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               Slovo na úvod 

 

Maškarní rej opět nezklamal, všude bylo mnoho 

smíchu, písniček a veselí. Musím určitě poděkovat 

všem účastníkům z řad seniorů i zaměstnanců 

domova. Jste všichni rok od roku lepší a nápaditější. 

Je velikou radostí a pozitivním nábojem, pracovat 

s takovýmto týmem lidí. Ještě dnes se smějeme u 

fotografií z tohoto povedeného odpoledne, a i 

čtenářům tohoto čísla jich pár nabízíme. 
 

Máme za sebou také volby do Výboru uživatelů pro 

rok 2020, kdy si sami uživatelé anonymním 

hlasováním vybrali své zástupce do Výboru. Tímto 

vybraným seniorům gratuluji a věřím, že společně 

dokážeme hovořit o všech potřebných tématech. 

Jmenovitě se členy Výboru uživatelů stali pan 

Vlastimil Jaroš, Ing. Jiří Průša, paní Marie Svobodová, 

paní Miloslava Skramuská, paní Jana Čapková. 

Koncem února už se objevily jasnější a světlejší dny a 

pomalinku se těšíme na jaro, ale ještě si chvíli 

musíme počkat. Ale nebojme se, ono to uteče a 

sluneční paprsky nás 

vylákají opět ven. Do té 

doby přeji vše čtenářům 

pohodové dny, veselou 

náladu a pevné zdraví. A 

určitě se potkáme, třeba 

hned na společném 

posezení v rámci 

Mezinárodního dne žen.  

                    

          Klára Husáková,   

               ředitelka            
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        Informace z domova 
Třídění odpadu 

V rámci Evropské unie, kam samozřejmě patříme i 

my, se již několik let hodně hovoří o problematice 

třídění odpadů. V současné době se toto téma 

objevuje čím dál tím častěji. Důvodem jsou jednak 

změny zákonů, které mají nařizovat zrušení 

skládek, ale také jsou to informace o výsledcích 

různých programů, které napomáhají s tříděním 

odpadů.  

V médiích se již často objevují články, kde se píše 

o tom, jak se situace zlepšuje a lidé si již zvykají 

třídit odpady. Je potom hezké si přečíst, kolik 

kilometrů lesa se nemuselo vytěžit, protože 

dochází k recyklování 

různých materiálů nebo, že je 

méně CO2 v atmosféře právě 

díky recyklacím.  

I my zde v našem zařízení se 

snažíme třídit odpad, máme 

nasmlouvaný odvoz plastů, 

skla, nebezpečného odpadu (jako jsou pleny apod.), ale také bio odpadu (odpad z kuchyně). 

Naši zaměstnanci pak shromažďují papír a železo, které také odvážejí do sběrných dvorů. A 

věřte, dnes je to tak, že za odevzdaný papír musíme ještě zaplatit.  Na úsecích máme různá 

sběrná místa pro vhazování vytříděného odpadu. Převážně se jedná o papír a plast. Pokud 

tedy máte k vyhození např. staré noviny nebo plastovou lahev, chci vás tímto požádat, abyste 

plastovou lahev před vyhozením sešlápli a pokud nevíte přesně, kde sběrná místa zde 

v domově jsou nebo nemáte dost sil, abyste tam sami odpad vyhodili, požádejte o pomoc 

personál, který také musí odpad třídit a rád vám pomůže.  
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Skvělé je, že i obce se snaží jít naproti třídění odpadu a využívají dotací k pořízení různých 

způsobů, jak pomoc občanovi s tříděním odpadů. Ne každý totiž má možnost dovést větší 

množství nastřádaného odpadu do sběrného dvora nebo se mu ke kontejnerům na tříděný 

odpad prostě nechce. Tak například město Heřmanův Městec bude zájemcům z rodinných 

domů bezplatně předávat k užívání nádoby na tříděný komunální odpad a kompostér. Akce 

je teprve v začátcích, takže jsme zvědaví, jak se využívání nádob osvědčí. Ale město má také 

velký sběrný dvůr, kam občané mohou odvést třeba objemné odpady nebo elektroodpad.  

