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Více na str. 9 a 10
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Tvůrcem časopisu Jablíčko se může stát úplně každý! Stačí navštívit kurz Žurnalistika pro
seniory nebo kontaktovat pracovníky Domova pro seniory (569 433 757).
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Úvodník radního Tomáše Hermanna

pokračování ze str. 1
Proto je důležité naslouchat a
slyšet názory lidí a je-li třeba,
tak věci korigovat, upravit. A
také hodně vysvětlovat, protože
řada nedorozumění pochází z
neznalosti věci a jejích souvislostí. O to víc by ono naslouchání a snaha o pochopení
měly být oboustranné. K tomu
by mohly být docela dobrou příležitostí
letos
zavedená
čtvrtletní setkání starosty,
místostarostů a radních s občany na Staré radnici. Témata
jsou oznámena dopředu, většinou se týkají významných nových staveb či rekonstrukcí,
případně záměrů města v konkrétních oblastech, jako je školství či sociální věci. Napsal jsem
"mohly by být", protože zatím
bohužel nejsou, moc lidí na ně
nechodí a nevyužívají tak možnosti zeptat se otevřeně pana
starosty a členů vedení našeho
města na to, co je trápí či zajímá
a dozvědět se, čím město aktuálně žije či v nejbližší době bude
žít. Přijde mi to škoda, ale
nevím přesně, kde je chyba.
Chtěl bych věřit, že jsou lidé vesměs spokojeni, ale tomu zase
neodpovídají kritické debaty,
které si člověk občas vyslechne

Čas Vánoc

Jako každý rok se koncem podzimu začínáme připravovat na
nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Pro každého symbolizují
něco jiného, někdo vánoce miluje, těší se na ně celý rok a jiní
propadají špatné náladě a starostem, že zase musí utrácet
peníze za dárky, uklízet, péct
cukroví a nabrat nějaké to vánoční kilo. Ač jsme každý naladěn jinak, na Štědrý den
zjihneme asi všichni, a když se
rozsvítí svíčky na stromečku,

na ulici či u stolu v hospůdce,
kdy řečník zvyšuje hlas a nenechá na vás nit suchou. Takže i
kritičnost tu je a nezbývá tedy,
než se o komunikaci, naslouchání a vysvětlování nadále a
vytrvale snažit. Konec konců
proto jste si nás zvolili, svých 25
zastupitelů - zcela nepochybně
s důvěrou, že budeme s rozmyslem, slušně a svědomitě hájit
veřejný zájem a spravovat obec
- a přispívat tak k tomu, aby vše
fungovalo jak má, aby se tu
dobře žilo, aby se věci posunovaly k lepšímu, aby ulice a
chodníky byly opravené a
všude čisto a uklizeno. Ostatně
jako doma...
Osobně jsem měl možnost po
celý rok spolupracovat s řadou
nadšených lidí, kteří se dobrovolně zapojili do vymýšlení nového plánu rozvoje sociálních
služeb v našem městě. Plán je
tvořen na tři nejbližší roky
(2013-2015), ale patrně přesáhne i do dalšího období.
Scházeli se k němu čtyři různé
pracovní skupiny, které řešily
odlišnou problematiku: dětí a
rodin, lidí na okraji společnosti,
lidí se zdravotními handicapy a
pochopitelně též seniorů. "Seniorskou" skupinu vedla paní

zapomeneme na všechny starosti spojené se svátky vánočními.
V našem zařízení také každý
rok zdobíme stromečky, pečeme cukroví a tentokráte jsme
zapojili i obyvatele ošetřovatelského patra. Klienti si zkusili
upéct a nazdobit perníčky, které

