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BLAHOPŘÁNÍ NA MĚSÍC ČERVEN

Mgr. Libuše Musilová
Metoděj Jaša
Alois Chlubna
Karel Hyrš
Anna Hladíková
Josef Černý

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

Obyvatelé a zaměstnanci domova
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ZE ŽIVOTA DOMOVA
V měsíci květnu jsme přivítali v našem domově nové klienty:
Paní Blažena MUSILOVÁ z Újezdu
Paní Liliana SKUHROVCOVÁ z Nového Města na Moravě
Paní Anežka URBÁNKOVÁ ze Stránecké Zhoře

V měsíci květnu odešli:
Pan Václav KLÍMA

+ 17. 5. 2016

Paní Květa NOVÁČKOVÁ

+ 16. 5. 2016

Pan Bohumil URBÁNEK

+ 9. 5. 2016
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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 14:30

canisterapie s panem Trojanem

Středa-pátek

od 9:30

kroužek vaření, keramika

Pátek

od 13:30

bohoslužba v kapli domova
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CO JSME DĚLALI…
Náš květen byl v domově opravdu pestrý. Proběhly spousty besídek,
opékali jsme špekáčky, zavítali jsme na setkání seniorů do města a
poslechly jsme si mnoho zajímavých přednášek a povídání.
Ke květnovým tradicím patří stavění májky, kterou jsme
postavili ve středu čtvrtého května dopoledne na chodbě v prvním
patře. Obyvatelky nejdříve ozdobily májový věnec a májku jsme poté
společně s údržbáři postavili do atria. Májku se nám první noc
podařilo uhlídat a nikdo ze sousedů nám ji nepodřezal.
Ve čtvrtek 5. května k nám v rámci výuky na U3V zavítala Mgr.
Lucie Poláková. Její přednáška se věnovala velice zajímavému tématu
a to psychologii barev. V rámci této hodiny se také studenti
v souvislosti s barvami otestovali. Povídání o barvách pokračovalo
další hodinou 19. května.
Letošní Den matek připadal na neděli 8. května a k tomuto
svátku se v domově konal koncert žáků ze Školy umění Měřín.
Půlhodinové hudební vystoupení nám zpříjemnilo nedělní odpoledne.
V úterý 10. května jsme využili pěkného a slunečného počasí a
společně s klienty z Pomněnky jsme si opekli v parku za domovem
buřty. Pozvání také přijala děvčata z Výchovného ústavu Velké
Meziříčí, která nám dělala společnost a patří jim velké poděkování za
pomoc při opékání špekáčků.
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Ve středu 11. května jsme se sešli opět v parku, tentokrát
s obyvateli z domova pro seniory. Pozvání k ohni přijali také klienti,
paní ředitelka Helena Chalupová a naše bývalá paní vrchní sestra
Hana Němcová z třebíčského domova pro seniory Koutkova –
Kubešova. Za hudební doprovod na kytaru děkujeme, stejně jako
předchozí den, našemu panu řediteli.
V pondělí 23. května nám svou milou besídku předvedli děti
z MŠ Oslavická. Pásmo písniček, básniček a tanečků si pro nás děti
společně s paními učitelkami připravily ke Dni matek.
Středeční odpoledne 25. května patřilo povídání o Holandsku.
Trojice zaměstnanců domova (pan ředitel Schrek, recepční Michaela
Černá a pečovatelka Kristýna Pokorná) totiž v rámci služební cesty
navštívila tuto zemi, její významná místa a několik zařízení sociálních
služeb. Zážitky a zkušenosti z této cesty nám poté zprostředkovali
v rámci holandské přednášky. Na ochutnání se podával sýry gouda a
eidam a každý také dostal na památku papírový tulipán.
Ve čtvrtek 26. května zavítalo pět našich obyvatel na okresní
setkání seniorů do Jupiter clubu. Pestrý odpolední program jsme si
opravdu užili. Nejdříve jsme viděli představení dětí ze střediska
volného času Dóza, poté následovalo kytarové vystoupení žáků ze ZŠ
Rudíkov a nakonec jsme si zatančili společně s dechovou kapelou
Veseláci.
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V pondělí 30. května jsme si pro nás paní Dyntarová připravila
zajímavé povídání o kytkách z našich luk a zahrad. Nejdříve jsme
besedu o rostlinách měli ve třetím patře na Pomněnce, poté jsme se
přesunuli na společenskou místnost 1 A, kde jsme v tematickém
posezení pokračovali s několika obyvatelkami z domova pro seniory.
Poslední květnový den za námi zavítala milá návštěva z DS
Březejc, která si pro nás připravila divadelní představení s názvem Na
samotě u lesa.