Nyní končí zima a obnažené keře a místa nezarostlá trávou nejen v našem parku nám odhalují 

odpad, který je tam lidmi nebo větrem odhozen. Je to smutný pohled a je mi líto, že jsou 

takoví lidé, kteří se nestydí a vyhodí svůj odpad třeba do příkopu při cestě domů z chalupy. 

My máme takový obraz každou chvíli v parku, kde lidé nevhazují odpad do košů. Horší jsou 

ještě pohledy na koše, které jsou rozházené po parku. Někdo má prostě takový druh zábavy 

a možná si připadá hodně drsně, když vysype odpad na zem a koš odhodí do dáli.    

My jako organizace si musíme likvidaci odpadů zajišťovat sami a věřte, že vynaložená suma 

je opravdu veliká, prosím vás tedy o spolupráci. Třiďte odpad, má to smysl! 

                                                                                                             Radka Stybalová 

 

Informace z ošetřovatelského a 

zdravotního úseku 
Jaro je už opravdu tady… 

A je to vidět všude kolem nás, jenom se musíme dívat a poslouchat 

probouzející se přírodu. Černí zpěváčci nás doprovázejí každé ráno do práce, celonoční 

podivné zvuky našich kočičích miláčků nás zase nenechají vyspat. Nejvíce prvních jarních 

vlaštovek je ovšem vidět na našich zahrádkách, pro nás zahrádkáře začíná nový rok právě 

nyní, konečně skončí vysedávání u televize, uklízení skříní a 

luštění křížovek. První jarní práce překvapivě prověří naše 

zatuhlé svaly po zimním lenošení a pěkně bolí, ale druhý 

den se stejně budeme vrtat v záhoně. Akorát by nemuselo 

tolik foukat, což poslední měsíc zaměstnává především 

hasiče a nás nenechá vyspat stejně jako vyprávění 

kocourů. Ale psaním vám to jaro na zahrádce moc 

nepřiblížím, a tak konec slov a hurá za pupeny, poupaty a 

prvními včelkami, vydejte se do parku a také tam  
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třeba něco jarního vyfoťte, nebo nakreslete a podělte se s ostatními, tak jako se dělím já se 

svými kytičkami na zahrádce.                      

                                                                                                 Vaše Míša Petržílková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       JE NÁM SPOLU HEZKY… 

                          …. aneb drobné maličkosti nekonečných vzpomínek 

Každé pondělí pracovnice stanice B mají pro své uživatele připravenou aktivitu.  

Většinou se scházíme na klubu. Hodně se věnujeme výrobě výzdoby dle aktuálního období. 

Uživatelé tím procvičují jemnou motoriku a hlavně s personálem zavzpomínají na mládí. 

Drobná maličkost dokáže připomenout neskutečný proud vzpomínek. Při rozmlouvání 

odbočujeme k jiným tématům a někdy se hodně divíme, kam až nás naše vzpomínky zanesly. 

 

Rovnodennost je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo 

k její ose. Rovnodennost nastane 21. března, za tři týdny už budeme mít oficiálně JARO. 
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Jednou z častých aktivit na našem oddělení je 

posezení u vzpomínkového kufru. Tuto aktivitu 

využíváme asi tři roky. Pravdou je, že personál ani 

nemusí předem připravit program. Uživatelé si ho 

vytváří sami. Starý kožený kufr obsahuje nejen 

drobnosti běžného používání, staré oblečení, 

bižuterii, staré časopisy, knihu výstřižků s vtipy 

hlavně z časopisu Dikobraz. Někdy zpestřím 

posezení i kvízy. Z domu donesu předměty, u 

kterých není ihned jasné, k čemu slouží. Takový 

bubínek na vyšívání s upevněním ke stolu, který 

moje čtyřiadevadesátiletá babička používala již za 

svobodna, zamotá nejednu hlavu. Probíráme 

domácí práce. V této souvislosti jsme si vyrobili 

z peří mašlovačky na pečení, které každý pamatuje 

u svých babiček a maminek. A sehnat v poslední 

době husí peří, mi dělá čím dál větší problém.  

Velký ohlas mají také staré bankovky. Ač většina už 

není v oběhu dlouhé roky, uživatelům připadá, že 

se používají stále. Během roku probíráme tradice a 

lidové zvyky. Připomeneme si na čerstvých 

rostlinách jejich názvy a využití. Velký ohlas a 

dlouhou diskuzi vyvolají knihy o našich památkách. 

