U NÁS
červenec– září 2021

„Starý člověk musí vědět, že ho máme rádi“. Seneca
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A něco hezkého na závěr
Povídání pro Vás připravili: vedoucí pracoviště Cermanová, která s p. Hrodkovou
sepsala vzpomínky z mládí a zároveň pro Vás připravila zajímavý kvíz, čarodějnické
shrnutí provedla aktivizační pracovnice Šindelářová, o vitamíny se zajímala vrchní
sestra Knapová, výjimečné osobnosti si pro Vás vybral sanitář Sicilský, vtipem
pobavil sanitář Pšenička, aktivizační pracovnice Krejčová opět zahradničila s p.
Šebestovou…a vše dohromady s malými přídavky poskládala staniční sestra Šmídová.

Všem Vám přejeme krásné léto 😊
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Milí čtenáři,
Tři měsíce jsou pryč a je tu letní vydání časopisu. Těší nás, že s postupným
rozvolňováním můžete více užívat návštěv svých příbuzných, pobývat častěji mimo
areál ať už výletem na zmrzlinu nebo jen obyčejnou procházkou v okolí. A jako každý
rok i letos pro vás máme připravenou letní zahradní slavnost, která vás formou soutěží
pobaví i poučí a kdy si při hudbě budete moci zazpívat a zatancovat. Těšit se můžete
na 20. červenec. Samozřejmostí je občerstvení z grilu a jiné dobroty😊

Společenské okénko
Vítáme „U nás“: p. Kubíčkovou, p. Kadavou, p. Kučerovou, p. Sedláčkovou, p.
Prokopovou, p. Lattovou, p. Šteincovou, manžele Hovorkovi, p. Kosikovou, p.
Noskovou, p. Pavlovou, p. Pabiškovou, p. Hamana, p. Vávrovou, p. Štefana, p. Čivrnou,
p.Hajma, p. Burdysovou, p. Knapovou, p. Chuchlíkovou.
Naším přáním je Vaše spokojenost v novém domově

Narozeniny oslaví
červenec: p. Jelšovská, p. Lattová, p. Štěpánková, p. Zeman, p. Knapová
srpen: p. Mercová, p. Vávrová
září: p. Hovorka, p. Haman, p. Míčová, p. Kadavá
Všechno nejlepší.
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Proč slavíme svátek Cyrila a
Metoděje?
Jazyk a písmo je důležitou součástí kultury, i proto si 5. července připomínáme státním svátkem odkaz Cyrila a Metoděje.
V druhé polovině 9. století vzniká
ve střední Evropě první stabilní
knížectví západních Slovanů, vládcem knížectví nazývané historicky Velkomoravská
říše nebo také Velká Morava je kníže Rastislav. V žádosti byzantskému císaři Michaelu
III. píše Rastislav o vyslání duchovních, kteří by šířili křesťanství ve slovanské řeči.
Knížecí žádosti bylo vyhověno, a tak roku 863 přicházejí na Velkou Moravu bratři ze
Soluně, Cyril a Metoděj.
Jejich úkolem je šířit křesťanství a vzdělanost mezi lidem. Cyril nebo také zvaný
Konstantin, vytvořil za tímto účelem hlaholici, nové písmo, pomocí kterého s bratrem
přeložili do staroslověnského jazyka liturgické texty, klíčové části Bible, Zákon sudnyj
ljudem, což byl soubor právních norem a veršované skladby Proglas.
Písmo hlaholice se používalo na Velké Moravě ještě v 11. století, nejdéle se však
udrželo v Chorvatsku, kde následně přijali latinu. Později v Bulharsku vzniká cyrilice,
která byla praktičtější i jednodušší a prosadila se u řady spisovných jazyků.
Roku 1980 prohlásil papež oba bratry za patrony Evropy. Jazyk a písmo je důležitou
součástí kultury, i proto si 5. července připomínáme státním svátkem odkaz Cyrila a
Metoděje.
Další významné dny
Světový den polibku 6. 7.
"Světový den polibku připadá na stejný den jako Mezinárodní den objetí a zároveň je
druhý v pořadí po sv. Valentýnu svátkem pro zamilované. Polibek je pro nás zdravotně
""důležitý"", neboť napomáhá ke snížení stresu, říká se, že při líbání se dokonce spalují
kalorie, snižuje vysoký krevní tlak, a navíc je velice příjemné. "
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Den suchého zipu 2. 8.
Jeden z nejvýznamnějších objevů tohoto století s užitnou hodnotou pro širokou
veřejnost – to je suchý zip. Vynalezl jej George de Mestral roku 1941 a to díky svému
čtyřnohému mazlíčkovi. Když se s ním při procházce se prodírali křovím po příchodu
domů, byl jeho pes celý obalený semínky s háčky z rostlin. Fascinován silou, jakou to
na srsti psa drželo, si vzal jedno semínko pod mikroskop, na základě toho zjistil, že
jsou na semenu malé háčky a začal experimentovat a vymýšlet, jak to použít.
Den leváků 13. 8.
Den leváků se slaví po celém světě, obvykle se konají různé hry pro leváky a vyzkoušet
si je mohou i praváci, avšak s nástroji pro levoruké. Důvodem je zvýšení zaměření
pozornosti na leváky a na problémy, se kterými se každodenně potýkají. Protože
většina nástrojů, přístrojů, nářadí a ostatních věcí se vyrábí stále jen pro praváky.
Klasickým příkladem je například otvírák konzerv.
Den otevřených dveří památek v ČR 7. 9.
Jak již z názvu – dne otevřených dveří památek v ČR vyplývá, jsou v celé České
republice zpřístupněny památky neboli dědictví českého národa zcela zdarma
Mezinárodní den kulturního dialogu 26. 9.
Komunikace mezi většinou a menšinou či mezi menšinami navzájem je velmi
podstatná a všechny zúčastněné může obohatit. Právě na tento den připadá
Mezinárodní den kulturního dialogu a k této příležitosti se pořádají různé akce po
celém světě. Záštitu nad těmito akcemi mají různé organizace nebo dokonce i
Ministerstva zahraničí.
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Nabízíme