SETKÁNÍ OBYVATEL S VEDENÍM DOMOVA
První společné posezení obyvatel a vedení domova letos
proběhlo ve středu 4. května. Na setkání dorazili vedle
nových obyvatel a personálu domova také několik
obyvatel, kteří v domově pobývají již delší dobu.
Odpoledne zahájil svým slovem pan ředitel
Vítězslav Schrek. Obyvatele například informoval o tom, že v domově
budou probíhat stavební úpravy a také poděkovat obyvatelům, kteří
pomáhají svým sousedům v domově – například při procházkách ven,
při doprovodech do jídelny nebo při předčítání. Pokud by někdo
z obyvatel měl zájem stát se oficiálním dobrovolníkem „s razítkem“
může se blíže informovat na recepci, ráda vám s žádostí o toto
dobrovolnictví pomůžu.
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Poté přišlo na řadu už představování nových i starých tváří z řad
personálu. Přivítali jsme pana Jana Humlíčka – vedoucího úseku
přímé péče, který před dvěma měsíci nahradil bývalou vrchní sestru
Hanu Němcovou. Úsek terapií nově posílila paní Jana Šoukalová,
které má společně s Lucií Jiříčkovou na starosti aktivizační činnosti.

ZAVÍTEJTE DO KNIHOVNY NA POMNĚNCE
Víte co se skrývá za jedněmi dveřmi ve třetím patře? Je to království
knih, desek a oáza klidu s pohodlnými křesílky. Na oddělení
Pomněnka ve třetím patře totiž najdete mimo jiné knihovnu.
Knihovna je nyní volně přístupná všem obyvatelům i jejich blízkým. Je
zde možné posedět si v klidu, popít kávu se svými blízkými nebo jen
ze zajímavosti nakouknout. V místnosti také najdete přehrávač na CD,
desky a kazety a můžete si přehrát cokoliv z nabídky domova nebo si
donést k poslechu svou vlastní muziku.
Prostor knihovny bychom také chtěli nově využít ke čtenářským
posezením, kdy se budou předčítat knihy nebo poslouchat desky.
Pokud byste měli zájem se těchto setkáních zúčastnit, ať už jako
poslouchající nebo jako předčítající, kontaktujte pracovnice terapií,
recepční nebo pečovatelky, vaše přání vezmeme na vědomí.
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Přejeme vám, aby se vám v nově upravené knihovně líbilo.
Nesmíme také opomenout to, že v domově probíhá pravidelná
donáška knih na pokoj, vždy ve středu odpoledne. Tuto službu
zajišťuje pracovnice recepce Michaela Černá. Pokud by měl někdo
z nově příchozích, ale i stálých obyvatel o donášku zájem, neváhejte
se obrátit na recepci nebo na pečovatelky, které tuto informaci dále
předají.
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NABÍDKA NA ČERVEN
 čtvrtek 2. června, výuka na Univerzitě třetího věku
(přednáška s názvem Digitální demence – hrozba nebo
mýtus?, přednáší Jana Vejsadová)
 úterý 14. června, tvořivý program s Chaloupkami a s dětmi
ze ZŠ Lhotky (od 9. 30, jídelna)
 čtvrtek 16. června, výuka na Univerzitě třetího věku
(přednáška

s názvem

Léčivé

rostliny

s ochutnávkou,

přednáší RNDr. Jitka Macháčková)
 čtvrtek 30. června, slavnostní zakončení výuky na U3V

Na léto pro vás připravujeme…
Dopoledne s hasiči z Velkého Meziříčí
Zahradní slavnost
Letní kino
Přednášky o správné stravě

http://nd01.jxs.cz/767/095/ede3ee792c_41875375_o2.jpg
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FOTOGALERIE
STAVĚNÍ MÁJKY

