Co nás na podzim čeká
a kdo oslaví narozeniny

Vzpomínáme na
letní akce
Informace pro
uživatele
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Přichází podzim… Letní svršky pomalu, ale jistě
měníme za teplejší svetry a do tašek nezapomínáme
přibalit deštník. Osvěžující limonády střídají horké čaje
a pochutnáváme si na dobrotách spojených s podzimním
obdobím – vaříme z dýní, cuket a zelí, sušíme různé druhy
ovoce, zavařujeme plodiny, které jsme sklidili, pečeme štrúdl
a pamětníci mohou zavzpomínat na řepáky a různé pokrmy
z kynutého těsta. Večer už je brzy tma, sychravo a pochmurno
láká do peřin… Milovníci romantiky se těší, jak si poprvé zatopí
v krbu a u praskajícího dříví se třeba začtou do pěkné knížky. Ti,
co krb nemají, se spokojí s plápolajícím světýlkem hořící
svíčky, která umí také vykouzlit příjemnou atmosféru…
Rozptýlení v dlouhých podzimních večerech vám snad
poskytne i podzimní vydání našeho časopisu. Alespoň
v myšlenkách nás zahřejí vzpomínky na uplynulé letní akce,
dozvíte se, co jsme pro vás na podzim připravili a kdo
bude slavit narozeniny. Nechybí ani tradiční rubriky jako
pranostiky a „s úsměvem jde všechno líp“
a přinášíme také několik informací
pro uživatele.
Tak tedy příjemné počtení!
Vaše redakce
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VZPOMÍNÁME NA
LETNÍ AKCE

ČERVEN
8. 6. 2017 – Bylinková párty
Začátkem června to v naší
klubovně zavonělo květinami a
bylinkami. Na stole u dveří
všechny vítala kytice lučních
květů a na stolech, kde obvykle
probíhá tvoření, byly rozložené
různé druhy bylinek, které jsme
nejprve poznávali a povídali si o
nich. Kdo měl chuť, přiložil pak
ruku
k dílu
a
pomáhal
s krájením, mícháním a mazáním – k bylinkám jsme si totiž připravili
pořádnou chuťovku – chleba se sádlem ve variantě s česnekem,
s cibulkou nebo pažitkou, jak kdo si přál. Žízeň uhasila připravená
mátová a meduňková limonáda s citronem a několik bylinkových čajů a
pro skalní příznivce kofeinu jsme uvařili i hrníček kávy 😊
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15. 6. 2017 – Pétanque
Nové hřiště na pétanque, které se
pomalu tvořilo na spodní části
zahrady, bylo po jeho dokončení
potřeba „pokřtít“, a jak jinak, než
první hrou. Krásné červnové ráno
slibovalo, že nás čeká slunný den, a
tak jsme se u nového hřiště
shromáždili, abychom si hru na něm
zkusili.
S přibývající
hodinou
sluníčko pálilo a hřálo víc a víc,
takže jsme si na hlavu nasadili
sluneční
klobouky,
abychom
předešli přehřátí a bolesti hlavy.
Nechybělo ani osvěžení čerstvou
mátovou
vodou.
Zájemci
si
vyzkoušeli,
jaký
je
hod
pétanquovou koulí do písku oproti hodu do trávy, který jsme doposud
praktikovali. Techniku je potřeba zvolit trochu jinou, ale po několika
hodech bylo vidět, že to uživatelé dostávají do ruky. Kdo si na těžkou
kouli netroufal, povzbuzoval ostatní, a tak jsme házeli, debatovali a
užívali si pěkného dne.
