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BLAHOPŘÁNÍ NA ŘÍJEN
Bohumíra CAHOVÁ
Eliška STUDENÁ
František SOJKA
František ŠMÍD
Rajmund HANOUSEK
Růžena PÁCALOVÁ
Bohumír NOVOTNÝ
Karel PÍPA

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 září odešli:
Pan Antonín Svoboda + 15. 9. 2017
Paní Marie Musilová + 29. 9. 2017
V září přišli noví obyvatelé:
Paní Eliška Studená z Velkého Meziříčí
Pan Jan Hlávka z Měřína
Pan Jaroslav Michal z Bohdalce

STÁLÁ NABÍDKA MĚSÍCE
 POJÍZDNÁ PRODEJNA

- POJÍZDNÁ PRODEJNA S PEČIVEM BUDE PŘISTAVENA
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 11,20 DO 11,35
- POJÍZDNÁ PRODEJNA S UZENINAMI KAŽDOU
STŘEDU OD 11,20 DO 11,35

 PŮJČOVÁNÍ KNIH
Donáška knih na pokoje bude probíhat ve středu. Pokud máte o
nějakou knihu zájem, kontaktujte přímo recepci nebo svého
klíčového pracovníka, který informaci předá.
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 NÁKUPY
Nákupy pečiva a potravin můžete uskutečnit každé pondělí a čtvrtek
v pojízdné prodejně s pečivem, každou středu v pojízdné prodejně s
uzeninami, nákup drogerie je možno uskutečnit přes Vaše klíčové
pracovníky, pracovnice terapií nebo sociální pracovnici, případně se
domluvit na recepci.
 PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělí

Úterý

Středa

10:00

trénink paměti

11:20

pojízdná prodejna s pečivem

13:00

canisterapie s paní Dyntarovou

9:00

canisterapie s paní Kamenskou

10:00

tvůrčí činnosti

14:30

canisterapie s panem Trojanem

10:00

keramická dílna / čtení v knihovně
setkání u kávy

Čtvrtek

11:20

pojízdná prodejna s uzeninami

10:00

vaření
společenské hry
výuka Univerzity třetího věku

11:20

pojízdná prodejna s pečivem
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Pátek

13:00

výuka Univerzita třetího věku

15:00

výuka Univerzity třetího věku

10:00

čtení, audioknihy

13:00

společná modlitba

13:30

bohoslužba v kapli domova

CO SE DĚLO U NÁS V DOMOVĚ V ZÁŘÍ
Září bylo opět plné nejrůznějších aktivit, které se děly v domově. Jako
první to byla přednáška Letní školy seniorů, tentokrát na téma Stop
smutku, start smíchu, která zakončila celoprázdninový program.
O dva dny později, 7. 9., naopak začal třetí semestr vzdělávacího
programu Univerzity třetího věku „Nauky o planetě Zemi“ pod
záštitou Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Přednášky opět vede RNDr. Milan Kameník, stejně jako tomu bylo
v minulém akademickém roce. Téma první přednášky byly Lety do
vesmíru a ve čtvrtek 21. září pokračování tohoto tématu.
Ve čtvrtek 14. září se za námi přišla podívat Míša Černá, která byla
pracovnicí vztahu veřejnosti do konce loňského roku, s povídáním o
Spojených státech Amerických, jež o prázdninách navštívila.
O den později přijal pozvání do našeho domova kuchař z Podravky
Zbyněk Diatka, který si pro naše obyvatele připravil přednášku o
nejrůznějších surovinách a ochutnávku mnoha pokrmů.
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V pátek 22. září slavila Základní a mateřská škola Oslavická výročí 30
let od založení školy. Doprovodným programem výročí byla výstava
obrazů žáků v parku, kam jsme se s některými obyvateli vydali.
Výstava obrazů by měla být v parku k vidění do odvolání.
Pondělí 25. září patřilo zvířatům, a že se jich v domově sešlo. Přijeli
k nám pracovníci centra Chaloupky s přednáškou „O zvířatech“.
Nejprve probíhalo poznávání jednotlivých zvířat žijících v naší krajině.
A poté ukázka zvířat, které je možno chovat i jako domácí mazlíčky.
Obyvatelé měli možnosti si pohladit a prohlédnout morčata, želvu,
oblovky, pakobylky či užovky.