Centrum Vysočina, o. p. s.
Jana Hylišová a zapojilo se do
ní bezmála 15 lidí, kteří v různých organizacích poskytují
služby lidem dříve narozeným a
jsou tudíž v tomto oboru jako
doma. Mimo jiné také několik
zástupců našich služeb, tedy
domova, domovinky i pečovatelek. V tuto chvíli je na stole pracovní návrh plánu, jenž bude v
lednu zveřejněn a otevřen názorům a připomínkám veřejnosti. Po dopracování bude
plán v únoru předložen ke
schválení zastupitelstvu města.
Do jara by měl být také vytvořen
zcela nový elektronický katalog
sociálních služeb, kde by si
každý, kdo potřebuje, mohl vyhledat nejvhodnější službu a
získat odpovědi na své otázky.
Věříme, že se nám podaří přesvědčit kolegy v zastupitelstvu,
že sociální oblast má mít v
našem městě i nadále zelenou,
že se v poskytované péči udrží
nastavená laťka a podaří se uskutečnit návrhy, které plán obsahuje. Pokud budete mít k
návrhu plánu jakékoli připomínky či náměty, rádi se o nich
pobavíme!
Dobrý a ještě lepší vstup do nového roku vám všem přeje radní
Tomáš Hermann.

poté putovali na náměstí v Havlíčkově Brodě, kde zdobili stromeček. Za zmínku stojí i
vánoční koncerty, které se u nás
připravují a na které jsme si pozvali malé i velké umělce a jiná
vánoční vystoupení. S našimi
obyvateli se pojedeme podívat
na vánočně ozdobený Havlíčkův Brod a okolí a o dárečky a
kapra na Štědrý den také nebude nouze.
Krásné Vánoce!
Zdena Lehmannová
terapeutka
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Jablíčko získalo prestižní ocenění

Časopis Jablíčko, který připravují
klienti havlíčkobrodského Domova
pro seniory, Reynkova ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Centrum Vysočina, získal
ocenění v národním kole soutěže
AWARDS.
Jablíčko je národním vítězem v kategorii Psaná žurnalistika. „Jsme
moc rádi, že se nám s tímto ojedinělým projektem podařilo zabodovat. Věřím, že nejen nám, ale i
seniorům dodá ocenění sílu a elán
do další tvorby,“ říká ředitelka Sociálních služeb města Havlíčkův Brod
Magdalena Kufrová.
Vyhlášení se uskutečnilo v úterý 11.
prosince v pražském Břevnovském
klášteře v rámci Závěrečné konference k Evropskému roku aktivního

stárnutí a mezigenerační solidarity
2012. Certifikát předala zástupci
tvůrců Ondřeji Rázlovi národní
koordinátorka
soutěže
Marta
Koucká.
„Jsem rád, že projekt Ondřeje
Rázla získal tak vysoké ocenění.
Současně je to pro nás další motivace k tomu, abychom se nadále
věnovali neziskové činnosti jak pro
mladé, tak pro seniory. Po dvojím
ocenění v Ceně Karla Velikého pro
projekt Letní žurnalistické školy
Karla Havlíčka Borovského se
jedná o třetí uznání naší práce na
celostátní úrovni v rámci evropské
soutěže,“ neskrývá radost Milan
Pilař, předseda správní rady Centrum Vysočina, o. p. s.
redakce

O Mikuláši, andělech, čertech a sólo koncertu
Snad mohu mluvit za všechny klienty Domova pro seniory, že odpoledne 5. prosince jsme strávili
velmi příjemně. Do jídelny k přišla
šarmantní Mikuláška se dvěma půvabnými andělkami a skupinou
čertů a čertic. Všichni byli oblečeni

v nápaditých kostýmech z různých
materiálů a rozmanitých střihů navržených zřejmě čertí kolegyní návrhářky Blanky Matragi. Po rozdání
dárků a chvíli dovádění se vydali do
pokojů těch, kteří se setkání v jídelně nemohli zúčastnit.
Potom následoval vokální sólo koncert paní Marty Volné, která si připravila půlhodinové pásmo koled.
Její krásný, zvučný hlas jako zvon
by byl ozdobou každého pěveckého souboru. Zpívala s elánem a
chutí a my jsme jí s chutí naslouchali.
Díky všem za pěkné odpoledne!
Jaroslav Vaněk

