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Vážení a milí čtenáři,  

 

dostává se Vám do ruky letos již poslední číslo časopisu Vesna. Určitě jste si 

všimli, že je nějak...  tlustší než obvykle. Tak dlouho jsem volal po více 

příspěvcích od čtenářů - no a teď to mám. Sešlo se mi tolik básniček a povídek, 

že ač nerad, musel jsem některé vyřadit a do časopisu jsem dal jen ty, které se mi 

líbily nejvíc.  Každý z autorů má ale v tomto čísle „něco“, a proto je toto číslo 

zatím nejobsáhlejší ze všech, která kdy vyšla.   

 

Vážení a milí autoři, 

 

patří Vám veliký dík za to, že do našeho časopisu přispíváte a že díky Vašim 

dílkům je časopis Vesna na velmi solidní úrovni a určitě se nemáme za co stydět. 

Pokud bude někdy opět vyhlášena celorepubliková soutěž časopisů vydávaných 

domovy pro seniory, určitě se neztratíme!  

 

Jmenovitě chci poděkovat: 

 

paní Antonii Karolczykové 

panu Josefu Nerychelovi 

panu Ing. Jaromíru Hovorkovi 

panu Bohuslavu Pliskovi. 

 

Těším se na naši další spolupráci a hlavně na Vaše další básničky, povídky, 

fejetony nebo rozhovory.  

 

Zároveň přeji všem uživatelům domova Vesna vše nejlepší v novém roce 2020, 

hodně štěstí a zdraví a spoustu hezkých dnů v Domově Vesna. 

 

                                                                                                                          -jb- 
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RADEGAST 

 

 

Snad každý obyvatel Slezska a severní Moravy ví, co si má představit pod 

pojmem  Radegast. Když už nic jiného, všichni známe alespoň pivo Radegast. 

Pojďme se ale dnes podívat na Radegasta trochu obsáhleji a zevrubněji. 

 

 

Bůh války a vítězství (a taky trochu hojnosti). 

 

Radegast byl starým slovanským božstvem, uctívaným polabskými Slovany 

z kmene Ratarů. Byl bohem hojnosti a pohostinství, ovšem hlavně a primárně 

bohem války a  vítězství!  

 

 

                          
 

Na obrázcích si můžete prohlédnout několik vyobrazení boha Radegasta 

z průběhu století. (Zdroj Wikipedia) 

 

Ratarové měli svá sídliště v dnešním Meklenbursku v Německu. Ve městě Retra 

(patrně dnešní vesnice Pillwitz poblíž Neubrandenburgu) měl Radegast svou 

svatyni. Podle křesťanského kronikáře Hemholda „za mírným řeky Odry tokem a 

rozličnými plemeny Pomořanů vyskýtá se západním směrem kraj Vinulu těch, 

kteří se jmenují Dolencové nebo Ratarové, jejich nejznámejší město je Ratara, 

sídlo modlářství. Chrám veliký je tam postaven ďáblům, jejichž kníže je Redegast. 

Jeho socha je vyzdobena zlatem, jeho lože nachem. Město samo má deset bran ze 

všech stran uzavřených hlubokým jezerem; dřevěný most skýtá přechod, který je 

dovolen obětujícím nebo žádajícím odpovědi.“ 
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V České republice je toto božstvo známé díky soše akademického sochaře 

profesora Albína Poláška. Tady je asi namístě upozornit, že je velmi 

nepravděpodobné, že by na území dnešní České republiky byl bůh Radegast 

starými Slovany uctíván. Albín Polášek byl rodák z Frenštátu pod Radhoštěm a 

jako spousta dalších byl zřejmě přesvědčen, že hora Radhošť nese své jméno 

právě podle boha Radegasta. Ovšem kromě pojmenování božstva je (resp. bylo) 

Radegast i běžně používané „lidské“ jméno (například bosenský biskup Radegast 

ze 12. století). Podle tohoto jména pak byla pojmenovávána i  města, vesnice či 

hory. Příkladem může být německé město Radegast, dvě vesnice jménem 

Radogoszcz  v Polsku, zmíněná česká hora Radhošť nebo stejnojmenná česká 

vesnice u Vysokého Mýta. Navíc první zmínky o domnělém kultu Radegasta 

v naší zemi pochází až z 18. století a týkají se pouze nejbližšího okolí hory. 

