LEDEN 2018

NÁŠ ČASOPIS PLNÝ ZAJÍMAVOSTÍ

Déčko

Domov pro seniory Velké Meziříčí,
příspěvková organizace
Zdenky Vorlové 2160
594 01 Velké Meziříčí
www.domovvelkemezirici.cz

OBSAH
Blahopřání na leden ............................................................................ 3
Ze života domova ................................................................................ 4
Stálá nabídka měsíce ........................................................................... 4
Co se dělo u nás v domově v prosinci .................................................. 6
Pozvánka na akce v lednu.................................................................... 8
Pěstování ............................................................................................. 9
Významné dny a výročí v lednu ......................................................... 14
Významy jmen ................................................................................... 15
Fotogalerie ........................................................................................ 18
Pranostiky ......................................................................................... 19
Prezidentské volby 2018 ................................................................... 19
Pověsti z Velkého Meziříčí ................................................................. 23

2

BLAHOPŘÁNÍ NA LEDEN

Růžena HORKÁ
Ludmila HRADOVÁ
Anna HLÁVKOVÁ
Jarmila DOBROVOLNÁ
Vlasta ZÁVODSKÁ
Marie RENÁČOVÁ
Marie HUBLOVÁ
Josef POŽÁR
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 prosinci odešli:
Paní Marie Petrlíková + 16. 12. 2017
Pan Jiří Barák + 29. 12. 2017
Paní Marie Zralá + 29. 12. 2017
V prosinci přišli noví obyvatelé:
Paní Miluše Raková ze Žďáru nad Sázavou

STÁLÁ NABÍDKA MĚSÍCE
 POJÍZDNÁ PRODEJNA

- POJÍZDNÁ PRODEJNA S PEČIVEM BUDE PŘISTAVENA
KAŽDÝ 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 každý 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

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

13:00

výuka Univerzita třetího věku
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Pátek

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 PROSINCI
Měsíc prosinec byl nabitý nejen nejrůznějšími akcemi, ale i
návštěvami a plnění přání od Ježíškových vnoučat.
V pondělí 4. prosince se konalo první adventní setkání, kdy nám pan
Humlíček zapálil první adventní svíci a společně jsme si pověděli něco
o vánočních a adventních zvycích.
O den později k nám zavítali klienti z Denního stacionáře Nesa
s tradiční Mikulášskou nadílkou. Mikuláši v doprovodu andělů a čertů
obešli domov, aby tak navštívili co nejvíc našich obyvatel.
Další akcí v prvním týdnu měsíce byla besídka s dětmi z MŠ Oslavické
se zimním programem. Děti si připravily pásma básniček, písniček a
tanečků.
Ve čtvrtek 7. prosince se v Jihlavě v budově Kraje Vysočina konala
tradiční akce Barevné Vánoce. Jako již několikátý rok se jí účastnily
také naše pracovnice. Letos však prodávaly nejen vánoční punč, ale i
výrobky z keramiky vzniklé při společné tvorbě.
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Pondělí 11. prosince došlo ke spojení druhého adventního setkání a
plnění přání od Ježíškových vnoučat. Přijel za námi z Brna pan Dan
Pazdírek, který nám k tanci a poslechu zahrál na saxofon. Během
dvou vystoupení, v prostorách univerzity a v kavárně na Pomněnce,
v nás rozproudil taneční krev.
Neminulo nás ani tradiční pečení s děvčata z Výchovného ústavu.
Vůně lineckého cukroví se nesla celým domovem.
Ve středu 13. prosince se plnilo další společné přání. Do seznamu na
stránkách Ježíškových vnoučat jsme přidali návštěvu ze Záchranné
stanice Pavlov. Toto přání si vybrali přímo pracovníci stanice a
rozhodli se za námi přijet s programem O sovím houkání. S sebou
přivezli nejen ukázky sov vycpaných, ale i dvě živé – sovu pálenou
Juliána a puštíka obecného Rozárku. A jako překvapení i živého
netopýra.
Jediným dnem výuky Univerzity třetího věku byl čtvrtek 14. prosince.
Tématem byly Galapágy s RNDr. Kameníkem.
V pátek 15. prosince jsme byli pozvání do Výchovného ústavu na
Vánoční besídku, kterou si připravila děvčata spolu se svými
vychovatelkami.
Neděle 17. prosince patřila krom čtvrtého adventního setkání také
dárku od Českého rozhlasu – hudebnímu vystoupení Vysočinky pro
naše obyvatele a jejich rodiny. Kapela hrála známé písně i na přání.
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V úterý 19. prosince přijela do našeho domova paní Božena Horká,
která nám ukázala výrobu postaviček ze šustí.
O den později se konala 1. beseda pro rodiny a žadatele na univerzitě
třetího věku. Besedy se zúčastnily za úsekové sestry paní Vodová a
sociální pracovnice paní Bártíková a paní Gregorová.
Čtvrtek 21. prosince probíhalo na univerzitě třetího věku 4. adventní
setkání, kdy nám čtvrtou svíci zapálil pan ředitel. Atmosféru
zpříjemnila Andrejka Vaňková svou hrou na klávesy a zpěvem koled.