BUŘTY S

KONCERT ŠUMU

POMNĚNKOU

BESÍDKA ŠKOLKY

BUŘTY S

DS

PŘEDNÁŠKA O HOLANDSKU
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HOROSKOP
BLÍŽENCI (GEMINI) 21. 5. – 20. 6.
Letošní rok umožní vyniknout vašim novým nápadům,
konečně nastal čas realizovat náročné představy a projekty. Je však
důležité dbát na důkladnou přípravu. Vaše ambice i nápady budou
postupně získávat konkrétní podobu a druhá polovina roku pak
přinese vytoužené ovoce.
Při rozhodování řiďte se vnitřním hlasem, buďte otevření a
spolupracujte s prověřenými lidmi. Peníze se nejeví v životě blíženců
jako problém, přesto zvažte hned počátkem roku všechny kroky,
které budete chtít podniknout, zbytečně neriskujte, chovejte se
konzervativně. V září vás čekají větší platby a říjen bude pro zisky
velkolepý.
V létě si dopřejte něco hodnotného, co vám bude trvalou
připomínkou do budoucnosti. Jste-li bez partnera, budete mít do
června mnoho příležitostí vybrat si z nabídky zájemců. Hledejte krásu
a i v obyčejných věcech, které jste dosud opomíjeli. Horoskop říká, že
možná naleznete i novou lásku. Blíženci, objevujte a prožijte společné
radosti u sportu a koníčků s vašimi přáteli. Můžete se těšit v tomto
roce na dobrý zdravotní stav. Léto prožijte tak, jak jste už zvyklí, ale
v září bude okořeněno dobrodružstvím.
13

LIDOVÉ PRANOSTIKY A POVĚTRNOSTNÍ PRAVIDLA
 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá
 Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích
budem mít řídko
 Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času
 V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí
 Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí
 Červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy
 Jak červen teplem září, takový i měsíc září

Honzík se správně jmenuje Jan a svátek má 24. června. Jeho jméno je
hebrejského původu a znamená Bůh je milostivý. V ten den se totiž
narodil nejznámější prorok svatý Jan Křtitel, který zvěstoval příchod
Mesiáše, Ježíše Krista, kterého posléze pokřtil v řece Jordán. Jan žil
poustevnickým životem, živil se medem a kobylkami opékanými na
horkých kamenech, chodil v obleku z velbloudí srsti a žel velmi
skromně.

*Zdroj: Zemědělský kalendář 2016. Brno: Vydavatelství ZK, 2015, s. 224, ISB 978-80-904388-6-6.
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VÝZNAMNÉ DNY A VÝROČÍ V ČERVNU
1. 6. – Mezinárodní den dětí
5. 6. – Den rozvoje vzdělávání dospělých
27. 6. – Světový den rybářství

Uplyne…
135 let od narození Františka GELLNERA, básníka, prozaika, novináře,
překladatele, a kreslíře-karikaturisty (narozen 19. 6. 1881, zemřel
1914).
75 let od narození Václava KLAUSE, politika, ekonoma, publicisty a
bývalého prezidenta České republiky (narozen 19. 6. 1941).
60 let od výročí úmrtí Václava ŘEZÁČE, vlastním jménem Václav
Voňavka, prozaik a autor knih pro děti (narozen 5. 5. 1901, zemřel 22.
6. 1956).
60 let od výročí úmrtí Eduarda ŠTORCHA, prozaika, autora knih pro
děti (narozen 10. 4. 1878, zemřel 25. 6. 1956).
125 let od narození Vladislava VANČURY, prozaika a dramatika
(narozen 26. 6. 1891, popraven 1. 6. 1942).

*Dostupné z: http://kjm.data.quonia.cz/kalendarium_2016.pdf
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ZAHRADA
JAK SE SKLÍZÍ A VAŘÍ SLADKÝ A ZDRAVÝ JAVOROVÝ SIRUP?
Američané houby nesbírají, čestnou výjimkou jsou přistěhovalci,
blázni a sebevrazi. Jejich vášní je však sběr javorové mízy pro
javorový sirup.
Úspěch amerických javorů spočívá v tom, že jejich šťáva obsahuje dvě
až tři procenta cukru. Když staří indiáni rozpoznali, že je šťáva sladká,
napadlo je stromy nařezávat. S opravdovou těžbou však přišly až
bledé tváře, které měly díky průmyslové revoluci lepší nástroje, a
začaly cukr produkovat ve velkém.
SLADKÉ JAVORY
Nejběžnějším zdrojem cukrové
mízy je javor cukrový (Acer
saccharum).
severoamerické

I

další
javory

produkují slušný výtěžek a
sladkost, třeba javor červený
(Acer rubrum) nebo „černý“
(Acer nigrum). Dominují lesu zářivě červenými, žlutými a oranžovými
listy.
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SKLIZEŇ JAVOROVÉ MÍZY
Javorový

sirup

je

zdravý.