malý

návrat

do

minulosti.

Zavzpomínejte s námi na dobu minulou,
třeba Vám připomene nějakou vzpomínku z
Vašeho života.
Vzpomíná paní Stanislava Hrodková:
„Narodila jsem se v Lomnici nad Popelkou.
Tatínek pocházel ze Šumavy, v Lomnici
pracoval jako kočí v lomu a tam se seznámil s maminkou.
Bydleli jsme na takové samotě, kde byly jenom tři baráky. Ti, co bydleli nad námi, byli
chudý a měli asi pět dětí. Pod námi bydlel Němec, který tam žil odjakživa. Byl věčně
hladový, a tak mu maminka každou chvíli něco dala – kousek chleba, vdolek, … On jí
za to třeba nakopal brambory.
Byli jsme čtyři sourozenci – starší sestra Vlasta, potom já, mladší Olda a nejmladší
Standa.
Vlasta byla trochu zlobivější, odmlouvala mamince, a když to tatínek slyšel, tak byla
bita.
Olda měl rád psy. Každou chvíli přišel domů s nějakým psem a maminka se potom na
něj zlobila. On, jak šel a nějakého psa potkal, tak mu vždycky něco dal a ten pes pak
za ním šel až domů.
A nejmladší Standa byl takový bojácný. Asi to bylo tím, že byl nejmladší a nejmenší.
Já jsem se jako malá měla moc dobře. Měla jsem bohatou kmotru (vlastnila pilu, kde
tatínek pracoval), která mě měla moc ráda. Ona měla už dva velké syny, a kdyby to šlo,
tak by si mě vzala za vlastní. To ale rodiče nedovolili, tak jsem tam jezdila často na
celé víkendy. Ona mě ke každému svátku i k narozeninám dala pěkný dárek. Jednou to
byly šatičky, pak zas botičky, k narozeninám dort, … No měla jsem se dobře. Pamatuju
se, jak mi jednou zaplatila holiče. Nechala jsem si udělat trvalou, ale vypadala jsem
jako blázen. Tatínek, když mě viděl, tak se lekl, a tak jsem to rychle omyla a aspoň
trochu narovnala. Pak jsem ke kmotře pár dnů nešla, aby neviděla, jak to dopadlo.
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U baráku jsme chovali kozy. Hodně jsme pili kozí mlíko. Někdo ho nemá rád, ale
maminka nám do něj vždycky dala kostku cukru, aby bylo lahodnější. Když jsme za
války zabili kozu, tak jsme to nehlásili, aby nás nezavřeli.
V baráčku jsme neměli ani elektriku ani vodovod. Svítili jsme petrolejkami. Když jsme
se měli koupat, maminka ohřála vodu ve dvou velkých hrncích na plotně, pak se to
přelilo do plechový vany. Nakonec nás maminka opláchla čistou vodou z kropicí konve.
První šel vždycky ten nejčistší a ten nejšpinavější šek nakonec.
Do školy jsem chodila u nás v Lomnici. Měli jsme moc hodnou slečnu učitelku. Sama
děti neměla a k nám se chovala jako k vlastním. Vždycky, když byla svačina, tak tu
svoji rozdělila na dvě půlky a zavolala si dvě děti ze sirotčince, kterým ji dala. Jindy si
zase přinesla jablíčko, rozkrojila ho na čtyři díly a ty kousky pak dala těm nejhodnějším.
Do školy jsme chodili společně Češi i Němci. Německé děti většinou dobře mluvily
česky, protože tam žily od narození. My jsme se ve škole museli učit němčinu, ale
nechtěli jsme a říkali jsme ošklivé básničky. Já jsem dostala do školy krásnou koženou
aktovku na záda, měla dvě kapsy. Třeba na svačinu a na cvičky. Penál jsem měla nejdřív
dřevěný. To byl rachot, když jsem běžela, ta aktovka se natřásala. Pak mi kmotra
přidala peníze a naši mi koupili pěkný koženkový penál se zipem. Psalo se perem, měli
jsme sklápěcí sedačky u lavice a na každé lavici byl kalamář a drážka pro pero. Když
někdo dostal čtyřku nebo pětku, tak to se v sešitě pěkně vyjímalo, paní učitelka to psala