POZVÁNKA NA AKCE V LEDNU
4. ledna/ čtvrtek
Tři králové v domově
Výuka U3V – Galapágy II.

5. ledna/ pátek
Tři králové v domově
Tříkrálové srdce na dlani v budově Kraje Vysočina v Jihlavě

10. ledna/ středa
2. beseda pro rodiny s primářkou oddělení geriatrické a následné
péče MUDr. Evou Balnerovou
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18. ledna/ čtvrtek
Výuka U3V – Rio de Janeiro
Hudební vystoupení pro obyvatele a jejich rodiny s Vojenským
uměleckým souborem ONDRÁŠ

30. ledna/ úterý
Tradiční zabijačka

PĚSTOVÁNÍ
MECH JAKO ATRAKTIVNÍ DEKORACE
Mech je velmi inspirativní přírodnina, která nám může posloužit k
vytvoření mnoha zajímavých dekoračních objektů. Z mechu vzniklé
miniaturní stromečky, poutavé věnce, ozdobené polystyrenové koule,
misky s rychlenými květinami anebo rámy obrazů, či dokonce
mechové koberečky. To všechno může zdobit náš interiér, pokud
máme chuť si něco z toho sami vytvořit.
Od výrobců profesionálů si můžete zakoupit například mechové
nástěnné dekorace anebo mechové obrazy. Dobře se zpracovává jak
mech přírodní, tak mech speciálně vysušený. Ten se dá zakoupit v
hobby marketech pod označením dekorační či stabilizovaný
(mumifikovaný) mech. V nabídce prodejců objevíte také umělý mech.
Máte-li kreativního ducha a šikovné ruce můžete se sami pustit do
některé z dekorací vyrobených z mechu. Vesměs se jedná spíše o
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miniaturní dekorace, na které nebude třeba velké množství
materiálu. Malé drobné dekorace můžeme vystavovat i po dvou či
třech kusech, vždyť co je malé, to je milé.
Nejčastěji mechem obalujeme polystyrenové nebo slaměné základy
věnců, které pak dále přizdobujeme podle fantazie nebo podle
předlohy.
Miniaturní mechové stromečky
Miniaturní mechové stromečky jsou hezkou
ozdobou,
potřebovat

na

jejíž

dřevěné

výrobu

budete

polínko,

mech,

zajímavou dekorační nádobu, štěrkovou drť
anebo menší oblázky. Podle velikosti
připravené nádoby vyberte odpovídající
dřevěné polínko. To vložte do středu
nádoby a obsypejte je štěrkem nebo drtí, a
to tak, aby se v základně nehýbalo. Okolo
polínka aranžovacím drátkem připevňujte
mech. Z mechu tvarujte zároveň miniaturní stromeček. Nakonec
všechen mech po celém obvodě ještě dostatečně upevněte drátkem.
Více utáhněte tam, kde chcete, aby se stromek zužoval, naopak
povolte v místech, kde má být stromek širší, nebo v tomtéž místě
přidejte další vrstvu mechu.
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Mechové koule z polystyrenového základu
V hobby

obchodech

a

v aranžerských potřebách seženete
polystyrenové

koule

mnoha

velikostí. Jednoduše na jednotlivé
koule přiložte mech a obvažte jej
po

obvodu

směrech
aranžovacím

koule

v několika

zeleným

měkkým

drátkem.