Obsahuje

antioxidanty,

minerály,

aminokyseliny a inhibitory přeměny disacharidů na monosacharidy.
Začíná na přelomu zimy a jara, přesněji v době, kdy teploty stoupají
přes den nad nulu, zatímco v noci stále mrzne. Tehdy stromy sají ze
země vodu a produkují cukrovou šťávu. I v Čechách lze sbírat
březovou nebo javorovou šťávu, ale abychom z ní získali cukr, museli
bychom odpařit příliš mnoho vody, takže by se to nevyplatilo. I u
amerických javorů je to energeticky náročné. Než se sirup zahustí na
předepsaných 67 % sacharidů, musí se odstranit třicetkrát až
čtyřicetkrát větší objem vody, než kolik zůstane ve várnici.
Dříve se sirup získával tak, že sběrači
zarazili do kmene javoru dutou
hubičku a zavěsili na ni kovovou
nádobu s poklopem, do které ze
stromu vytékaly kapky sladké mízy.
Kyblíky roztroušené po lese museli
vyprazdňovat i několikrát denně.
Indiáni kůru nasekávali, ale současní sběrači použijí vrtačku a do
šesticentimetrového otvoru zarazí dutý čep z kovu či plastu. Každý
vzrostlý javor má jeden nebo dva, větší počet by strom oslabil.
Patentované čepy prý nezarůstají a umožňují javorům ronit po celou
17

sezonu. Když je dobré jaro, jeden strom poskytne až čtyřicet galonů
mízy (150 l), což vydá na čtyři litry koncentrovaného sirupu. Ruční
sběr dnes už většinou nahrazuje systém trubic. Javorový les je pak
protkaný sítí centimetrových hadiček, které jako pavučina vedou od
stromů ke spojovacím uzlům a odtud k centrální nádrži nebo rovnou
do varny. Výhodou je, že v trubicích lze vytvořit mírný podtlak a
čerpat tak mízu i v klimaticky nepříznivých jarech. Znalci však tvrdí, že
když rychle přijde teplé jaro a strom začne rašit, šťáva chutná jinak –
pupencově.
Šťávu nelze dlouho skladovat, je třeba ji proto pomalu vařit v mělkých
vanách, aby se zabránilo růstu bakterií a zahustila se. Většina
nadšenců, kteří si v malém vyrábějí javorový sirup doma, využívá této
doby k posedávání kolem kotle a popíjení piva.
CUKROVÉ CHÝŠE
Když v předjaří vypukne javorová sezona, turisty začnou lákat
„cukrové chýše“, kde servírují lívance polité vydatnou dávkou
vlastního sirupu, který je lepší než náhražka z přepáleného cukru z
řetězců s palačinkami. V Massachusetts je hodně malých producentů,
kteří zásobují třeba jen několik blízkých restaurací.
Autor: Martin Gilar
Zdroj textu a fotografií: http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/jak-se-sklizi-a-vari-sladky-a-zdravy-javorovysirup/
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BYLINKOVÝ RECEPTÁŘ
BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ (BORAGO OFFICINALIS)
Veselé je srdce, když ho těší brutnák
Pro svou nevšední krásu by byl
brutnák hoden pěstování, i
kdyby neměl léčivé účinky. Jeho
krásné modré květy rozkvétají
postupně, můj velký květináč
s brutnákem

