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BLAHOPŘÁNÍ NA ŘÍJEN
Marie ŽUNDÁLKOVÁ
Bohumíra CAHOVÁ
Marie BRODSKÁ
Eliška STUDENÁ
František SOJKA
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 JUDr. Ing. Jaromír Karmazín + 3. 9. 2018
Pan František Šmíd + 6. 9. 2018
Pan Jan Krejčí + 21. 9. 2018
Pan Jindřich Preisler + 23. 9. 2018

V září přišli noví obyvatelé:
Pan Jaroslav Lipka z Lučin nad Nisou
Paní Ludmila Juračková z Rozsoch
Paní Bohumila Švihálková z Velkého Meziříčí

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.
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 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

13:00

canisterapie s paní Dyntarovou

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

Úterý

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

13:00

společná modlitba

13:30

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.

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
- Společenské místnosti v každém podlaží
- Kaple ve 3. poschodí
- Dětský koutek ve vstupu do zahrady a na 2. B
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CO SE DĚLO U NÁS V DOMOVĚ V ZÁŘÍ
Září bylo především v duchu výroby svíček a keramiky, které se
obyvatelé věnovali v průběhu celého měsíce.
V několika termínech se konal také zahradnický kroužek s paní
Tomandlovou

z Chaloupek,

kdy

společně

s klienty

vyráběli

bezinkovou marmeládu, tvořili výzdobu z dýní a květin, či si smažili
nasbírané bedle.
4. září v úterý byl na programu pétanque, ale kvůli nevlídnému počasí
venku došlo ke změně. Na chodbě před jídelnou se jednoduše udělali
dvě čáry a mohli jsme se pustit do hraní čáry. Obyvatelky nenáročná
hra bavila.
Ve čtvrtek 6. září za námi přišly děti z mateřské školy Oslavické, neboť
už hořely nedočkavostí, aby viděly želvy, které jsou v naší zahradě. Při
této příležitosti se zrodil nápad na pomalování dlažby zahrady
křídami. Děti s malbou mají již zkušenost z loňského školního roku.
Domluvili jsme se tedy na 11. září, kdy nám děti krásně barevně
ozdobily zahradu svými drobnými malbami.
Čtvrtek 13. září patřil zahájení výuky univerzity třetího věku, kde i
letos pokračuje kurz Nauky o planetě Zemi. Další termín výuky byl 27.
září.
Ve středu 19. září jely kolegyně z terapií do Žďáru nad Sázavou, kde
prezentovaly náš domov a výrobky, které společně s obyvateli
vytvořili.
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Do domova za námi ten den přišly opět děti z mateřské školy
Oslavické, neb si velmi oblíbily naše želvy v zahrádce.
Nemohlo chybět ani tradiční pečení, kterému se obyvatelé věnovali
ve čtvrtek 20., kdy pekli štrúdl, a následně i v úterý 25. září, kdy pekli
společně s děvčaty z výchovného ústavu linecké cukroví.
V pátek 21. září proběhli naším domovem prvňáčci ze základní školy
Oslavické, kteří se přišli podívat na zvířátka v domově.
Ve středu 26. září se domovem rozezněla hudba, jelikož se konala
narozeninová oslava pro srpnové a zářijové oslavence.

POZVÁNKA NA AKCE V ŘÍJNU
Říjen – Prosinec
Výstava fotografií podél atria – Vysočina a partnerské regiony
4. října/ čtvrtek
Hudební vystoupení „Písničky naší babičky“ v 9,30 v jídelně
5. a 6. října/ pátek a sobota
Komunální volby 2018
8. – 14. října/ pondělí až neděle
Týden sociálních služeb – Výstava autorů Vysočiny na oddělení 2B
11. října/ čtvrtek
Výuka U3V – Dějiny Londýna III.
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17. října/ středa
Povídání o USA s Míšou Černou
19. října/ pátek
Generální zkouška v Horáckém divadle Jihlava – Svatý Václav
25. října/ čtvrtek
Výuka U3V – Versailes
Pečení s děvčaty z VÚ
26. října/ pátek
Narozeninová oslava
Termíny budou upřesněny v denním hlášení
Zahradnický kroužek
Výroba svíček a keramiky