 

 

Radegast - socha na hoře Radhošti 

 

Jak jsem už zmínil, sochu vytvořil frenštátský rodák, akademický sochař 

a  profesor Akademie krásného umění v americkém Chicagu Albín Polášek.  

Kromě této sochy vytvořil mj. i sousoší Cyrila a Metoděje, umístěné na vrcholu 

hory Radhošť. Obě tato díla byla odhalena současně v červenci roku 1931. 

Vytvoření sochy tenkrát hradili čeští rodáci v Americe, kteří ji pak darovali své 

„staré vlasti“. 

Socha Radegasta se stala neodmyslitelnou součástí radhošťského masívu. Za 

dlouhá desetiletí však přestal umělý kámen odolávat drsným povětrnostním 

vlivům, a proto bylo nutno sochu demontovat a restaurovat. Poprvé byla 

restaurována v letech 1980–1982. 

Vlivem povětrnostních podmínek však provedená oprava nemohla sochu 

zachránit natrvalo. Proto bylo pracovníky památkového ústavu rozhodnuto o 

vytvoření repliky sochy z přírodního materiálu – žuly. 

Originál Radegasta byl z Radhoště odvezen v květnu 1996. Náklady, spojené 

s vytvořením žulové kopie se zavázal uhradit nošovický pivovar – ten nese jméno 

a logo právě podle sochy Albína Poláška. Od 4. července 1998 kraluje na 

původním místě na hřebeni Radhoště žulová kopie Radegasta. 

Na frenštátské radnici byl zrestaurovaný originál sochy umístěn po složitých 

jednáních z rozhodnutí ministerstva kultury 3. listopadu 1998 a slavnostně 

odhalen 6. listopadu 1998. 
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Radegast – život je hořký 

 

V druhé polovině 20.století byla na severní Moravě a ve Slezsku poptávka po 

kvalitním pivu natolik silná, že bylo rozhodnuto postavit nový pivovar. Zvláště, 

když byl v r. 1969 ukončen provoz pivovaru v Novém Jičíně a stále chyběla 

náhrada za zrušený karvinský pivovar. Odborníci dlouho hledali vhodnou 

lokalitu. Nakonec našli velice dobré místo s vhodnými klimatickými podmínkami 

(v podhůří Beskyd) a s dostatkem kvalitní čisté horské vody (z beskydského údolí 

řeky Morávky) ve slezských Nošovicích u Frýdku - Místku. První várka 

nošovického piva, která byla uvařena 3. prosince 1970, nesla tehdy ještě pracovní 

název Beskydská desítka. O tom, že se bude jmenovat podle staroslovanského 

boha, rozhodla o pár měsíců později veřejná soutěž.  

Pivovar se stal součástí Severomoravských pivovarů k.p. Přerov. Obrovský rozvoj 

výrobce Radegastu nastal až po roce 1991, kdy byl pivovar odstátněn a stal se 

akciovou společností. 

Protože jsem už vlastně také pamětník, tak vím, že v devadesátých letech se 

pivovar Radegast rozvíjel tak mohutně, až začal ohrožovat pozice velkých 

českých pivovarů na zahraničních trzích, Prazdroj nevyjímaje. V roce 1999 

koupilo rozhodující balík akcií Radegastu konsorcium České pivovary (mj. 

majitel Prazdroje) a z Radegastu se stalo opět jen pivo pro český trh.  

Každý, kdo pije pivo ví, že pro Radegast je charakteristická nahořklá chuť, která 

ho odlišuje od ostatních běžných piv. V poslední době ale Radegast přichází 
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s pivy jako „Temně hořká“ nebo „Ratar“, které už pro mě jsou hořká až moc. 

Uvidíme, na kolik to je vývoj dobrým směrem a co to Radegastu jako značce 

přinese.  

 

 
 

 
 

Etikety pro pamětníky 
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STALO SE V DOMOVĚ VESNA 

 

Canisterapie 

 
Canisterapii u nás provádí dvě „psovodky“, jedna provádí canisterapii 

s „mazlícími pejsky“ – tedy chundelatými bišony, druhá používá šeltie a 

kokršpaněla a jejich terapie je zaměřena na spolupráci mezi pejskem a klientem.  