V následujícím období máme v plánu dobudovat u hřiště zázemí
a uvidíme, třeba se v budoucnu ujmeme pořádání turnaje v pétanque…
23. 6. 2017 – Dostaveníčko s dechovkou
Ve spolupráci s MKS Letovice se na naší zahradě uskutečnil v pátek
23. června koncert Kunštátské dechovky. Organizátorem akce bylo
Městské kulturní středisko a naše organizace poskytla na tuto
příležitost prostory zahrady. Z Kunštátské dechovky mezi nás
zavítalo dvacet muzikantů a dva zpěváci. Volbou písní a milým slovem
nám zpříjemnili odpoledne. A protože i počasí nám přálo, všichni si
posezení ve stínu s poslechem hudby užili.
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27. 6. 2017 – Předprázdninové posezení

Letošnímu předprázdninovému posezení opět předcházely spekulace,
zda nám příznivé počasí vydrží a akce se tedy bude moci odehrávat
na zahradě, kde je to vždycky příjemnější než v jídelně. Nakonec
jsme se nenechali odradit informacemi od „rosničky“ pana Suka,
sezení jsme připravili v zahradě a ve 14:30 hod. se tam sešli uživatelé
Domova, pečovatelské služby i několik rodinných příslušníků. Přivítali
jsme mezi sebou pana Drábka, který si v dobré náladě stoupl za
klávesy a začal nám hrát k poslechu i zpěvu známé písničky.
K občerstvení byla nabízena a podávána káva, na stolech byly
připraveny džbány s vodou a kdo radši sladší tekutiny, mohl si poručit
džus. Kdo naopak cítí v ústech raději hořkou chuť, mohl se osvěžit
přiměřeně chlazeným pivem. Když jsme chtěli začít s rozdáváním
tomboly, začaly z oblohy padat kapky deště, a protože deštík
houstnul, byla prověřena připravenost personálu, který musel hbitě
přemístit všechny uživatele do chodby. Než však doběhli
k poslednímu stolu, aby i zbývající uživatele přepravili pod střechu,
bylo po dešti. Všichni to naštěstí brali sportovně a řekli jsme si – kdy
na nás naposledy pršelo že… Dárky v tombole naštěstí neutrpěly
žádnou újmu, takže následovalo losování a předávání výher těm, na
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které se usmála štěstěna – uživatelům jsme udělali radost sladkostmi,
kosmetikou, kávou a různými dárkovými předměty. Vyplnili jsme tak
čas před večeří, ke které se podávaly grilované klobásy nebo dietní
párky s hořčicí a křenem. Pak se obloha nad námi začala zase nějak
zatahovat, což přimělo uživatele k pomalému odchodu na pokoje.
Žádný déšť už se ale naštěstí nekonal, takže zájemci si v klidu
doposlechli poslední hity pana Drábka a potom se na pokoje spokojeně
odebrali i ti poslední vytrvalci.
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ČERVENEC

3. 7. 2017 – Společenské hry
Na začátek prázdnin jsme si připravili soutěžení v jídelně. Tomu
předcházelo skupinové cvičení, abychom se po víkendu trochu
protáhli. Rozmístění židlí nám umožnilo se hezky a jednoduše
rozdělit na dvě družstva, abychom trochu podpořili soutěžního
ducha. Úkoly pro obě družstva byly zaměřené na zručnost,
postřeh a vědomosti – odpovídali jsme na otázky z oblasti
zeměpisu, přírodopisu, hádali jsme neznámé předměty a zručnost
a hbitost jsme prověřili rychlým předáváním míčků. U jednoho
předmětu – žákovského úboru Sokolů z doby před druhou světovou
válkou – jsme jako správní pamětníci diskutovali a vzpomínali,
protože se našli i tací, kteří v tomto úboru cvičili. Dopoledne jsme si
v našem společenství příjemně užili a rozhodně jsme se nenudili.