POZVÁNKA NA AKCE V ŘÍJNU
2. – 6. října
Týden sociálních služeb
- 2. 10. Módní přehlídka s děvčaty z VÚ
- 3. 10. Přednáška s panem Kučou – Krajina Vysočiny
- 2. – 6. 10 Výstava obrazů krajin Vysočiny

5. října / čtvrtek
Výuka Univerzity třetího věku – Komety s RNDr. Milanem Kameníkem

11. října/ středa
Výroba keramiky
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16. října/ pondělí
Opékání buřtů (při příznivém počasí)

17. října/ úterý
Promítání fotek z léta

19. října/ čtvrtek
Výuka U3V – Komety II. s RNDr. Milanem Kameníkem

24. října/ úterý
Promítání filmu Kdyby tisíc klarinetů

25. října/ středa
Společné pečení

26. října/ čtvrtek
Posezení s První republikou

31. října/ úterý
Vzpomínkový den – společné v kapli
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PĚSTOVÁNÍ
RŮŽE A TRVALKY
Královně sluší doprovod. S jakými trvalkami kombinovat růže?
Růže je sama o sobě krásná. Její půvab však můžeme znásobit a
doplnit vhodným doprovodem. Smíšené výsadby kvetou po celý rok,
jsou pestřejší a zajímavější. Růže je navíc velmi tolerantní sousedkou.
Ačkoliv je růže vznešenost sama, rozhodně není nesnášenlivá. Právě
naopak, velmi ráda se přátelí s celou řadou jiných rostlin. Odborně
tomu říkáme tolerantní rostlina. U růží je tolerance dána především
tím, že koření velmi hluboko (i několik metrů), proto jí nekonkurují
kořeny většiny zahradních rostlin, jako jsou třeba okrasné trávy,
trvalky i menší dřeviny. Růže si vodu a živiny vždycky najde. Má vcelku
průměrné nároky na půdu, tedy shodné s běžnými zahradními
rostlinami. Nejšťastnější bude v propustné, lehčí písčitojílovité zemině
s dostatkem živin i vláhy. Má ráda slunce až polostín. Při sesazování
ale musíme respektovat vzdálenosti podle konečné velikosti jak růží,
tak i doprovodných rostlin. Pokud je moc nahustíme, může nastat
problém s nedostatkem světla nebo vlhkostí, což zvýší riziko nemocí.
Jak kombinujeme?
Nejvzácnější „nerůžová“ barva v zahradě je modrá. Tu nám nabízí
ostrožky, kakosty, levandule nebo zvonky. Spolu s bílou růží docílíme
chladivé a elegantní kompozice. Vynikající je i komplementární
barevné spojení modré a oranžové nebo žluté. Ale neomezujme se jen
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modrým kontrastem, využijme i kombinací tón v tónu – například
s pomocí plaménky, která se vyskytuje v široké škále podobných barev
jako růže. Spoustu kombinací nabízí i třapatky, které se dnes vyskytují
v krásných a moderních barvách. Zjemnění kompozice docílíme
podsazením nižšími trvalkami, které mají jemnou texturu: drobná
kvítka na tenkých výhonech; typické jsou šater a levandule.

Podobně působí i okrasné traviny, které jsou ozdobné listem i květem
a vnášejí do kompozice dynamiku, když zafouká vítr. Samostatnou
kapitolou je využití stálezelených, nejlépe stříhaných dřevin, které
zajistí na záhonu strukturu a řád, a to i v období, kdy růže nekvetou (v
zimě a časně na jaře). Králem je zde buxus, ale do větších výsadeb
této oblíbené dřeviny je riskantní se pouštět, protože ho nyní napadají
housenky zavíječe zimostrázového. Nahradí ho například zakrslé
cesmíny nebo tisy.
Autorkou je Vladimíra Prouzová

Zdroj textu: http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/kralovne-slusi-doprovod-s-jakymi-trvalkami-kombinovat-ruze/
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HOROSKOP
VÁHY (LIBRAQUE) 23. 9. – 23. 10.

