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BLAHOPŘÁNÍ NA ZÁŘÍ
Anna NECHVÁTALOVÁ
Luboš SVOBODA
Marie ČMUCHOVÁ
Ludvík PREISNER
Jaroslav SCHROLLER
Petr BUREŠ
Marie SKLENÁŘOVÁ
Františka KŘEČKOVÁ

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 srpnu odešli:
Pan Ing. Přemysl Fučík + 6. 8. 2018
Paní Vlasta Závodská + 8. 8. 2018
Pan Miroslav Polák + 23. 8. 2018
Pan Josef Macek + 24. 8. 2018

V srpnu přišli noví obyvatelé:
Paní Anežka Padalíková ze Žďáru nad Sázavou
Pan Miroslav Polák z Velkého Meziříčí
Paní Božena Mašíková z Nového Města na Moravě
Paní Jaroslava Krejčí z Rudy
Pan Ing. Petr Bureš z Nového Města na Moravě

STÁLÁ NABÍDKA MĚSÍCE
 POJÍZDNÁ PRODEJNA
Pojízdná prodejna s pečivem bude přistavena každý čtvrtek od 11,20
do 11,35.
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 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
klíčové pracovníky, pracovnice terapií nebo sociální pracovnici,
případně se domluvit na recepci.
 PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondělí

10:00

trénink paměti

Úterý

9:00

canisterapie s paní Kamenskou

10:00

tvůrčí činnosti

14:30

canisterapie s panem Trojanem

Středa

10:00

keramická dílna / čtení v knihovně

Čtvrtek

10:00

vaření
společenské hry
výuka Univerzity třetího věku

11:20

pojízdná prodejna s pečivem

13:00

výuka Univerzita třetího věku

15:00

výuka Univerzity třetího věku
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Pátek

10:00

společná modlitba

10:30

bohoslužba v kapli domova

 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.

Schránky důvěry v domově naleznete:
- V 1. poschodí – u vstupu do terapeutické zahrádky
- Ve 2. poschodí – u schodiště při vcházení na chodbu 2B
- Ve 3. poschodí – u schodiště na brance s fototapetou plotu

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

 PROSTORY K VOLNOČASOVÉMU VYUŽITÍ
- Park v blízkosti domova – otevřený od dubna do října
- Zahrádka za domovem s pískovištěm
- Atrium v přízemí
- Venkovní terasy ve 3. poschodí
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- Společenské místnosti v každém podlaží
- Kaple ve 3. poschodí
- Dětský koutek ve vstupu do zahrady a na 2. B

CO SE DĚLO U NÁS V DOMOVĚ V SRPNU
Měsíc srpen byl plný především tvoření, vyrábění a zakončen
dožínkovými oslavami.
Dostali jsme bednu jablek, která bylo třeba zpracovat. Za nejlepší
variantu bylo zvoleno zavařování, jemuž se obyvatelé věnovali hned
druhého srpna.
O několik dní později, 6. srpna, se ze zbylých jablek udělala
přesnídávka.
Poslední kousky jablek padly do štrúdlu, který obyvatelé pekli v úterý
7. srpna. Ti, kdož nechtěli péct, se mohli věnovat tvoření z papíru.
Od 15. 8. se otevřela univerzita nejen obyvatelům domova, ale i všem
návštěvníkům, plná nejrůznějších drobností od keramiky, přes hračky
až po oblečení. Bleší trh trval až do konce srpna.
Vzhledem k plánovaným dožínkám bylo třeba připravit dožínkový
věnec. Do jeho výroby se ženy pustily už 21. srpna, kdy bylo nejprve
nutné vyvázat jednotlivé kytičky. S činností pokračovaly i 23. 8., kdy
už bylo kytiček dostatek, aby mohly být uvázány v dožínkový věnec.
Ve středu 29. srpna prošel domovem dožínkový průvod doprovázený
kapelou Veseláci. Vycházelo se na Pomněnce a odtud po jednotlivých
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odděleních až do přízemí k jídelně, kde byl slavnostně předán
dožínkový věnec hospodáři a panímámě. U nás se role hospodáře
nemohl ujmout nikdo jiný než pan ředitel. Panímámu mu pro
tentokrát dělala paní Bartošová, personalistka. Pilo se, jedlo se,
hodovalo se a tančilo se, byl to zkrátka príma den.