12. 7. 2017 – Výlet do Ústupu na Farmu U Lamáka
Letošní výlet se konal na Farmu U Lamáka v Ústupu. Ve středu v půl
deváté přijel před Domov bezbariérový autobus, kam jsme postupně
pomohli nasednout patnácti našim uživatelům. V Ústupu nás přivítala
paní Okáčová s manželem a s Endym a jakmile jsme se usadili, začali
s přehlídkou svých milovaných zvířat. Pejsci mezi námi pobíhali a pak,
unaveni horkem, polehávali na zemi. Postupně nám paní Okáčová
přivedla ze stáje lamáka Vilíka s celou jeho rodinkou a všichni
přítomní jim dali nějaký pamlsek. Našlo se tradičně i pár jednotlivců,
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kteří podali lamám sušený chléb ústy. Velkou radost jsme měli, když
přišli na řadu koníci. Prohlédnout si tato mohutná krásná zvířata se
nám nepoštěstí jen tak, takže jejich přítomnost nás potěšila asi
nejvíc. Nabídku svést se na koni neodmítli tři odvážlivci – jako první
nasedla do sedla paní Kuráňová, která si jako zkušená jezdkyně obešla
celý výběh. Jako druhá se nechala přemluvit paní Pavlíčková, a i když
měla obavy, na koňském hřbetě si vedla bravurně a za její odvahu
jsme ji ocenili potleskem – vždyť to byla její premiéra! Jako poslední
se vehementně hlásila paní Sedláková, která se také chtěla povozit na
koníčkovi. Asistence s jejím posazováním na koně se stala
dramatickou, protože kůň ne a ne postát a ještě štěstí, že pan
Kyjovský a manžel Lenky Chalupové byli tak nesmírně pohotoví, že
zabránili pádu. Ostatní tomu všemu přihlíželi s děsem v očích a
otevřenými ústy a paní Sedláková – ta se smála 😊 Jízdu na koni si
užila a my ostatní jsme si oddechli, že to všichni zvládli bez újmy na
zdraví. Plni dojmů jsme potom vyrazili na zpáteční cestu, abychom
zpět do Domova přijeli akorát tak k obědu.
FOTODOKUMENTACE ODVÁŽLIVCŮ NA KONI:
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21. 7. 2017 - Kouzelnické vystoupení dětí
z Letokruhu
S prázdninami jsou spojené i dětské tábory.
Jeden
z
těch
příměstských
probíhal
i v Letovicích v Letokruhu a nesl se v duchu
kouzlení. Celý tábor vedl student z Křetína, pan
Lukáš Mistr, který se kouzlení věnuje již delší
dobu a u nás v Domově už několikrát vystupoval.
Asi 10 dětí přišlo ukázat, jaká kouzla se na táboře naučily. Jedno
z nejtěžších kouzel prý je spojování a rozpojování kruhů, a i to nám
začínající kouzelníci předvedli. Na další kouzla se pak využily karty,
šátky, míčky nebo omalovánky. Na závěr vystoupil i sám Mistr, který
kouzlem zvednul do výšky stoleček a pohyboval s ním ve vzduchu, jak
se mu zachtělo. Jako odměnu dostali všichni vystupující zmrzlinu,
kterou si vychutnali na zahradě u jezírka.