červenou a když jsme dostali jedničku, tak ji vždycky dala hezky do kroužku. Mně ve
škole moc nešlo zpívání, ale moc ráda jsem recitovala. Vzpomínám, že jsem měla ráda
„Znám křišťálovou studánku“. To mě vždycky paní učitelka postavila na stupínek a
já recitovala. Mě měla paní učitelka ráda, byla jsem zodpovědná a tak, vždycky když
musela na chvíli odejít, mě postavila na stupínek a já dávala pozor, aby bylo ticho a
klid ve třídě. Ráda jsem povídala a vyprávěla, tak jsem jim třeba něco vyprávěla, aby
byli potichu a oni poslouchali. Měli jsme i učitele, který používal rákosku, když někdo
zlobil.
Jako děti jsme nosili oblečení i boty jeden po druhým, holčičky kalhoty nenosily ani v
zimě. Ale já jsem dostala od kmotry dlouhý kalhoty a děti se mě smály, že jsou moc
široký. Tak jsme museli zúžit nohavice. Nosily jsme sukýnky a v zimě punčocháče.
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Hlavně přes zimu jsme byli furt mokrý, nohy zmrzlý a tak, když jsme přišli domů,
maminka už měla připravený lavor s teplou vodou, abychom si ohřáli nohy.
V zimě jsme hodně lítali venku, jezdili jsme na sáňkách a já měla i zděděný lyže. Ale
kluci mi vždycky jednu lyži sebrali a jezdili na ní dva najednou.
V létě holčičky hodně jezdily s kočárkem a hrály si s panenkami. Já jsem dostala
krásnou velkou mrkačku od kmotry. Ráda jsem šila, pletla, ale hlavně háčkovala, a tak
jsem si panenku oblíkala sama. Uháčkovala jsem i krátké záclonky do oken. Kluci v
létě často jezdili na kole. Brali ho tátovi, a tak bylo věčně rozbitý.
My jsme se měli celkem dobře i za války. Rodiče doma dokonce schovávali i ruské
zajatce nebo partyzány na půdě. To bylo tenkrát hodně nebezpečné, za to hrozil trest
smrti pro celou rodinu. Ty zajatci utekli z vlaku, jeli z koncentráku. My jsme bydleli
kousek od trati. Partyzánům jsem do lesa nosila něco k jídlu. Dala jsem třeba na pařez
chleba a k tomu hrnec mlíka. Pořád měli hlad, maminka jim posílala i vdolky s mákem
a třeba čtyřlitrovou butylku mlíka. Rozuměla jsem i těm ruským zajatcům, protože už
trochu mluvili česky – byli v zajetí s Čechy. Když jsem jim něco nesla, musela jsem
zlikvidovat každý obal, každý papír, aby po tom nezůstaly žádný stopy. Bylo by to
nebezpečný.
Pomalu každý den jsme běhali na kopec Tábor, který jsme měli hned za barákem. Když
jeli poťaři, stavovali se po cestě nahoru u nás a vždycky si tam v zahradě něco schovali,
o co se báli, aby jim to lidi neukradli. Nás pak třeba nechali svézt zadarmo. Když už
jsem byla větší, tak mě chtěli vzít s sebou, protože jsem uměla dobře mluvit.
V Lomnici na náměstí prodávali vyhlášený lomnický suchary. Nahoře na náměstí byl
Josef Jína a naproti na druhý straně měl cukrárnu jiný Jína a ti si konkurovali. My jako
děti jsme si chodili kupovat do kornoutu za padesátník nebo za korunu odřezky sucharů.
Po válce jsem se s našima přestěhovala do Lánova, tam jsme měli větší hospodářství.
K tomu byly dva páry koní, to měl radost tatínek, protože byl vyučený kočí, krávy,
kozy, prasata, slepice, ….
Já jsem ve Vrchlabí měla tři roky zemědělskou výuku“.
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A společně s paní Hrodkovou si můžeme připomenout básničku: Znám křišťálovou
studánku, kterou napsal Josef Václav Sládek
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
a nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