POZVÁNKA NA AKCE V ZÁŘÍ
4. září/ úterý
Pétanque
5. – 6. září/ středa a čtvrtek
Výroba svíček
29. srpna/ středa
Zahradnický kroužek
10. – 11. září/ pondělí a úterý
Výroba keramiky
12. – 13. září/ středa
Výroba svíček
13. září/ čtvrtek
Výuka U3V – Dějiny Londýna
19. září/ středa
Festival sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou
20. září/ čtvrtek
Kroužek šití
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25. září/ úterý
Společné pečení
26. září/ středa
Narozeninová oslava
27. září/ čtvrtek
Výuka U3V – Dějiny Londýna II.

Z KUCHYNĚ
BRAMBORY
Zemáky, etreple, kobzole, zemčátka, krumple, grule, bandury,
arteple, grumbíry, okroše či koroptve motykou střílené. Všechna
tato pojmenování označují, v různých krajových nářečích jednu
jedinou, nám dobře známou plodinu. Brambory.
Správně tedy Lilek brambor,
rostlina z čeledi lilkovitých, jejíž
blízkou příbuznou je rajče (článek
o naleznete v Déčku z července
2018),
rostlinami

dalšími
jsou

příbuznými
třeba

papriky,

tabák, blín, nebo rulík zlomocný.
Stejně jako rajčata, také brambory do našich končin doputovaly z Jižní
Ameriky, kde je staří Inkové pěstovali v okolí jezera Titicaca, na území
dnešního Peru a Bolívie. Dle českého botanika Jana Svatopluka Presla
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jsou brambory „Největším užitkem, který lidstvo z objevení Ameriky
mělo“. Do Evropy se ale nedostaly z cest Kryštofa Kolumba, jak se
někdy mylně uvádí, ten totiž přivezl sladké brambory – batáty, které
s klasickou bramborou nemají nic společného. Ty naše brambory do
Evropy jako první přivezl španělský dobyvatel a kronikář Pedro Cieza
de Leon a nedlouho po něm také anglický pirát Francis Drake.
A

