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MILÍ UŽIVATELÉ
Zima nám již párkrát dala zakusit, že přichází její čas. Bílá sněhová
pokrývka zatím z okna moc vidět není, ale ono „bílo“ kolem nás si jistě
všichni přejeme, protože právě to přispívá ke kouzelnější atmosféře
Vánoc, které se nezadržitelně blíží – ano, adventní doba je v plném
proudu… O víkendu budeme rozsvěcovat již třetí adventní svíčku.
Dětem pomalu ubývá čokoláda v adventním kalendáři. V televizi na nás
stále častěji útočí reklamy na vánoční pořady a tipy, co rozhodně
nesmí chybět na svátečním stole. Všichni se více či méně dostávají
pod tlak a v hlavě stále přemítají, zda mají všechny dárky, všechno
nakoupeno, napečeno a dostatečně naklizeno. Když si pak na přáních
k Vánocům přečteme „klidné prožití vánočních svátků“, zní to trochu
ironicky 😊 Udělejme si tedy opravdu více klidu a místo mytí oken
nebo pečení patnáctého druhu cukroví investujme náš čas do
společných chvil s rodinou a přáteli. Stejně si příští rok spíš
vzpomeneme na to, co jsme společně prožili, než na to, jak dokonale
bylo uklizeno a jaké jsme jedli cukroví 😉
Společně můžete strávit čas i se zimním vydáním časopisu Náš
Domov. Můžete si připomenout podzimní akce a těšit se z výhledu na
nadcházející čtvrtletí. Přinášíme vám informace o změnách, které
s novým rokem přijdou. Věnujeme se i aktuálnímu tématu Adventu
a Vánoc a vybízíme ke vzpomínání na vánoční zvyky a tradice.
Tak tedy příjemné počtení!
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…VZPOMÍNÁME NA PODZIMNÍ AKCE…
6. 9. -Turnaj domovů pro seniory v kuželkách
Letošního turnaje v kuželkách se opět účastnilo prvních 7 týmů
z domovů pro seniory, které se včas přihlásily. Osmý tým vytvořil náš
Domov. Kdo měl čest nás tentokrát reprezentovat? Pan Bohuslav
Kalas, Antonín Kosmák, Tibor Jánoška a paní Marie Vránová. Tradiční
klání v různých variantách kuželek si opět nenechali ujít senioři
z Boskovic, z Předklášteří, přijela i parta ze Sokolnice a nechyběli ani
Brňáci – Okružní, Kociánka a Věstonická. Nováčkem byl tým seniorů
z Blanska, který se přihlásil poprvé. Den probíhal v obvyklém duchu –
všechny přítomné sportovce i jejich doprovody přivítal v jídelně pan
ředitel a po organizačních pokynech se mohlo vyrazit sportovat. Vždy
dvě družstva postupně absolvovala čtyři stanoviště – stolní kuželky,
ruské kuželky, dřevěné kuželky a möllky. Před druhým kolem se
všichni občerstvili – slaná mřížka z listového těsta se šunkou a sýrem
byla poprvé a byla dobrá. Zájemci si dali kávu a osladili si život
chutnými svatebními koláčky. Takto posilněni se pak hráči vydali do
druhého kola soutěže. Na jeho konci čekal na všechny řízek, který se
podával k obědu. Doufáme, že si na něm všichni pochutnali i přes
možnou nervozitu z výsledků turnaje 😊 Vyhlášení se opět účastnil i
starosta Letovic, pan Vladimír Stejskal. Slova se kromě něj ujal i pan
Tejkal z Domova pro seniory Brno – Okružní, kterému je 99 let a těší
se skvělé kondici! Skládá básničky a letos mu byla vydána knížka
s jeho tvorbou. Výtiskem svojí knihy obdaroval jak pana starostu, tak
pana ředitele. Pak už přišly na řadu medaile (pro letošek byly zvoleny
medaile konzumní, čokoládové 😉) poháry a dárkové balíčky. S třetím
místem odjížděli pánové do Sokolnice. Druhé místo putovalo do Brna
na Kociánku. A první místo, tak to se letos poprvé za dobu pořádání
turnaje podařilo obhájit loňským vítězům, a to seniorům z Brna
z Věstonické. Jejich radost byla veliká a nadšeně si odvezli putovní
kuželku zpátky na hostování – určitě byli doma hodně pochváleni 😊
V závěru nechybělo ani tradiční focení v zahradě a pak se všichni
návštěvníci rozjeli zpátky do svých domovů. Věříme, že byli spokojeni
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i ti, kteří se na stupně vítězů nedostali, protože jak všichni víme –
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
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13. 9. - Výlet na Vísky
Už to skoro vypadalo, že výlet na Vísky nám snad není souzený – první
termín plánovaný na červen jsme odložili kvůli nepřízni počasí. Druhý
domluvený termín pak zrušili z provozních důvodů Na Ohradě, ale
naštěstí to vyšlo do třetice 😊 Ve čtvrtek 13. září se uživatelé za
pomoci personálu dopravili do autobusu, abychom společně vyrazili Na
Ohradu na Vískách. Tam byla domluvena prohlídka a degustace
v místním malém pivovaru. Prohlédli jsme si prostory, kde se pivo vaří
a se skleničkou natočeného zlatavého moku jsme poslouchali povídání
sládka o tom, jak celý proces vaření piva probíhá. Ochutnali jsme 11°
Bejček a 12° Pacholek. Dále se zde vaří pivo Vísecká pšenka a Krasák,
který se původně jmenoval Prasák 😊 Pivovar funguje od roku 2013 a
vaří pivo, které není nijak pasterováno nebo chemicky upravováno,
takže přirozeně nemá takovou trvanlivost, jako jiná známá komerční
piva. Po degustaci a s novými informacemi jsme se přesunuli
k nedalekému výběhu, abychom se pokochali pohledem na místní koně.
Ujala se nás slečna ošetřovatelka, která nám popovídala o tom, jak
jsou koně v Agrocentru využíváni a jaká další zvířata jsou u nich
k vidění. Mimo jiné jsme se např. dozvěděli, že kůň vypije za den až
40 litrů vody a „na záchod“ chodí po 1,5 hodině! 😊 Okolní krajina na
všechny působila klidně a tiše a z reakcí všech výletníků bylo znát, že
se jim dopoledne Na Ohradě na Vískách líbilo.
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21. 9. - Beseda ke 100. výročí založení republiky
Od vzniku republiky tomu bylo v říjnu 2018 přesně 100 let! Při této
příležitosti jsme pozvali k nám do Domova paní Bc. Danu Šimkovou,
která nám právě o tomto období přijela popovídat. Dějiny před
vznikem i vznik republiky má pečlivě nastudované a informace nám
předávala poutavou a zábavnou formou. Do vyprávění nás zcela vtáhla
– povídala, jak přesně zabili Ferdinanda, o Rakousku – Uhersku, o
reformách i o Masarykovi. Pustila nám hudební ukázku z filmu
Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, kde poprvé zazněla ve
zpívané formě naše hymna. Na závěr jsme si naši hymnu se všemi
jejími původními slokami společně zazpívali. Vyměřený čas utekl jako
voda, a tak jsme se – ač neradi – museli s paní Šimkovou rozloučit.
Ocenili jsme ji mohutným potleskem a velkým díky!