Pohledy hradů a zámků procvičí paměť uživatelů 

nejen při jejich názvech, ale i na vzpomínky z jejich 

návštěv. Z kufru vytáhneme i obrázky zpěváků a 

pak většinou dojde i na zpívání.   

Při těchto setkáních mám pocit, že jsme jakoby 

rodina a je mezi námi atmosféra klidu, jistoty a 

pohody. Většinou se stává, že uživatelé posezení 

nechtějí ukončit a přejí si pokračovat. Pokaždé jim 

slíbím další povídání, což s radostí plním. 

 

S návratem do dětství, mládí, . . . . . . . . . a příště volné pokračování        Petra Polgárová 
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Únor je tradičním obdobím masopustu. Ten se slaví od 

„TŘÍ KRÁLŮ“ až do „POPELEČNÍ STŘEDY“, kdy naopak 

nastává doba půstu před Velikonocemi. Masopust je 

oslavou jídla a pití a vlastně znamená opustit „maso“. 

V čase masopustu se pořádají průvody masek, které 

jsou hlavním symbolem těchto oslav. Postavy 

v maskách chodí od domu k domu, zpívají, tančí a 

užívají si dobrého jídla i pití.  

Jsme moc rádi, že i my v našem domově se můžeme 

každým rokem účastnit masopustních slavností. I letos 

jsme na stanici C vytvořili do průvodu mnoho krásných 

masek, které vykouzlily úsměvy nejen na tvářích 

našich uživatelů, ale i zaměstnanců.  

Masopustní průvod obohatily jeptišky, včelky, paní 

doktorka, večernice, egyptská královna a další 

zajímavé masky. 

Věřím, že jsme si všichni společně masopust užili a již 

máme plné ruce práce s přípravami na nadcházející 

svátky jara – VELIKONOCE.  

Stanice C přeje všem krásné jarní dny bez mraků a plné sluníčka.  

                                                                                                           Katka Augustýnová                                                                                                       

 

Sněženky a bledule – poslové jara 
Paní zima předává vládu jaru prostřednictvím dvou kvítků, které se začínají objevovat ještě 

na sněhu a nekvetou příliš dlouho, ale na zahrádku je chodíme přímo tahat očima a užíváme 

si je i při procházkách v přírodě – vždyť nám přinášejí zvěst o jaru. 

Sněženkám i bledulím z čeledi amarylkovitých, se daří v především v místech hodně 

nasáklých vodou. Těch ovšem bývá na jarní zahrádce dost pod keři a stromy, kde se dlouho 

drží sníh, i trávníku kolem jezírka. Pokud si tyto dvě rostlinky pletete, pozorně si je 

prohlédněte. Zjistíte, že zatímco bledule má všechny okvětní plátky stejné, u sněženek tomu 

tak není, mají tři lístky vnitřní, které tvoří jakousi trubičku, a kolem nich tři lístky dlouhé. 

https://www.magazinzahrada.cz/cistota-vody-alfa-omega-prijemneho-koupani-228/
https://www.magazinzahrada.cz/nejkrasnejsi-okrasne-kere-pro-vasi-zahradu-216/
https://www.magazinzahrada.cz/zasadte-si-na-zahradu-strom-podle-data-narozeni-393/
https://www.magazinzahrada.cz/travnik-a-vertikutace-cili-prorezavani-travniku-41/
https://www.magazinzahrada.cz/planujeme-zahradni-jezirko-37/
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Sněženka jako první láska 

V květomluvě znamená: „Tys moje první láska. Tys mi 

blahou vzpomínkou.“ Sněženek je asi patnáct druhů, 

vyskytují se hlavně v Evropě a v oblasti Kavkazu. U nás 

najdeme jediného planě rostoucího zástupce – 

sněženku podsněžník neboli sněženku předjarní 

(Galanthus nivalis).  

Bledule jako věčná láska 

Od února do dubna můžete podle květomluvy vyjádřit darovanou bledulí „Moje láska je 

věčná“. Není to nádherné? S jarem se prostě probouzí nejhlubší city. 

Bledulí (Leucojum) je asi deset  druhů, u nás jsou ovšem doma jen dva – brzy rozkvétající  

bledule jarní (Leucojum vernum) a pozdější bledule letní.               