je

stále

plný

nádherných květů a milých
huňatých lístečků. Zastřihuji ho
až třikrát ročně, takže mám
stále čerstvou bylinu, která se
používá i jako koření a zelenina. Při nakládání okurek přidávám do
každé lahve větvičku brutnáku pro zlepšení chuti, používá se i při
výrobě bylinkového másla. Léčivou drogu brutnáku tvoří kvetoucí nať,
kterou můžeme koupit jen zřídka, proto si ji pěstuji sama. Sušíme ji
velmi opatrně ve stínu, ve velmi tenkých vrstvách. Květy jsou po
usušení pichlavé, proto si při manipulaci s nimi chráníme ruce
rukavicemi. Získávání semene je velmi obtížné, neboť rostlina se
vysemeňuje vždy v noci.
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Už staroarabský lékař Avicenna hlásal, že brutnák přináší radost a
úlevu srdci, a to je dodnes jeho hlavní léčebné použití. Posiluje
srdeční sval, používá se jako ochranný prostředek srdce a cév. Mohla
bych uvést několik zdánlivě beznadějných případů, při nichž brutnák
překvapivě pomohl. Považuji ho za jeden z nejlepších bylinných léků
na srdce, neboť působí pomalu, bez nebezpečí a jeho léčivé účinky
jsou trvalé.
Droga je močopudná, podporuje vyplavování tekutin z těla a tím ho
zbavuje škodlivých látek. Zároveň prospívá při chorobách močových
cest, při dně a revmatismu. Čistí krev a posiluje nervovou soustavu,
takže rozveseluje nejen srdce, ale i celý organismus. Pro tyto dobré
vlastnosti doporučuji přidávat lístek brutnáku i do denního
lahůdkového čaje, dále připravit macerát ve víně, vymačkat trochu
šťávy nebo z listů připravit při jarních čistících kůrách čerstvý salát.
Brutnák můžeme používat také zevně, obklady urychlují dozrávání
vředů, silný odvar poslouží též jako kloktadlo. Na tato onemocnění
však mám celou řadu jiných a velmi účinných bylin.
PRÁŠEK NA ROZŠÍŘENÉ SRDCE:
nať brutnáku

30 gramů

listy máty peprné nebo vodní

30 gramů

Usušené byliny smícháme a rozdrtíme na prášek. Připravíme si
šedesát papírků (asi 7 x 7 cm), rozložíme je vedle sebe a směs podle
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oka rozdělíme na 60 stejných dávek. Každou zabalíme a bereme je po
jedné třikrát denně, 20-25 minut před jídlem. Je to výborný,
vyzkoušený a neškodný lék, který mohou při polovičním dávkování
užívat i děti.
Autorem je Aurélia Dugasová
*DUGASOVÁ, A., DUGAS, D. Průvodce našimi léčivými rostlinami. Babiččiny bylinky. Praha: Ottovo nakladatelství, s. 216. ISBN 80-7181-696-5
*Obrázky: http://i.idnes.cz/08/073/gal/LUD24b9e3_brutnaklekarsky1.jpg

ZVÍŘATA
SALUKA – POKLAD BEDUÍNŮ
Saluka, saluki nebo také perský chrt patří k nejstarším psím
plemenům světa, vždyť vyobrazení psa velmi se podobajícícho
tomuto chrtu bylo nalezeno na nástěnné malbě datované do roku
3600 před naším letopočtem. A i moderní analýzy DNA toto stáří
dokládají.
Saluka byla od nepaměti ceněna nejen pro své lovecké schopnosti,
ale i pro mimořádnou vznešenost. Arabové jí říkali El Hor – ušlechtilá.
Jemné rysy a elegantní srst skrývají náruživého, tvrdého a velmi
vytrvalého psa. Beduíni v oblastech Středního východu si saluk kvůli
tomu mimořádně cenili a ty se u nich těšily výsadnímu postavení.
Vyrazit na lov v sedle arabského koně, se sokolem na rameni a párem
saluk za patami bylo věcí společenské prestiže. I když Arabové, jak
známo, obecně nemívají k psům dobrý vztah a považují je za „nečistá
zvířata“, saluka jako by pro ně ani nebyla pes. Chov saluk, stejně jako
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chov arabských koní, byl považován za umění, jež bylo předáváno
z otců na syny. Saluky se jako jediné těšily privilegiu, že s beduíny
směly sdílet přímo jejich stany.
TVRDÝ PŘÍRODNÍ VÝBĚR
Mnoho staletí byly saluky chovány podle zásad tvrdého přírodního
výběru. Právo na přežití měly jen ty nejschopnější. Požadovalo se od
nich, aby věděly, co si počít i bez přímého kontaktu s člověkem. Zvěř
měly co nejrychleji doběhnout a zastavit až do chvíle, než se přiblížil
lovec. Vlastnosti jako rychlost,
houževnatost
pronásledování