začátky

kuchyňského

využití

brambor

nebyly

vůbec

jednoduché, právě Drake jednou svému příteli doporučil, aby
brambory vysázel a připravil z nich hostinu. Kuchaři neznalí nové
plodiny, však k jídlu připravili místo podzemních hlíz, zelené bobule
plné semen, které jsou navíc jedovaté. Ony bobule podávali se skořicí
a cukrem. Hostina pochopitelně velký úspěch neměla, a brambory
byly prohlášeny za plodinu, která v Evropě asi nedokáže uzrát.
Mezitím ve Španělsku, se brambory šířily jako léčivá plodina a okrasa
do zahrad, dochované prameny však již neuvádějí, k léčení jakých
nemocí se brambory využívaly. Hlízy brambor byly poprvé kulinářsky
upraveny na dvoře francouzského krále Ludvíka XIII. A po této hostině
se rozšířily po Evropě jako vysoce ceněná potravina, kterou si mohli
dovolit pouze bohatí. Mezi prostý lid se brambory poprvé rozšířily
v 17. století v Irsku, brambory tam pěstovali mniši v klášterech, a při
neúrodě obilí rozdávali lidem hlízy brambor, aby je zasadili a
pěstovali. V našich končinách se brambory poprvé objevily v roce
1628 a někdy z tohoto období pochází ono domácké pojmenování
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„zemáky“ tedy zemská, či spíše zemní jablka, z původního
francouzského označení pomme de terre. K významnějšímu rozšíření
brambor na domácích polích přispěla v době vlády Marie Terezie,
neúroda ostatních tehdy pěstovaných plodin a s tím spojené období
bídy a hladu. A když v 19. století byly brambory již běžně využívanou
potravinou, postihla Evropu epidemie plísně bramborové, což
způsobilo další období neúrody, které vyústilo v hromadné stěhování
lidí do Ameriky, a s těmito osadníky se pak brambory vrátily, odkud
přišly.
Z výživového hlediska jsou brambory ideální jako příloha
k tučným potravinám, neboť obsahuji vysoké množství draslíku, který
neutralizuje žaludeční kyseliny a tím pomáhá ke snížení pocitu pálení
žáhy. Mimo to hlízy brambor obsahují značné množství bílkovin,
minerálních látek, cukrů, aminokyselin a vitamínu C. Ten je zde
obsažen sice v menší míře než v zelenině nebo ovoci, ale při běžné
spotřebě brambor, kdy v průměru 1 člověk sní 80 kg brambor za rok,
jde o jeden z nejvýznamnějších zdrojů vitamínu C v našem jídelníčku.
Dle vědeckých výzkumů je dokázáno, že člověk dokáže přežít dlouhou
dobu výhradně na konzumaci brambor, bez špatných následků na
zdraví. V kuchyni rozlišujeme 3 základní typy brambor:
typ A) – pevné, nerozvářivé hlízy vhodné na bramborový salát
typ B) – polopevné hlízy, přílohové brambory, dle vhodné na přípravu
gulášů, polévek, nejuniverzálnější typ brambory
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typ C) – polomoučné až moučné brambory, vhodné pro přípravu těst
na bramboráky či bramborové knedlíky.

A na závěr několik tipů na přípravu brambor, které můžeme využít i
v naší kuchyni:
Alsaské - nové brambory s máslem, slaninou nakrájenou na
kostičky a cibulkou
Lyonské - dušené brambory promíchané s cibulí
Mélangées - směs brambor a jablek zapečených s máslem, v
anglosaských zemích je to oblíbená příloha k vepřovému masu
nebo teplé šunce
Polonaise - „brambory po polsku“, nové uvařené brambory
sypané osmaženou strouhankou a petrželovou natí.
Belle-fermiere neboli Krásná selka - brambory, zelená paprika,
vařená červená řepa, celer, kysaná smetana s hořčicí.

Autorem je Jan Hutař
*ZDROJ:
http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1518:brambory-do-ech-a-z-konce-svta-sp381784154&catid=1637&Itemid=148, https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor
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VÝZNAMNÉ DNY A VÝROČÍ V ZÁŘÍ
1. 9. Světový den míru
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
8. – 9. 9. Dny evropského dědictví – součástí jsou Dny otevřených
dveří památek
22. 9. Světový den měst bez aut
23. 9. První podzimní den
25. 9. Mezinárodní den neslyšících
28. 9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv.
Václava v roce 929