Pálení čarodějnic „U nás“ v domově.
Naše dnešní „čarodějnice“ jsou pozůstatkem
prastarého keltského svátku beltine a zároveň
ozvukem pozdější tzv. Valpuržiny nebo
Filipojakubské noci… Je to lidový zvyk spojený s
pálením ohňů a vírou v čarodějnice, odehrávající se
v noci ze 30. dubna na 1. května. Lidé věřili, že tuto
noc se síly zla = čarodějnice slétají na čarodějnický
sabat. Ohně na vyvýšených místech byly původně
zapalovány na ochranu proti nim. Lidé chránili svá
obydlí a dobytek. Před uhranutím čarodějnicemi se
venkované bránili také rozmanitými praktikami
např.
•
Obydlí kropili svěcenou vodou
•
Před vrata zapichovali pruty a pichlavé trní na
poranění čarodějnice
•
Pod drn dávali vejce
•
Kolem domu zapichovali vidle
Popel z těchto ohňů měl magické účinky – zvyšoval úrodnost půdy i plodnost dobytka.
Mladí měli ve zvyku skákat přes oheň, který byl jako očistný rituál a měl zajistit mládí
a plodnost.
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A jak to probíhalo „U nás“?
Dne 30. 4. k nám přiletěla čarodějnice z DDM Pelíšek z Vrchlabí, kam bychom také
chtěli velice poděkovat. Vše začalo okolo 10. hodiny, kdy jsme se všichni slétli ven,
abychom se podívali na čarodějnici, která navštívila naši zahradu. Také tu mezi klienty
poletovaly 3 místní čarodějnice, které jste určitě všichni poznali, ale naštěstí nás
neupálily. Když začala naše čarodějnice hořet, pověděli jsme si o historii a vzniku této
tradice. Pak už jsme jen tiše pozorovali praskající oheň. Nakonec jsme se všichni
rozutekli do naší rozkvetlé zahrady, kde jsme trávili zbytek dopoledne.
Všem děkuji za pomoc a účast 😊
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Zdravý koutek v „Domově“
Úroda ze skleníku
Jak se již zmínilo v minulém dílu, na naší krásné a prostorné zahradě, stojí i poměrně
veliký skleník. Po jarní výsadbě, o kterou se postarala jedna z našich klientek (p.
Šebestová) společně s aktivizační pracovnicí Hankou, začínáme sklízet první úrodu.
Ze začátku z důvodu dlouho nepřicházejícího jara, se bylinkám (petržel), květinám
(ostálky) a zelenině moc nedařilo. Nicméně se počasí umoudřilo, a i ve skleníku se
začalo dařit. V květnu se osadily truhlíky maceškami a afrikány, za skleníkem pak
můžeme najít keříky měsíčnic, mochyň a studentské karafiáty, které v tuhle chvíli zdobí
stoly v jídelně. Proběhla i první sklizeň kopru a salátu, kterou jste již mohli ochutnat
při obědě. Doufejme, že se nám bude dařit i nadále a budeme si moci pochutnat na
jahodách, rajčátkách a jiné zelenině.