Mechem

nazdobené koule můžete dále přizdobit anebo je nechat jen zelené
mechové. Dvě tři koule v zajímavé misce uložené na dobře viditelném
místě budou zajímavou dekorací.
Mech jako výplň květníků
Některým rostlinám se daří lépe ve vlhké půdě. Pokud zapomeneme
na jejich zálivku, může nastat problém a květiny mohou vyschnout a
odumřít. Abychom takovým škodám na pokojovkách předcházeli,
opatříme si mech, kterým pokryjeme volný povrch zeminy v květináči,
čímž zabráníme odparu vody z půdy. Květiny pěkně vyniknou nad
zeleným mechovým podkladem a bude se jim navíc i lépe dařit
v našich teplých bytech s ústředním topením. Takové vylepšení
můžeme připravit například pro rychlené cibuloviny, jako jsou
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hyacinty, krokusy, tulipány nebo konvalinky. Překrásně tak vypadají i
velké mísy s vysazenými orchidejemi.
Dekorace sváteční tabule
Čeká-li vás v rodině slavnostní událost v podobě svatby, a vy si marně
lámete hlavu, jak vyzdobit slavnostní tabuli, můžete i v tomto případě
vsadit na mech. Stačí vyzdobit střed sváteční tabule, přidat sklenice
na stopce, které rovněž vyložíte kousky mechu, na něj položíte malou
čajovou svíčku a máte krásný jednoduchý svícen. Mezi kousky mechu
na navlhčené podložce vydrží i zapíchané jednotlivé květy, kterými se
dá tato dekorace přizdobit. Podobnou tabuli lze přichystat například i
u příležitosti velikonočních svátků, na mysliveckou hostinu nebo na
oslavu narozenin. Florexovou podložku ve tvaru srdce pokrytou
mechem a přizdobenou bílými květinami pak využijte jako dekoraci
na auto nevěsty.
Mechové obrazy
Marně pátráte již delší dobu po nějaké stylové nástěnné dekoraci do
vašeho interiéru? A co byste řekli mechovým obrazům? Zvláště tam,
kde nejsou dobré podmínky pro pěstování klasických pokojových
rostlin, můžete plochu ozvláštnit například mechovým obrazem na
míru. Jedná se bezúdržbovou záležitost, neboť i když je k tvorbě
takového obrazu použit přírodní mech, je vláha z něj nahrazena
ekologickým konzervantem. Ten nezpůsobuje žádné potíže ani
mechům, které si díky němu zachovají svou barvu i konzistenci, ale
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ani lidem nebo našim domácím mazlíčkům. Přirozený vzhled mechu
je tak zachován po dlouhá léta.
Miniaturní zahrádky v lahvích
Rádi

byste

pěstovali

některé

rostliny

opravdu

netradičním

způsobem? Zkuste je umístit do miniaturní zahrádky v láhvi. Pro
dobré hospodaření s vodou můžete využít mech a skleněnou
zahrádku osadit celou řadou vhodných rostlin, jako jsou například
netíky a další kapradiny, pepřince, tlustice. Ty jsou skvělé pro
pěstování v uzavřených nádobách, do otevřených nádob kromě
mechu umísťujeme hlavně drobné orchideje, mini begónie, starčeky,
tlustice, mini agáve a tylandsie.

Jak je vidět, výběr dekorací, kde hlavní roli hraje mech, je opravdu
hodně. Zvažte tedy, jaký prostor jim můžete vyhradit u vás doma a
podle toho pak vyberte tu pravou interiérovou dekoraci pro váš byt.