9. 9. 1828 se narodil Lev Nikolajevič TOLSTOJ (190. výročí), ruský
prozaik, filozof a dramatik (zemřel 20. 11. 1910),
13. 9. 1868 se narodil Otokar BŘEZINA (150. výročí), vlastním
jménem Václav Jebavý, básník a esejista (zemřel 25. 3. 1929
v Jaroměřicích nad Rokytnou),
23. 9. 1973 zemřel Pablo NERUDA (45. výročí), vlastním jménem
Neftali Ricardo Reyes Basoalto, chilský básník, nositel Nobelovy ceny
(narozen 12. 7. 1904).
*Zdroj textu: http://kjm.data.quonia.cz/kalendarium_2018_web.pdf
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PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE
KLAUN
K jednomu slavnému psychiatrovi do ordinace vstoupil muž. Vypadal
velmi vyrovnaně, seriózně a elegantně. Po několika větách však lékař
poznal v jeho nitru sklíčenost, velkou melancholii a hluboký smutek.
Dozvěděl se, že muže tyto pocity neopouštějí a pozvolna ubíjejí.
Lékař se tedy pustil přesně podle svých lékařských zkušeností do
léčení. Na konci rozmluvy navrhl pacientovi: „Víte co? V našem městě
je právě cirkus. Zajděte tam dnes večer. Vystupuje tam velice slavný
klaun, který už rozesmál a pobavil půlku světa, všichni mluví jen o
něm, protože je jedinečný. To vám udělá dobře, uvidíte.“
V tu chvíli vyhrkly muži do očí slzy a zašeptal: „Ten klaun, to jsem já.“
*Zdroj textu: Bruno Ferrero – Příběhy pro potěchu duše
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FOTOGALERIE
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PRANOSTIKY
Po svatém Václavu beranici na hlavu.
Na svatého Václava s bramborama do sklepa.
Když svatý Václav v slunci září, sklizeň brambor se vydaří.
Podzim je vždy příznivý, když sedlák není lenivý.
Je-li mnoho polních bodláků, nastane tuhá a sněžná zima.
*Zdroj textu: http://www.pranostik.cz/pranostiky-na-září/

ROZHOVOR
Rádi bychom Vám prostřednictvím Déčka a krátkého rozhovoru
představili pracovníky našeho domova, se kterými máte možnost se
denně setkávat. V následujícím rozhovoru se nám představí:
VĚRA VAŇKOVÁ
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Mohu Vás poprosit o krátké představení se našim čtenářům?
Jmenuji se Věra Vaňková. Narodila jsem se v Horních Radslavicích, ale
od svých pěti let bydlím v Uhřínově. V roce 1989 jsem se vdala a
s manželem Václavem jsme si postavili právě v Uhřínově rodinný
dům. Máme dvě dcery, Veroniku a Andreu.
Kdy jste se dostal k práci v domově?
V domově pracuji od roku 2003. Předtím jsem pracovala v nemocnici
v Jihlavě a v nemocnici na Mostištích na oddělení JIP.
Co rád děláte ve volném čase?
Ve volném čase ráda pracuji na své zahrádce. Pečování o květiny mi
dělá velkou radost obzvlášť, když krásně kvetou. Hodně času trávím
také v kuchyni vařením a pečením společně s dcerami. Když se rok
přehoupne do zimních měsíců, nastává pro mne období pletení a
vyšívání.
Na jaké místo byste se ráda podívala?
Ráda bych se chtěla podívat na Šumavu. Mým velkým snem je vidět
pyramidy v Egyptě.
Jaký je Váš oblíbený film či kniha?
Mezi mé oblíbené filmy patří především ty české. Ráda čtu historické
knihy a k mým oblíbeným patří Čachtická paní.
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
NAUKY O PLANETĚ ZEMI
Od 13. září započne další semestr výuky univerzity třetího věku.
Přednášky budou hlavním tématem – Nauky o planetě Zemi navazovat na předchozí dva ročníky, ale lze do kurzu nastoupit bez
jejich absolvování. Seminář bude probíhat vždy jednou za 14 dní ve
čtvrtek v 10, 13 a 15 hodin v prostorách univerzity. Jedná se o dvě
výukové hodiny po 45 minutách. Přehled jednotlivých témat a data
uskutečnění naleznete níže v článku. Přednášejícím bude i v letošním
akademickém roce RNDr. Milan Kameník, muž s obrovským
přehledem mnohdy přesahujícím téma přednášek. Přihlášky si
můžete vyzvednout na recepci, či si o ni říct přes Vaše klíčové
pracovníky.
Těšíme se na Váš zájem.
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PROSBA
Rádi bychom se pustili do nejrůznějších výrobků z látek, chtěli
bychom proto požádat ty, kteří mají doma přebytečné kousky látek,
aby nám je přinesli do domova. Můžete je zanechat na recepci.
Za všechny příspěvky předem děkujeme!