Autor: Šebestová Anna, Krejčová Aneta
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CO SI MYSLÍ ZVÍŘATA
KAPR – copak asi dostanu k Vánocům?
DATEL

– mám dobré vychování, než vejdu, vždycky

zaťukám.

SOVA – mě nikdo nemůže napálit. Já už jsem pálená.
STONOŽKA – jsem ráda, že se nemusím obouvat.
PTÁK – hlavně, abych nikomu nenaletěl.
ZAJÍC – když je nejhůř vezmu do zaječích.

CO ŘÍKAJÍ
KOMÍN – já bych kouření nezakazoval.
VAJÍČKO – svět je hrozně šišatý
JEHLA – nestrkejte mi do ouška nit, já pak nic
neslyším.
HODINKY – my jsme si zpočátku vykaly, ale teď si
tikáme.
NOTA – nesnáším faleš.
MRKEV – jen mi nepovídejte o lásce, já se hrozně červenám.
SNĚHULÁK – proč se nemám těšit na léto?
ZVON – radši mi nic neříkejte, všechno vyzvoním.
ŽIDLE – na mě si každou chvíli někdo zasedne.
KALHOTY – mohly bychom hrát hokej, když máme dva puky?
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Letní slavnost
Letos se stejně jako každý rok těšíme na naši
pravidelnou
společně

letní

slavnost.

„navštívíme

naši

Tentokrát
stověžatou

matičku Prahu“. Proto si něco z Prahy
můžeme alespoň připomenout v našem
kvízu.
U každé odpovědi je písmeno. Když si zapíšete to správné, dozvíte se něco, co Vás
potěší.
➢ V prostorách Pražského hradu najdete:
K Stříbrnou uličku
P Zlatou uličku
O Diamantovou uličku
➢ Který pražský kostel se pyšní líbeznou zvonkohrou?
I Chrám svatého Víta
Z Chrám svatého Mikuláše
R Loreta
➢ Na Staroměstském náměstí v Praze je socha:
A Jana Husa
P Jana Žižky
E Jana Amose Komenského
➢ Kde je pražská ZOO?
G v Karlíně
J v Ďáblicích
H v Tróji
➢ Který most vede k Národnímu divadlu?
H Jiráskův most
U most Legií
S Mánesův most
➢ Kde je největší pražské letiště?
Z v Ruzyni
J v Hloubětíně
N v Bohnicích
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➢ Letní sídlo českého prezidenta je:
D na Karlštejně
Z na Křivoklátě
N v Lánech
➢ Kde můžete v Praze slyšet zpívající fontánu?
Á v Královské zahradě
Z v Petřínských sadech
R ve Valdštejnské zahradě
➢ V které části Prahy je televizní věž?
F na Petříně
M na Žižkově
U na Bílé Hoře
➢ Jak se jmenuje část Vyšehradského hřbitova s hroby významných osobností
českého národa?
A Slavotín
Z Slavětín
D Slavín
➢ Co nenajdeš na vrcholku Petřína?
S panorama Boj Pražanů se Švédy na Karlově
O dolní stanici lanovky
V bludiště
➢ Který most v Praze je nejstarší?
Ž Mánesův
J Čechův
B Karlův
➢ Kterou sochu významné osobnosti na koni v Praze nemáme?
U Jana Žižky
Ř T. G. Masaryka
I Svatého Václava
➢ Odkud skočil Horymír se Šemíkem?
E z Vyšehradu
G z Barrandova
T z Petřína
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A co napsali v tisku o zahradní slavnosti konané 26. 7. 1994?

Něco pro zasmání
😊 Šéf přijímá blondýnu do firmy na místo uklízečky a dává jí první úkol: Umyjte podlahu ve výtahu.
A to v tomhle patře nebo ve všech?
😊Na psychiatrii byl umístěn muž, který trpěl silnou představou, že je žížala. Po nějaké době byl
vyléčen a propuštěn. Ušel však jen pár kroků a s křikem běží zpět na kliniku: Pomoc, pomoc, tam
venku v parku je kos!!!
Lékař ho uklidňuje: Ale no tak, pane, vždyť přece víte, že už nejste žížala? No jo, ale ví to taky ten
kos?!?
😊Na stavbě spadl z lešení zedník. Všichni se k němu sbíhají, když v tom vykřikne vedoucí party:
Chlapi, honem mu vytáhněte ruce z kapes, ať to vypadá jako pracovní úraz!