BLAHOPŘEJEME!
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Narozeniny v závěru roku
oslavili tito klienti.
ŘÍJEN
Rejzková Ludmila
Palánová Růžena
Franzová Jiřina
Menoušek Václav
Novotný František
Adamcová Marie
Ježková Milada
Nedělková Milada
Aubusová Marie
Moravcová Anežka
Beránková Marie
Novotná Marie
Domovinka:
Klement Ondřej
Beránková Anežka
Fikar Václav

LISTOPAD
Stránecká Stanislava
Březinová Ludmila
Hurtová Marta
Krajhanzlová Emilie
Špillerová Věra
Vencovská Jarmila
Trnková Irena
Kubátová Františka
Izsák František
Domovinka:
Prchalová Hana

PROSINEC
Rezek Bohumil
Janů Stanislava
Pokorná Jarmila
Šimánková Štěpánka
Podehradský Zdeněk
Králová Marie
Machová Marta
Švecová Libuše
Vlodarčíková Marie
Domovinka:
Čelanská Libuše
Koubková Eva
Bacík Ervín
Šulcová Růžena
Zelená Vlasta
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Centrum Vysočina, o. p. s.

Domov pro seniory oslavil desáté narozeniny

Čas letí jako voda a v listopadu tomu bylo už deset let, co byl v Havlíčkově Brodě otevřen Domov
pro seniory, Reynkova. První kulatiny se samozřejmě neobešly bez velkolepé oslavy, na kterou přijalo pouvání i několik významných osobností.

Střípky z mozaiky Vysočina
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Byla to krásná mozaika. Měla to
být výplň do okna příborníku,
ale jak ubíhal čas, z mozaiky vypadla nějaká sklíčka. Oba jsme
pracovali ve sklárnách, ale
Vláďa po studiu na sklářské
škole uměl se sklíčky a mozaikami zacházet, já ne. A tak jsem
se vymlouvala na to, že čekám,
až mozaiku doplní novými
sklíčky. Ale nic takového se nestalo a tak jsem skládala a opatrovala jednotlivá sklíčka, aby
byla všechna pohromadě, až na
ně dojde řada. A právě tak jako
ta sklíčka jsem opatrovala vzpomínky o životě na Vysočině. Asi
jsem vzpomínky tak dobře neopatrovala a tak už asi nikdy
celý obrázek nevytvoří.
Svítí sluníčko za okny a paprsek zabloudil na střípek, zahrálo
to všemi barvami a najednou je
tu jedna vzpomínka na Vysočinu.
Bude to už hodně let, čas některé vzpomínky vymazal, ale
střípky jako zrcátka některé obrázky oživují. Často jsme jezdili
podívat se na Vysočinu, jak se
má a ona zůstává pořád krásná
jako ve vzpomínkách. Jezdili
jsme starou silnicí přes Čáslav,
Golčův Jeníkov na Novou Ves,
protože za vesnicí po projetí

lesem se ze silnice otevřel překrásný pohled na Železné hory
a my jsme se ptali, jak se máš,
Vysočino? Silnice byla lemována stromy, otevírala pohled
na Železné hory, a když jsme
počkali, až zasvítí sluníčko, rozzářily se červené střechy domků
rozházených po úbočí hor, mezi
nimi se zelenaly louky, háječky
a bělaly se cesty a cestičky a
všemu vévodily hradby lesů.
Vstřebávali jsme tu krásu do vědomí, abychom mohli později
zavřít oči a vzpomínat.
A jaká asi byla zima a předjaří?
To jeden můj strýc, který bydlel
v Sobiňově a denně jezdil do
práce do městečka, musel
každý den brzo ráno vstávat a
chodit kopcem přes les k trati na
zastávku a večer zpět kopcem
domů. Čím byl starší a jak se
zhoršovalo počasí, tím víc nadával, hlavně v zimě na zmrazky
a kořeny, o které pořád zakopával. Až jednou pod okny něco
zatroubilo a strýček přijel domů
starší „tatřičkou“. Liboval si, jak
si to teď hasí po silnici přes
Bílek nebo Ždírec do městečka
v pohodlí. Za pár měsíců denního dojíždění tvrdil – copak
dobré to je, pohodlné taky, ale
není to ono, jako přes ty