Autorkou je Zuzana Bohdalová
http://www.ireceptar.cz/zahrada/pokojove-rostliny/mech-jako-atraktivni-dekorace-interieru-6-napadu-na-jeho-vyuziti/
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VÝZNAMNÉ DNY A VÝROČÍ V LEDNU
1. 1. Den obnovy samostatného českého státu v roce 1993 – státní
svátek
6. 1. Tři králové
12. 1. Světový den manželství
16. 1. Den památky Jana Palacha, výročí jeho úmrtí v roce 1969
27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti

1. 1. 1888 se narodil Eduard BASS (130. výročí), spisovatel, novinář,
zpěvák a herec (zemřel 2. 2. 1946)
7. 1. 2013 zemřela Jiřina JIRÁSKOVÁ (5. výročí), herečka, ředitelka
divadla (narodila se 17. 2. 1931)
8. 1. 1943 zemřel Jiří Stanislav GUTH-JARKOVSKÝ (75. výročí),
spisovatel, sportovní funkcionář a propagátor olympijského hnutí
(narodil se 23. 1. 1861)
11. 1. 1928 zemřel Thomas HARDY (90. výročí), anglický básník a
prozaik (2. 6. 1840)
30. 1. 1923 se narodil Václav CHOCHOLA (95. výročí), fotograf
(zemřel 27. 8. 2005)
*Zdroj textu: http://kjm.data.quonia.cz/kalendarium_2018_web.pdf
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VÝZNAMY JMEN
2. 1. Karina – italský či švédský původ, v češtině se jedná o sloučení,
jméno se vykládá jako milá, pěkná, čistá, Vasil – řecký původ, vykládá
se jako královský,
3. 1. Radmila, Radomil – slovanský původ, překládá se jako raděti –
starat se,
4. 1. Diana – latinský původ, jméno znamená jasné nebe,
5. 1. Dalimil – slovanský původ, znamená stále milý,
6. 1. Kašpar – orientální původ, vykládá se jako nosič, strážce
pokladů, Melichar – hebrejský původ, vykládá se jako král světla
případně král je světlo, Baltazar – babylónský původ, jméno se
vykládá jako ochraňuj život králi či Bůh ať ochraňuje krále,
7. 1. Vilma – německý původ, jedná se o ženskou variantu jména
Vilém a znamená ochranou je má vůle či přání,
8. 1. Čestmír – slovanský původ, význam jména je mírumilovný,
9. 1. Vladan – slovanský původ, jméno je považováno za zkrácenou
verzi jmen Vladimír nebo Vladislav, lze vyložit jako vládce,
10. 1. Břetislav – slovanský původ, pravděpodobně vzniklo ze
staročeského slovesa břečěti – hlučet, vykládá se jako slavný
bojovným rykem,
11. 1. Bohdana – slovanský původ, vzniklo jako překlad řeckého
jména Theodora, jehož význam je dar boží,
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12. 1. Pravoslav – slovanský původ, význam je uváděn jako oslavující
spravedlnost,
13. 1. Edita – anglosaský původ, původně anglické jméno Edith
znamená šťastný boj přinášející majetek,
14. 1. Radovan – slovanský původ, význam jména je uváděn jako
radostný, přinášející radost,
15. 1. Alice – německý původ, často je považováno za odvozeninu
jména Alžběta, význam jména je ušlechtilá, vznešená,
16. 1. Ctirad – český původ, význam jména je čestný, ten, kdo má rád
čest,
17. 1. Drahoslav – slovanský původ, vykládá se jako drahý, slavný
drahostí,
18. 1. Vladislav, Vladislava – slovanský původ, vykládá se jako slavný
vládou, slavící vládu,
19. 1. Doubravka – slovanský původ, jméno vzniklo ze slova
doubrava, obecného výrazu pro háj či les,
20. 1. Ilona – maďarský původ, jedná se o maďarskou formu řeckého
jména Helena, vykládá se jako světlo, pochodeň, Sebastián – řecký
původ, vykládá se jako sebastský, tedy obyvatel města Sebasty, nebo
také jako vznešený, ctihodný,
21. 1. Běla – slovanský původ, jméno vzniklo jako překlad
francouzského jména Blanka, jehož význam je bílá, čistá,
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22. 1. Slavomír, Slavomíra – slovanský původ, význam jména je
mírumilovný,
23. 1. Zdeněk – slovanský původ, zkrácená podoba staroslovanského
jména Zdeslav, vykládá se jako zde slavný, respektive udělat slavným,
24. 1. Milena – slovanský původ, jméno je odvozeno od mužského
jména Milan, význam jména je milá, milující,
25. 1. Miloš – slovanský původ, jméno se vykládá jako milovaný,
26. 1. Zora – slovanský původ, význam jména je jitřenka,
27. 1. Ingrid – skandinávský původ, v severské mytologii se tak
jmenovala jedna z Valkýr – jezdkyň, které z bojiště odvážely duše
mrtvých hrdinů, jméno znamená krásný, milovaný,
28. 1. Otýlie – germánský původ, jméno vzniklo z mužského jména
Ota, což v němčině znamená majetek, bohatství či štěstí,
29. 1. Zdislava – slovanský původ, jméno znamená zde slavná,
30. 1. Robin – německý původ, v zahraničí je jméno i ženské, překládá
se jako skvělý, zářící slávou, Erna – německý původ, význam jména je
čestný bojovník,
31. 1. Marika – hebrejský původ, jedná se o maďarskou podobu
jména Marie, vykládá se jako milovaná Bohem.
*Zdroj textu: http://krestni-jmena.cz/vyznam/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/
https://cs.wikipedia.org/wiki/
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FOTOGALERIE
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PRANOSTIKY
Roste-li tráva v lednu, sahá bída ke dnu.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Mírný leden s deštěm je předzvěstí budoucí neúrody.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
*Zdroj textu: http://www.pranostik.cz/pranostiky-na-leden/