😊V kavárně spolu sedí u stolu katolík, protestant, muslim a Žid, a probírají své obchodní záměry.
Katolík povídá: Jsem docela dost bohatý, chci koupit Citibank. Protestant: Já jsem taky solidně bohatý,
já koupím General Motors. Muslim: Já jsem pohádkově bohatý šejk, já koupím Microsoft.
Pak všichni pohlédnou na Žida, který nic neříká, jen se na ně po očku dívá a rozvážně si míchá kávu.
Pak odloží lžičku, narovná se a praví: Pánové, ale já nic z toho neprodávám.
😊 Povídá pasažér v letadle stevardovi: Nezdá se Vám, že letíme nějak příliš nízko?
Podle čeho tak usuzujete, pane?
Podívejte se na tu spoustu ryb za oknem.
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Foto okénko
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Medailonky
Oldřich Albín Nový se narodil 7. srpna 1899 v Praze. Známý je
zejména jako herec, ovšem působil rovněž jako režisér, skladatel,
dramaturg a zpěvák.
K herectví ho přivedlo jak maminčino předčítání pohádek, jež brzy
uměl z paměti, tak otec, který jako vrchní pražský hasič zaváděl do
jako houby po dešti rostoucích nových kin protipožární hlídky a
vždycky malého Oldříška bral s sebou. V neposlední řadě na jeho
lásce k divadlu má zásluhu i švihácký strýc z otcovi strany Miloš, sám
oblíbený a uznávaný herec, jenž ho zase brával do Národního divadla.
I když prošel řadou divadelních angažmá a vlastnil dokonce svoje Nové divadlo, do srdcí většiny lidí
se Oldřich Nový zapsal až svým účinkováním ve filmu.
Jeho legendární hobojový hlas plný sentimentu i sebeironie pronášející Nataše Gollové: „Zuzanko!“,
Adině Mandlové: „Zavřete oči, odcházím…“, a Lídě Baarové: „Dívko v modrém, buď
mou…“ zůstane navždy spjat s nestárnoucími konverzačními komediemi vzniknuvšími paradoxně za
doby nesvobody okupace.
Natočil mnoho filmů, největší filmové populárnosti, ale dosáhl snímkem Martina Friče z roku 1939
filmem Kristián. V tom roce následovaly ještě tři filmy – Dědečkem proti své vůli, Eva tropí hlouposti
a Dívka v modrém. Do konce války stihl ještě natočit deset dalších hudebních komedií. Poslední
filmová role před kamerami ho čekala ve veleúspěšném sitcomu Taková normální rodinka (1971),
kde ztvárnil účetního Jana Koníčka, šaramantního ženicha pro tetičku.
Oldřich Nový zemřel 15. března 1983

Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová) je významnou osobností
české kultury, ačkoliv většinu života prožila v Paříži. Patří mezi
nevýznamnější a nejsvobodnější tvůrčí osobnosti umělecké avantgardy
na počátku 20. století. Narodila se 21. září 1902 v Praze. V 16 letech
odešla z domova a živila se na Žižkově jako dělnice při výrobě mýdla. V
letech 1919-1922 studovala na Uměleckoprůmyslové škole dekorativní
malbu u prof. Emanuela Dítěte. Velmi významné se pro ni stalo
celoživotní přátelství s malířem, spisovatelem a fotografem Jindřichem
Štyrským. Seznámili se na ostrově Korčula v létě roku 1922 a jako
umělecká dvojice úzce spolupracovali. Společně se připojili k avantgardnímu sdružení mladé české
generace, k Uměleckému svazu Devětsil. Roku 1925 odjeli společně do Paříže, kde následujícího
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roku vyhlásili vlastní směr – artificialismus, který představoval originální alternativu k surrealismu a
abstrakci. Byla také členkou Spolku výtvarných umělců Mánes a surrealistické skupiny kolem André
Bretona a Paula Eluarda, se kterými se Toyen a Štyrský seznámili v Paříži. Po návratu z Paříže, v roce
1934 se stali zakládajícími členy Skupiny surrealistů v ČSR (společně také s Bohuslavem Broukem,
Vincencem Makovským či Vítězslavem Nezvalem aj.). Zajímavé je také její spříznění s Jaroslav
Seifertem. Za nacistické okupace byl surrealismus jedním z pronásledovaných umění.
Po válce Toyen mohla, bez Štyrského, který za války v roce 1942 zemřel, zase vystoupit na veřejnost
a krátce vystavovala. Na jaře roku 1947 spolu se surrealistickým básníkem Jindřichem Heislerem,
kterého za války ukrývala před nacisty, opustila Československo v předtuše blížícího se
komunistického puče. Odstěhovala veškeré své dílo a odjela do Paříže již natrvalo. Toyen navázala
na své předválečné kontakty – dobře se znala s hlavními představiteli surrealismu André Bretonem a
Benjaminem Péretem – a brzy se v Paříži cítila jako doma. Vybudovat novou existenci jí pomohl mj.
Ferdinand Peroutka. Toyen na svou vlast nezapomněla, jak dokazuje např. cyklus obrazů Pražská
domovní znamení. V posledním desetiletí života se však stávala stále osamělejší. Těžce nesla
rozpuštění pařížské surrealistické skupiny v roce 1969 - chyběly jí pravidelné schůzky v kavárnách.
Její přátelé postupně opouštěli tento svět. Bližší kontakt udržovala zejména s básníkem Radovanem
Ivšićem, který stárnoucí umělkyni velmi pomáhal s výstavami a v roce 1973 připravil v pařížské
galerii a knihkupectví Les Mains Libres výstavu věnovanou knižnímu dílu Toyen. Toyen zemřela 9.
listopadu 1980 v Paříži. Československý tisk úmrtí velké ženy a umělkyně přešel mlčením. Umělecká
pozůstalost byla rozprodána ve třech aukcích.

