnici nebo smír rozhádaných sousedů. Prostě skutek, který člověku
pomůže a udělá dobře. Někdy k nám zavítají i ti, kteří byli ohodnoceni
městskými orgány. Například přišel občan, který na přehradě zachránil topícího
se kluka. “.
Dobrých skutků je stále potřeba. Pochlubím se i osobním příkladem. Před
několika lety jsem byl v okresní nemocnici na vyšetření. Po ukončení jsem šel
výsledek zavolat své ženě. Bylo pro mne velkým překvapením, když jsem na
telefonním přístroji uviděl položenou peněženku. Někdo ji tam zapomněl, když
hledal drobné. Bylo tam dost peněz. Vzal jsem ji a odnesl na recepci nemocnice.
Nejvíce mi děkovala paní uklízečka a dodávala: „To je dobře, že jste to přinesl,
ztráta by byla na mě“.
Zajímavá byla reakce známých, když jsem jim tuto příhodu vyprávěl. Kývali
hlavou na stranu a ťukali si na čelo. Ale to jsou snad výjimky. Ze zpravodajství
Českého rozhlasu jsem získal informaci, že OSN dělala průzkum u několika
států ohledně vracení nalezených věcí. Výzkumníci nastražili takovou menší
past s věcmi, „zapomenutými“ na určitých místech. Česko dopadlo dobře,
umístilo se v první desítce. Přední místa obsadily skandinávské státy – Švédsko,
Norsko, Dánsko. Na posledních místech skončilo Mexiko a Chile.
Dobré umístění Česka mohu potvrdit i svou osobní zkušeností. Jsem již
v seniorském věku a tak je můj zrak již trochu slabý. Když mám při nákupu
zaplatit drobné do deseti korun, dávám často minci v hodnotě padesáti korun.
16
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Pletu si ji s desetikorunou. Pokladní mi ale vždycky vrátí do padesátky!
Podobných příkladů je ale více.
Dobrý skutek a pomoc je vítána a velice hodnocena v Domově seniorů, kde jsou
umístění důchodci, kteří potřebují pomoc druhé fyzické osoby. V sociálních
zařízeních je o ně postaráno profesionálními ošetřovatelkami. Ale co jim chybí?
Kontakt s osobami, chtějí si popovídat, najít společníka pro čtení, hraní her a
podobně. Již několik let je v provozu projekt společnosti Adra s dobrovolníky,
kteří chodí na návštěvu za těmito seniory a seniorkami. Je to dobrý počin, ale
dobrovolníků je stále málo.
Velmi dobrá je akce MPSV Dobrá duše. Zde se hodnotí a odměňuje senior,
který z vlastní vůle pomáhá nebohým v uvedené činnosti. Takových Dobrých
duší se v seniorských zařízeních najde více a je těžké vyhodnotit nejlepšího.
Co říci v závěru? Uživatele v domovech seniorů si přejí vstřícnost a pochopení
pro problémy stáří. Mezi uživateli by měla vládnout pohoda, klid, tolerance,
kamarádství. Emoce, to je špatný rádce. Mnozí z nás si prožili těžký život.
Nekažme si ten zbytek. To by byl ten nejlepší dobrý skutek.
(Bohuslav Pliska)
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PŘÁNÍ K PODZIMU
Dne 23. září podzim k nám přišel
který po suchém létu nám i pěknější počasí přinesl.
A jak to bývá, ptáci do teplých krajin odlétají
kde zimu přezimují
a na jaře se pak k nám znovu vracejí.
Z polí a luk se veškerá úroda sklízí
kdy to vše pak ve skladech mizí.
Zemědělci pak provádí orbu a setí ozimu
aby se tak na příští rok zajistila výživa národu.
Myslivci pak lovnou zvěř střílí
aby na honech se potěšili a pak i slivovičku si vypili.
Ze sadu i zahrad ovoce i hroznové víno se sklízí
které ve sklepích se uleží.
Pořádají se pak různá vinobraní
kdy někteří pak pijí burčák až do svítání.
Listopadem i prosincem často přichází i zima
která se své práce ujímá.
I Mikuláš k nám na domov přichází
který všem i nějaké dárky přináší.
Hlavně na Mikuláše se těší děti
které na něj s obdivem hledí.
A proto i my na domově Vesna
pokud možno pěkného podzimu si užili
abychom jej ve zdraví prožili
a tak pěkných vánočních svátků se dožili.
(Pepíček Nerychel)
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TROCHA HUMORU
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Jedna mladá, nezkušená žena musela jít ke gynekologovi, protože ji
nepřicházela perioda. Jste v jiném stavu, hlásí lékař. Již tři měsíce!
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To není možné, vždyť já jsem dlouho neměla muže! Vlastně počkejte, tři
měsíce? To jsem se na přehradě topila.. Zachránil mne jeden muž. Ale on tomu,
co se mnou prováděl, říkal „záchranná akce“!
Z koupelny ráno vychází muž v abrahámových letech. Říká manželce: Já když
se ráno oholím, tak se cítím mladší o 20 let!
Víš co? říká manželka. Budeš se muset holit večer!
Na jedné ostravské křižovatce projede superblondýna v superbouráku na
červenou. Hned za křižovatkou ji zastaví policista a ptá se: Víte, proč jsem vás
zastavil?
Tuším, tuším, odpovídá řidička. Ale dnes večer jsem již zadaná!
(Tyto vtipy nám poslal pan Bohuslav Pliska)
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PRO CHYTRÉ HLAVY
Dostali jste devět na pohled stejných mincí, jedna je falešná - lehčí. K dispozici
máte rovnoramenné váhy. Jak na dvě vážení zjistíte, která je falešná?

Pyramida
1
11
21
1211
111221
312211
????????

Přesunutím DVOU zápalek vytvořte co největší číslo. Samozřejmě nesmí zbýt
žádná zápalka.

Tuto spirálu proměňte přeložením čtyř zápalek na tři čtverce
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Řešení:
1) Mince si rozdělte na tři skupiny po třech. Na každé rameno vah dejte tři mince,
poslední tři mince si dejte bokem.
Pokud JSOU ramena váhy v rovnováze, pak je hledaná mince mezi těmi třemi,
které jste si odložili bokem. Po jedné z nich dejte na každé rameno vah, jednu si
položte bokem. Opět – pokud jsou v rovnováze, hledaná mince je ta poslední,
bokem odložená. Pokud nejsou váhy v rovnováze, je hned jasné, která je ta
lehčí.
Pokud si dáte na ramena vah po třech mincích a ramena NEJSOU v rovnováze,
hledaná mince je mezi třemi mincemi na lehčí straně. No a s těmi třemi mincemi
pak postupujeme jako v předchozím případě – po jedné na misku vah a hned
víme, kde je ta lehká mince.
2) Nehledejte početní vztahy mezi číslicemi, ten úkol je spíš postaven jako
jazyková hádanka. Tedy: v prvním řádku je jednička – jedna jednička – což
vyjadřuje druhý řádek, který nám ukazuje že nad ním je jedna (1) jednička
(1). Ze třetího řádku se dozvíme, že nad ním jsou dvě (2) jedničky (1), čtvrtý
řádek pak říká, že nad ním je jedna(1) dvojka(2) a jedna(1) jednička (1). Takže
v posledním řádku bude 1 3 1 1 2 2 2 1.
3) Z první nuly odebereme horní a dolní zápalku, ze které vytvoříme na konci další
jedničku. Číslo tedy bude 511 081.
4)
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