V tomto roce bude důležité mít uspořádané profesionální a osobní
problémy na svém pracovišti, naučit se je oddělovat a vycházet
s kolegy. Velké změny neočekávejte ani neplánujte, drobné kroky
musí být dobře naplánovány a změna by měla přijít nevtíravě.
Ochránit se před řečmi druhých a usilovat o to, abyste se nestali
součástí těchto hodnocení, by mělo být vaší výbavou. Pokud se vám
podaří odlišit a soustředit se na pracovní cíle, můžete docílit
výrazných úspěchů v červenci a listopadu.
Komu začal v minulém roce vážný vztah, letos bude pokračovat, kdo
ještě nenašel lásku, bude mít šance, šťastná setkání očekávejte v září.
Pozitivním obratem bude, že zásluhou planety uran poznáte nové
přátele a utuží se stará přátelství. Láska se stane součástí vašeho
života a vy se nebudete muset namáhat ji najít. Váš partner vám bude
věnovat větší pozornost a podporu více než obvykle. Ještě před tím
bude ale třeba vytvořit předpoklady pro hluboký vztah, což znamená
přijetí vzájemné odpovědnosti za společné štěstí.
V lednu se naplní očekávání zaměstnanců, kteří mohou dostat
přidáno. V dubnu se vám už bude ukazovat, že vaše finanční zdroje
vysychají, v létě však přijde příjemné oživení rodinného rozpočtu,
taky může někdo v uzavřít výhodnou dohodu s lidmi spojenými ze
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světa financí. V srpnu nerealizujte svoje finanční plány, přistupte
k nim až v září.
Dobré zdraví pro váhy znamená dobré duševní zdraví, vztahy
s rodinou a harmonii v domácnosti. Zintenzivněte pohyb na čerstvém
vzduchu, bude to dobré pro svalový tonus a pocit duševní rovnováhy.
Leden může být pro vás náročný na pohyb, ztuhlé svalstvo kolem
bederní páteře uvolníte v bazénu či vířivce.
Zdroj textu: Zemědělský kalendář 2017

VÝZNAMNÉ DNY A VÝROČÍ V ŘÍJNU
1. 10. Mezinárodní den seniorů
1. 10. Mezinárodní den hudby
4. 10. Světový den zvířat
5. 10. Světový den učitelů
17. 10. Světový den za vymýcení chudoby
20. 10. Den stromů
28. 10. Státní svátek ČR – Vyhlášení samostatné Československé
republiky v roce 1918

4. 10. 1582 zemřela sv. Terezie od Ježíše (435. výročí), francouzský
filozof a sociolog (narozen 19. 9. 1798).
7. 10. 1874 se narodil Emil HOLUB (170. výročí), přírodovědec,
cestovatel a autor cestopisů (zemřel 21. 2. 1907)
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12. 10. 1977 zemřel Jan ZRZAVÝ (40. výročí), malíř, grafik, ilustrátor a
scénograf (narozen 5. 11. 1890)
25. 10. 1932 se narodil Theodor PIŠTĚK ml. (85. výročí), malíř a
filmový výtvarník
*Zdroj textu: https://issuu.com/kjm_brno/docs/kalendarium_2017_web/1?ff=true&e=2297487/41564767