Plátno Spící patří mezi stěžejní díla Toyen. V roce 2009 se prodalo v aukci za 20
milionů korun a dodnes tak drží autorský rekord.
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Zdravotní okénko vrchní sestřičky
DŮLEŽITOST VITAMÍNŮ VE STÁŘÍ
Různá období v životě každého člověka
jsou charakterizována odlišnou potřebou určitých vitamínů. Zejména populace seniorů
se potýká s častým nedostatkem vitamínů a
minerálních látek, které jsou pro zdravý organismus nepostradatelné.
Deficit vitamínů a minerálů v organismech seniorů bývá způsoben nevyváženou stravou společně se zhoršeným vstřebáváním těchto látek. Do skupiny vitamínů a minerálů z hlediska nejčastěji se vyskytujícího nedostatku v populaci seniorů patří: vitamin B6, B12, C, D, E, vápník, selen, železo, zinek, hořčík a kyselina listová.
Vitamin B12 se podílí na metabolismu tuků, sacharidů a bílkovin v lidském organismu. Podílí se na tvorbě červených krvinek, má vliv na růst a reprodukci všech tělesných buněk včetně mozkových. Při nedostatek vitaminu B12 dochází k poklesu
červených i bílých krvinek, které způsobují chudokrevnost nebo únav.
Vitamin C je velmi silný antioxidant, který má zásadní vliv na imunitu organismu a
zároveň je jeho důležitou součástí. Vitaminem C je prakticky nemožné se předávkovat, je ve vodě rozpustný a jeho nadbytečné množství se dostává do moči a vylučuje z
těla ven. Podporuje imunitu, omezuje oxidaci, snižuje pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění, předchází vzniku paradentózy a zamezuje krvácivost
dásní, napomáhá ke správné tvorbě kolagenu, urychluje regeneraci při fyzické a psychické aktivitě, podporuje hojení poúrazových stavů a ochraňuje organismus před virovými infekcemi. Lidské tělo si neumí vytvořit vitamin C samo a je tedy nezbytné
přijímat jej z potravy nebo pomocí potravinových doplňků. Nedostatek vitaminu C
snižuje imunitu, oslabuje organismus, může vyvolat depresivní stavy a bývá spojován
se vznikem šedého zákalu.
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Vitamin D je důležitý pro správné vstřebávání vápníku z trávicího ústrojí, nezbytného pro správné složení kostní hmoty. Nejvíce vitaminu D si tělo samo tvoří v kůži
pomocí slunečního záření. Nedostatečné množství vitaminu D v organismu starších
lidí může mít za následek poruchy kostí – častější zlomeniny kostí nebo jejich měknutí či řídnutí.
Vitamin E se do lidského organismu dostává
pomocí potravy, tělo si ho neumí samo vytvořit. Je to silný antioxidant, který chrání organismus před škodlivými volnými radikály, posiluje imunitní systém, má pozitivní vliv na srdečně-cévní systém, činnost mozku, krve, nervů, svalů a zlepšuje hojení ran. Nedostatek vitaminu E může vést k chudokrevnosti, snížení obranyschopnosti nebo neurologickým potížím. Uvádí se, že deficit vitaminu E se může projevit i jako Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.
Vápník a jeho spotřeba u seniorů bývá často snížená. Na vině může být intolerance
laktózy nebo celková neobliba v konzumaci mléčných výrobků. Vápník je velmi důležitý pro správný proces kostního metabolismu, při jeho nedostatku dochází ke
změně kostní hmoty, která je náchylnější k různým typům zlomenin a může vést i ke
vzniku osteoporózy.
Železo a jeho deficit v populaci seniorů patří mezi časté jevy. Mezi hlavní zdroje železa v potravě patří maso. Nedostatek železa u seniorů se projevuje celkovou slabostí,
dušností, objevit se mohou i potíže s koncentrací.
Hořčík udržuje zdravé buňky, zpomaluje jejich stárnutí a odumírání, prostřednictvím
buněk zlepšuje využití kyslíku. Deficit hořčíku se projevuje únavou, nespavostí, bušením srdce, depresemi. Časté křeče, jsou dalším indikátorem toho, že organismu
schází hořčík. Nedostatek vitamínu bývá spojován s vysokým krevním tlakem, diabetem nebo jaterní cirhózou.
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Zajímavá místa Krkonoš
Pančavský vodopád – Ozdoba Labského dolu
patří k těm nejznámějším vodopádům v
Krkonoších. Kaskáda skandinávského typu – tak
by se dal charakterizovat krkonošský vodopád,
který tvoří potok Pančava, padající do horní části
Labského dolu. Pančavský vodopád má výšku
148 metrů a padá z 1 298 do 1 150 metrů nad
mořem. Vodopád má stále kolísající průtok s
průměrem 25 litrů za sekundu. Nejvydatnější je
koncem dubna až začátkem května, kdy sníh taje.
Vodopád byl již v začátcích turistiky hojně
navštěvován.