zmrasky a kořeny po svých,
někdy i po zadku až k trati na
mašinu. On ten pokrok je sice
pohodlnější, ale ta cesta, když
bylo jaro, voněla, když svítil
měsíc, byla skoro pohádková,
když uhodil mráz, jehličí bylo
stříbrné, cesta bílá, běloučká,
nevinně čistá, ještě beze stop.
No a teď, teď je teda jenom pohodlnější.
Zato tetky si pochvalovaly,
strýce umluvily, vzal je do tatřičky a jelo se na návštěvy po
příbuzných na kafíčko a hned
byl lepší přehled o tom, co se
kde přihodilo, kdo se narodil,
kdo se oženil a bývaly to opravdové kafíčkové povídánky. A co
teprve, když se jelo do města na
trhy, to bylo radosti, ale také starostí, aby se dobře pokoupilo a
aby ještě zbyl čas na koláč a kafíčko v hostinci „U panských“,
kde bylo z okna vidět na náměstí, bylo to zajímavé koukání.
Pak přišly vánoční trhy, ale i
zimní večery při draní peří. Díky
cestování s tatřičkou byly
opravdu plné vzpomínání. O
tom vzpomínání bude třeba jednou napsat úplně samostatně,
sem se nám to už opravdu nevejde.
Marie Rohlíková

Zjistila jsem, že nejlepší vzpomínání je na dětství a porovnávání, jak bylo a jak je teď. První
vzpomínka není veselá. Vidím v
duchu na dvoře i v domě černě
oblečené příbuzné a sousedy a
tatínka v rakvi. Co to všechno
znamená, jsem pochopila až
později. Táta prostě nebyl a
všude scházel, scházel mi celý
život. Jenže v té chvíli mě zajímal krásný barevný míč, který
jsem dostala a kaučuková hlavička k panence. Později mi ba

bička ušila k ní tělíčko a šátečky
a já měla první a poslední panenku. Nebylo to nic neobvyklého, hračky prostě nebyly. Ale
hraní holčičky měly. Stačila nám
prkénka a na nich barevné
střípky z hrníčků a talířků,
zvláštní kamínky a co nebylo už
k potřebě. Nevyhodilo se nic, co
by mohlo ještě sloužit. Vždyť i
děravý hrnec se hodil třeba na
hřebíky nebo sněhulákovi na
hlavu. Určitě v té době nebyl
problém s odpadem. S obleče

ním to bylo stejné, nic se nevyhodilo. Malé svetry se páraly a
přeplétaly, z látek z vypáraných
šatů a kabátů se šilo různé
kombinované oblečení, tím
pádem byl co kus to originál.
Potraviny, které se nespotřebovaly, odvezly babiččiny sestry,
které bydlely ve městě. Ony
nám zase pomáhaly při sezonních pracích. Vždyť celá moje
rodina byla matka a babička. Na
práci v hospodářství to bylo
věru málo.
pokračování na str. 10

Vzpomínání
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Centrum Vysočina, o. p. s.

