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BLAHOPŘÁNÍ NA ČERVENEC
Marie KLÍMOVÁ
Josef JANÁK
Přemysl FUČÍK
Jiřina HLADÍKOVÁ
Jaroslav CHYTKA
Alena MACHÁČKOVÁ
Jaromír KARMAZÍN
Ludmila KOTÍKOVÁ
Josef MACEK
Božena ROUSOVÁ
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 červnu odešli:
Pan Jan Hlávka + 7. 6. 2018
Paní Miroslava Motyčková + 14. 6. 2018
Paní Jiřina Bradáčová + 21. 6. 2018
V červnu přišli noví obyvatelé:
Paní Ludmila Žáková z Velkého Meziříčí
Paní Marie Brodská z Olší nad Oslavou

STÁLÁ NABÍDKA MĚSÍCE
 POJÍZDNÁ PRODEJNA
Pojízdná prodejna s pečivem bude přistavena každý čtvrtek od 11,20
do 11,35.
 PŮJČOVÁNÍ KNIH
Pokud máte o nějakou knihu zájem, kontaktujte přímo recepci nebo
svého klíčového pracovníka, který informaci předá.
 NÁKUPY
Nákupy pečiva a potravin můžete uskutečnit každý čtvrtek v pojízdné
prodejně s pečivem, nákup drogerie je možno uskutečnit přes Vaše
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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

10:00

vaření
společenské hry
výuka Univerzity třetího věku

Pátek

11:20

pojízdná prodejna s pečivem

13:00

výuka Univerzita třetího věku

15:00

výuka Univerzity třetího věku

10:00

čtení, audioknihy

10:00

společná modlitba

10:30

bohoslužba v kapli domova
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 SCHRÁNKA DŮVĚRY
V domově jsou umístěny v každém poschodí schránky důvěry, do
kterých je možné umístit vzkaz, stížnost, připomínku či podnět
k poskytování sociálních služeb v domově. S napsáním vzkazu Vám
může pomoci pečovatelka, rodina, dobrovolník.

Vzkaz, stížnost, připomínku je možné umístit také do přenosné
schránky důvěry, která je pravidelně přenášena po jednotlivých
pokojích.

Schránka důvěry v domově naleznete:
- v 1. poschodí - u vstupu do terapeutické zahrádky,
- ve 2. poschodí - u schodiště při vcházení na chodbu 2 B,
- ve 3. poschodí - u schodiště na ohrádce s fotografií plotu.

 PROSTORY K VOLNOČASOVÉMU VYUŽITÍ
- Park v blízkosti domova – otevřený od dubna do října
- Zahrádka za domovem
- Atrium v přízemí
- Venkovní terasy ve 3. poschodí
- Společenské místnosti v každém podlaží
- Kaple ve 3. poschodí
- Dětský koutek ve vstupu do zahrady
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CO SE DĚLO U NÁS V DOMOVĚ V ČERVNU
Červen jsme zahájili návštěvou v mateřské škole Oslavické, kam jsme
šli za dětmi v rámce Dne dětí 1. června. Společně jsme si zahráli
pohádku, zazpívali, zacvičili a mnoho si povyprávěli.
Úterý 5. června patřilo tréninku hry pétanque, abychom mohli o
týden později ve středu 13. jet do Třebíče na krajské kolo. Vzhledem
k nevlídnému počasí došlo ke změně programu a místo pétanque se
hrála čára. Celkem se soutěže účastnilo 9 družstev z různých domovů
na Vysočině. Tým našeho domova se umístil na krásném třetím místě
v základní skupině.
Čtvrtek 7. června se konala poslední výuka univerzity třetího věku
v tomto semestru.
Od 14. června se rozběhl Zahradnický kroužek vedená paní Alenou
Tomandlovou Ruxovou. Jeho účastníci se mohou dozvědět nejen více
se dozvědět o rostlinách a přírodě, ale i se aktivně zapojit při sázení
květin či výrobě drobností z nich. Další termíny kroužku byly 21. a 28.
června.
Pouťová neděle 17. června se v domově nesla v duchu Zahradní
slavnosti, kterou pro nás připravila Ježíškova vnoučata. Krom
výborného občerstvení si pro návštěvníky připravila bohatý program
v podobě skvělé kapely Lhotár a fotografa, který byl na místě schopen
fotografie vyvolat a rozdat je na památku. Všechny ženy byly
obdarovány květinou pro radost.
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V pondělí 18. června měli obyvatelé možnost setkat se se zástupci
vedení domova. Společné setkání vedl pan ředitel Vítězslav Schrek,
který sdělil plánované novinky a vyslechl si podněty ze strany
obyvatel. Na závěr byla v domově uvítána nová kytara, která je od
nynější době k dispozici všem, kdo by si chtěli zahrát.
Úterý 19. 6. se neslo ve znamení netradiční školní výuky. Sešli jsme se
se žáky páté třídy v parku, kde probíhala pod vedením paní učitelky
Radky Peškové společná hodina zeměpisu prokládaná dějepisem a
pracovními činnostmi.
Ve čtvrtek 21. června k nám naposledy v tomto školním roce zavítala
děvčata z výchovného ústavu, abychom společně napekli cukroví na
narozeninovou oslavu pro červnové oslavence, která se konala 29.
června na univerzitě třetího věku za hudebního doprovodu paní Anny
Bartošové.