Chráněná jedovatá i léčivá krása 

V cibulkách obou těchto bylin jsou obsažené alkaloidy, 

takže jde o jedovaté rostliny. Otrava se projevuje 

zvracením, průjmy ale také nadměrným sliněním. 

Organismus je pak značně oslaben. Alkaloid 

galathamin se používá ve farmaceutickém průmyslu 

pro léčbu degenerativních poruch centrálního 

nervového systému, další alkaloidy pomáhají při léčbě 

obrny a zánětu nervů.  

Bledule i sněženka jsou chráněny zákonem ČR, kde se 

řadí mezi ohrožené druhy, protože ubývá vhodných lokalit pro jejich výskyt. Ve volné přírodě 

se nesmí trhat a přemísťovat na soukromé zahrady. 

                                                                                                Jana Novotná 

Myslíte si, že už je ten správný čas na založení bylinkové zahrádky? Určitě ano, protože jaro 

je tady „co by dup“. Na takovou zahrádku nepotřebujeme mít pozemek se záhony. Je to 

vlastně jednoduché – stačí nám truhlík na okno. 

 

https://www.magazinzahrada.cz/rododendrony-nadherne-kvetiny-luxusnich-zahrad-153/
https://www.magazinzahrada.cz/jedovate-rostliny-v-okrasnych-zahradach-551/
https://www.magazinzahrada.cz/zenova-zahrada-misto-pro-vasi-relaxaci-376/
https://www.obrazky.cz/?q=sn%C4%9B%C5%BE%C4%9Bnky+a+a+bledule&url=https://cdn.myshoptet.com/usr/www.narcisy.cz/user/shop/big/1713_bledule-leucojum-vernum-1.jpg?5b60629c&imageId=33506a6d2974cac8&data=lgLEEIjhtrlQdbH20hjsq9--z-7EMJL5MGJ_qVtv86hCdzgkw1_B5v43z2Y9GTV3J61H6i3T7wjTr3XIpnjJFXVYD-EiNM5eSZCmxALzi5PEAjCNxAJwRcQCGJs%3D
https://www.obrazky.cz/?q=sn%C4%9B%C5%BE%C4%9Bnky+a+a+bledule&url=https://beautiful-insanity.org/wp-content/uploads/2018/09/leucojum-aestivum-flower-awesome-galanthus-nivalis-snowdrops-bucaneve-of-leucojum-aestivum-flower.jpg&imageId=eecd1d89d0c2a643&data=lgLEEA2RyEB-hXdcuihLdb5PZkvEMNAeQSvrpPXxAURdyphr7k6sWf6DiIMXyFteL_qrLoxQgZdBvl-aWpdAAQYQ7j9n585eSZCmxAKVjZPEAjCNxAKZIsQCNlQ%3D
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Čerstvě utržené bylinky mají totiž nejenom pozitivní vliv na naše zdraví, ale také na  

psychickou pohodu. Bylinky mají široké využití, používají se jako koření při vaření a pečení, 

jako přísada do salátů, do nápojů nebo pro přípravu léčivých čajů, jsou vhodné do koupelí. 

V truhlíku tak máme od jara do podzimu k dispozici zásobu čerstvých zdraví 

prospěšných bylinek. A které jsou nejpoužívanější ? 

Nejoblíbenější je petržel - dá se využít při léčbě infekce močových cest, při poruchách trávení, 

zácpě nebo nadýmání, snižuje hladinu krevního cukru, pomáhá při astmatu i při vysokém 

krevním tlaku. 

Kdo si dovede představit bramboračku nebo gulášek bez majoránky? A víte, že majoránka 

má antivirové a antibakteriální účinky? Navíc zmírňuje bolesti hlavy, uklidňuje žaludek, 

působí proti nevolnosti, odstraňuje plynatost, posiluje srdce, snižuje krevní tlak.  

Další oblíbenou bylinkou je máta – pomáhá při bolestech břicha, zvracení, při pálení žáhy, při 

střevních obtížích, pozitivně působí při bolestech hlavy, osvěží dech.  

V poslední době je pro svoje léčivé účinky stále více oblíbená bazalka. Používá se při 

nechutenství, při nevolnosti, 

nadýmání, při bolestech hlavy, nebo 

ledvinových kamenech. Účinkuje 

také proti kašli. 