28. 7. 2017 - Hudební vystoupení Dua Ruggieri
„Hudba oživuje ducha a okřídluje myšlenky.“ – věta slavného filosofa
F. Nietzscheho nabyla na svém významu při pátečním vystoupení Dua
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Ruggieri. Manželský pár k nám přijel až z Ústí nad Labem, aby u nás
poprvé představil svůj program. Představením se nesl krásný a zvučný
hlas tenoristy, původem z Itálie, doprovázený ladnými pohyby jeho
manželky, klasické baletky. Plně obsazená jídelna se jako mávnutím
kouzelného proutku proměnila v koncertní jeviště. Během téměř
hodinového vystoupení si přítomní mohli vychutnat známé italské,
francouzské a španělské písně, americké písně známé z filmového
plátna, operetní árie, neapolské populární písně, či ukázky známé
vážné hudby R. Strausse, A. Dvořáka nebo B. Smetany. Pro všechny to
byl jistě nezapomenutelný a okouzlující zážitek, při kterém se
mnohým tajil dech a naskakovala husí kůže…

SRPEN
10. 8. a 17. 8. 2017 – Turnaje v pétanque
Složit tým hráčů, který by byl ochotný jet náš Domov reprezentovat
na turnaj v pétanque, nebylo letos jednoduché, protože mnozí měli
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obavu, jak by zvládli cestu do Brna, odrazovalo je horké počasí
apod.... Nakonec se ale družstvo přece jen podařilo sestavit a
v doprovodu Lenky a sociální pracovnice Andrey jsme se vydali
mikrobusem ve čtvrtek 10. srpna do Brna na Okružní, abychom
pokoušeli štěstí v pétanque. Cesta klimatizovaným mikrobusem byla
příjemná a hezky plynula – naštěstí nás po cestě nezastihly žádné
komplikace. Po příjezdu do domova pro seniory Brno – Okružní se nás
ujala tamější sociální pracovnice a usadila nás v jídelně
k připravenému stolu, kde jsme se mohli občerstvit. Po příjezdu
ostatních soutěžících byl turnaj zahájen a přesunuli jsme se na
hřiště. Nehrající kapitánka nám vylosovala číslo 1, takže jsme šli hrát
hned první hru. Hned po pár prvních hodech naši hráči zjistili, že musí
své hody přizpůsobit místnímu hřišti, které kvůli tvrdšímu povrchu
mělo jiné vlastnosti než to naše nové, na kterém probíhaly tréninky.
Do hodu bylo potřeba dát méně švihu, protože koule nezapadla do
písku, ale ještě se několik desítek centimetrů kutálela. Všichni se ale
snažili, co to šlo, ve dvou hrách nás posledními parádními hody
zachránil pan Jánoška, a na tabuli se nám pomalu, ale jistě hromadila
vítězství. Nehrající kapitánka držela zodpovědně pěsti po celou dobu
a před polednem už někteří z nás tušili, že by to nemuselo být
špatné… 😊 Po chutném obědě jsme tedy nedočkavě očekávali
vyhlášení výsledků. Zdejší paní ředitelka se tohoto ceremoniálu ujala,
všem poděkovala za skvělé výkony a začala dle výsledků rozdávat
diplomy, fidorkové medaile a balíčky s dobrotami. Na nás přišla řada
až jako na poslední – což znamená, že jsme se stali vítězi, protože se
nám podařilo vyhrát 5 ze 6 her. Velmi jsme se radovali a po
společném focení jsme se v dobré náladě vrátili zpět do Domova.
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Výhra na Okružní nám zajistila postup do druhého kola turnaje
v pétanque, které se tentokrát konalo na Věstonické, a to ve čtvrtek
17. 8. Družstvo našich hráčů zůstalo nezměněno, doprovod tentokrát
zajistila Eva a sociální pracovnice Petra. Cesta do Brna plynula hladce
a na místo konání turnaje jsme dorazili v dostatečném časovém
předstihu. Před samotným zahájením hry jsme se občerstvili, někteří
si stihli prohlédnout i místní zahradu a pak už jsme se pustili do