POZVÁNKA NA AKCE V ČERVENCI
Některé termíny budou upřesněny v denním hlášení
5. 7. Zahradnický kroužek na Pomněnce
12. 7. Zahradnický kroužek pro DS
13. 7. Letní čas konání mše svaté – v 10 společná modlitba, 10,30 mše
svatá
Hra pétanque
Hra čára
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Keramika
Společné letní tvoření
Narozeninová oslava pro červencové oslavence

Z KUCHYNĚ
RAJČATA
Rajčata jsou jedním z nejrozšířenějších druhů zeleniny
na našich zahrádkách a balkónech. Pojďme tedy zjistit, jak se k nám
dostala, co všechno obsahují a jak je pěstovat. A je to opravdu
zelenina?
Rajčata pocházejí z Jižní Ameriky, do Evropy byla přivezena v 16.
století společně s bramborami. Nejprve se rajčata pěstovala v Itálii a
Portugalsku pro okrasu, jako zelenina se začala využívat až později. Ve
své původní domovině se rajče začalo kulturně pěstovat někdy
v prvním tisíciletí před Kristem. Původní planá rajčata dle zkoumání
Alexandra von Humoldta, který v 19. století rajčata zkoumal v jejich
původní vlasti, byla stejně velká
jako

ta

dnešní.

Následným

šlechtěním, a dodnes není jasné,
zda

to

Ekvádoru,

bylo
byla

v Mexiku

či

vyšlechtěna

spousta odrůd žluté i červené
barvy mnoha odstínů, i různých
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tvarů, dokonce v posledních letech byla vyšlechtěna rajčata ve tvaru
krychle. Proč? Aby se dala snáze zabalit a zasílat.
Celý botanický název zní Rajče jedlé, nebo též lilek rajče, patří
tedy do čeledi lilkovitých, podobně jako brambory. Jde o vytrvalou
bylinu, pěstovanou jako jednoletku pro její dužnaté bobule. Rajče
není příliš náročné na pěstování, rostliny, pokud je nezaštipujeme,
dorostou i výše než 2 metry, svědčí jim místo na slunci v hlinitopísčité
půdě. Pokud je pěstujeme na zahradě, neměli bychom je vysazovat
na stejné místo po lilkovitých rostlinách, tedy paprikách, lilku,
bramborách a zejména znovu po rajčatech. Rajčata na větvičce nikdy
neuzrávají najednou, pokud si tedy koupíte větvičku červených rajčat,
byla sklizena nezralá a plody dozrály za použití umělého osvětlení a
etylénu. Právě ten spouští dozrávací procesy a uvolňuje se například
z jablek, pokud tedy před příchodem prvních mrazů otrháme z keře
nedozrálé plody a do nádoby k nim přidáme zralá jablka, urychlíme i
dozrání zelených rajčat. Rajčata si také velice dobře rozumějí
s bazalkou, a to nejen na talíři, když na záhon vysadíme na každé dva
keříky rajčat jednu bazalku, dosáhneme lepší chuti a vůně plodů a
navíc se rajčatům začnou vyhýbat škůdci. Podobné účinky bude mít i
máta, která působí odpudivě na housenky, moly i mravence.
Plody rajčete obsahují velké množství vody a minimum tuku,
jsou tak velmi oblíbené při redukčních dietách, především ale
obsahují celý soubor vitaminů skupiny B, vitaminy A, C, D, F, K a také
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značné množství vápníku, draslíku, železa, fosforu, hořčíku a dalších.
Mají lehce močopudné účinky, proto se rajčata doporučuji při
ledvinových chorobách, vzhledem k obsahu minerálních látek jsou
také vhodnou potravinou při onemocněních srdeční a oběhové
soustavy, a vzhledem k jejich lehce projímavým účinkům jsou
doporučována také při zácpě. Pro významný obsah bromu jsou
rajčata oblíbená také mezi psychiatry, neboť právě brom přispívá ke
zklidnění