27. 9. – „Kuželkové“ sportovní dopoledne
Jak všichni víte, pořádáme každé září turnaj v kuželkách pro domovy
pro seniory. Protože nás může reprezentovat jen jedno čtyřčlenné
družstvo, na řadu těch, kteří by si rádi kuželky zahráli, se bohužel
nedostane. Rozhodli jsme se proto uspořádat koncem září klání
v kuželkách právě pro všechny naše „kuželkové“ nadšence, aby zkusili
štěstí v takovém našem „mini turnaji“. Kvůli škaredému počasí jsme
upustili z ruských kuželek a finských Möllek a nahradili jsme je jinými
soutěžními disciplínami, a to čárou a hodem kroužků na kuželku.
Z „kuželkových disciplín“ jsme si zahráli stolní a dřevěné kuželky.
Soutěžilo se ve čtyřech družstvech, z nichž každé mělo svoji vedoucí
– Evu, Lenku, Petru nebo Andreu (volnočasové a sociální pracovnice,
pozn. redakce 😊). Čtyři družstva po pěti hráčích se tedy střídala na
čtyřech stanovištích a bylo vidět, že hry všechny baví. Protože nám
v závěru zbyl čas, zaházeli si všichni hráči ještě jednou dřevěné
kuželky. Nakonec jsme všechny přítomné ocenili malou čokoládkou a
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soutěžící z družstva, které naházelo nejvíc bodů (111), si odnesli i
větší čokoládku 😊 Život si tedy osladila paní Přibylová, pan Kalas B.,
paní Snášelová, paní Hájková a paní Kupsová. Gratulujeme!
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2. 10. - Historie s úsměvem
Poprvé za námi na besedu přijel spisovatel pan Zdeněk Zajíček z
Plzně. Je autorem mnoha příběhů pro děti, které jsou inspirovány
plzeňským krajem a jeho historií. Pan Zajíček je také principál
Muzea strašidel v Plzni a vlastníkem statku. Jeho beseda probíhala
trošku jinak, než jak jsme zvyklí a samozřejmě ne každému musela
vyhovovat... Pan Zajíček nás zaujal svým osobitým projevem i
stylovým oblečením. Pochází z našeho kraje, takže ani zdejší pověsti
a místopis mu nebyly cizí. Je autorem několika knih, které nám také
ukázal a poctil nás krátkým autorským čtením. Nakonec nechyběl ani
prostor na dotazy a na úplný závěr nám pan Zajíček přednesl příběh,
který jsme mohli slyšet poprvé a není zatím nikde zaznamenán.

