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Blahopřání
na měsíc leden

Paní Ludmila HRADOVÁ
Paní Miloslava KŘÍŽOVÁ
Paní Marie VAŠÍČKOVÁ
Paní Františka JAŠOVÁ
Paní Jarmila DOBROVOLNÁ
Paní Vlasta ZÁVODSKÁ
Paní Marie HUBLOVÁ

Všem oslavencům přejeme k jejich narozeninám hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Obyvatelé a zaměstnanci domova

3

ZE ŽIVOTA DOMOVA

V měsíci prosinci jsme přivítali v našem domově nové klientky:
Paní Anežka DRÁPELOVÁ z Velkého Meziříčí
Paní Věra LÁZNIČKOVÁ z Velkého Meziříčí

V měsíci prosinci odešli:
Pan Vlastimil PAVLŮ

+ 15. 12. 2015

Paní Jiřina Drlíčková

+ 15. 12. 2015
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STÁLÁ NABÍDKA MĚSÍCE
 BUFET
Otevírací doba bufetu:

Pondělí, středa
14.00 – 15.30 hodin
Pátek
14.30 – 16.00 hodin
 PŮJČOVÁNÍ KNIH
Donáška knih na pokoje bude probíhat ve středu.
 NÁKUPY
Nákup potravin je zajišťován přes bufet. Potřebu nákupu obyvatel
zjišťují klíčoví pracovníci a předají informaci sociální pracovnici.
 PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělí

od 13:00

canisterapie s paní Dyntarovou

Úterý

od 9:00

canisterapie s paní Kamenskou

od 15:30

canisterapie s panem Trojanem

Středa, čtvrtek od 9:30

kroužek vaření, keramika

Pátek

bohoslužba v kapli domova

od 13:30

5

CO JSME DĚLALI…
V úterý

1.

prosince

z velkomeziříčského

za

denního

námi

přišla

stacionáře

mikulášské
Nesa.

Dvě

výprava
skupinky

Mikulášů, čertů a andělů navštívili obyvatele domova na jejich
pokojích a potěšili je medovým perníčkem a také písničkou.
Ve středu 2. prosince se odpoledne konalo tradiční setkání obyvatel
s vedením domova na univerzitě třetího věku.
V pondělí 7. prosince jsme se opět sešli na univerzitě třetího
věku, abychom zapálili společně druhou adventní svíčku na našem
věnci. Tentokrát setkání obohatilo povídání o vánočních symbolech a
vánočním pečivu. Také jsme k povídání zakousli sněhové pusinky.
V úterý osmého prosince k nám zavítal pan akademický malíř
Vladimír Netolička. Během jeho odpolední cestovatelské besedy se
posluchači přenesli do italské Florencie a Pisy. Za zprostředkování
této besedy bychom rádi poděkovali Vysoké škole polytechnické
v Jihlavě,

která

přednášku

zprostředkovala

v rámci

Týdne

dobrovolníků.
Ve středeční dopoledne 9. prosince se konala Mikulášská
besídka dětí z nedaleké mateřské školky Oslavická. Pásmo písniček,
básniček a povídání obyvatelům domova zpříjemnilo předvánoční
čas.
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Ve čtvrtek 10. prosince jídelna v domově opět ožila. Na
dopoledne si připravili besídku s vánočně laděnými písničkami a
koledami děti ze Základní školy Tasov.
V pondělí 14. prosince jsme se sešli v jídelně, abychom ozdobili
vánoční stromek perníčky. Během setkání jsme také zapálili třetí
adventní svíčku.
V pátek 18. prosince se dopoledne konalo vánoční tvoření
s praktikantkou Barborou Kytnarovou.
Zlatou adventní neděli jsme oslavili v pondělí 21. prosince.
V prostorách jídelny se uspořádala vánoční besídka během, které se
podával punč, a rozdávalo se cukroví, které přinesli zaměstnanci
domova. Velký dík patří také dobrovolnici slečně Vaňkové, která nám
setkání zpříjemnila svým hudebním vystoupením.
Výuka na univerzitě třetího věku se v měsíci prosinec uspořádala ve
čtvrtek třetího a sedmnáctého prosince.

NABÍDKA NA LEDEN
ST 6. 1.

Tříkrálový průvod

ST 13. 1.

Besídka dětí z Mateřské školky Dolní Heřmanice

ČT 14. 1.

Výuka na Univerzitě třetího věku

ST 27. 1.