organismu.

Neméně

zajímavým

je

také

obsah

antioxidačních látek, zejména lykopenu, který podporuje odolnost
buněk proti vzniku nádorových onemocnění. Nejvíce lykopenu
dokážeme využít z tepelně zpracovaných rajčat, jde tak o jeden
z mála druhů zeleniny, který tepelným zpracováním neztrácí své
cenné vlastnosti. Nehodí se však k dlouhodobému skladování, po
dozrání vydrží jen pár dnů a to při teplotách do 10°C, v lednici už
k jejich uchování moc chladno.

A jak je to s otázkou z nadpisu? Dle rozhodnutí nejvyššího soudu
USA z roku 1893 jde o zeleninu. Jistý obchodník jménem John Nix
odmítal zaplatit clo, kterému podléhal dovoz cizích druhů zeleniny, na
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ovoce se clo nevztahovalo a tak spor dospěl až k soudu, kde i přes
argumentaci opřenou o odborné slovníky zazněl verdikt – zelenina, a
Nix tak musel clo doplatit. A po více než sto letech Evropská unie
rajčata prohlásila naopak za ovoce, stejně jako dýni, mrkev, melouny
a okurky, a to pro účel směrnice k výrobě zavařeniny. A kde je
pravda? Plodem rostliny Lilek rajče je bobule rajského jablka,
z pohledu botanika je tedy rajče ovocem.
Autorem je Jan Hutař
*ZDROJ:
http://www.czechspecials.cz/news-articles/10-zajimavosti-o-rajcatech
https://hobby.idnes.cz/jsou-rajcata-ovoce-nebo-zelenina-dok-/hobby-domov.aspx?c=A160608_103204_hobby-zahrada_bma
https://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/vse-o-pestovani-rajcat-na-zahone-v-pytlich-ve-skleniku-vysadba-a-hnojeni/
http://www.dumazahrada.cz/zahrada/pestovani/22862-povidani-o-rajcatech-co-mozna-o-nich-nevite/
http://www.zdrava-strava.com/rajcata/
https://www.rajcata.com/

VÝZNAMNÉ DNY A VÝROČÍ V ČERVENCI
2. 7. Světový den UFO – k výročí údajné havárie UFO
5. 7. Státní svátek ČR – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, připomínka jejich příchodu na Moravu roku 863
6. 7. Státní svátek ČR – Den upálení mistra Jana Husa roku 1415
11. 7. Světový den populace – vyhlášen OSN v roce 1989, v tento den
dle odhadu dosáhl počet obyvatel Země 5 miliard

3. 7. 1883 se narodil Franz KAFKA (135. výročí), pražský německy
píšící prozaik (zemřel 3. 6. 1924),
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6. 7. 1928 se narodila Hermína FRANKOVÁ (90. výročí), prozaička a
dramatička, autorka knih pro mládež,
10. 7. 1913 zemřel Mikoláš ALEŠ (105. výročí), malíř, grafik a
ilustrátor (narozen 18. 11. 1852),
16. 7. 1773 se narodil Josef JUNGMANN (245. výročí), literární vědec,
překladatel, jazykovědec a publicista (zemřel 14. 11. 1847),
16. 7. 1923 zemřel Karel KLOSTERMANN (95. výročí), prozaik
(narozen 13. 2. 1848).
*Zdroj textu: http://kjm.data.quonia.cz/kalendarium_2018_web.pdf

PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE
PROFESOR A RYBÁŘ
Jeden proslulý univerzitní profesor, kandidát Nobelovy ceny, slavný
v celém světě, si jednou vyšel na břeh jezera.
U břehu uviděl rybáře s bárkou, a protože se mu zachtělo projet se po
jezeře, požádal rybáře, aby ho na své bárce svezl. Rybář souhlasil a
profesor nastoupil do loďky. Když byli dost daleko od břehu, profesor
se rybáře začal vyptávat. „Znáš dějiny?“ „Ne.“ „Pak je čtvrtina tvého
života ztracená. Znáš astronomii?“ „Ne.“ „Pak dvě čtvrtiny tvého
života ztraceny. Znáš filosofii?“ „Ne.“ „Pak jsou tedy ztracené tři
čtvrtiny tvého života.“
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V tom okamžiku se zvedla strašná bouře. S bárkou uprostřed jezera si
vítr a vlny pohrávali jako s ořechovou skořápkou. Rybář se obrátil na
profesora a snažil se překřičet řev větru: „Umíte plavat?“ „Ne,“
odpověděl profesor. „Pak je ovšem celý váš život ztracený.“
*Zdroj textu: Bruno Ferrero – Příběhy pro potěchu duše
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FOTOGALERIE
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PRANOSTIKY
Jakub načeše, Anna napeče.
Svatá Anna chladna zrána.
Svatá Markéta hodila srp do žita.
Dává-li svatá Markéta déšť, nedává chléb.
Na svatého Prokopa venku častá krápota.
*Zdroj textu: http://www.pranostik.cz/pranostiky-na-cervenec/

ROZHOVOR
Rádi bychom Vám prostřednictvím Déčka a krátkého rozhovoru
představili pracovníky našeho domova, se kterými máte možnost se
denně setkávat. V následujícím rozhovoru se můžete dozvědět víc o:
BOŽENA VODOVÁ
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Mohu Vás poprosit o krátké představení se našim čtenářům?
Jmenuji se Božena Vodová a je mi 60 let. Pocházím z Holubí Zhoře,
nyní žiji v Jabloňově v rodinném domě se zahradou. Mám dvě děti a
tři vnoučata. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu.
Kdy jste se dostala k práci v domově?
Do domova jsem nastoupila 15. 3. 1983, o práci mi řekla zdravotní
sestřička Ola Komínková. Nejdřív jsem myslela, že to bude jenom na
chvíli, a nyní už jsem v domově 35 let. V současné době na pozici
úseková sestra pro službu domov pro seniory. Předtím jsem
pracovala jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici v Brně na
Pekařské ulici.
Co ráda děláte ve volném čase?
Volný čas trávím nejraději s vnoučaty, se kterými sdílíme společnou
vášeň pro zvířata. Doma jich i spoustu chováme, namátkou –
papouška, rybičky, želvu či ještěrku.
Jaké je Vaše nejoblíbenější zvíře?
Všechny, ale příliš nemusím pavouky.
Co Vám dělá v životě největší radost?
Je to má rodina a především vnoučata, která mohu jako správná
babička rozmazlovat.
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NOVÉ OBYVATELKY DOMOVA
ŽELVÍ HOLKY
Od pondělí 25. června se k nám do domova, respektive do zahrady,
přistěhovaly nové obyvatelky. Jsou jimi dvě želví samičky z jihlavské
zoologické zahrady, které jsou u nás na prázdninách. Zatím jsou ale
beze jmen a je třeba jim nějaká dát. Každý se ve vymýšlení může
zapojit, stačí svůj nápad sepsat na kousek papírku a ten vložit do
určené krabice na recepci. Druhou variantou je sdělení nápadu
pracovnici recepce, která jména vloží do krabice za vás.
Naše želví holky se na první pohled zdají stejné, na ten druhý si
můžete všimnout, že jedna je světlejší a jedna tmavší. To proto, že se
jedná o dva druhy. Světlejší slečna je želva zelenavá (Testudo
hermanni) a tmavší je želva žlutohnědá (Testudo graeca). Oba druhy
želv můžete potkat v Řecku či Bulharsku. Želva zelenavá se navíc
vyskytuje i v Itálii, nebo Chorvatsku, zatímco želva žlutohnědá žije i
v severní Africe.
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Protože jsou u nás želví samičky na prázdninách, je třeba jim věnovat
láskyplnou péči. Želvy prosím nekrmte, ani na ně nesahejte, mohlo
by jim to být nepříjemné. Naopak velmi ocení, budete-li za nimi
chodit na návštěvu, či jim vyprávět, neb jsou to opravdu trpělivé
posluchačky.
Jména vybereme ve středu 11. 7. a následně umístíme k jejich
výběhu.