11. 10. - Vystoupení Country klubu Srdíčko ze Svitav
Při příležitosti Týdne sociálních služeb, do kterého se každoročně
zapojujeme, jsme k nám pozvali Country klub Srdíčko ze Svitav. Toto
seskupení složené ze starších, ale velmi vitálních žen, u nás nebylo
poprvé a je pěkné, že stále jezdí mezi lidi předávat pobavení. K nám
přijely dámy sice v nekompletním složení, ale i tak pro nás měly
připravený hezký a pestrý program. V úvodu se nám předvedla paní
Morkesová, jakožto vedoucí spolku, a to s tancem s šátkem. Poté
následoval tanec s vějíři a křídly a tento orientální vstup vystřídala
klasika v podobě country tance s deštníky. Protože vystupující měly
krásné kostýmy, bylo potřeba trochu trpělivosti mezi jednotlivými
vstupy. Pauzy byly vyplněny promítáním fotek z našich akcí, na které
se přítomní diváci také jistě rádi podívali. Závěr vystoupení se pak
nesl ve znamení směsky staropražských písní a vystupující zcela
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vtáhly všechny přítomné do děje a všichni si z plných plic zanotovali.
Představení sklidilo velký úspěch, který se odrazil v mohutném
potlesku a skvělé náladě.
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16. 10. - Beseda s panem Kudou
Pan Kuda k nám přišel s besedou o Hubertu Lamplotovi, významném
letovickém rodákovi, který se zasloužil o rozkvět města Letovice. Pan
Kuda nám povídal o jeho životě a podnikání, dozvěděli jsme se řadu
zajímavých informací, z nichž pár připomínáme:
Ve 30. letech 20. století, v době hospodářské krize, zajistil mnoha
rodinám obživu – ve svých rodných Letovicích nechal vybudovat
koupaliště, které se stalo vyhledávaným místem pro významné
návštěvníky (např. Ladislav Pešek, Věra Ferbasová, architekt Bedřich
Rozehnal a další). Bazénů o rozměrech 50 x 20 metrů bylo v době
vzniku koupaliště (slavnostně otevřeno 29. 6. 1933) jen několik. Stal
se významným mecenášem dobročinných, kulturních i sportovních
akcí.
Při povýšení Letovic na město v roce 1936 nechal pro městský úřad
zhotovit
pečetidlo
ze
stříbra
vykládané
drahokamy.
Pro nově postavenou Masarykovu školu v Letovicích pořídil veškeré
vybavení. Byl zaměstnán jako obchodní příručí v lahůdkářství firmy
„J. N. Wägner und Sohn“ v Brně.
V roce 1902 otevřel malý obchod a pražírnu kávy na Obilném trhu v
Brně, provozoval obchod na Kostelní ulici a věnoval se převážně
pražení a prodeji kávy a čaje. Pak přeložil svůj obchod do domu na
dnešní České ulici a poté, co narukoval do války, vedla obchod jeho
žena. Po roce 1948 mu byl všechen majetek znárodněn, měl malou
penzi a přivydělával si úklidem ve svém bývalém penzionu a výrobou a
prodejem březových košťat.
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25. 10. - Pečení v klubovně
V klubovně si občas rádi něco upečeme, a tak tomu bylo i poslední
říjnový čtvrtek. Původně namyslely volnočasové pracovnice koláče
s tvarohem a povidlím, ovšem pak to přehodnotily a z časových
důvodů raději přistoupily na výborné koláčky od paní Krásové
(maminky našeho fyzioterapeuta, pana Krásy). Těsto bylo připraveno
předem, aby mohlo hodinku odpočívat v lednici. Vzniklo hnětením tří
ingrediencí – 250 g tvarohu, 250 g hery a 250 g hladké mouky. Kdo
měl chuť přiložit ruku k dílu, podílel se na okrajování a krájení
jablíček, která byla potřeba do těsta jako náplň. Těsto se potom
rozválelo a vykrájely se čtverečky, do kterých jsme zabalili kousky
jablíček. Po upečení se koláčky obalovaly v cukru a bylo hotovo.
Všichni byli s výsledkem spokojeni a koláčky s dopolední kávičkou
chutnaly výtečně.