ROSTLINY
10 ROSTLIN, KTERÉ VYČISTÍ VZDUCH A ZBAVÍ HO TOXICKÝCH LÁTEK
Nečistoty, špína, prach a chemické látky jsou všude kolem nás, zda v
domácnosti, venku nebo v práci.
Naštěstí existují pokojové rostliny, které vám pomohou získat více
kyslíku a zbavit se chemických látek.
Dnes vám přinášíme 10 rostlin, které pomáhají v boji proti
znečištěnému vzduchu.
Jako pokojové rostliny čistí vzduch?
Rostliny absorbují částice ze vzduchu ve stejnou dobu, jako přijmou
oxid uhličitý, který je zpracován na kyslík. Navíc mikroorganismy
spojené s rostlinami jsou přítomny v půdě květináče a jsou také
zodpovědné za čisticí účinek.
Palma Areca
Tato palma se nejvíce hodí do obývacího
pokoje či do větší místnosti, protože je
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takovou menší továrnou na kyslík. Vhodné jsou čtyři palmy na osobu,
která v domě bydlí. Areka se nejlépe zabydlí v teplém a světlém
prostředí, kde teplota vzduchu neklesne pod patnáct stupňů. Půda by
měla být stále vlhká a pravidelně zalévaná.
Tchýnin jazyk
Rostlina je velmi nenáročná a ideální pro
nezkušené pěstitele, protože je tolerantní k
různým výkyvům. Je také dekorativní a hodí
se nejvíce do ložnice, protože produkuje
kyslík nejvíce v noci.
Šplhavice zlatá
Jde o popínavou rostlinu a její výhonky
mohou

dosáhnout

až

několika

metrů. Nejraději je na jasném, světlém
místě, snese však i trochu ztížené
světelné podmínky. Rostlina pohlcuje
formaldehyd ze vzduchu a zbavuje váš vzduch toxinů.
Lopatkovec
Též bývá nazýván toulcovka. Vyžaduje
bohatou zálivku, snadno totiž usychá,
tedy byste jej nikdy neměli nechat zcela
vyschnout. Přímé
vyžaduje

tedy

slunce
polostín

ho
až

spálí,
stín. Je
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schopná zadržovat toluen a xylen.
Fíkus
Fíkus je o něco citlivější rostlina. Pokud však
vychytáte zalévání a dodáte mu dostatek
světla, vydrží vám květina dlouhou dobu, po
kterou bude čistit vzduch a blahodárně
působit na váš organismus.
Gerbera
Tento květ je krásný a zútulní váš dům. Navíc tato rostlina dokáže
skvěle absorbovat trichlorethylen, který
se

často

vypařuje

z

pracích

prostředků. Je skvělým filtrem do ložnice
či prádelny, kde prádlo sušíte. Potřebuje
dostatek světla a vhodné zalévání.
Aloe vera
Aloe vera je sukulent, který miluje světlo a
nejlépe

se

hodí

do

kuchyně. Zvládá

absorbovat toxiny z nátěrových barev. Čistí
ovzduší a kdykoliv se v kuchyni říznete,
můžete použít gel z aloe, který pomáhá
hojit popáleniny a řezné rány. Odstraňuje
ze vzduchu formaldehyd.
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Chamaedorea
Palmovitá rostlina, která nemá český
název. Daří se jí na plném slunci či
jasném světle. Miluje vzdušnou vlhkost
a ideální je pro ni teplota mezi 18-24
stupni. Jde o hvězdu v odstraňování
formaldehydu

ze

vzduchu. Palma

dorůstá výšky až 120 cm a dokonale
filtruje vzduch. Je také přátelská pro vaše domácí mazlíčky. Zbavuje
vás benzenu, formaldehydu a trichlorethylenu.
Ledviník
Tato rostlina miluje vlhkost a chladné místo. Preferuje nepřímé světlo
a