Tradiční zabíjačka

ČT 28. 1.

Výuka na Univerzitě třetího věku
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FOTOGALERIE
MIKULÁŠ

PEČENÍ CUKROVÍ

ZDOBENÍ STROMEČKU

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

CANISTERAPIE
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HOROSKOP
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
PRÁCE
Oddělte nepodstatné věci od zásadních,
důsledné

plánování

vám

pomůže

dosáhnout vašich cílů. Začátkem tohoto
roku budete cítit nejistotu s vlastním
výkonem, který se bude zdát nad vlastní
síly. S trpělivostí a vytrvalostí můžete
dokončit své aktivity úspěšně, váš smysl pro povinnost a odpovědnost
bude mít podporu od nadřízených a získáte plné uznání za své úspěchy.
Dejte si však v říjnu pozor na růst vlastního ega, co by mohlo vyvolávat
nevoli kolegů.

VZTAHY
V partnerství vedete stabilní vztahy, občas však nezaškodí prohlubování
vzájemné důvěry, na které se rozvíjejí dlouhodobé svazky. Doba je
ideální pro posílení vztahu, snažte se náležitě odpovídat na potřeby
svého partnera. Neberte nic jako samozřejmost, ale zkuste prohlubovat
dovednosti v porozumění a toleranci a dále pracovat na vašem vztahu.
Milenci se mohou těšit na krásné romantické léto a nezadaní na podzim
skvělých flirtů, ze kterých se může vyvinout opravdová láska.
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PENÍZE
Letos máte z finančního hlediska velmi dobrý rok, přinese vám mnoho
skvělých příležitostí. Leden až březen budete mít šťastnou ruku ve svých
obchodních transakcích. Zde je důležité, aplikovat tyto síly tak, aby se
projekty úspěšně proměnili v realitu. V červenci se vyhněte podepisování
smluv, v srpnu a září přinesou vaše snahy pozitivní výsledky.

ZDRAVÍ
V tomto roce nemusíte prodělat žádnou zdravotní absenci, protože
vyhlídky jsou pro vás výborné. Akorát v lednu v některých chladných
dnech dbejte na teplé oblečení, mohlo by dojít k pohybovým potížím. V
březnu využijte léčivou energii Neptunu, může vám stabilizovat zdraví,
nebo kdo bude mít nějaké problémy v tomto období je šance odhalit
jejich kořeny a dojít k úspěšnému vyléčení. V prosinci si dávejte pozor na
prochlazení od nohou.

*Zdroj: http://www.horoskop.cz/horoskopy-na-rok-2016-horoskop-2016/kozoroh-2016
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PRANOSTIKY NA LEDEN
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Lednová zima i na peci je znát.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Leden jasný, roček krásný.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.

Na Nový rok o slepičí krok.
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok, do zimy skok.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
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VÝZNAMNÉ DNY A VÝROČÍ V LEDNU
1. 1. – Státní svátek ČR (Vznik samostatné České republiky)
1. 1. – Mezinárodní den míru
19. 1. – Výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
27. 1. – Mezinárodní den obětí holocaustu
28. 1. – Den ochrany osobních údajů
Uplyne…
105 let od narození Zdeňka Jirotky, prozaika, redaktora a
rozhlasového dramatika (narozen 7. 1. 1911, zemřel 11. 4. 2003).

65 let od narození Tomáše Töpfera, herce (narozen 10. 1. 1951).

140 let od narození Jacka Londona, vlastním jménem John Griffith,
americký prozaik (narozen 12. 1. 1876, zemřel 22. 11. 1916).

805 let od narození Anežky České (narozena 12. 1. 1211, zemřela 2.
3. 1282).

260 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta, rakouského
hudebního skladatele (narozen 27. 1. 1756, zemřel 5. 12. 1791).