VÝZNAMY JMEN
1. 10. Igor – skandinávský původ, jméno znamená hlídající či bůh
plodnosti,
2. 10. Olívie, Oliver – latinský původ, ženská i mužská podoba pochází
z latinského výrazu pro olivu,
3. 10. Bohumil – slovanský původ, jméno se vykládá jako překlad
řeckého Theophilos, což znamená bohu milý,
4. 10. František – germánský původ, znamená svobodný muž nebo
také oštěp,
5. 10. Eliška – hebrejský původ, jméno pochází z hebrejského
eliševah, což znamená bůh je má přísaha,
6. 10. Hanuš – německý původ, vychází z německého Hannes, což je
zkrácenina od Johannes, čili Jan. Jméno tedy znamená Bůh je
milostivý,
7. 10. Justýna – latinský původ, význam jména je spravedlivá,
8. 10. Věra – slovanský původ, jméno znamená víra,
9. 10. Štefan – řecký původ, jméno vychází z řeckého stefanos
znamenající věnec, koruna,
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Sára – hebrejský původ, jméno se vykládá jako kněžna, vznešená
paní,
10. 10. Marina – latinský původ, jméno vzniklo ze slova mare, což
znamená moře,
11. 10. Andrej – řecký původ, jméno znamená mužný, statný,
odvážný,
12. 10. Marcel – latinský původ, jméno je odvozeno od jména
římského boha války Marta, vykládá se jako malý bojovník,
13. 10. Renáta – latinský původ, jméno se skládá z předpony re- znov)
a slova natus – zrození, narození. Význam jména je znovuzrozená,
14. 10. Agáta – řecký původ, jméno se vykládá jako dobrá, zdatná,
ušlechtilá,
15. 10. Tereza – řecký původ, význam jména je ochrana, záštita,
16. 10. Havel – latinský původ, vykládá se jako obyvatel Galie,
17. 10. Hedvika – germánský původ, jméno znamená vítězící v boji,
18. 10. Lukáš – latinský původ, jméno označuje obyvatele jihoitalské
oblasti Lukánie,
19. 10. Michaela – hebrejský původ, znamená podobná bohu,
20. 10. Vendelín – německý původ, obvykle se označuje za
odvozeninu slova Wende, což označení pro Polabského Slovana,
21. 10. Brigita – keltský původ, původ má v keltském slově brigh –
silný, mocný, v irské mytologii bylo jméno označení pro bohyni ohně,
básníků a moudrosti,
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22. 10. Sabina – latinský původ, původ jména je pravděpodobně od
Sabiňanek, což byly příslušnice staroitalského rodu Sabinů, někdy se
vykládá jako lidé svoji,
23. 10. Teodor – řecký původ, jméno vychází z řeckého Theodoros,
znamená Boží dar,
24. 10. Nina – perský původ, význam jména je většinou uváděn jako
úžasná, v hindštině znamená pěkné oči,
25. 10. Beáta – latinský původ, jméno vychází ze slova beata, což
znamená blažená, šťastná,
26. 10. Erik – skandinávský původ, jméno se vykládá jako vážený
vládce,
27. 10. Šarlota – francouzský původ, jméno je v originále Charlotte
jako jedna z varianta jména Karla, jméno znamená muž,
Zoe – řecký původ, vykládá se jako život,
29. 10. Silvie – latinský původ, v římské mytologii je Silvia bohyní lesa
a měsíce,
30. 10. Tadeáš – hebrejský původ, jméno je nejasného významu,
nejčastěji se vykládá jako chytrý, rozumný,
31. 10. Štěpánka – řecký původ, jméno se vykládá jako věncem
korunovaná.
*Zdroj textu: http://krestni-jmena.cz/vyznam/
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FOTOGALERIE
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PRANOSTIKY
Je-li teplo na svatou Terezu – pokvete z pařezu.
Na svatou Agátu obleč teplou kabátu.
Září víno vaří, říjen víno pije.
Svatá Michaela ohřívá těla.
Svatý Lukáš, kožich opraš.
*Zdroj textu: http://www.pranostik.cz/pranostiky-na-rijen/

BYLINKOVÝ RECEPTÁŘ
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
Ze Středomoří k nám dovezené bylinky mají jistý nádech zvláštnosti
již proto, že u nás ve volné přírodě nerostou. Patří mezi ně i levandule
lékařská, která tuto odlišnost ještě zdůrazňuje svým tvarem
s neobvykle vysokým květním stonkem. Její krása nespočívá
v jednotlivých rostlinách, ale v bohatém porostu, kdy sytě fialové
květy zkrášlí každou skalku nebo okrasnou zahrádku a navíc příjemně
voní.
Levandule se u nás k léčebným účelům pěstuje, ale také se dováží,
pro není problém drogu koupit. Já mívám tento polokeř na zahrádce,
kde mi na jednom místě pěkně roste i několik let. Pro náročnější
použití sbírám jen květy, hned jak rostlina začne kvést. Do koupelí
používám celou sušenou nať. Důležité je skladovat levandulovou

17

drogu na suchém a hlavně tmavém místě v dobře uzavřených obalech
(nikoliv z umělé hmoty).