tmavší

snadno

stanoviště. Rostlinu

vypěstujete,

potřebuje

především vlhko. Na oplátku čistí
váš

vzduch

a

zbavuje

ho

formadehydu a xylenu. Zavěsit ji
můžete do květináče či okrasné
nádoby.
Dracena
Existuje více než 40 druhů této rostliny, sami si tedy můžete vybrat
přesně ten typ, který se do vašeho interiéru hodí. Rostlina je
charakteristická dlouhými širokými listy, které jsou lemovány bíle,
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krémově či červeně. Pro zvířata je tato rostlina toxická. Vyžaduje
světlé stanoviště s teplotou nad 18 stupňů. Odstraňuje ze vzduchu
benzen, formaldehyd, trichlorethylen a xylen.

*Zdroj textu: https://byvaniehrou.sk/10-rastlin-ktore-vam-vycistia-vzduch-zbavia-ho-toxickychlatok/?utm_source=frenky&utm_medium=fb-lo&utm_campaign=facebook-lo

POVĚSTI Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
TAJEMNÉ JEZERO
Kousek cesty za Meziříčím, směrem ke vsi Balinám, leží v louce pod
lesem u říčky Balinky malé jezero. Vypravuje se o něm, že na jeho dně
je zlatý zámek, do kterého se vchází zlatou branou. Ale kdo jí jednou
projde, nikdy se už nevrátí, nikdy neuvidí slunce. Je prý uvězněn ve
zlatém zámku a zpět na svět smí jen za noci, proměněn v bílý stín,
nebo v bílého koně. V té podobě prý musí číhat na pozdní chodce a
vábit je k jezeru. Běda však tomu, kdo se dá zlákat. Padne do temné
vody a nikdy už se nesejde se svými drahými.
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Tak se vypráví.
V Balinách bydlel kdysi nějaký Holoubek. Dobře pískal na klarinet, a
proto ho zvali i k muzikám do Meziříčí. Hrával s bandou často pozdě
do noci, někdy až do bílého rána.

Jednou na podzim skončila taková tancovačka dlouho po půlnoci.
Všichni zdržovali Holoubka, aby nechodil domů teď, aby počkal do
rána, ale Holoubek si postavil hlavu, že půjde hned. Měl trochu vypito
a v hlavě mlhu, takže se v té chvíli ničeho nebál. A vydal se na cestu.
Měsíc pěkně svítil na pěšinu, nad lukami se povalovaly průsvitné
závoje par a Holoubek, bruče si písničku, šněroval cestu.
Když docházel k jezeru, uviděl na louce bílého koně, který se klidně
popásal. Holoubek zůstal stát a díval se na bělouše. Zdálo se mu, že je
to kůň sedláka Dvořáka.
„Že on si pacholek na něm vyjel za holkou a teď s ní někde sedí u lesa
a o koně se nestará!“ uvažoval Holoubek nahlas. „Ale počkej, já ti
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ukážu, co to je, brát si koně na zálety. Já si šimlíka pěkně chytím,
vlezu mu na hřbet a pojedu jako pán domů. Pak ho zavřu k Plavce do
chlíva a ty si, holomku, koně hledej, kde chceš.“
A už se hnal za koněm. Jenže bělouš nečekal. Začal běhat v kruzích po
louce a stále se blížil tam, kde probleskovala hladina jezera. A
Holoubek běžel za ním. Kůň už byl na břehu a najednou hup! skočil do
vody. Místo něj se však vynořila z vln bílá postava a ta kývala na
Holoubka, aby šel blíž.