Šalvěj má protizánětlivé účinky, 

zejména při zánětech v dutině ústní. 

Pomáhá na pálení žáhy, při 

nadměrném pocení, nebo při 

depresích. 

Rozmarýn je výborným prostředkem 

proti bolestem hlavy, při nachlazení, 

zlepšuje trávení, používá se při léčbě 

dny a revmatismu, pomáhá při 

bolestech svalů. 

A co meduňka? Ta je dobrá zejména do nápojů. Léčí nespavost, bušení srdce, problémy 

s trávením, pomáhá při bolestech hlavy. 

Pokud máme na zahrádce na bylinky trochu víc místa, určitě v kuchyni využijeme i libeček, 

majoránku, kopr, anýz, fenykl, koriandr, medvědí česnek a další. Na léčivé čaje je zase vhodná 

divizna, heřmánek, podběl, šípek, kopřiva, hluchavka nebo maliník.  

Na podzim můžeme nať ostříhat a zamrazit, usušit nebo naložit do oleje. Tím získáme 

zásobárnu zdraví na celý rok.                                                Jiřina Dittrichová 
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Informace z aktivizačního úseku 
 Olympiáda v Praze Ládví 

Sportovní olympiáda se konala 14. února 

2020 v klubu plážového volejbalu v Praze 

Ládví. Konkurence byla velká a naše 

družstvo obsadilo 5. místo. Nejtěžším 

protivníkem byl písek, na kterém se konaly 

všechny sportovní disciplíny. Byl to golf, 

šipky, střelba z luku, pétanque a košíková. 

Protože jsme v tomto prostředí byli už po 

několikáté, tak jsme to zvládli. Důležité je, 

že jsme se zúčastnili a příště může jet 

kdokoli s námi.  

Vystoupení Martina Krulicha 

Hudebník Martin Krulich u nás vystupoval již 

po několikáté. Je členem skupiny „Živá huba“ 

a vášnivým fotografem. 4. února 2020 si pro 

nás připravil nejen písničky, ale také 

překvapení. Na závěr vystoupení, všechny učil, 

jak se skládá pejsek z barevných balónků 

Někomu se z balónku podařil jezevčík, někdo 

vymodeloval dogu a byla u toho báječná 

zábava. Všichni si odnášeli nejen pejska vlastní 

výroby, ale také časopis plný dobrých rad pro 

starší generaci.  

 

Pozvánka na soutěž Malešický mozek 

Chtěla bych vás pozvat do Prahy do Malešic, kde každý rok v rámci týdne „Trénování 

paměti“, pořádají soutěž pro seniory s názvem Malešický mozek. Kdo byste se chtěl 

zúčastnit této soutěže, hlaste se prosím na aktivitách. Je to soutěž, kde vyhrává každý, 

právě tím, že se zúčastní.  

             Veronika Ludvíčková 
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Když se řekne MASOPUST 

Tradiční pojetí 

masopustu většina zná. 

V podstatě jde o oslavy a 

i takovou oslavu jsme 

měli u nás na zámku. 20. 

února se uskutečnil 

Zámecký masopust, na 

kterém nechyběly 

koblihy, čaj ovoněný 

rumem a muzika, o 

kterou se postaral 

Standa Mrázek se svou 

harmonikou. K vidění 

bylo nepřeberné množství masek a 

nápadů, jež nám vykouzlily nejedenkrát 

úsměv na rtech.  Téměř všichni si dali 

velkou práci, aby zabodovali v soutěži o 

nejlepší masku. V porotě zasedla Sněhurka 

a sedm trpaslíků, kteří pečlivě vybírali. Měli 

to skutečně těžké. Ženich, nevěsta, čert, 

Mikuláš, anděl, mladá žena v očekávání, 

pokojská, včela, batolata, Křemílek a 

Vochomůrka, strom života, květinka 

v rozpuku, pilot, pieroti, kočička, jeptišky, 

doktorka, čarodějnice, mouchy se svou 

nadílkou a mnoho dalších. O občerstvení se 

postarali Tři mušketýři pod dohledem 

policie České republiky a vepřo, knedlo, 

zelo. Naše pohádková porota vybrala 

z každého oddělení jednu masku. Za stanici 

A vyhrál Ženich Marián a nevěsta Boženka 

v podání p. Šaldové, p. Toužilové. Za stanici 

B Pierot v podání p. Novákové. Za stanici C 

Strom života v podání p. Sýkorové. Za stanici D batolata 

Hanďulka a Janďulka v podání p. Ketnerové a p. Novotné. 