BYLINKY
DOBROMYSL OBECNÁ
Tato statná rostlina patří mezi
ozdoby naší přírody. Vyskytuje
se dosti často, a když se objeví
v hustším

porostu,

zbarví

celou louky nebo mýtinu do
fialova. Pro její rozměry a
výrazné

květy

nelze

dobromysl přehlédnout, proto je i její sběr velmi snadný. Sbírám ji
těsně před začátkem kvetení, jakmile se začnou otevírat první květy,
a to celou, asi 25 cm dlouho horní část rostliny i s listy. Drogu lze
většinou koupit i v lékárně.
Slovenské jméno (pamojorán) naznačuje, že jde o jakousi nepravou
majoránku. Spolu s její slavnou příbuznou znali a obdivovali
19

dobromysl bylinkáři a lékaři všech dob, někdy jí připisovali až
zázračnou moc. Pro svou chuť a intenzitní vůni slouží dobromysl
odedávna i jako koření, já ji s oblibou používám při pečení drůbeže a
přidávám do některých polévek i omáček.
Z mnoha dobrých účinků dobromysli se nejčastěji využívá její
schopnosti čistit zahleněné plíce, pomáhá při úporném suchém kašli,
při chronickém kataru a ostatních nemocech průdušek. Její české
jméno zřejmě vychází z velmi dobrého účinku na nervovou soustavu.
Dobromysl uklidňuje, při tomto použití částečně nahrazuje i kozlík,
celkově posiluje organismus, zlepšuje krevní oběh – to všechno jsou
účinky, které zajisté zlepší i naši mysl. Droga působí také dezinfekčně,
je dobrá na žaludek, proti plynatosti, upravuje stolici, zvláště při
průjmech, pomáhá proti křečím a pro ženy je důležitá tím, že při
vynechání menstruace ji opět vyvolá, napomáhá pravidelnosti cyklu a
uvolňuje křeče.
Dobromysl je častou a velmi dobrou přísadou do bylinných koupelí,
protože posiluje celý organismus; velmi dobře se tyto účinky projevují
u slabých dětí. Prospívá však i při revmatismu a kožních
onemocněních. Přidávám ji také do inhalačních směsí při rýmě,
chřipce, zánětu průdušek a podobně.
Žádné škodlivé účinky dobromysli nebyly zjištěny, je to bylinka, která
posiluje a zlepšuje náladu, ale to by se nemělo přehánět.
Autorkou je Aurélia Dugasová
*Zdroj textu: Babiččiny bylinky – Aurélia Dugasová, Dionýz Dugas
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POVĚSTI Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
JAK JÍRA LÉTAL NA KOŠTĚTI
Na velkém statku vládla hospodyně – vdova. Ale třebaže byla sama
na práci, hospodářství se jí dobře vedlo.
Měla u sebe jen pacholka Jíru a toho vždy večer zamykala v komoře,
aby nemohl ven. Jírovi to bývalo divné, protože vždycky v noci
slýchával divné zvuky, jako by za stěnou hovořilo mnoho žen. I okno
slýchával třesknout a pak vždy zahučel silný vítr. A protože tušil
nějakou čertovinu, nemohl strachy spát.
Když jednou hospodyně odešla na celý den z domu, sebral kousek
mýdla a otiskl do něj klíč od své komory. Nejbližší neděli šel místo do
kostela do města a tam si od zámečníka nechal udělat druhý klíč ke
komoře. Přinesl jej domů a dobře ho ukryl.
Po několik dní bylo v noci v domě ticho. Ale za týden slyšel zase Jíra
ten známý hluk. Tu si tiše odemkl a vykradl se z komory pod okno do
sadu a díval se dovnitř do velké světnice.
Viděl, že kolem stolu sedí plno starých žen a ty mluvily jedna přes
druhou. Když hodiny odbily půlnoc, všechny se zvedly, každá popadla
koště, které stálo vedle ní, obkročmo se na něj posadila, cosi řekla a
frrr! vyletěla oknem ven.
Jíra se za těmi ženskými díval jako vyjevený. Už věděl, co vědět chtěl.
Za jeho hospodyní chodily na besedu čarodějnice.
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Ráno, když mu hospodyně přišla odemknout, neříkal nic, ale dával
dobrý pozor. Sotva ho večer zase zamkla, odemkl si, vyšel ven na síň a
klíčovou dírkou se díval, co bude hospodyně dělat.
Ta vzala z ohniště kamenný hrnek, vyhrábla z něj jakousi černou mast,
tou pomazala koště, sedla na ně a zvolala: „Horde, borde, bez závade,
horním oknem ven!“ A tu chvíli vyletěla oknem.
Jíra nemeškal, vešel dovnitř,
popadl druhé koště, namazal
je mastí v hrnku a opakoval
slova