V současné

době

je

přístup

k vodopádu omezený, z vyhlídky se můžete dívat jen na nejhořejší část vodopádu
Mumlavské vodopády
Populární Mumlavské vodopády
najdete

nedaleko

střediska

Harrachov,

rekreačního
na

okraji

Mumlavského dolu pod Ptačincem,
na

řece

Mumlavě.

Na

vodu

nejbohatší vodopád v Krkonoších se
hlučně řítí po celé šířce koryta a
padá až do hloubky cca deseti metrů. Vodopády zaujímají celé řečiště a vytváří ve skále
ze žuly obří kotle, tzv. Čertova oka. Tyto prohlubně byly na žulovém podkladu
vyhloubeny díky pohybu vody s kamínky. U vodopádů najdete Mumlavskou boudu,
kde

je

místo

původní

hájovny

výletní

restaurace.
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Úpská rašelina
Přírodní rezervace Úpská rašelina
byla vyhlášena roku 1952 a rozprostírá se na ploše 72,8 hektarů.
Pramení tady Úpa a Bílé Labe.
Jedno z nejrozsáhlejších vrchovištních rašelinišť v Krkonoších leží
výšce 1400 m mezi Obří boudou,
Luční boudou, Studniční horou a Hraničním hřebenem. Rašeliniště připomíná subarktické tundry doby ledové. Drsné klima uchovalo mnoho druhů rostlin a zvířectva
z doby ledové. Na rašeliništi jsou ostrůvky s klečí a rašelinnými jezírky. Pouze severní
část rašeliniště je přístupná od Obří boudy k Luční boudě, zbylé části nemají vstup
povolen.

Černohorské rašeliniště
Černohorské rašeliniště je
jedním z míst, která jsou
poznamenány

zásahem

člověka jen v minimální
míře.
Černohorské

rašeliniště

poskytlo již mnoho cenných informací o tom, jaké podmínky na zdejším území panovaly před stovkami let. Odpovědi na otázky týkající se krkonošské minulosti a změn,
kterými prošlo zdejší rostlinstvo, získávají vědci pomocí speciálních sond.
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Něco krásného nakonec 😊😊😊😊

Davídek, pečovatelky z oddělení zvláštního režimu, Lucky Votočkové

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. — Seneca
Mějte se hezky…
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