*Dostupné z: http://kjm.data.quonia.cz/kalendarium_2016.pdf
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KALENDÁŘ LEDEN 2016

*Zdroj: http://www.ruffer.cz/clanky/kalendare.html
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ZAHRADA
VINAŘŮV LEDEN: OCHRANA RÉVY PŘED MRAZEM A OKUSEM
V zimě vinohrad spí a odpočívá. Neměl by ale spát i vinohradník. Révu
je třeba chránit před zvěří i silnými mrazy. Jen tak se na sklonku léta
dočkáme sladké úrody…
Leden

bývá

jedním

z

„nejklidnějších“ měsíců ve
vinařském

roce.

ovšem

Sotva
skončí

svatomartinské hodování s
mladými víny a předvánoční
rozjímání

vinaře

a

bilancování roku minulého, už čas podívat se do vinic. Platí to jak pro
velká vinařství, tak i pro drobné pěstitele – zahrádkáře.
JAK RÉVU CHRÁNIT PŘED OKUSEM SRNKAMI A ZAJÍCI?
Je třeba obejít oplocení pozemků a zahrad, zda se nám přes sněhové
návěje, popřípadě poškozenými ploty nedostali k vinným keřům zajíci
a srnky, kteří jsou v zimním období nejnebezpečnějšími živočišnými
škůdci révy. Zajíci většinou na starém dřevě neškodí, ale je–li vysoko
napadený sníh, okusují očka z plodonosných tažňů a tím způsobují
velké škody na budoucí úrodě. Zajíc potřebuje „tříslo“ po celý rok, ale
nejvíce

v

zimě.
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Pro zahrádkáře je řešením natřít dřevo starým domácím sádlem, ale
existují i chemické postřiky proti okusu.
V případě prognózy velkých mrazů (mráz dovede poškodit révu dle
odrůd již při –15 °C) je možné ochránit plodonosné tažně fólií, či
zabalit je do tvrdého papíru. Jinak očka při velkých mrazech chrání
tzv. hydrolýza škrobu, tj. přeměna škrobu během krátkých časových
období na cukr a naopak.
Ve většině produkčních vinařských oblastí vidíme již v lednu ve
vinohradech pracovníky, kteří provádějí zimní řez révy vinné. Jeden z
nejdůležitějších pracovních úkonů během roku se ve větších vinicích
dělá kvůli velkému objemu práce již v lednu, aby bylo vše skončeno
do rašení. Drobní vinaři a záhumenkáři mají ale dost času ořezat révu
až v březnu do jejího slzení.
VINAŘŮV LEDEN VE SKLEPĚ
Práce ještě neskončily ani ve
vinném sklepě. Vinaři v lednu
hodnotí a posuzují svá vína,
stáčejí je, čeří či jinak ošetřují,
anebo je – při metodě sur–lie –
ponechávají na kvasnicích delší
dobu. Některá mladá vína raných odrůd již lahvují.
15

Ještě v lednu čekají mnozí vinaři na sběr a výrobu tzv. ledových vín. Je
to práce náročná, s mnoha riziky, ale odměnou nám je mohutné
sladké a mazlivé víno.
*LAMPÍŘ, L.Vinařův leden: ochrana révy před mrazem a okusem. Dostupné z:
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/vinaruv-leden-ochrana-revy-pred-mrazem-a-okusem/
*Zdroj obrázků:
https://www.google.cz/search?q=vinohrad+v+lednu&biw=1188&bih=566&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwj2h9m8793JAhVGXiwKHY0dAAUQ_AUIBigB&dpr=1.15#imgrc=qWSUWXjBAi9G0M%3A,
http://www.tapetynaplochu.org/tapety/tapetynaplochu-org-1280x1024-26112008114709.jpg

TŘI KRÁLOVÉ
LEGENDA
Legenda o Třech králích, kteří putovali za narozeným Ježíšek do
Betléma, je všeobecné známa. Její vznik už asi ne. Ježíšův Apoštol
Matouš se ve svém evangeliu zmiňuje o třech mudrcích, kteří
prostřednictvím nové hvězdy hledali místo, kde se narodilo božské
dítě. Chtěli se mu poklonit a předat vzácné dary (zlato, kadidlo a
myrha – vonná pryskyřice). V evangeliu se nehovoří o tom, kolik jich
bylo, jak se jmenovali. Až později vznikla křesťanská legenda, která
ustálila počet na třech a dala jim jména – Caspar (Kašpar), Melichar a
Baltazar.
Tento den byl významný tím, že byl pokřtěn Ježíš, až později se 6.
ledna začal slavit svátek Tří králů. Tímto svátkem je završeno vánoční
období.
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ZVYKY
S koncem Vánoc se samozřejmě odstrojoval stromeček. Místnosti
v domech se dříve nevytápěly, proto také stromky déle vydržely.
V dnešní době vlivem suchého vzduchu z ústředních topení většinou
nevydrží do Silvestra. Nicméně stromkem, který se posekal, se dříve
zatopilo v kamnech a na nich se uvařila slavnostní káva.
Praktikovaly se podobné zvyky jako o Vánocích, např. věštění z olova,
pouštění skořápek, věštění z hrníčků…
V předcházející večer, 5. ledna, bývalo v rodinách zvykem zapalovat
dlouhé svíce. Sledovalo se, komu nejdříve zhasla, ten měl jako první
umřít. Podle směru kouře se také dalo věštit, jestli po smrti půjde do
nebe nebo do pekla.
Ráno pak mladá děvčata omývala své obličeje ve sněhu, aby měla
bělostnou pleť.
Kdo se v tento den dokázal celý ponořit do studené vody, měl po celý
příští rok pevné zdraví.
Voda ve studních se prý v tříkrálový večer měnila ve víno.
Den před Třemi králi se v kostelech světila voda. Tato voda měla
mocné účinky. Kdo ji pil, chránil se před zlými nemocemi, ať to byli
lidé či dobytek.
Kapky této vody měly přinést štěstí, zdraví a boží ochranu.
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Hospodář obcházel celý dům s miskou a svěcenou vodou vykropil celé
stavení a pole. Tento obřad měl chránit proti myším a obtížnému
hmyzu.
*Zdroj: ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Olomouc: Rubico.