soutěžení. Hrál každý s každým, a i tentokrát byl povrch hřiště
tvrdší než u nás. Štěstí jsme si pravděpodobně všechno vybrali na
Okružní, protože tentokrát nám ukazovalo jen záda ☹ Všechny hry
jsme těsně prohráli, pouze jednu o chlup vyhráli. Nutno podotknout,
že naši hráči byli ze svých výsledků trochu zklamaní, ale Eva s Peťou
je samozřejmě povzbudily, že je to jen hra a hráli na 100 %. Dva
vítězné týmy – Věstonická a Sokolnice – pokračují v pétanquovém
klání na Morava cup do Zlína. A tady je potřeba si říci, že všechno zlé
je pro něco dobré – chtělo by se našim hráčům jet takovou dálku až
do Zlína?! Buďme rádi, že jsme si hry užili a předvedli nejlepší možné
výkony 😉
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11. 8. 2017 – Sportovní dopoledne
Sportovní dopoledne o prázdninách jsme chtěli uskutečnit na
zahradě, abychom si užili letních dnů, a to se naštěstí podařilo. Po
rozcvičce s panem Krásou jsme se rozdělili do družstev a vyrazili na
připravená stanoviště. Čekaly nás ruské kuželky, dřevěné Möllky,
házení kroužků. S barevným padákem s dírou uprostřed jsme se
celkem pobavili, když jsme se – někdy marně – snažili do díry dostat
pěnové míčky. Jemnou motoriku jsme procvičili při předávání pivních
tácků pomocí kolíčků. Stopoval se čas, takže šlo o každou vteřinu a
chvílemi jsme se pěkně nasmáli, než jsme si uvědomili, jak tácek vzít a
jak ho předat. Nejtěžší se nám asi zdálo házení kroužků na kolíky,
tam se dařilo málokomu… Cílem našeho sportovního setkání nebylo
však vyhrát, ale zúčastnit se, vyzkoušet si různé pohybové aktivity a
udělat tak něco pro sebe. Takže věříme, že jste si to užili 😊
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18. 8. 2017 – Společné hry dětí a seniorů
K již tradičním prázdninovým akcím patří společné hry dětí a seniorů.
Setkáváme se vždy s dětmi z letovického příměstského tábora, který
pořádá Středisko volného času Letokruh.
Letošní téma bylo výtvarně zaměřené, takže jsme tentokrát
nesportovali. V altánu na zahradě jsme připravili stoly, aby se mohly
utvořit skupinky dětí a seniorů. Vedoucí tábora, paní Andrea Bakalová
(někteří si ji možná pamatujete z dob, kdy u nás pracovala jako
volnočasová pracovnice) přečetla tajemný (a strašidelný) příběh o Psu
baskervillském a vysvětlila, co je úkolem ve skupinkách. Měli jsme
vytvořit vlastní představu blat a přenést ji na papír. Využitou
technikou k tomu byla frotáž – je to přenášení struktury různých
předmětů na papír. Připraveny byly různé předměty a materiál užíval
každý dle vlastního pocitu – někdo sáhnul po pastelkách, jiný se
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v klidu zašpinil při práci s křídou, další pracoval s pastelkami. Děti
pomáhaly seniorům a společně si povídali. Všichni popustili uzdu své
fantazie a nechali ji promlouvat na papír. Jednotlivé frotáže jsme
potom vystřihli a nalepili na velký papír, čímž vznikly zajímavé koláže
znázorňující blata tak, jak je vidí jednotlivé skupinky. Výtvory jsme si
v závěru ukázali a jsou k vidění i na chodbě v přízemí, kde jsme je
pověsili na zeď i s příběhem o Psu baskervillském. Dopoledne jsme
strávili na čerstvém vzduchu v příjemné společnosti a dětem jsme na
zpáteční cestu rozdali zmrzliny na osvěžení.
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23. 8. 2017 – Vystoupení souboru Vjechétek
Na
vystoupení
souboru
Vjechétek se každoročně
těšíme. Partička vitálních
žen
různého
věkového
složení je vždycky zárukou
zábavy. Tolik energie a
pozitivní nálady by jim mohl
každý
závidět.