Jméno levandule je odvozeno od slova umývat, což napovídá, že se
rostlina ve starověku používala především do koupelí a pro
kosmetické účely. Z její velmi široké škály uplatnění slouží dnes
v první řadě jako uklidňující prostředek při obtížích nervového
původu. Čaj z levandule pomáhá při nespavosti, nervové slabosti,
návalech

krve

a

bolestech

hlavy.

Poradí

si

i

s takovými

nepříjemnostmi, jako jsou nezastavitelná třesavka, migréna a
hysterické stavy.
Další osvědčené použití levandule je při astmatu, žaludečních
kolikách a nadměrné plynatosti. Mírně prohání, je dobrá i na játra a
žlučník.
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Inhalace levandulové silice urychluje léčení katarů průdušek, chřipky,
angíny a bronchitidy. Silný odvar nebo tinktura slouží jako kloktadlo,
čistí drobné vřídky v ústní dutině, uvolňuje ochrnutí jazyka a zajíkání.

Důležité uplatnění nachází levandule při vnějším použití, kde je
nejlepší ve formě oleje. Natírání bolavých míst levandulovým olejem
překvapivě pomáhá při revmatismu, po úrazech, při vykloubeních,
natržených svalech, bolestech a zánětech nervů. Olej léčí i vředy,
infikované rány a povrchové záněty. Levandulová koupel s přidáním
rozmarýnu zlepšuje krevní oběh a celkové oživuje organismus
dospělých i dětí.
Osobně doporučuji vložit levandulovou drogu do plátěného pytlíku
spolu s kozlíkem, tymiánem a chmelem a položit pytlík vedle polštáře
pro dobrý, klidný spánek.
Levandulová droga nemá žádné nepříjemné účinky, ale v silných
dávkách omamuje, proto při vnitřním užívání platí zásada, že se
nesmí předávkovat.
Autorkou je Aurélia Dugasová
*Zdroj textu: Babiččiny bylinky, A. Dugasová, ISBN 80-7181696-5, str. 113
*Zdroj obrázku: www.google.cz/levandule
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KDO TO BYL
JAN TŘÍSKA
Jan Tříska (4. listopadu 1936 Praha – 25. září 2017 Praha) byl českoamerický herec.
Talentovaný mladík chtěl být
původně tanečníkem, ale rozmluvil
mu to sám Karel Höger, který
náhodou vyslechl jeho recitaci. Jan
Tříska vystudoval herectví na pražské
DAMU (1955-1959) a - podobně jako kdysi Ladislav Pešek - se stal
historicky nejmladším členem činohry Národního divadla (1959-66).
Tam exceloval mimo jiné jako nezapomenutelný Romeo a ve svých
pětadvaceti se stal symbolem nastupujícího mládí. Z ND odešel s
režisérem Krejčou do nově založeného Divadlo za branou (1966-72) a
po jeho zrušení nastoupil do Městských divadel pražských (1972-77).
V roce 1977 z Československa odešel a zahájil novou životní a
profesionální etapu v USA.
Po odchodu do USA se prosadil jako ďábel Woland v dramatizaci
Bulgakovova románu Mistr a Markétka. Spolupracoval s tak váženými
režiséry jako je Peter Brook, Peter Sellars, Anatolij Efros, Warren
Beatty a Miloš Forman, účinkoval ve hrách W. Shakespeara, G. B.
Shawa, A. P. Čechova i V. Havla. Pravidelně vystupoval v amerických
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filmech.

Také v Čechách po něm při první příležitosti opět sáhli filmaři:
nejdříve Jan Svěrák pro Obecnou školu (1990), která byla nominována
na Oscara, a poté i Petr Hvižď, který Jana Třísku angažoval do
historického

dramatu

Řád.