I naším domovem prošel v tomto roce tříkrálový průvod. Tři mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar, zavítali do pokojů obyvatel, zazpívali
koledu, připomněli své poselství a na závěr popřáli všechno nejlepší
do nového roku a napsali na dveře boží požehnání. Při jejich
putování je také doprovázela jasná hvězda.
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BYLINKOVÝ RECEPTÁŘ
LÉKOŘICE LYSÁ (GLYCYRRHIZA GLABRA L.)
POPIS A STANOVIŠTĚ:
Vytrvalá

jeden

až

dva

metry

vysoká

bylina

s dřevnatým,

vřetenovitým, na horním konci často
kyjovitě

ztloustlým

kořenem,

s válcovitými výběžky. Modrofialové
květy

jsou

stopkaté

sestaveny

úžlabní

v dlouze

klasy.

Kvete

v červenci a v srpnu.
VÝSKYT:
Lékořice

je

původem

z blízkého

Orientu. V některých zemích se dnes
pěstuje, u nás například se znovu
obnovuje pěstování na Moravě. Jen
ojediněle zplaňuje.
SBĚR A ÚPRAVA:
Kořeny se sbírají v červnu nebo v říjnu (u druhu pěstovaného třetím
rokem), a to nejlépe v době, kdy rostlina nasazuje květ. Po vykoupání
se kořeny rychle omyjí, popřípadě oloupou a suší se nejvýše při 40
stupních. Droga má slabý charakteristický pach a sladkou chuť.
Kořeny se loupou, aby se odstranily pryskyřičnaté, nepříjemně
19

chutnající látky. Správně sušená, loupaná bylina má sírově žlutou
barvu.
ÚČINNÉ LÁTKY A PŮSOBENÍ:
Účinné látky usnadňují odkašlávání a rozpouštějí hlen. Mají také vliv
na tělesné hospodářství vodní a minerální. Působí spasmolyticky,
zmenšují tonus žaludku a jeho dráždivost. Rovněž se pozorovaly
vedlejší účinky (otoky obličeje, později nohou a rukou, migrény
apod.). V poslední době je zdůrazňován u lékořice účinek podobný
kortikoidům.
UŽITÍ:
Jako prostředek proti kašli, při onemocnění dýchacích orgánů
(chrapotu), dále při onemocnění ledvinovými kaménky, při dně,
revmatismu a jako přísada k projímavým směsím, v nichž diuretický
účinek lékořice stupňuje léčení. V současné době se podávají extrakty
při žaludeční vředové chorobě.
*KORBELÁŘ, J. Naše rostliny v lékařství. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, N. P. s. 496. ISBN 8085463-06-7.
*Obrázky: http://herbar.albumy.biz/files/2012/01/sladke-drievko-hladkoplode.jpeg
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OSOBNOSTI
SYLVA DANÍČKOVÁ
ŠLITROVA LÁSKA

Byla milovaná národem, hvězdou Expa 58. Právě v Bruselu se
seznámila s Jiřím Šlitrem. Vzdělaná, inteligentní a krásná
konferenciérka.