Z KUCHYNĚ
ŠVESTKY
Modrající se plody v zahradách, podél silnic, luk a polí nám
oznamují, že se nenávratně blíží podzim. Pojďme se tedy blíže
podívat na plody stromu, který můžeme směle označit za posvátné,
minimálně na Moravě, tedy švestky.
Švestka domácí, nebo také slivoň švestka, je společně s jabloní,
nejrozšířenějším ovocným stromem v našich zahradách, kde slouží
nejen jako zdroj menších či větších peckovic, ale také dřeva výborně
se hodícího pro uzení masa. Nářečně se jí říká v Čechách slíva, na
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Moravě trnka nebo kadlátko, případně karlátko. To proto, že o
největší rozšíření tohoto stromu u nás se postaral král Karel IV. Svůj
původ mají švestky s největší pravděpodobností na Kavkaze, o
rozšíření švestek po Evropě se zasloužili Římané, kteří švestky
vysazovali na nově dobytých územích, s nimi se slivoně dostaly až na
Balkán, odkud je pak staří Slované donesli až na naše území. Tedy
dávno před Karlem IV., který je však spolu s vinnou révou přivezl
z Francie a zasadil se o významnější rozšíření těchto plodin.

A dobře udělal, plody švestky domácí jsou totiž bohatým zdrojem
antioxidantů, přírodních cukrů i vlákniny, dále jsou také zásobárnou
vitaminu A, který je mimo jiné nutný pro tvorbu rodopsinu,
zrakového pigmentu, jež je citlivý na světlo a jeho nedostatek tak
vede k šerosleposti. Dále obsahují vitaminy skupiny B, důležité pro
krvetvorbu, látkovou přeměnu či zdravý růst nehtů a vlasů, Některé
prameny uvádějí, že sušené švestky svým obsahem vitaminů skupiny
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B dokážou spolehlivě nahradit průmyslově vyráběné tablety Bkomplexu. Do třetice stojí za zmínku vitamin E, který chrání buňky
před poškozením a napomáhá k lepšímu hojení ran. Švestky jsou
také bohatým zdrojem minerálních látek, zejména draslíku, fosforu,
železa, hořčíku, vápníku a zinku. Díky tomu je konzumace švestek
prospěšná pro činnost srdce a cév, nervů, svalů a okysličení buněk. A
díky specifické vláknině pomáhají správné funkci zažívacího ústrojí,
udržují správnou průchodnost střev a jsou tak známým lidovým
lékem proti zácpě.

Využití švestek v kuchyni je možná až překvapivě široké, švestkové
knedlíky, buchty či povidla jistě každý dobře zná. A taková slivovice je
coby prevence i lék všech známých i teprve neobjevených chorob
nedílnou součástí nejen mnoha domácností, ale třeba i výprav
novoměstského horolezce Radka Jaroše. Méně známé, nebo možná
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spíše pozapomenuté je využití švestek ve slané kuchyni. Ze sušených
švestek jde připravit polévku s houbami a kysanou smetanou,
můžeme jimi naplnit vepřovou panenku a na švestkách můžeme
nejen někoho nachytat, ale také třeba upéct kuře podle vloženého
receptu.
Ingredience:


1 cibule, nakrájená nadrobno



2 lžičky olivového oleje



1 stroužek česneku, jemně nasekaný



1 lžička kurkumy



po ½ lžičce mleté skořice, koriandru a zázvoru



3 kuřecí prsní řízky, nakrájené na nudličky



300 ml kuřecího vývaru



2 lžíce rajčatového pyré



200 g sušených švestek



trocha hladkolisté petrželky na ozdobu

Příprava jídla:
Na rozpáleném oleji osmahněte cibulku dozlatova. Přidejte česnek a
opékejte ještě minutu, pak přisypte koření a další minutu
promíchávejte. Do směsi vložte kuřecí maso, opékejte 4–5 minut, až
zhnědne.
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Na pánev přilijte vývar a pyré. Za občasného promíchání vše povařte
čtvrt hodiny. Na posledních pět minut přihoďte švestky. Ozdobte
petrželkou. Jezte s rýží.