Za stanici E Mladá paní v očekávání v podání p. Matějoviče.  
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Nemohla chybět ani zvláštní cena pro mouchy, které byly skutečně dokonalé, v podání p. 

Janečkové, p. Bartoníčkové a p. Hlaváčkové. Pokud jsem zapomněla na nějakou masku, tak 

mě omluvte. Bylo toho tolik a všechno bylo tak nádherné. Chci moc ppoděkovat všem 

sestřičkám, které si daly tu práci a pomohly vám s kostýmy, protože to není zrovna lehký 

úkol. Stálo to všechno za to a já se velmi těším na další rok, co originálního zase uvidíme. 

                                                                                           Veronika Vodičková 

Chceme vás všechny srdečně pozvat opět do našich dílen. Čas od času uděláme tento zvláštní 

den v dílnách, kdy si můžete přijít vyzkoušet, co to vlastně obnáší. Protože jsou zde noví 

uživatelé, chceme jim umožnit, aby se nezávazně přišli podívat a vyzkoušet si třeba pletení 

košíčků, motání ruliček, ubrouskovou techniku, natírání drobností z keramiky, modelování 

z hlíny, odlévání, glazování. Rádi vás s Haničkou v dílnách uvidíme. Tato akce se koná 1. 

dubna od 8:30 do 11:00. 

                                                                                                       Veronika a Hanka 

KAVÁRNIČKA 
 
Zvykli jsme si během zimního období dvě úterní odpoledne v měsíci společně posedět v 

zámecké besedě u šálku kávy.  Na setkání vždy dvojice děvčat z aktivizačního úseku připravuje 

různé hry, soutěže, poznávací kvízy, abychom se nejen pobavili, ale vyzkoušeli si i naše 

dovednosti a vědomosti. V úterý 11. února jsme se zaměřili na zeměpis naší republiky.  

Připomněli jsme si země, s nimiž naše republika sousedí, osvěžili jsme si jména našich pohoří 

a vrchovin a pak už jsme se 

věnovali místopisu. Na slepé 

mapě jsme se snažili určit 

polohu větších měst a 

připomněli si i čím jsou tato 

města typická a známá. Byli 

jste pohotoví a všichni se do 

hry aktivně zapojili, musíme 

ocenit vaše znalosti i bystrost. 

Už se na vás v kavárničce zase 

moc těšíme!   

             Alena Tučková,  

        Veronika Vodičková 
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Pozvánka na Velikonoční jarmark 

Již 8. Velikonoční jarmark pro vás připravujeme na 

čtvrtek 26. března od 13 do 15 hodin a v pátek 27. 

března od 8.30 do 10 hodin v Rytířském sále. Těšit se 

můžete na spoustu velikonočních vajíček od malých 

slepičích přes husí až po velká pštrosí, zdobená různými 

technikami. 

Chybět nebudou ani velikonoční košíčky a hnízda, 

kuřátka, králíčci, nově pokladničky z keramiky, aroma 

lampičky a další výrobky z našich dílen. 

Děkujeme vám, uživatelům, za přízeň a práci v našich 

dílnách. 

                        Hana Zítová, Verča Vodičková 

 

Ve středu 12.2. jsme si zpříjemnili odpoledne návštěvou cukrárny Levandule a poté jsme šli 

do židovského dvojdomku, kde byla výstava obrazů pana Ladislava Vlacha.  

Obdivovali jsme jeho kreslené portréty tváří známých umělců a nejen těch. Malíř vystavil i 

portréty rodiny a přátel a také několik krajinek a zátiší. 

                                                                                                        Jarka Baliharová 

Zimní hry 

Poslední únorový týden jsme si pro vás připravili Zimní hry. Proto i disciplíny se týkaly zimních 

sportů. Měli jsme tři soutěže: biatlon, 

přesněji střelba z kuše, lední hokej a 

foukání do sněhové kuličky. Všichni, 

kdo se zúčastnili, obdrželi pamětní list, 

sladkost a především dobrý pocit, že 

jste si po dlouhé zimě mohli 

v prostorách zámku společně 

zasportovat, pobavit a udělat něco pro 

svoje zdraví. Není důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se. 