 

 
 

 

Vystoupení pana Oldřicha Kolovrata 

 

Básník, hudebník a  analytický chemik z Opavska pan Oldřich Kolovrat navštívil 

náš domov se svým vystoupením 17. září. Našim uživatelům zahrál, zazpíval a 

zarecitoval některé ze svých básní. Jeho vystoupení mělo vysokou profesionální 

úroveň a všechny diváky doslova nadchlo. 
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Vinobraní 

 

Každoročně se naši uživatelé setkávají koncem léta na vinobraní – posezení a 

zábava u dobrého vína,  písniček a občerstvení. Letošní vinobraní se konalo 19. 

září. Zpestřilo ho vystoupení Havířovských babek a soutěž o nejhezčí výzdobu 

k vinobraní. K tanci a poslechu zahrál diskžokej pan Roman Patka. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Turnaj v kuželkách 

 

Každoročně pořádá domov pro seniory Luna v Havířově kuželkářský turnaj. 

Každoročně se ho účastní i tým našeho domova. A každoročně naši kuželkáři 

vítězí. Letošní turnaj se konal dne 24.10. a náš tým, tentokrát zcela přebudovaný 

a obměněný, opět slavil vítězství. Kuželky už mají prostě ve Vesně  tradici a díky 
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široké základně kvalitních hráčů si můžeme dovolit obměňovat náš reprezentační 

tým a jeho vystoupení bude stejně úspěšné. Našim hráčům blahopřejeme a 

děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho domova. 

 

 

 

 
(Repretým domova Vesna – zleva pp. Vaisar, Karolczyková, Zedník) 

 

 

K havířovskému turnaji složila jedna z účastnic paní Karolczyková krátký veršík, 

který rádi otiskujeme: 

 

Kuželky, kuželky 

Je zde na Vás hráčů dost 

Dnes hrajeme o body 

Pak stále jen pro radost 

 

 

 

Orlovské múzy 

 

Letošní 5. ročník festivalu Orlovské múzy se uskutečnil 13. listopadu 2019. 

Vystoupení si připravila zařízení sociálních služeb z celého karvinského regionu 

a také z Polska. Naši uživatelé ve svém vystoupení představili cvičení s míči ve 

skladbě "Cvičíme pro radost". Skvěle vybraný hudební doprovod a elán našich 

seniorů strhly publikum ke skandovanému potlesku. Vystoupení mělo obrovský 

úspěch a uznání patří jak našim seniorům, tak i cvičitelkám z aktivizačního úseku 

Domova Vesna. 
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O svoje dojmy z tohoto festivalu se Vámi opět podělí paní Karolczyková:  

 

Do kulturního domu v Orlové jsme byli pozváni 

na festival Múzy 2019 

a tu atmosféru a krásu nelze popsat slovy… 

To nejde ani říct než to, 

že všichni zúčastnění něco dokázali 

a jejich láska se linula celým sálem nám 

všem vstříc… 

Festival se konal 13.11 2019 

a od začátku až do konce se ozýval aplaus. 

Vystupovalo 10 skupin  a jedno 

vystoupení bylo hezčí než druhé…. 

 

Cena kvality v sociálních službách 

Každoročně jsou v rámci projektu "Cena kvality v sociálních službách" 

vyhlašováni a odměňováni v několika kategoriích nejlepší poskytovatelé 

sociálních služeb a jejich zaměstnanci.     

Této soutěže se zúčastňuje i náš Domov a letos byl vybrán mezi několik nejlepších 

zařízení v ČR. Zástupkyně našeho domova byly pozvány do Prahy, aby se v 

budově Senátu ČR zúčastnily slavnostního vyhlášení vítězů. Tento skvělý úspěch 

našeho domova byl podtržen ještě tím, že naše kolegyně paní Mgr. Lenka 

Mockovčiaková, DiS, koordinátorka sociálního úseku obdržela v rámci této 

soutěže Cenu sympatie. Blahopřejeme! 
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Poděkování 

Naše kolegyně Magda Venglářová se zúčastnila facebookové soutěže, vyhlášené 

firmou Dentimed s. r. o. z Litomyšle. Tato firma provozuje internetový obchod 

Dentimedshop.cz, který se zabývá prodejem zdravotnických a kompenzačních 

pomůcek a potřeb. Paní Magda v této soutěži vyhrála chodítko podle vlastního 

výběru. Toto chodítko dala plně k dispozici potřebám Domova Vesna a může tak 

sloužit našim uživatelům.  

Děkujeme nejen firmě Dentimed s. r. o. , ale samozřejmě  také Magdě!   
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SETKÁNÍ S UŽIVATELI 

 

Ve čtvrtek 17.10.2019 se konalo v pořadí již třetí letošní setkání vedení domova 

Vesna s uživateli. Na programu mělo několik bodů, přítomní uživatelé byli 

seznámeni s informacemi z oblastí organizační, sociální, zdravotnické a 

stravování.  