Švestka má ale význam i filozofický, právě pod švestkou se prý zrodil
taoismus, když pod ní odpočíval jeho zakladatel Lao-C. Možná i proto
Číňané považují švestky za symbol štěstí, na celém Dálném východě
jsou švestkové květy oblíbeným uměleckým motivem. Švestka je
znakem odolnosti a vytrvalosti, v poezii i malířství pak švestka a její
květy představují pevné přátelství, které odolá všem nástrahám
osudu

Autorem je Jan Hutař
*ZDROJ:
https://www.karlatka.cz/
https://www.bydlet.cz/335707-dozravaji-svestky-recepty-ze-svestek-a-zajimavosti- o-svestkach/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slivo%C5%88_%C5%A1vestka#Původ
http://www.vyzivaspol.cz/svestky/
http://www.apetitonline.cz/recepty/1862-kure-se-susenymi-svestkami.html

VÝZNAMNÉ DNY A VÝROČÍ V ŘÍJNU
1. 10. Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den hudby
4. 10. Světový den zvířat
10. 10. Světový den duševního zdraví
17. 10. Světový den za vymýcení chudoby
20. 10. Den stromů
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28. 10. Státní svátek ČR – Den vzniku samostatné Československé
republiky v roce 1918 – 100. výročí
Začátek zimního času (o hodinu zpět)

5. 10. 1713 se narodil Denis DIDEROT (305. výročí), francouzský
encyklopedista, filozof, prozaik, dramatik a divadelní kritik (zemřel 30.
7. 1784),
11. 10. 1963 zemřela Edith PIAF, vlastním jménem Edith Giovanna
Gassionová (55. výročí), francouzská šansoniérka (narozena 19. 12.
1915),
21. 10. 1833 se narodil Alfred NOBEL (185. výročí), švédský chemik a
vynálezce, z jehož podnětu byla založena Nobelova cena (zemřel 10.
12. 1896),
29. 10. 1993 zemřel Zdeněk PODSKALSKÝ (25. výročí), filmový režisér
a scénárista (narozen 18. 2. 1923).
*Zdroj textu: http://kjm.data.quonia.cz/kalendarium_2018_web.pdf

PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE
SOCHAŘ
Ze sochařské dílny se ozývaly rychlé údery kladívka. Vzbudily
zvědavost v chlapci, který bloumal kolem dílny se zmrzlinou. Nakoukl
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do otevřených dveří dílny a sledoval, jak sochař neúnavně opracovává
velký blok mramoru.
Okouzleně pozoroval oblak bílého prachu, který se vznášel kolem
kamene a z něhož jako střely létaly malé i velké úštěpky mramoru.
Netušil, co se v dílně děje. Popravdě řečeno mu ten muž, který tloukl
jako smyslů zbavený do kusu kamene, připadal trochu divný.
Za několik týdnů šel náhodou znovu okolo sochařské dílny. K jeho
velkému překvapení stál na místě kusu kamene mohutný a
majestátně vyhlížející lev.
Celý zmatený se zeptal sochaře: „Pane, povězte mi, jak jste věděl, že
je uvnitř toho kamene lev?“
*Zdroj textu: Bruno Ferrero – Osvěžení pro duši

15

FOTOGALERIE
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PRANOSTIKY
Je-li teplo na svatou Terezu – pokvete z pařezů.
Svatý Gál (= Havel) babí léto vzal.
Září víno vaří, říjen víno pije.
Teplý říjen, studený únor.
Svatý František – v poledne košile, ráno kožíšek.
*Zdroj textu: http://www.pranostik.cz/pranostiky-na-rijen/

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:
PAVEL MAREK
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Mohu Vás poprosit o krátké představení se našim čtenářům?
Jmenuji se Pavel Marek a je mi 54 let. Bydlím v Olší nad Oslavou,
mám jednu manželku s ní dva syny a tři vnoučata. V domově pracuji
jako údržbář.
Jak jste se dostal k práci v domově?
Šel jsem náhodou kolem.  V roce 2009 jsem do domova nastoupil
jako zástup za nemoc a jelikož pán nakonec odešel do jiného
zaměstnání, tak si mě v domově nechali.
Co rád děláte ve volném čase?
Pokud mi to vyjde, rád trávím volný čas na rybách, nebo dělám věci
potřebné kolem domu. Rád čtu – především přes zimu, navštěvuji
koncerty a věnuji se svým vnoučatům a rodině.
Na jaké místo byste se rád podíval?
Lákají mě země jako Skotsko, Irsko a Norko.
Jaký je Váš oblíbený hudební žánr?
Nejraději poslouchám rock, ale rád si poslechnu i jiný žánr, když je
dobrý a kvalitní. Mezi mé oblíbené kapely patří například Pink Floyd,
Led Zeppelin, Futurum, Synkopa, Doga či Škwor.
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ZE SVĚTA
MIMOŘÁDNÉ OSUDY
Nejmenší muž na světě si na konci života splnil své největší sny.
Život byl pro něj vždycky boj. Chandra Bahadur Dangi měřil pouhých
54.6 cm a byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejmenší
člověk na světě. Vydělával si výrobou bambusových košů a nikdy
neopustil svou rodnou vesnici. Jeho malý vzrůst pro něj představoval
spíše zátěž a zapadnout do normálního světa bylo obtížné. Přesto se
nikdy nevzdal. Když 3. 9. 2015 opustil tento svět, bylo mu sedmdesát
pět let.