V roce 2010 na Expo odjela s českou delegací řada novinářů, zatímco
do kapitalistického Bruselu nesměl v roce 1958 nikdo. O Radokově
Laterně magice, o hlavní ceně celého Expa – Zlaté hvězdě – pro
Československo se tak mohli Češi dozvědět jen z pár kradmých záběrů
ve filmovém týdeníku.
„Byla jsem pyšná, že si takový génius, jako byl režisér Alfréd Radok,
vybral také mě,“ říká Sylva Daníčková, která do Bruselu odjela se
dvěma dalšími konferenciérkami, Valentinou Thielovou a Zdenkou
Procházkovou, v té době slavnou herečkou a manželkou Karla
21

Högera. Režisér Alfréd Radok si tým sestavoval opatrně: neznámý
scenárista Miloš Forman končil FAMU, režiséři Vladimír Svitáček a Ján
Roháč byli jen o málo zkušenější. Oporou byl Radokovi jeho bratr
Emil, skupině pak dominoval architekt a scénograf Josef Svoboda.
Program běžel dvakrát až třikrát denně a tvořila jej řada scén, které
se odehrávaly na filmových plátnech a zároveň na jevišti.

DISNEY CHTĚL KOUPIT EXPO
Ze zápisu v knize hostů je zřejmé, že si lidé na Západě koncem 50. let
představovali Československo jako zemi, kde se běžně na ulici střílí a
většina obyvatelstva je zavřená ve vězení. „A najednou viděli, že kdesi
za železnou oponou je země, kde žijí normální a tvůrčí lidé,“
rekapituluje paní Daníčková.
„Vždyť tam chodily takové celebrity jako Walt Disney, který chtěl
celou show okamžitě koupit, anglická královna, Gérard Philipe…“
Ještě před koncem výstavy požádalo čtrnáct států o hostování
Laterny magiky – skutečná šňůra zahraničních zájezdů se ale nikdy
neuskutečnila.
Sylvě

Daníčkové

bylo

tehdy třiadvacet. Mluvila
francouzsky,
německy.

anglicky
„Byla

a

jsem

vedená k tomu, že co mám
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v hlavě, to mi nikdo nevezme,“ vzpomíná na dětství v intelektuální
rodině s masarykovskými ideály. Dědeček, lékař z Dolního Bousova,
kde až do roku 1945 vyrůstala, byl humanista a vlastenec. Babička
malovala a celá rodina muzicírovala.
„Nikdy jsem přesně nevěděla, čím chci vlastně být. Začala jsem v roce
1953 studovat historii, ale v prvním ročníku jsem si často říkala, že
snad radši půjdu do továrny, vedle přednášek skvělých profesorů tam
byly dějiny komunistické strany, dějiny Velké říjnové revoluce, dějiny
dělnického hnutí…“ Jako úleva přišla nabídka do filmového komparzu,
který ji pomohl do Bruselu.

OPATRNÝ MLADÍK ŠLITR
Právě na Expu se seznámila se svou životní láskou – Jiřím Šlitrem.
V Bruselu to byl ještě opatrný mladík (Semafor vznikl až v roce 1959),
vystupoval v tříapůlminutovém „koncertu šesti Šlitrů“. Živý Šlitr
pianista byl tehdy z plátna doprovázen pěti filmovými Šlitry
hudebníky, byl tam další Šlitr pianista, pak kornetista, klarinetista,
pozounista a kontrabasista.
Vždy po představení Laterny magiky se ještě v pavilonu zůstávalo:
mladý skladatel neúnavně přidával další jazzové písničky, které měl
rád. „Tam jsme se seznámili, ale znali jsme se jen jako kamarádi,“
tvrdí jeho pozdější láska.
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Po návratu do Prahy začala okolo Divadla Na zábradlí vznikat další
malá divadla, mezi nimi Semafor. „Konečně jako by se i u nás mohl
člověk radovat ze života, a tak jsem se radovala, někdy až moc…
Přitom v té době tu pořád mnoho lidí, známých i neznámých, neslo
těžký kříž doby,“ charakterizuje Sylva Daníčková začínající 60. léta a
roky se Šlitrem. „O lásce se špatně povídá, není jen tak postižitelná
slovy. A zvlášť špatně se mluví o vlastní lásce.“
Díky Šlitrovi začala vystupovat v Semaforu ve hře Šest žen Jindřicha
VIII., na niž se přišel podívat Jiří Srnec, zakladatel Černého divadla, a
nabídl jí místo: jezdila pak na zájezdy a četla německé povídky
Milouše Macourka.