Holoubek rázem vystřízlivěl z opice, uvědomil si, kde je, otočil se a
jako štvaný běžel k vesnici.
Celý uřícený doběhl ke svému baráčku, vrazil do síňky a pevně za
sebou zavřel dveře. A tak, jak byl oblečený a obutý, skočil do postele
a stáhl si peřinu přes hlavu.
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Z toho běhu a leknutí se rozstonal a ležel několik neděl. Když zase
mohl ven a do města, nikdy se už nedal pohnout k tomu, aby tam
zůstal do tmy a aby pak byl nucen jít kolem jezera.
*Zdroj textu: Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí. Ilustroval Oldřich INOCHOVSKÝ. Žďár nad
Sázavou: M. Smejkal, 1996.
*Zdroj obrázků: https://www.google.cz/

VTIPY
Učitel se ptá dětí ve třídě: "Čím chceš být, až
vyrosteš, Pepíčku?“ "Chci být miliardář, budu
členem

nejdražších

klubů,

budu

mít

nejkrásnější ženu, dám jí BWM, milión dolarů, byt na Manhattanu,
sídlo v Paříži, zlatou Visa kartu." Učitel, nevěděl, co má dělat, ale
potom pokračuje v lekci: - „A ty, Mařenko?“ „Já chci být Pepíčkova
žena.“

Zvířátka mají důležitou schůzku. Když je skoro u konce, vejde do dveří
rozčilená stonožka a zakřičí: „Který blbec dal na dveře ceduli – Před
vstupem si prosím očistěte boty?!“

Blondýnka si v televizní soutěži Chcete být milionářem vybere
nápovědu přítele na telefonu a ptá se: „Co myslíš, Tondo, mám si vzít
nápovědu 50 na 50, nebo se zeptat diváků v sále?“

Zvoní mobil v posilovně. Zvedne jej funící muž: „Prosím.“
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„Ahoj miláčku, jsi v posilovně?“, ptá se žena.
„Ano, jsem, co potřebuješ?“, odpoví muž otráveným hlasem.
„To je fajn. Já jsem ti jen chtěla říct, že ten kožich, co stál 150 tisíc, je
zlevněný na 80. Můžu si ho koupit?“, škemrá žena.
„Ale jo.“
„Ty jsi tak hodný. A víš, jak jsme chtěli jen na Seychely a zdálo se nám
to za půl milionu drahé? Tak teď ten zájezd zlevnili na 400 tisíc. Co
myslíš, mám to vzít?“
„Dobře, ale jen s plnou penzí,“ zamumlá muž.
„To už zařídím. A když máš tak dobrou náladu, stojím zrovna před
autosalonem Mercedesu a víš, jak jsme se dívali na ten nový model za
3 miliony? Představ si, že ho zlevnili na dva miliony. Nemám ho taky
zrovna hned zaplatit?“
„Ale jo, jen vezmi stříbrnou metalízu,“ řekne muž otráveně.
„Ano, ano, ve stříbrné ho tu mají. Tak to je super! Ty jsi dneska tak
zlatý. Měj se krásně,“ zaševelí sladkým hláskem žena a položí telefon.
Muž v posilovně také zavěsí a se zvednutým mobilem nad hlavou a
křičí: „Chlapi, nevíte, čí je to telefon?“

*Zdroj textu:
https://ntx.cz/vtipy/
https://www.alik.cz/v
http://www.ftipy.com/
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BÁSNIČKA
O KOZE ZLODĚJCE
Chytli kozu při úvozu,
sestavili porotu,
okousala rychtářovi
suchou trnku u plotu.
Jářku páni výborové,
tohle včera, tohle dnes,
osm neděl, to je málo,
dáti kozu na řetěz.
Koza mečí po krádeži,
jak jí dali svobodu,
okousala ponocnému,
lichu čočky u Brodu.
Jářku páni výborové,
já tu s vámi nebudu,
půl hodinky na řetězu,
napraví tu nezbedu.
Chytli kozu do třetice
V chudobinci v komoře,
brambory a starou nůši,
snědla slepé Barboře.
Jářku páni výborové,
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tuhle, tohle, tak to je,
každý hledá živobytí,
dejme koze pokoje.

Autorkou je obyvatelka domova
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