Prvním
vystoupením
byl
tanec
pankáčů,
kteří
fandili
Spartě a na závěr nechyběl
ani výkop do míčů. V přestávce, během níž se vystupující převlékaly
do dalších kostýmů, nám nejstarší členka souboru (81,5 roků)
přečetla něco málo z historie poutního místa Kalvárie. Druhý vstup by
byl téměř pohádkový, kdyby se neodehrával ve sprostonárodním
jazyce. Červenou Karkulku v tomto podání jsme ještě neslyšeli ani
neviděli. Při dalších kostymérských úpravách četla volnočasová
pracovnice Lenka vtipy a vtipné otázky s odpověďmi. Popelka po
padesáti letech, která následovala, nás pobavila asi nejvíc. Posledním
vystoupením byl tanec ženicha a pěti nevěst, které byly oblečeny do
skvostných svatebních bílých šatů se závojem a nechyběla jim ani
svatební kytice. Na závěr celého programu jsme si poslechli recitaci
básně o televizním přijímači
v belákovštině
a
členky
Vjechétku nám popovídaly o
tom, proč a jak tento soubor
vlastně vznikl. Ocenili jsme
je
velkým
a
srdečným
potleskem jako výraz díků a
těšíme se na příští rok, čím
nás zase překvapí.
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31. 8. 2017 – Rozloučení s létem
Rozloučení s létem letos připadlo na poslední prázdninový den. Počasí
bylo příjemné, takže jsem celkem bez obav připravili posezení
v zahradě. Všichni jsme měli ještě v živé paměti úprk
z předprázdninového posezení, kdy nás zaskočila přeháňka a museli
jsme se rychle schovat. Aspoň máme na co vzpomínat 😊 Stejně jako
loni nám při této příležitosti přijel zahrát pan Josef Sekanina. Kromě
něj jsme u nás přivítali také hosty z Diakonie, kteří přijali naše
pozvání a přišli se mezi nás pobavit. Po úvodu se pak už chopil
mikrofonu pan Sekanina a hrál a zpíval z plných plic. Kdo písničky
znal, pozpěvoval si spolu s ním. Pivo značky Holba 11° točil pan ředitel,
nechyběla ani káva a limonáda. Zanedlouho se po zahradě začala linout
vůně grilovaných párků, které připravoval pan Suk s Andreou
Doskočilovou a Míšou Šustrovou. Před 16 hod. byl vstup, na jehož
začátku jsme ocenili všechny ty, kteří se podíleli na tvorbě výrobků
posílaných jako každý rok do soutěže Šikovné ruce našich seniorů.
Letos jsme do soutěže zaslali obrázky z koření. Po rozdání pamětních
předmětů – placky, diplomu a plátěné tašky s logem Šikovných rukou,
jsme měli připravenou otázky na doplnění. Tentokrát se jednalo
hlavně o doplnění textu písničky, známého pořekadla či přísloví.
Ukázalo se, že ne všechny otázky byly tak jednoznačné a s některými
odpověďmi si mnozí lámali hlavu. Za správnou odpověď si šťastlivec
pochutnal na bonbónu. Potom se slova opět ujal pan Sekanina a hrál
téměř bez přestávky další hodinku a půl. Večeře asi dodala přítomným
kuráž, protože návštěvníci z Diakonie vyrazili na taneček a netrvalo
dlouho a přidalo se k nim i pár seniorů. V dobré náladě jsme strávili
zbytek podvečera a s létem jsme se rozloučili, jak se patří.
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Od září opět započala činnost SBORU
POD VEDENÍM PANÍ NEČASOVÉ.
Členové sboru se schází obvykle 1x
měsíčně, a to ve středu od 9:45 hod. v
klubovně – o setkání jste informováni na
nástěnkách. Sbor mezi sebou jistě rád
přivítá nové členy, takže kdo rád zpíváte,
neváhejte a přijďte 😊

EVANGELICKÉ BOHOSLUŽBY přestali po
prázdninách z důvodu přestěhování zajišťovat manželé
Freizingerovi. Od října 2017 bude evangelické
bohoslužby zabezpečovat paní Chladilová a opět
budou probíhat každý druhý a čtvrtý čtvrtek
v měsíci od 15:30 hod. v ekumenické místnosti.
V případě zájmu je uživatelům zajištěn doprovod.