                    Lenka Pumerová 
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… a na co se můžete těšit? 

Čtvrtek 5.3. – slavíme MDŽ v Rytířském sále od 14,30 hod. 

Úterý 10.3. – schůze uživatelů od 9,30 hod. v jídelně 

Úterý 10., 24.3. – Naše kavárna v besedě od 13,30 hod. 

Středa 11.3.  – jdeme na výstavu do Židovského dvojdomku  

Čtrvtek 12.3. – Loutkové divadlo v Rytířském sále od 13,30 hod. 

Čtvrtek 19.3. - soutěž v Praze – Malešický mozek 

Čtvrtek 26.3. – Velikonoční jarmark v Rytířském sále od 13 hod. 

 

Čtení na pokračování   Domácí mazlíčci 

Chtěla bych vyprávět jen jeden příběh za všechny. 

Jezdím dělat pedikúru jedněm starším manželům – k paní Marii a panu Láďovi – v blízké 

vesnici. 

Jejich vztah ke zvířatům je přímo ukázkový a příkladný. 

Nejenže se starají celou zimu o srnčí zvěř, aby v tuhých zimách nepošla hlady – řeknete, že to 

by měl dělat každý myslivec a na to tedy není nic zvláštního. Dobrá, to je pravda, ale já jsem 

zapomněla napsat, že oběma manželům se už rychle blíží osmdesátka a mají svých 

zdravotních trablů až až.  

Dále krmí ryby v místním chovném rybníku. Napadlo mě, jestli skutečně není ve vesnici nikdo 

mladší, kdo by tuto práci mohl dělat – už jen tahání plných pytlů vyžaduje značnou dávku 

námahy. 

Když přijedu v zimě, jejich podomácku vyrobené krmítko je obsypáno všemi druhy ptáků, 

které se třeba k našemu domu vůbec nepřiblíží, natož aby zobaly z krmítka. Paní mi říkala, 

kolik už ptačího zobu za poslední zimu koupili ptáčkům, protože letos byla zima hodně 

dlouhá. Srovnala jsem to s naším krmením a u manželů B. to bylo několikanásobně více. 

I paní Marie krmí i několik cizích koček a trochu se obává, až jí tam ty kočky vysypou i svá 

mláďata. 
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Samozřejmě měli také pejska. 

Jednou jsem k nim ale přijela a oni byli smutní, že jim toho starého přejelo auto. Říkali, že už 

ani žádného jiného psa nechtějí, že se s ním potom velmi těžko loučí.  

Přesto při mé další návštěvě mi běžel v ústrety pes a velice na mě štěkal. Zjistila jsem, že ten 

pejsek je také střední knírač jako náš, ale na rozdíl od našeho, který je rezavý, byl tento knírač 

černý. Kupodivu i jemu dali v útulku jméno Ben. 

Uhranul mi svým pohledem, který byl nádherný – jak říkal pan B.: „Ten má hezký podívání, 

viď?“ 

Ten pohled nebyl jen krásný, ale byl plný porozumění, když na něho člověk mluvil, snad i plný 

očekávání… 

Já mám psy ráda, ale tenhle mi přirostl k srdci obzvlášť.  

O to víc mě ranilo, když jsem tam zase jednou přijela a pejsek mě 

nevítal… 

„Kde máte Bena?“ ptám se.  

„Pojď se podívat.“ 

Šla jsem za paní do kuchyně, kde ležel pejsek na lavici na dece, vůbec se nehýbal a měl strašně 

smutné oči, že by se srdce ustrnulo… 

„Co se mu stalo? Přejelo ho auto?“ 

Paní říkala, že ne, že se ráno probral a nepostavil se na zadní nohy, které necítí, uniká mu moč 

i stolice, je zkrátka ochrnutý. Nechce jíst ani pít. 

Zvěrolékař řekl, že se to někdy stává a nabídl jim usmrcující injekci. 

Manželé ale řekli, že se pokusí kurýrovat ho sami. 

Pokračování příště. 

U NÁS DOMA 
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