BLESK Z ČISTÉHO NEBE
V knížce vzpomínek Ďábel z Vinohrad píše Pavlína Filipovská, že jí
Sylva Daníčková o oněch osudných Vánocích 1969 „špitla do ucha, že
je všechno v nejlepším pořádku… že se budou s Jirkou po Vánocích
brát“.
„Nemyslím si, že jsme tehdy mluvili přímo o svatbě. Ale je pravda, že
vztah to byl pro oba osudový, vyvíjel se k rozuzlení,“ říká Daníčková.
Jenže Jiří Šlitr pár dnů poté zemřel ve svém ateliéru s dívkou jménem
Jitka Maxová. Říká se, že zapomněli zavřít plyn. „Bylo to jako blesk
z čistého nebe, pocit, že nastal konec světa. Říkala jsem tomu úderu
Atlantida, všechno se potopilo, nezbylo nic. Naše země byla znovu
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obsazena cizí mocí, vrátil se starý smutek, to šedivo, neprošla jsem
prověrkami na konferování, s Jirkou zmizela celá jedna krajina mého
života,“ říká Daníčková, která zůstala bezdětnou, i když psala
rozhlasové pohádky pro děti. Prožila ale dlouhý vztah s dalším
životním partnerem.
„V 70. letech jsem se ze všeho nejvíc chtěla schovat. Zavřela jsem se
tady na Kampě, vydělávala si na živobytí v Orbisu, překládala pro Lyru
Pragensis, psala pro rozhlas, pro Krátký film. Tu dobu by někdo
možná nazval vnitřní emigrací“, říká žena, která nikdy o skutečné
emigraci neuvažovala. I když si se Šlitrem šli v roce 1968 zažádat o
azyl na rakouské velvyslanectví.
Poněkolikáté začala úspěšně nový profesní život, když v roce 1992
nastoupila na Akademii věd. Vyšla jí také kniha Skryté poselství vědy,
36 vybraných rozhovorů s vědci, svůj životopis do něj ale neuvedla.
„To nebylo úmyslné. Ale máte pravdu, snažila jsem se na tu svou
dávnou část života zapomenout,“ říká Sylva Daníčková, nositelka
Náprstkovy ceny za popularizaci vědy.
*MACHALICKÁ, J. Sylva Daníčková. Šlitrova láska. Pohnuté osudy (Speciál Lidových novin). 2011. Vydala MAFRA
a. s. 130
*Zdroje fotografií: http://www.osobnosti-kultury.cz/picts/photos/thumbs/sylva-danickova_33868.png,
http://www.scena.cz/fota/db/cas4r1126716.jpg
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HÁDANKY A RÉBUSY
1. Autobus
Kterým směrem pojede autobus, který je nakreslený na obrázku?

Nápověda: Je to český autobus. Ne anglický.

Řešení: Doleva. Autobus nemá pro cestující dveře nalevo. Lidé vystupují na
chodník, ne do silnice.

2. Džbány
Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody.
Dokážete odměřit čtyři litry?
Nápověda: Důležitý je rozdíl v objemu nádob.
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Řešení: Naplnit třílitrový džbán, přelít do pětilitrového. Znovu naplnit třílitrový,
dolít z něj pětilitrový. Protože v něm už 3 litry byly, tak nám v třílitrovém zbyde
jeden litr. Vylijeme pětilitrový, nalijeme do něj odměřený litr a přidáme další tři.

3. Kanibalové
Řeka. Na jednom břehu tři misionáři a tři
kanibalové. Lodička, do které se vejdou
maximálně dvě osoby. Jak se všichni
přepraví na druhou stranu tak, aby nikdy na
žádném břehu nebyla přesila kanibalů nad
misionáři?
Nápověda: Zpátky může jet i někdo úplně jiný, než kdo jel tam.
Zpátky mohou jet i dva. Zkuste si to nakreslit.

Řešení: Kanibal a misionář tam (nebo dva kanibalové). Misionář zpět (kanibal).
Dva kanibalové tam. Jeden zpět.
Dva misionáři tam. Misionář a kanibal zpět.
Dva misionáři tam.
Na druhém břehu jsou nyní tři misionáři a kanibal. Ten postupně odveze své
dva kamarády.

Zdroj: http://hadanky.atropin.cz/
Zdroj obrázku: http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2010/07/lodka.jpg

27