 

V prvé řadě byli uživatelé informováni o tom, že paní Ing. Šárka Botlíková, MBA 

odstoupila ze své funkce na vlastní žádost; řízením Domova Vesna p. o., byla 

pověřena paní Mgr. Jarmila Berná, MBA, a to až do doby, kdy bude funkce 

ředitele/ ředitelky domova obsazena na základě výsledků výběrového řízení.  

 

Přítomní byli seznámení s tím, že sociální pracovníci paní Bc. Mašlonková a pan 

Bulava se přestěhovali do kanceláře v 9. patře, konkrétně do bývalého pokoje č. 

941, tf číslo  1941. Paní Mašlonková má na starosti uživatele z pater 7 – 12, pan 

Bulava 1 – 6. 

V říjnu a listopadu letošního roku proběhne dotazníkové šetření spokojenosti 

uživatelů a jejich rodinných příslušníků. Výsledky budou zveřejněny na dalším 

setkání s uživateli a v časopise Vesna. Prosíme o co nejhojnější účast. 

 

Uživatelům se představila nová vrchní sestra v Domově Vesna, paní DiS. Monika 

Uherková. Seznámila přítomné s novým režimem návštěv u praktického lékaře 

MUDr. Pacanovského. Protože zdravotní dokumentace každého uživatele bude 

uložena na sesterně, každý uživatel si ji tam před návštěvou u MUDr. 

Pacanovského vyzvedne. Pokud by to uživatelům z důvodu např. zdravotního 

stavu činilo těžkosti, mohou telefonicky požádat zdravotní sestry a ty jejich 

dokumentaci panu doktorovi odnesou. Zpátky už pak tuto dokumentaci vrátí 

sestry.  

Od 21.10.2019 proběhne očkování proti chřipce, očkovat bude MUDr. 

Pacanovský nebo sestry.  

Od 18.10. 2019 bude do Domova Vesna docházet nová odborná lékařka z oboru 

psychiatrie MUDr. Jana Kollerová. Zdravotní sestry budou objednávat pacienty k 

vyšetření a uživatele vzápětí informovat o termínu vyšetření. 

 

Uživatelům byl opět připomenut zákaz kouření v celém Domově Vesna. Kouření 

je povoleno pouze na balkóně „u morčat“ a před hlavním vchodem do budovy. 

Rovněž byla zdůrazněno povinnost zachovávat pořádek nejen na pokojích, ale 

také ve společných prostorech a na zahradě.  

V případě odchodu z domova toto nahlaste na vrátnici, u delší nepřítomnosti 

sdělte prosím i předpokládanou dobu návratu. 
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Všichni uživatelé a zaměstnanci domova byli požádání, aby v době  od 8.30 hod. 

do 10.30 hodin nepoužívali velký výtah. V této době jsou koupáni uživatelé se 

zhoršenou mobilitou.. 

Pokud jedete samostatně, používejte prosím malý výtah. Nepřivolávejte všechny 

výtahy najednou, blokujete tak celý provoz. 

Uživatelé, kteří se stravují v jídelně si nosí svůj příbor. Pokud se stane, že si ho 

zapomenou vzít, mohou požádat kuchařky, ty mají přímo u výdeje příbory 

k zapůjčení -  neberte si příbory sami. 

Stravovací komise probíhá jednou měsíčně v dopoledních hodinách, o jejím 

konání jsou uživatelé informováni rozhlasem. Stravovací komise proběhne 29. 

10. 2019 v jídelně Domova Vesna. Na těchto stravovacích komisích můžou 

všichni sdělit své požadavky, přání a připomínky ohledně stravy. 

Pokud se Vám zdá, že jídlo máte studené, máte ho málo, nedostali jste 

požadovanou stravu nebo jste nedostali jídlo vůbec - TYTO ZÁLEŽITOSTI 

ŘEŠTE IHNED. Jste-li v jídelně zavolejte si kuchařku. Pokud jíte v pokoji, 

kontaktujte vrátnici, ta vám pomůže v dalším řešení vašeho problému.  

Tak jako každoročně i letos byli Městem Orlová oceněni pracovníci a pracovnice 

v sociálních službách. Z našeho domova si ocenění odnesly paní Miroslava 

Ganobčíková a paní Vladislava Mašková.  