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Letos v lednu nás čekají prezidentské volby. První kolo voleb bude 12.
a 13. ledna, dva postupující kandidáti se utkají o hlasy voličů
v druhém kole voleb 26. a 27. ledna. O post prezidenta se uchází
devět kandidátů, které vám v abecedním pořadí krátce představíme.

JIŘÍ DRAHOŠ
Jiří Drahoš se narodil ve slezském Jablunkově 20. února 1949. Drahoš
vystudoval fyzikální chemii na Vysoké škole
chemicko-technologické

v Praze.

Nebyl

členem KSČ, do roku 1989 tak působil jako
řadový

vědec.

V roce

2003

se

stal

profesorem a mezi lety 2009 až 2017 byl
předsedou Akademie věd ČR. S manželkou
Evou má dvě dcery.
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PAVEL FISCHER
Narodil se 26. srpna 1965 v Praze. V
minulosti

působil

jako

český

velvyslanec ve Francii a v Monaku,
pracoval také v prezidentské kanceláři
za Václava Havla, v současné době je
ředitelem agentury STEM. Je ženatý a má čtyři děti.

PETR HANNIG
Narodil se 20. ledna 1946 v Ústí nad Labem. O
vstup do politiky pokoušel několikrát. Založil
Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod
názvem Rozumní, a od roku 2002 pravidelně
kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Je
vdovcem, má jednoho syna.

MAREK HILŠER
Marek Hilšer se narodil 23. března
1976

v Chomutově. V roce

1989

s rodinou emigroval do Španělska,
po roce a půl se vrátili. Vystudoval
1.

lékařskou

fakultu

Univerzity

Karlovy, kde nyní působí jako pedagog a vědecký pracovník. Zúčastnil
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se dobrovolné lékařské práce pro organizaci ADRA v Keni. Je ženatý a
bezdětný.

MICHAL HORÁČEK
Michal Horáček se narodil 23. července 1952
v Praze. Na počátku roku 1990 založil
s kolegy

sázkovou

společnost

Fortuna,

kterou prodal v roce 2004. Po revoluci
vystudoval

antropologii

na

Univerzitě

Karlově v Praze. Společně s hudebníkem
Petrem Hapkou jsou autory písní pro Hanu Hegerovou nebo Lucii
Bílou. Je podruhé ženatý, má celkem tři děti.