8. 11. – Stolní hry
Po delší době jsme se v jídelně sešli na stolní hry. Zájemců z řad
uživatelů bylo kolem dvaceti a podle chuti si mohli zahrát stolní
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kuželky, Člověče, nezlob se, kostky a pexeso. Cílem bylo procvičit si
mozkové závity a v neposlední řadě pobavit se 😊 Nikdo se
nerozčiloval, když se mu nedařilo – a je pravda, že např. pexeso dalo
některým docela zabrat. O to víc se někteří těšili na střídání
stanovišť 😊 Dopoledne proběhlo hladce, a to i díky rukám navíc – měli
jsme u nás totiž zrovna na praxi dva studenty.

13. 11. – Vaření v klubovně
Prostory v klubovně jsme v úterý 13. listopadu využili k vaření.
Připravené ingredience už podle vůně naznačovaly, co budeme vařit.
No řekněte sami, ucítíte-li česnek a majoránku, co vás hned napadne?
Ano, na pořadu dne byly bramboráky. Brambory nám oškrábaly
a nastrouhaly naše ochotné paní kuchařky a uživatelky v klubovně
míchaly a dochucovaly. Česnek, majoránka a sůl, tam do mísy ještě
přidat, tady už stačí... Ke sporáku si stoupnul náš praktikant Ivan
a smažil o sto šest. Ani kapka těsta nepřišla na zmar. Typická vůně
bramboráků smažených na sádle se nesla přes celou chodbu a recepci
až ke kancelářím a přítomným uživatelkám se určitě sbíhaly sliny.
Jenže všechno má svůj čas, takže „kdo si počká, ten se dočká.“
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A dočkal se opravdu každý,
kdo chtěl ochutnat. Aby se
bramboráky lépe strávily,
zapili jsme je troškou piva.
Vaření
sklidilo
úspěch
a nutno podotknout, že o
tom, že jsme v klubovně
smažili bramboráky, jsme
podle čichu věděli ještě
několik dní 😊

29. 11. – Vystoupení dětí ze ZUŠ Letovice
Adventní čas jsme u nás zahájili poslední listopadovou akcí, a to díky
vystoupení místní ZUŠ. Děti z dramatického kroužku pod vedením
paní Bočkové nastudovaly pásmo příběhů z Bible. Jednotlivé příběhy
byly prokládány zpěvem dětí, a to pod taktovkou paní Nečasové a za
doprovodu hry na klávesy paní Lžičařovou. Celé představení bylo moc
hezké, pečlivě secvičené a navodilo nám příjemnou atmosféru
blížících se Vánoc.