Rodák z Nepálu byl o pouhý centimetr menší než předchozí držitel
tohoto titulu, Gul Mohammed z Indie. Stejně tak porazil Filipínce
Junreye Balawinga, který měří 55,6 cm. A tak se stal Chandra Bahadur
Dangi 26. února 2012 nejmenším člověkem světa a jeho život nabral
19

na obrátkách. Začal cestovat. Pan Dangi do té doby nikdy neopustil
svou rodnou vesnici Reemkholi, ležící více než 500 kilometrů od
hlavního města Káthmándú. Ve chvíli, kdy získal titul, se splnil jeho
sen.
"Chci navštívit každičký kout. A díky udělení titulu Nejmenší muž
světa si tento sen mohu splnit," nechal se slyšet pan Dangi. "I když
přiznávám, že mi někdy jde všechna ta pozornost na nervy,"
dodal. Nejprve se vypravil do Káthmándú a postupně navštívil dalších
šest zemí, včetně Velké Británie a Austrálie. Zemřel v Polynésii na
ostrově Samoa na zápal plic. Předtím, než se tam vydal, navštívil
krátce Bombaj a nemohl se dočkat, až procestuje Indii.

Chandra ovládal pouze nepálštinu, a tak ho na cestách doprovázel
jeho synovec Dolak Dangi, který svého strýčka představil Guinessovu
týmu. Chandra Bahadur Dangi byl také nejmenším dospělým
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člověkěm, který byl kdy oficiálně změřen. Pochází z devíti dětí, jeho
šest bratrů a dvě sestry dorostli všichni do běžné výšky.
Pan Dangi se těšil celý život dobrému zdraví. Podle jeho slov nikdy
nestonal ani nebral žádné léky. Navzdory tomu, že lidé malého
vzrůstu mají obvykle i kratší život, se dožil úctyhodného věku.
"Tajemství mého zdraví tkví ve skromné stravě. Třikrát denně si dám
dvě lžíce rýže, někdy ji doplním o kuřecí maso nebo rybu," prozradil
Chandra, který vážil pouhých 14,5 kg.
Rok před svou smrtí se setkal také s nejvyšším
člověkem světa Turkem Sultanem Kosenem, který
měří 2,51 metru. „Jsem nadšený, že vidím
nejvyššího člověka světa. Zajímalo mě, jaké to
bude, když se sejdu se svým naprostým opakem,“
prohlásil tehdy nepálec.

*Zdroj textu: https://www.national-geographic.cz/clanky/nejmensi-muz-na-svete-si-na-konci-zivota-splnil-sve-nejvetsi-sny20151008.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

POVĚSTI Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
KOČIČÍ HRAD
U vesnice Vlčatína je kopeček, zvaný „Hradisko“. O tom kopečku se
vypravuje divná pověst.
Za dávných časů prý ten kopeček býval daleko vyšší a stával na něm
hrádek. Patřil lakotnému pánovi, který krutě vládl svým poddaným.
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Jeho dráb chodil den co den od chalupy k chalupě a zle vymáhal
dlužné groše. A když v domě nebylo peněz, vzal z chléva kravičku,
ovci ze stáda, i slepici z kurníku a vždycky bral daleko víc, než činila
hodnota dluhu. A když nikdy nebylo už nic, co by zabavil, bral
poddané do okovů a vodil je do vězení do hradního sklepa.
Ve vesnici žila chudá vdova s malým synkem. Jejím jediným majetkem
byla pokřivená, shrbená chaloupka a kravička, která matku i dítě
živila. Vdova onemocněla a nemohla chodit na robotu na panské
pole. Pán proto poručil, aby místo práce zaplatila. Ale kde měla vzít
peníze? Dráb tedy přišel a vzal z chatrného chléva krávu a vedl ji do
dvorce. Vdova s chlapcem v pláči šli pána na hrad prosit o odpuštění
dluhu. Ale pán je vyhnal.
Vraceli se domů smutně. Na rozcestí potkali starou babičku, která se
jich ptala, proč jsou tak zarmouceni. Vdova ji všechno pověděla.
„Počkej tady chvíli,“ řekla babička, „podívám se za pánem a
promluvím s ním rozumné slovo.“
Opravdu šla na hrad a dala se u pána ohlásit. Uvedli ji k němu.
„Pane,“ oslovila ho,
„vracím se z daleké
ciziny a mám u sebe
velmi vzácné zvíře,
které má desetkrát
větší cenu než ta
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kráva, kterou jsi vzal vdově. Vrať krávu té nebohé ženě a já ti dám
kouzelného kocoura, který ti každého dne přinese jeden dukát.“
Pán ovšem kocoura přijal a slíbil, že krávu vdově vrátí.
„Jestli svůj slib nesplníš, zle se ti povede!“ řekla ještě stařena a pak
odešla. Pán ihned, jak zmizela za dveřmi, pohladil kocoura a řekl mu,
aby přinesl dukát. Kocour vyskočil oknem a za chvilku byl zpět i
s dukátem, který pánovi odevzdal. Pro radost z dukátu zapomněl pán
na svůj slib a krávu nevrátil. Kocour mu nosil dukáty jen sedm dní.