 

 

Velkou úpravou prošla naše zahrada. Byly vykáceny skoro všechny křoviny, 

zahrada se tak stala vzdušnější. Byly odstraněny, nebo přesazeny květiny a 
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traviny. Byl osázen truhlík vřesy. Z podnětu našich uživatelů bylo vybudováno 

posezení se zpevněnou plochou.  

 

 

 

 

Připravované akce 

• 24. 10. 19 proběhne kuželkářský turnaj v Havířově, středisko Luna. 

• Canisterapie - do konce roku jsou naplánovány ještě čtyři návštěvy 

čtyřnohých kamarádů. 

• V měsíci říjnu budou pořádány výlety do cukrárny, a to podle aktuálního 

počasí. 

• 13. 11. 19 - MÚZY, na kterých se budou s vystoupením, prezentovat i naši 

uživatelé. 

• V listopadu a prosinci se budou konat různá mikulášská a vánoční 

vystoupení, navštívíme také vánoční výstavu v kulturním domě, kde 

bychom rádi prezentovali a prodávali vaše výrobky.  

• Termíny konání akcí budou postupně upřesňovány a uživatelé budou 

vždy dopředu informováni letáčky ve výtazích, hlášením v rozhlase 

nebo návštěvou aktivizačních pracovníků. 

 

 



          Ročník XVII., číslo 4                                                                 Toto číslo vyšlo dne: 15.12.2019 

 

15         
 

 

UKOLÉBAVKA VÁNOČNÍ 

Jan Neruda 

 

Spi, Jezulátko, spi! 

Zas chudých lidí chudé dítě 

jen do jesliček uloží Tě - 

ach, kolikrát už lidstvu dáno 

a Jidáši vždy zaprodáno, 

spi, Jezulátko, spi! 

 

Spi, Jezulátko, spi! 

Spi sladce na tom seně holém, 

my dech tajíme všichni kolem, 

vždyť Tobě, věčné pravdy synku, 

je také třeba odpočinku, 

spi, Jezulátko, spi! 

 

Spi, Jezulátko, spi! 

a nabeř v spánku nové síly, 

máš konat ještě mnohou míli: 

té cesty lidstva ku spasení, 

té ještě dlouho konec není - 

spi, Jezulátko, spi! 

 

Spi, Jezulátko, spi! 

Za Tvé o bratřích naučení 

svět vezme Tě zas do mučení 

a než se lidstva pouta zdrtí, 

je třeba ještě velkých smrtí - 

spi, Jezulátko, spi! 
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Z TVORBY NAŠICH ČTENÁŘŮ 

Vánoční kuřátko 

 

Jak nádherný čas vánoční prožívá každý z nás, 

slyšíme hudbou provázený hlas, 

čas zrození a nadějí, nám zvěstují zvony, 

pokoru, zdraví, štěstí, lásku, cítíme my i oni. 

 

Každoročně se rozzáří ve všech rodinách vánoční stromeček, 

pod ním nacházíme každý se zvědavostí ten svůj dáreček, 

prožíváme společné okamžiky radostí a štěstí, voňavou purpuru a kvítí, 

v očích našich dětí, hvězdičky údivu a radosti nádherně svítí. 

 

Ne  jinak to bylo i v rodině mých přátel Vlastimila a Anežky. Celý den se jejich 

kluci těšili na Ježíška, zdobili ten svůj nejhezčí stromeček, Anežka už měla hotové 

cukroví, vařila, pekla a jako každá maminka s láskou chystala slavnostně 

nazdobený stůl k štědrovečerní večeři. První problém nastal, když chtěl Vlastík 

zabít kapra, syn Petřík tak silně usiloval o jeho život, že nebylo vlastně jiné řešení, 

než milého kapříka vzít do siťovky a darovat mu život – společně ho pustili do 

rybníčka. Petřík mu popřál hezké vánoce a vracel se spokojeně domů. 

 

Přípravy vánočních svátků v této rodině vrcholily, všichni nastrojeni s duší plného 

svátečního očekávání usedali ke štědrovečerní večeři. Vše probíhalo důstojně a 

vánoční pohodě do okamžiku, kdy Anežka dala Petříkovi na talíř stehýnko z 

kuřátka s bramborovým salátem a vtom  jeho bráška Míša povídá: Ha,ha, ha, ty 

jíš žluté kuřátko, co běhá po dvoře. 