13

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ
PROSINEC
návštěva svatého Mikuláše s anděly a čerty
vystoupení organizované PaLetou
vystoupení studentů z Boskovic
pečení vánočního cukroví
předvánoční večeře
výroba vánočních svícnů
vánoční zpívání při punči
rozdávání vánočních balíčků

LEDEN
vystoupení sboru pod vedením pana Drábka
vystoupení organizované PaLetou
novoroční turnaj v šipkách
beseda

ÚNOR
vystoupení organizované PaLetou
masopustní bál
hudební vystoupení
beseda
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PROSINEC:
paní Otilie Snášelová
pan Jan Klávora
paní Anna Horská
pan Josef Švec
paní Božena Kelnerová

LEDEN:
paní Božena Nováková
paní Vlastimila Bučková

ÚNOR:
paní Blažena Štempelová
pan Ctibor Mrázek
paní Marta Hájková
paní Anna Rybářová
pan Jaroslav Štarha
paní Růžena Fabičovicová
paní Vlasta Kalasová
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PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
PROSINEC
Mnoho sněhu v prosinci,
mnoho ovoce a trávy.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude
v příštím roce úroda krásná.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.

LEDEN
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Jak vysoko leží v lednu sníh, tak vysoko tráva poroste.
Na Nový rok o slepičí krok.

ÚNOR
Na Hromnice jasná noc – bude mrazů ještě moc.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna.
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Změny v důchodech a jejich výškách se od 1. ledna 2019
promítnou ve dvou oblastech.
Od 1. 1. 2019 dojde ke zvýšení důchodu o 1.000,- Kč měsíčně
všem důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.
Dále dojde od 1. 1. 2019 ke zvýšení starobních, invalidních,
vdovských, vdoveckých důchodů přiznaných před 1. lednem 2019
u všech příjemců těchto důchodů, a to tak, že se:
- základní výměra zvýší o 570 Kč na 3 270 Kč,
- procentní výměra zvýší o 3,4 %.
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Od února 2019 dojde v domově pro seniory ke změně úhrad za pobyt
a stravu. Ceny se zvýší o 304,- Kč měsíčně u všech typů pokojů.
S ohledem na plánované zvýšení důchodů by tedy neměla tato změna
znamenat snížení Vašich celkových příjmů, jelikož i ty nejnižší
důchody budou zvýšeny minimálně o 570,- Kč, jak je uvedeno výše.
Přehlednou tabulku s uvedením nových cen za ubytování a stravu
si můžete prohlédnout na další straně.
Zvýšení důchodů i změny v cenách za ubytování a stravu budou mít
vliv na Smlouvu, kterou máte uzavřenou. V průběhu měsíce ledna 2019
budete se změnami konkrétně seznámeni a od 1. 2. 2019 připravíme
dodatky ke smlouvám zohledňující novou výši důchodu a úhrady za
pobyt a stravu přímo pro konkrétní uživatele. Veškeré náležitosti
s Vámi projednají sociální pracovnice, na které se můžete obracet se
svými dotazy.
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Slovo ADVENT pochází
z latinského výrazu adventus
a znamená příchod. Historicky
a v rámci křesťanství je to
doba očekávání příchodu
spasitele Ježíše Krista na svět.