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KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
sloužené
místním panem farářem, panem Mikulou, se od
září 2017 uskutečňují každý první a třetí čtvrtek
v měsíci od 15:15 hod. v ekumenické místnosti.
V případě zájmu je uživatelům zajištěn doprovod,
případně individuální pastorační péče na pokoji.
Nově k nám do Domova začne po přestávce
způsobené zdravotními problémy opět docházet
jáhen, pan Bačovský. Nebude již sloužit
bohoslužbu slova, jako v minulosti, ale bude se
věnovat ve větší míře právě individuální
pastorační péči, během které bude navštěvovat uživatele na
pokoji. S ohledem na jeho aktuální zdravotní stav nás bude
navštěvovat nepravidelně.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017 se budou konat
volby do Poslanecké sněmovny.
Volební lístky Vám doručíme na pokoje před vyhlášeným
termínem. Voleb se můžete účastnit i v případě, že v Domově
pro seniory nemáte trvalý pobyt.
Vše potřebné s Vámi vyřídí sociální pracovnice, na které se
můžete obracet i s případnými dotazy.
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ZÁŘÍ
paní Jiřinka Hrbáčková
paní Ludmila Reinwaldová
paní Stanislava Česká
paní Helena Abrhámová

ŘÍJEN
paní Jaroslava Burkoňová
pan Bohuslav Kalas
paní Růžena Němcová
paní Marie Štěpánová
paní Daniela Šafránková
pan Josef Šurý
paní Ludmila Sedláková

LISTOPAD
paní Marie Špičková
paní Marie Kuráňová
paní Vlasta Kotoučková
paní Marie Rosenbergová
paní Edita Kopecká
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ZÁŘÍ
beseda s paní Dagmar Hamalovou
turnaj domovů pro seniory v kuželkách
procházka do zahrady MŠ Komenského
pochoutková párty
ŘÍJEN, LISTOPAD
týden sociálních služeb (hudební vystoupení,
výstava, den otevřených dveří)
akce organizované PaLetou
beseda s paní Okáčovou
felinoterapie
zpívání s paní Nečasovou
přednáška o zdravém jídle s ochutnávkou
turnaj v kuželkách
taneční vystoupení
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PRANOSTIKY PRO
NADCHÁZEJÍCÍ
OBDOBÍ
ZÁŘÍ:
Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.

ŘÍJEN:
Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není
daleko do sněhu.

LISTOPAD:
Svatý Teodor zasněží témě hor.
Na Bohumíra příroda ke spánku se ubírá.
Studený listopad – zelený leden.
Zdroj: http://www.meteocentrum.cz/
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Paní učitelka zadává úlohu na hodině matematiky:
„Představte si dům s pěti patry. Na každé podlaží vede
deset schodů. Kolik schodů musíme vyjít, abychom se
dostali na nejvyšší poschodí?“
Přihlásí se Pepíček: „Prosím všechny!“
Při večeři žena povídá: „Dvě věci umím nejlíp – sekanou a
štrúdl.“ Manžel na to: „A tohle je která?“
Povídá manželka muži: „Miláčku, za chvíli budeme tři!“
„To je úžasná novina!“ „Taky si myslím… Rodiče se
rozvádějí a maminka se stěhuje k nám.“
Fotbalisté: „Nebereme nic jiného než vítězství... a úplatky.“
Jaký je rozdíl mezi šachistou a alkoholikem? Žádný:
Oba jsou většinou v jiném světě a občas na tahu.
Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu. „Hele, nešla bys
tancovat?“ Dívka rozpačitě špitne: „...Nno... Ano…“
„Tak běž, nemám si totiž kam sednout.“
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EMOCE JSOU BARVAMI DUŠE;
JSOU VELKOLEPÉ A NEUVĚŘITELNÉ.
KDYŽ JE NECÍTÍŠ, SVĚT SE STÁVÁ
MDLÝM A BEZBARVÝM.
W. P. YOUNG
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