Jan Tříska trvale žil v Los Angeles, byl ženatý. Jeho manželkou byla
herečka

Karla

Chadimová,

která

vede

restauraci

luxusního

losangeleského hotelu Bel Air a měly spolu dvě dcery Karlu a Janu.
Dne 23. září upadl z Karlova mostu do řeky Vltavy, odkud byl
převezen do nemocnice. Zde v pondělí 25. září zemřel.
KVĚTA FIALOVÁ
Květa Fialová (1. září 1929 Veľké Dravce – 26. září 2017 Praha) byla
česká herečka, oblíbená divadelní, filmová a televizní diva, manželka
českého režiséra Pavla Háši.
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Květa Fialová se narodila roku 1929 ve Veľkých Dravcích (na
dnešním Slovensku, tehdy v Československu). Její matkou byla
výtvarnice a sochařka Květoslava Fialová a otcem Čech Vlastimil
Fiala, ruský legionář. Fialová o nich říkala, že „maminka byla
buddhistka, tatínek přísný evangelík“. Rodina žila na Slovensku do
roku 1938, kdy byla nacionalisty ze Slovenska vyhnána. Přestěhovala
se do Žďáru u Police nad Metují a později do Borohrádku.
Na konci války, v květnu 1945, ji znásilnili dva vojáci Rudé armády.
Sama byla potom svědkem jejich popravy zastřelením před plukem.
Ve svých vzpomínkách uvádí, že to pro ni byl velmi silně negativní
zážitek.
Po skončení války v letech 1946–1950 vystudovala brněnskou JAMU.
Působila

v několika

oblastních

divadlech,

v Českém

Těšíně
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(bezprostředně

po

skončení

války

JAMU), Opavě (1950–1951), Českých

před

nástupem

na

Budějovicích (1951–1954),

v Kolíně (1954–1956) i v Martině na Slovensku (1956–1957). Od roku
1958 byla v angažmá v pražském Divadle ABC, které v té době
řídil Jan Werich. Po sloučení Divadla ABC s Městskými divadly
pražskými zde působila od roku 1963 až do roku 1990 a v dalších
letech jako stálý host.
Ve filmu se objevila už ve 40. letech a sehrála řadu postav ve více než
120 filmech. Stejně tak později v televizních inscenacích a seriálech,
i v dabingu. Zřejmě nejznámější rolí je postava barové zpěvačky
Tornado Lou v parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera(známou
písničku Když v baru houstne dým za ni nazpívala Yvetta Simonová).
Květa

Fialová

se

poprvé

krátce

provdala

v

21 letech

za

dramaturga Jiřího Joska. Podruhé prožila v manželství půlstoletí, a to
s režisérem Pavlem Hášou až do jeho smrti 5. srpna 2009. V prosinci
roku 1962 se jim narodila dcera Zuzana, od které měla vnučku
Dominiku.
V roce 2009 na letní dovolené měla srdeční problémy, a pak ji
postihla plicní embolie, kvůli které nemohla ani na pohřeb manžela
Pavla Háši. V únoru 2015 prodělala srdeční infarkt. Od dubna roku
2015 žila v Alzheimercentru ve středočeských Průhonicích. V září
2017

byla

převezena

kvůli

zdravotním

komplikacím

do
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pražské Thomayerovy nemocnice. Zemřela stejně jako její manžel
na Alzheimerovu chorobu, a to 26. září 2017 ráno ve věku 88 let.

7 poselství Květy Fialové:
První poselství:
Zázrak přijde, když otevřeš své srdce.
Druhé poselství:
Štěstí se rodí v tichu.
Třetí poselství:
Cokoliv děláš druhým, děláš sám sobě.
Čtvrté poselství:
Více lásky. Tohle má smysl.
Páté poselství:
Dokud to svíráš, tak to nemáš.
Šesté poselství:
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Jsi bytost bez hranic.
Sedmé poselství:
Svým úsměvem můžeš změnit svět.
Zdroj: www.wikipedia.cz