JIŘÍ HYNEK
Narodil se 20. prosince 1960 v Ústí
nad Labem. Je vedoucím delegace
České

republiky

v

NIAG

(Severoatlantická aliance Industrial
Advisory Group), členem rady
resortu Ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace a
členem české Mensy. Podporuje členství Česka v NATO, ale
nesouhlasí s přijetím eura. Je podruhé ženatý, má čtyři děti.
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VRATISLAV KULHÁNEK
Kulhánek se narodil 20. listopadu
1943 v Plzni. Zapojení do struktur
Evropské unie a NATO považuje za
samozřejmé,

i

když

vztah

k

Evropské komisi má negativní. Byl by pro zahájení příprav na zavedení
eura. Byl předsedou Českého svazu ledního hokeje a sedm let
předsedou představenstva Škoda Auto. Žije s partnerkou, má dvě
děti.

MIREK TOPOLÁNEK
Topolánek se narodil 15. května
1956 ve Vsetíně. Je bývalým
senátorem, poslancem ODS a
expremiérem. V současnosti

se

věnuje energetice. Je podruhé
ženatý, má čtyři děti.

MILOŠ ZEMAN
Miloš Zeman se narodil 28. září 1944
v Kolíně. Vystudoval národohospodářské
plánování na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Po sametové revoluci se stal
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poslancem, v roce 1993 předsedou ČSSD. Mezi lety 1998 až 2002 byl
předsedou vlády. Po neúspěšných prezidentských volbách v roce
2003 se stáhl z politiky, do které se vrátil až při kampani
k prezidentským volbám v roce 2013.
*Zdroj: http://www.info.cz/prezidentske-volby-2018-kandidati

POVĚSTI Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
HASTRMAN NA ROZKOŠI
V uličce Na rozkoši si děti často hrávaly u strouhy, kterou odtéká voda
od bývalého mlýna za Obecníkem.
Byl mezi nimi i malý hošík, synáček pořádných rodičů. Otec i matka
mu často říkali, aby dával dobrý pozor, aby nespadl do vody a hlavně
aby se vyhýbal zelenému mužíčkovi, který tu byl často vídán, jak sedí
na můstku.

Ale dětská mysl je těkavá a na rady dospělých hned zapomíná.
Jednoho dne si hošík hrál zcela sám na schůdkách k vodě. Tu k němu
přišel jakýsi cizí chlapec, sedl si vedle něho a hráli si spolu. Když se
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hrou unavili, začal cizí hoch vypravovat, že se přistěhoval to města
z daleké země, kde je všecko ze zlata a ze stříbra, kde kvetou
překrásné květiny a stromy, kde ve vzduchu létají ryby a kde je všecko
daleko krásnější než zde.
„A je daleko ta překrásná země?“
„Je,“ odpověděl cizí hoch, „ale já tě tam mohu dovést za malou chvíli.
Můžeme se tam jít hned podívat, však k obědu budeš zase doma.
Pojď se mnou, povedu tě!“
Hošík ochotně vstal a podal cizímu chlapci ruku. V duchu už viděl
všecky ty nevídané věci a těšil se, jak potom bude mamince vyprávět.
Oba chlapci sestoupili o schůdek blíže k vodě. V té chvíli právě matka
vyběhla z domu, aby se poohlédla po synkovi, protože jí bylo nějak
divně úzko. Přišla právě včas. Uviděla hošíka, držícího se za ruce
s bledým chlapcem.
Skočila rychle ke schůdkům, popadla synka za druhou ruku a začala
rychle odříkávat třikrát za sebou:
„Zapřísahám tě skrze živého, neber ty mi hocha mého!“
Bledý chlapec náhle zezelenal, divoce sebou trhl, pustil hochovu ruku,
ošklivě se zašklebil a zmizel ve vodě pod mostkem.
Matka se synem se rychle vrátila domů a měla velkou radost, že přišla
právě včas. Zelený hošík byl totiž vodník. Po svém neúspěchu se
odstěhoval až někam k Náměšti.
*Zdroj textu: Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí. Ilustroval Oldřich INOCHOVSKÝ. Žďár nad Sázavou: M. Smejkal, 1996.
*Zdroj obrázků: https://www.google.cz/
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