Osmého dne se najednou objevilo na hradě tolik koček, že obsadily
všechna sedadla v domě, naskákaly i do postelí, seděly na skříních a
truhlách a od sklepa až po půdu byl dům plný jejich mňoukání a
vřískotu. Marně je sluhové vyháněli. Kočky se na ně vrhaly, škrábaly a
kousaly je, až čeleď ze strachu před nimi z hradu utekla. Pán tam
osaměl. Kam se hnul, všude se mu pod nohama pletly kočky, bylo jich
už tolik, že nemohl pořádně ani krok udělat, všechno vyjedly a
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znečistily. Pán popadl kord a začal do nich sekat. Marná snaha. Koček
stále přibývalo. A pan z nich byl tak pomaten na rozumu, že jednoho
večera vyskočil z okna a srazil si hlavu.
A kočky naráz zmizely. Ale lidé se báli vstoupit do hradu a ten začal
chátrat, pomalu se rozpadal, až po něm zbyla jen hromada kamení.
A lidé tomu místu do dneška říkají „kočičí hrádek“.
*Zdroj textu: Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí. Ilustroval Oldřich INOCHOVSKÝ. Žďár nad
Sázavou: M. Smejkal, 1996.
*Zdroj obrázků: https://www.google.cz/

VTIPY
Sedí dvě blondýnky v kavárně a ta jedna se
ptá: „Tak co, už máš řidičák?“
Druhá blondýnka smutně odpoví: „Ne,
vyhodili mě od zkoušky.“
„Vážně? Ale proč?“
„Před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30. Tak jsem ho
třicetkrát objela.“
„A nepřepočítala ses?“

Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten říká: „Prase si
nezaslouží, aby sedělo s labutí."
Student se zvedl s odpovědí: „Tak já letím."
Čímž samozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá
zabrat u zkoušek. Bohužel pro něj, student na vše odpověděl
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bezchybně. Proto mu dává poslední otázku: „Kdybyste si mohl vybrat
ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si
vybral?"
Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor
vítězoslavně: „No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem."
Student neváhá: „Vždyť ano, každý si vybere to, co mu chybí."
Profesor už je tak vytočený, že na studentův test napíše BLBEC a
posle ho pryč.
Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za chvíli se vrátí s
otázkou: „Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal
jste tu žádnou známku…"

Baví se dva policajti a jeden říká druhému: „Víš, jak včera nešel ten
proud?"
„To bylo hrozný, já zůstal stát dvě hodiny ve výtahu."
A ten druhý se pousměje a říká: „To já to měl horší. Já zůstal trčet pět
hodin na jezdících schodech."

„Včera jsem se přiznal svojí nastávající ze všech hříchů."
„A?"
„Nepomohlo to, za týden je svatba!"
*Zdroj textu:
https://ntx.cz/vtipy/
https://www.alik.cz/v
http://www.ftipy.com/
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BÁSNIČKA
O SLEPIČCE A KUŘÁTKÁCH
Seděla za vrátky, slepička s kuřátky.
Slepičko, matičko, povídej pohádky.
Byl jednou, dětičky, v poli klas pšeničky,
kuřátka hi, hi, hi, smějou se šelmičky.
Byl jeden chlapeček, šel zobat zrneček,
kuřátka hi, hi, hi, to snad byl vrabeček.
Letěli sokoli, chytli ho na poli,
kuřátka honem se pod křídla batolí.

Autorkou je obyvatelka domova
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KŘÍŽOVKA
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