POVĚSTI Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
STRAŠPYTEL
V hospodě u brány se denně scházela veselá společnost sousedů. Při
chmelovině leckdy vyvedli povedenou taškařici na účet některého
kamaráda z mokré čtvrti. A tak bylo i toho večera, kdy každý z nich
vypil trochu více, než je zdrávo.
Toho dne odpoledne pochovali na Moráni jednoho řezníka, který
s nimi také často proléval hrdlo. Ale nebyli pro něho smutni, pivo jim
vyhnalo pohřební náladu z mysli. A v jedné z podnapilých hlav se
zrodil nápad, aby šli nebožtíkovi teď večer zazpívat.
„A to vy jen tak říkáte, ale žádný z vás se na krchov neodváží, vždyť
táhne na půlnoc. Všichni se bojíte, jen já bych to mohl dokázat,“ kasal
se krejčík, tenký jako nitka.
„I ty jehličko pichlavá,“ vykřikl kominík. „Vsaď se o sud piva, že
nedokážeš přinést hrstku hlíny z čerstvého hrobu!“
„Já že to nedokážu? Já že se bojím?“
„No, tak se vsaď!“
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A vsadili se. Celá sousedská beseda se zvedla a vyšla do podzimní
noci. Nad řekou ležela mlha, kterou nejasně probleskoval měsíc.
Všecko kolem vypadalo tajemně a leckterému z těch dopilkubů se
poněkud třásla kolena, když došli podle vody ke hřbitovu. Jen krejčík
si vykračoval jako pán. U mřížových vrat se zastavili a zkoušeli, není-li
zamknuto. Nebylo. Krejčí zůstal stát u vrat, ostatní se vydali na
Bezděkov a tam se usadili na kamenné zdi. Pak, jak se smluvili,
zahoukali.

Krejčík otevřel vrata, prošel jimi a šel pevným krokem dál, až tam, kde
na čerstvém řezníkově hrobě se kupuly věnce. Sehnul se, odhrnul
smuteční fábory a rukou vyhrábl hrst hlíny. Pak šel pomalu zpět.
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Kolem něho blikala světélka na hrobech, cáry mlhy poletovaly mezi
holými stromy a kříži. Sem tam něco zašustělo, zachrastilo.
Krejčíkovi začínalo být úzko. Přidal do kroku, stále zrychlovat a
nakonec se dal do klusu. Něco zanaříkalo, zvedl se vítr. Krejčík
proletěl otevřenými vraty a – náhle ležel na zemi. Něco ho drželo za
šos a marně se snažil vyrvat kabát z té pevné ruky.
„Kamarádi, pomoc!“, začal křičet z plných plic. „Pomozte mi, nebožtík
mne drží!“
Ale kamarádi práskli do bot, protože se hrozně poděsili. A krejčík,
omdlelý strachy, zůstal ležet u vrat hřbitova.
Když šli lidé ráno do práce, našli ho tam na zemi. A že bylo světlo,
poznali, kdo ho chytil a držel, kdo ho potrestal za tu troufalost: jak
proskočil vraty, chytil se šosem za vyčnívající železnou ozdobu, vrata
za ním zapráskla a přivřela mu kabát. Proto nemohl dál.
A tak prohrál sázku a snad do konce života mu říkali „nebožtík“.
*Zdroj textu: Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí. Ilustroval Oldřich INOCHOVSKÝ. Žďár nad Sázavou: M. Smejkal, 1996.
*Zdroj obrázků: https://www.google.cz/

PODĚKOVÁNÍ
Málo viditelná služba a přece se každý den poctivě a neúnavně slouží!
A o koho se jedná? Jde o čtyřčlenný kolektiv zdejší prádelny v čele
s paní Zdeňkou Konečnou. Spolu s ní zde pracují paní Ivana Janáková,
paní Eliška Vaňková a paní Lenka Dobrovolná. Po příchodu do práce
okamžitě zapínají všechny pračky, sušičky a velký mandl. Neúnavně
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třídí doslova „haldy“ prádla přivezeného ze všech oddělení. Naše
osobní a ložní prádlo mandlují, vyžehlí a poskládají na hromádky a
čisté jej expedují do jednotlivých pater našeho domova. V prádelně
se nám naše věci také označují jmény švadlenkou Zdeňkou Konečnou,
která prádlo odborně upraví, opraví a zašije. Proč to vlastně píšu? Jde
totiž o velice družný a veselý kolektiv, který dělá svou práci
dennodenně, poctivě a rád! Tyto pradlenky a švadlenka nečekají
pochvalu, odměny apod. Jejich krédem je totiž poctivá práce a
spokojený klient domova pro seniory. Celému kolektivu patří náš dík
a obdiv.
24. 9. 2017
Jaromíra Cejpková
Spokojená obyvatelka
Domova pro seniory
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