při
kořisti

a

samostatnost při rozhodování
v nich byly upevňovány po celá
staletí a jsou v nich hluboce
zakotveny.
I moderní saluky mají výrazně vyvinutý lovecký pud. Dříve, než je
možno nechat je pobíhat na volno, vyžadují mimořádně dobrý výcvik.
Mnoho majitelů saluk i jiných chrtů své psy vodí jen na vodítku, ale to
není ideální. Saluky potřebují rychlý volný pohyb, třeba kratší, ale o to
intenzivnější. Vždy však musí být kontrolovaný. To znamená pod
přísným dohledem majitele, který by měl stále sledovat terén, aby
svého miláčka stačil odvolat dříve, než se ho plně zmocní silná
lovecká vášeň, nutící ho pronásledovat domnělou kořist. A tou může
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být pro chrta prakticky všechno, co se rychle pohybuje směrem od
něho.
DOMA O NÍ NEVÍTE
Jiná situace nastává doma, kde o saluce téměř nevíte. Saluky bývají
distingované a nenáročné na zaměstnání. Dospělé vychované saluky,
které mají přiměřený pohyb, jsou mimořádně příjemnými domácími
psy, mírnými a neagresivními. Chovají se klidně, málo štěkají a ani
příliš nelínají, takže jsou téměř ideálními psími společníky.
K dobrým vlastnostem saluk patří jejich zdraví. Průměrná délka života
se udává 12 až 14 let. Nejčastější příčinou úhynu bývá stáří či bohužel
právě dopravní nehoda, když saluka hnána svým štváčským pudem
uteče.
VÝJIMEČNÝ PRO VÝJIMEČNÉ
Saluka ani dnes není psem pro každého. Obestírá jí pověst nejen psa
elegantního a krásného, ale také nedostupného. Je exkluzivní
chováním, vzhledem i cenou. Na ulici se za ní každý ohlédne, punc
luxusu dodá každému příbytku. Kousek jejího lesku zkrátka dopadá i
na okolí.
Saluky v mnoha ohledech připomínají spíše kočky než psy. Bývají
zdrženlivé, tiché a čistotné, mají rády pohodlí, sucho a teplo. Jsou
svobodomyslné, nezávislé, nenechají se zotročit, nelze od nich čekat
slepou poslušnost. V domě se uvelebí nejlépe někde na vyvýšeném
místě, zdánlivě nezúčastněně sledují, co se kolem nich děje. Vyzařují
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zvláštní hrdost. Působí dojmem, jako by se docela dobře dokázaly
obejít i bez člověka. Svou rodinu milují, nikoli však závislým psím
způsobem. Cit sice projevit dokážou, ale zdrženlivě a neokázale.
Jako… ano, jako kočky.
Právě tohle jsou však vlastnosti, které každému nevyhovují. Snad jen
těm, kteří dokážou ocenit „kočičí“ nezávislost a svobodomyslnost své
saluky, zároveň ale důsledně dbají na její dobré „psí“ vychování.
Výchova

plaše

působící,

citlivé a tvrdohlavé saluky je
náročná

a

stojí

majitele

hodně času a trpělivosti. Vše
musí probíhat výhradně po
dobrém, pozitivní motivací,
prostřednictvím

vlídného

slova a spousty pamlsků.
Tvrdé, či dokonce násilné metody jsou předem vyloučené.
Majitel by měl být připraven výše uvedené svérázné zvyky saluky
nejen tolerovat, ale měl by jimi být nadšen – považovat je za klad,
nikoli za zápor. A vážit si toho, že má možnost mít po svém boku, tak
výjimečného tvora. Neboli: i majitel saluky by měl být poněkud
neobvyklý, nekonvenční, s vytříbeným smyslem pro krásu a
nezávislost – zkrátka výjimečný.

*Zdroj textu: Zemědělský kalendář 2016. Brno: Vydavatelství ZK, 2015, s. 196, ISB 978-80-904388-6-6.
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*Zdroje fotografií: http://pre09.deviantart.net/787c/th/pre/f/2011/105/e/d/ed9fd236469e3d1bde607a966af1adb0-d3e232w.jpg,
http://data.mojezoo.cz/ir/mojezoo/images/Gallery2Module/CreatureModule/00/01/91/58/radkovalhota_112.igallery.image0000012-c340xc300--logo--server-haficicz.jpg

RÉBUSY
LIDOVÁ RČENÍ

Víte co znamenají tato lidová rčení?

Býti do jednoho cuku…
…býti stejný

Přijde na místo, kde koště stává…
…zchudne, přijde na mizinu

Zůstat na poštípanou…
…nevdat se

Být jedné tory…
…být jedné mysli

Má hubu jako pětinku…
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…má drobný obličej

Kouká jí pátek přes sobotu…
…vyčnívá jí spodní sukně

Kupovat kocoura v měchu…
…nerozvážně něco přijmout nebo koupit
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