 

Petřík vykulil oči, zamračil se, chvíli přemýšlel a vykřikl silným hlasem 

podrážděně: 

 

Já jím kuřátko z mražáku a né živé žluté kuřátko, no řekni maminko, že to je 

pravda. 

 

Anežka s Vlastikem se na sebe podívali, nechtěli se klukům smát a tak Anežka 

pohladila Petříka po hlavičce a moudře řekla:  Když už jsme pustili kapříka na 

svobodu, tak něco dobrého musíme jíst a neboj, stehýnko, co se na tebe směje 

není živé žluté kuřátko. 

 

Už se nedovíme, jestli Petříka odpověď uspokojila dokonale, ale těšení na dárky 

bylo silnější 

 



          Ročník XVII., číslo 4                                                                 Toto číslo vyšlo dne: 15.12.2019 

 

17         
 

Když se začalo hovořit, že Ježíšek už bude asi na zahradě, oba kluci začali rychle 

večeřet, aby slyšeli co nejdříve: zvoneček oznamující, že dárky jsou už pod 

stromečkem vedle v pokoji a nejhezčí část vánoc mohla začít – rozbalování dárků. 

 

Kolik jsme v životě zažili se svými dětmi překrásných vánočních příhod, 

vzpomenete si ještě na některou z nich ? 

 

(Ing. Jaromír Hovorka) 
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Pythagorova věta 

 

V šedesátých letech minulého století jsem pracoval v ČSAD Havířov jako 

dispečer na osobní přepravě. Byla to funkce, na kterou se nikdo moc netlačil -

velká odpovědnost a málo peněz. Základní vzdělání s maturitou na tuto funkci 

nestačilo – podle nařízení bylo třeba mít na tuto funkci průmyslovou školu.  

Jednou za mnou přišel můj šéf a hlásil mně: „Nedá se nic dělat, budeš muset 

absolvovat strojní průmyslovku! Už jsme tebe a další dva z našeho závodu 

přihlásili do večerní strojní průmyslovky v Karviné. Odpolední vyučování začíná 

ve 14.30, pondělí, středa, pátek do 18.30 hod. Na tyto dny dostaneš kratší směny.“ 

Byl jsem z toho rozrušený, neboť nejsem školní typ. Zkouškami jsem vždy prolezl 

jen tak tak. Byl jsem na tom jako Sovák ve filmu Marečku, podejte mi pero.   

 

Ve školním rozvrhu večerní průmyslovky byly převáženě technické předměty, 

v nichž hrála prim matematika.  Nikdy jsem v ní nevynikal a docela jsem se jí 

obával. Matematiku na průmyslové škole učila paní učitelka Cimbálníková, asi 

třicetiletá žena. Žádná krasavice, ale ženskost byla na ní vidět. Byla na nás přísná 

a stále nám opakovala, že matematika je základ techniky.  

Jednoho dne mne vyvolala ke zkoušce z domácího úkolu. V tom čase jsem nebyl 

na zkoušení připraven. Měl jsem dost osobních problémů, z nichž největší byl 

rozvod. Moje žena, se kterou jsem přijel na Ostravsko pracovat se zamilovala do 

bohatšího havíře. Ani jsem se tomu nedivil. Byl jsem pracovně dost vytížen a 

žena, která pracovala na poloviční úvazek byla hodně sama . Cést la vie -  takový 

je život.  

Zkušební otázka od paní učitelky zněla: „Povězte nám něco o Pythagorově větě. 

K čemu se používá, její vzorec.“  Nevěděl jsem všechno. Breptal jsem nesmysly. 

Moje slabost na matematiku se zde projevila. Jistě jsme se jí učili na střední škole, 

ale to už jsem dávno zapomněl. Paní učitelka poznala, že to neznám. Byla 

rozzlobená a hlasitě řekla: „Dávám pět! Ten kdo nezná Pythagorovu větu, nemá 

na průmyslové  škole co dělat.“ Bylo to ostré, ale měla pravdu. 