hospodyně.

Sotva

dořekl, koště se s ním zvedlo
do vzduchu, vyletělo oknem a
už letělo černou tmou přes
hory a doly.
Koště se sneslo na jakýsi
kopec, kde planul veliký oheň. Kolem ohně seděl houf šeredných bab
– byly to samé čarodějnice. Pochutnávaly si právě na slepičích
skořápkách, jako by to bylo nejlepší cukroví. Když skončily hodování,
daly se do křepčení, až se kolem zvedal prach. Jíra strachy utekl, ale
musel se vrátit, protože nevěděl, jak by se dostal zpět domů.
Když byla jedna s půlnocí, nasedaly baby na košťata, každá je
popleskala jako koně a řekla: „Horde, borde, bez závade zanes mne
zase dom!“
22

Když se rozletěly na všechny strany, vylezl i Jíra. Byl rád, že ho žádná
z bab nespatřila. Sedl na koště, popleskal je, ale když říkal zaklínadlo,
zapomněl na slova „bez závade“. A tak, když doletěl domů, spadlo
s ním koště na zem a Jíra si pěkně natloukl. Ráno byl samá modřina,
sotva lezl.
Hospodyně se ho ptala, kde se tak potloukl, ale Jíra se vymluvil, že
spadl z patra. Věřila – nevěřila, nic na to neřekla.
Jíra však už u ní nechtěl sloužit, dal výpověď a odešel do jiné vesnice.
Až po čase se dozvěděl, že se jeho bývalá hospodyně utopila.
*Zdroj textu: Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí. Ilustroval Oldřich INOCHOVSKÝ. Žďár nad Sázavou: M. Smejkal, 1996.
*Zdroj obrázků: https://www.google.cz/

VTIPY
Blondýna šla do parku a vidí značku, kde je
napsáno: Pes jen na vodítku. Říká si:
„Vodítko ještě někde najdu, ale kde vzít
psa?“

Učitel: „Představ si, že máš 6 jablek, já tě požádám, ať mi dáš 3. Kolik
ti zbyde?“
Žák: „6.“
Učitel: „Ne, zbydou ti 3.“
Žák: „Ne. Zbyde mi jich 6. Nikdy jsem neřekl, že vám ty 3 dám.“
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„Synu, byl jsi adoptován.“
„Já to věděl! Chci poznat své biologické rodiče.“
„My jsme tvoji biologičtí rodiče. Ti noví si tě vyzvednou zítra.“

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá
se podřimujícího Petra: „Co je to za vzorec?“
Petr koktá: „Pane učiteli, mám to na jazyku“.
„Tak to honem vyplivni, protože je to kyselina sírová.“
Doktor: „Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám radil?“
Pacient: „Ano,“
Doktor: „A zmizela už ta vyrážka?“
Pacient: „Ne, zatím jen mobil a počítač.“

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypravuje
mamince:
„Mami, to ti bylo prima, představ si, jak jsem tak letěl, všichni mi
tleskali!“

Učitel k žakovi: „Víš něco o čápovi?“
Žák: „Vím, ale nevěřím tomu.“
*Zdroj textu: https://www.alik.cz/v
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