Advent, tak, jak jej známe,
začíná vždy první adventní
nedělí (v období mezi
27. listopadem a 3. prosincem).
V současnosti jsou rozšířená
označení jednotlivých adventních
nedělí jako železná, bronzová, stříbrná
a zlatá. Toto označení však nemá s historií
křesťanských Vánoc nic společného – jde pouze o komerční
pojmenování a s ním spojené obchodní kampaně.
Kromě postního období a očekávání příchodu spasitele byl dřív
Advent spojen ještě s dalšími zvyklostmi a rituály – např. na svátek
svatého Ondřeje vyhazovaly mladé dívky svinuté šátky z necek, aby
zjistily, která z nich se nejdřív provdá. Té, které šátek vylétl nejvýš,
se měla vdát jako první. Obdobně tomu bylo i u svátku svaté Barbory
– mladá děvčata uřízla větvičku třešně, která – rozkvetla-li na Štědrý
den – opět předznamenávala v nadcházejícím roce vdavky.
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ADVENTNÍ VĚNEC je symbolem adventu od 19. století a je spojen
s protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem. Ten
v roce 1839 vyrobil pro chudé děti předchůdce dnešních adventních
věnců ze starého dřevěného kola, na něž
nalepil malé červené svíčky pro všední dny a
4 bílé svíce pro neděle. Každý den se pak
zapalovala svíčka – v neděli velká bílá,
v ostatní dny malá červená. Děti si tak mohly
snadno spočítat, za kolik dnů budou Vánoce.
U nás má adventní věnec v dnešní podobě obvykle čtyři svíce, někdy
se však můžeme setkat i s pěti. Tradičně by měly být tři fialové
(popř. modré) a jedna růžová. Případná pátá svíčka, která se umístí
doprostřed věnce, je vždy bílá a reprezentuje duchovní čistotu
Ježíše Krista a Panny Marie. Fialová (popř. modrá) barva symbolizují
pokání, pokoru a poklidné čekání na příchod spasitele. Růžová je pak
symbolem radosti a naděje. S komerčností Vánoc se v dnešní době
hodně objevuje červená barva svíček, jakožto barva lásky a radosti,
nebo také barvy, které jsou dnes považovány za slavnostní a luxusní –
stříbrná a zlatá.
Svíčky jsou na adventním věnci zapalovány postupně proti směru
hodinových ručiček. Plamen svíčky vydává světlo, které je označováno
jako Kristův plamen lásky a tento plamen má za úkol osvítit každého
člověka.
20

Na první adventní neděli rozsvěcujeme první fialovou svíčku. Jde
o tzv. svíci proroků na počest těm, kteří předpověděli Ježíškovo
narození.
Na druhou adventní neděli se zapaluje druhá fialová svíčka zvaná
betlémská. Symbolizuje lásku a Ježíškovy jesličky.
Na třetí adventní neděli by se tradičně měla zapálit svíčka růžová –
pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř
u konce a nadcházející dny nabírají slavnostnější ráz.
Na čtvrtou adventní neděli se pak rozžehne poslední, opět fialová
svíčka, která se označuje jako andělská. Je symbolem míru a pokoje.
Případná pátá svíčka zažehne plamen až na Štědrý den a měla by se
nechat celá vyhořet.
Tvar adventního věnce – kruh – značí věčnost a jednotu. Koloběh
života, koloběh roku, nikdy nekončící cestu Slunce. Stálezelené
rostliny, které se pro výrobu věnce používají, pak značí symbol života
jako takového, nezničitelnost duše a ducha, stálost ve víře a také
věčnost v ráji. Kruh i jako symbol Slunce má lidem dodávat naději, že
přijdou světlejší zítřky, protože zima je obdobím, kdy jsou dny
krátké a temné.
(zdroj: čerpáno z různých internetových stránek)
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Kromě vánočních obyčejů na svatého Ondřeje a Barboru, které byly
naznačeny v předchozím článku a vztahovaly se spíš k době minulé, se
k vánočnímu času váže řada dalších zvyků. Narazili jsme na pěkné
ilustrované obrázky právě s touto tématikou a na vás bude, abyste do
volných prostorů pomyslně dopsali, co uvedená tradice znamená, proč
se dodržuje a o čem vlastně je. Budete si o tom povídat s Evou
a Lenkou v paměťových cvičeních. Zavzpomínejte také na to, jaké
tradice jste v rodinách dodržovali vy a podělte se o ně s ostatními.
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Vánoce (Co život dal) – Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká,
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak v závěji
hlas tratících se rolniček.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.

Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
Ó Vánoce! Ó Vánoce!

Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil,
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
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