Samozřejmě, že jsem se do studia Pythagorovy věty pustil tak, že ji znám ještě 

dodnes – „obsah čtverce pravoúhlého trojúhelníka na da přeponou se rovná součtu 

obsahu čtverců nad oběma odvěsnami – tedy c2 = a2 + b2.“   

Známku jsem si opravil a matematice jsem věnoval snad nejvíc času. Chtěl jsem 

dokázat, že na průmyslovou školu poatřím! Na závěrečné vysvědčení jsem dostal 

chvalitebnou. Můj spolužák a kamarád Zdeněk, když jsme se o něco přeli a každý 

jsme hájili svou pravdu, tak na mne používal větu: „Že na tebe pošlu 

Cimbálníkovou!“ Se Zdeňkem jsme se kamarádili i po skončení školy. Jednou po 

novém roce mi volal a řekl mi, že náš závod pořádá ve společenském domě 

Kovona maškarní ples. Dohodli jsme se, že určitě půjdeme. Na mou otázku, kde 

seženeme masky mi Zdeněk odpověděl: „Podívej se na sebe do zrcadla a uvidíš, 

že masku nebudeš potřebovat!“ 
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V uvedený dne na mne již Zdeněk čekal před vchodem do společenského domu. 

Měli jsme zamluvený stolek v levém křídle sálu. Objednali jsme si litřík vína a 

vychutnávali atmosféru plesu a rej masek. U vedlejšího stolku seděly dvě ženy. 

Byly samy, měly na tvářích škrabošky s krátkou zástěnou až k bradě. Zdeněk hned 

rozhodl, že půjdeme tančit: „Já beru tu vlevo, ty půjdeš pro tu vpravo!“ 

Jakmile začala hrát hudba, Zdeněk vyrazil a šel pro tu svoji. Já jsem vyčkával, až 

mně tu moji „sebrala“ jiná maska. Měl jsem se pocit, že se naše sousedka na mne 

vyčítavě podívala.. Zdeněk mne pozval do „Pekla“, kde mi při gruzíňáku vynadal 

a poučoval mě, co mám dělat. V dalším tanci jsem si už pospíšil a „svou“ jsem 

vyzval k tanci. Hráli pomalý valčík, dobře jsme se shodli a já jsem začal získávat 

dojem, že tu ženu odněkud znám. Jen jsem nevěděl, kam ji zařadit. Tančili jsme 

spolu ještě několikrát. Netrpělivě jsem očekával odmaskování, které přišlo o 

půlnoci. Mé tanečnici se do toho ale moc nechtělo a váhala. Když konečně sundala 

škrabošku, úplně jsem zkoprněl! Mojí tanečnicí byla paní učitelka Cimbálníková, 

na kterou jsem nerad vzpomínal. Smála se mému překvapení a pozvala nás 

k jejich stolu.  

Po skončení plesu jsme se všichni rozloučili a měl jsem za to, že paní učitelku už 

nikdy neuvidím. Bylo mi to líto, protože jsem na ni začal pohlížet úplně jinak. 

Jenže osud (a nejspíš i Zdeněk) rozhodli úplně jinak. Právě Zdeněk nás svolával 

na různé akce, kterých jsme se účastnili všichni čtyři. Při těchto setkáních jsem se 

dozvěděl, že Jana Cimbálníková je rozvedená a žije sama. Pocházela také z jižní 

Moravy, jako já a do Karviné přišla pracovat na umístěnku. Začali jsme si čím dál 

více rozumět a po jedné akci na Fryštátském náměstí jsem ji doprovodil domů a 

přijal pozvání do jejího bytu…. Za dva měsíce jsme si ve svatební síni řekli své 

„ano“. Zdeněk se svou tanečnicí z plesu nám byli za svědky.  

 

Manželství se nám povedlo. Žili jsme skromně a šťastně. Vychovali jsme dvě 

dcery, které se dobře zařadily do života. Obšťastnily nás vnukem a dvěma 

vnučkami, ze kterých se babička, paní učitelka, radostně těšila. Jenže kolo osudu 

nezastavíš a cestu života nezměníš. Manželka onemocněla nevyléčitelnou   

nemocí. Bylo jí 75  let, kdy odešla na věčnost. Stále na ni vzpomínáme. Já si ve 

svých vzpomínkách často připomenu Pythagorovu větu, která dala lidstvu vše pro 

matematické výpočty a také spojila muže a ženu, kteří spolu prožili šťastný život.  

 

(Bohuslav Pliska) 
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PŘÁNÍ K VÁNOCŮM 

Jsou tady svátky, návrat do pohádky, 

zase po roce jsou tu krásné vánoce. 

Na úterý připadl štědrý den,  

kdy na večeři a dárky se můžeme těšit jen. 

Bude řízek a bramborový salát, a tak s večeří nemusíme spěchat 

Pak asi k nám přijde Ježíšek, 

který bude mít s sebou dárků košíček. 

Po rozdání dárků bude spěchat do nebíčka 

neb na zemi by mu asi byla těžká chvilička. 

Pak ať hvězda vánoční na cestě ze mše půlnoční 

ať nám jasně svítí, ať máme šťastné žití. 

Až hvězdu vánoční nad hlavou mít budete 

ať se vám splní co si přejete. 

Tím Štědrý den asi nekončí 

i když se mír a láska se zrozením Ježíška v našich srdcích rozhostí. 

Závěrem nádherně se mějte o vánocích, 

ať celé svátky nás provází radost, láska, štěstí a smích, 

ať nám v novém roce 2020 nic neschází. 

Já proto přeji vedení Domova Vesna, všem pracovnicím, pracovníkům a všem 

uživatelům do roku 2020 hodně štěstí, zdraví i  pohody a ať náš domov 

nepostihnou žádné nehody. 

 

To vše ze srdce přeje 

                                                                                     Pepíček Nerychel. 
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Noví zaměstnanci 

 

                       
 

           Monika Laššová                                            Monika Uherková, DiS. 

               pečovatelka                                                       vrchní sestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Ročník XVII., číslo 4                                                                 Toto číslo vyšlo dne: 15.12.2019 

 

22         
 

ROZHOVOR S PANÍ ŠÁRKOU ŠANDRIKOVOU 

 

 

 

Dovolujeme si Vám představit naší pracovnici přímé péče paní Šárku 

Šandrikovou, která se dostala mezi finalistky Miss Karvinsko 2019. Paní Šárka 

pracuje v našem zařízení od ledna roku 2019. Svou práci má nesmírně ráda a 

vykonává ji s velkou pokorou a obětavostí. Uvědomuje si, že i ona jednou zestárne 

a pokud by potřebovala ve stáří péči, přála by si mít kolem sebe laskavé a 

empatické lidi, kterým by mohla věřit a na které by se mohla spolehnout. 

Jak jste se o soutěži dozvěděla a kdo Vás do soutěže přihlásil? 

O této soutěži jsem se dozvěděla před rokem a sledovala jsem ji se svou babičkou. 

Babička byla tím člověkem, který mě přesvědčil, že bych se mohla přihlásit. Proto 

jsem, když se vyhlásil nový ročník, neváhala a do soutěže se přihlásila. 

Co Vám účast v této soutěži dává? 
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Tato soutěž mi nabízí seznámit se s novými lidmi a také si můžu zkusit jaké to je 

být na pódiu a reprezentovat sebe jako zralou ženu.  

Kdo všechno Vás při soutěži podporuje? 

Hlavní podporou v této soutěži je má dcera Adélka, která se mnou bude 

vystupovat i ve volné disciplíně. Samozřejmě velkým fandou je syn Daneček a 

neméně mi fandí i přítel Pavel. Mám radost, že i mé kolegyně mne podporují a 

fandí mi. 

Co byste udělala, pokud byste se stala vítězkou této soutěže? 

Pokud by se mi podařilo získat titul Miss Karvinsko 2019, věnuji finanční 

hotovost základní škole. kterou navštěvuje můj syn, k vybudování relaxačního 

koutku pro děti s individuálními potřebami. 

Jak byste motivovala ženy k tomu, aby se nebály do takovéto soutěže 

přihlásit? 

Tato soutěž není jen o krásném obličeji a dokonalé postavě, nýbrž o samotné 

osobnosti ženy, její povaze a charizma. Tato akce Vás obohatí v mnoha směrech.  

(M. Venglářová) 
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1) Poznáte, co je na obrázku? 

 

 

 
 

2) Co se vyskytuje jednou v minutě, dvakrát v každém momentě, ale ani jednou 

v roce? 

 

3) Víte, jak poznáte, že venku mrzne? 

 

4) Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit tak, aby 

syn stál za otcem, ale zároveň před synem aby nikdo nestál. Jak otce a syna 

postavíte? 

 

 

5) Doplňte poslední políčko.  

 

POZOR:   6 to není! 

 

 

1 

 

 

3 

 

5 

 

 

2 

 

 

4 

 

? 
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Řešení 

 

1) 

 

 

  
 

 

2) Písmeno „m“ 

 

3) Mouchy lítají v teplákách. 

 

4) Zády k sobě.. 

 

5) 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

5 

 

 

2 

 

 

4 

 

R 

 