Škola základ života - křižovatka dějin

Tragedie národa - V. třída školní
rok 1938/ 1939
Ve čtvrté třídě nikdo nepropadl,
takže jsme se zase všechny 1. září
sešly. Radostně jsme se uvítaly i s
Májou. Máme novou třídní paní
učitelku. Paní ředitelka Žofie Pokorná ji uvedla do naší třídy a představila nám ji jako Tony. Příjmení si
už nepamatuji. Učila na škole už
dlouho, pamatujeme si ji, když mívala dozor o velké přestávce na
chodbě. Dbala na to, abychom
učivo ovládaly. To kladla na první
místo. Vysvětlila nám, že konečné
vysvědčení s dobrým prospěchem
bude ovlivňovat náš nástup na
další vzdělání. Byla důsledná.
Trpělivě opakovala látku, až ji pochopila celá třída. Měla k nám
pěkný vztah.
Běžnou výuku nám však opět narušily mezinárodní události. Německo v čele s Hitlerem chystalo
zábor našeho suverénního demokratického, samostatného státu.
Prezident využil všechny diplomatické možnosti a získával souhlas
o pomoc se svými přátelenými
státy. Byla vyhlášena mobilizace.
Naši branci nastupovali s nadšením do svých útvarů bránit vlast. I
bratr mé maminky nečekal na povolávací rozkaz a sám odcházel ke
svému pluku, jako spousta dalších.
Loučil se s námi těmito slovy: Nebojte se, my to němčourům natřeme, že jim přejde chuť si s námi
něco začít.” A plakal, když se vrátil domů a ani jednou si nevystřelil.
Obrana byla stažena a 29. září
měl Hitler podepsanou Mnichov-

Radostí dětí ohřejem si ruce
budem se usmívat a říkat
jsou tady Vánoce
zatímco bílou nití zaobroubí
mráz
to obnošené
co se roztřepilo za ta dlouhá
léta
A budeme trošku veselí
a trošku smutní

skou dohodu i našimi spojenci Anglií a Francií. V jejich zemích byli
vítáni jako MÍRUTVORCI. Naše republika v čele s Dr. Edvardem
Benešem dostala nečakanou,
tvrdou ránu pod pás. Nastalo všeobecné zklamání. Okamžitě se na
pultech objevil zarámovaný obrázek našeho statečného vojáka v
přilbě, odhodlaného k boji s nepřítelem s textem: “Nepřítel nás neporazil a přítel nás ZRADIL!"
Náš pan prezident se vzdal funkce
5. října 1938 a odjel do Chicaga,
kde pracoval jako profesor na univerzitě. Po obsazení pohraničí
okupanty, byli občané české národnosti doslova vyhnáni ze svých
domovů. Bez nároku na odškodnění, směli si vzít s sebou jen to,

Vyučovací předměty v V. třídě:

Chování,
Náboženství
Vyučovací jazyk s naukou o písemnostech
Německý jazyk
Zeměpis
Dějepis
Přírodopis,
Přírodozpyt
Občanská nauka a výchova
Počty s jednoduchým účetnictvím
Měřictví a rýsování
Kreslení
Krasopis
Dívčí ruční práce s naukou o domácím hospodářství
Zpěv /hudební výchova/
Tělesná výchova
Vnější úprava písemných a jiných
prací

VÁNOCE DOSPĚLÝCH
Jan Skácel
a trošku pobaveni sami sebou
a ticho roztáhne svých deset
prstů
a nahlas zamrzene do
opuštěných ulic.

A teplá ramena stromečků
vtlačí se do oken až bezdětní
vyjdou si po večeři na procházku

co jim bylo milostivě dovoleno.
Netrvalo dlouho a 15. března 1939
obsadil Hitler celou naši republiku.
Dostala název Protektorát Čechy
a Morava. Slovensko se od nás
odtrhlo. Tentýž den byla zvolena
prozatímní vláda v čele s prezidentem JUDr. Emilem Háchou. Na
školách se změnily osnovy ve prospěch Velkoněmecké říše. Český
jazyk s literaturou byl okleštěn na
minimum, němčina byla denně na
programu s propagací vítězného
tažení Hitlerovy armády Evropou.
Naše dějiny se přestaly učit. Bylo
nám jako dětem z toho moc A
MOC SMUTNO. A což teprve učitelé. Ti, kteří nás učili, byli velkými
vlastenci a k vlastenectví vedli také
nás.
Na konci školního roku jsme dostali vysvědčení. Konec výuky v
obecné dívčí škole. Čekala nás
měšťanka. Z naší třídy se nikdo na
gymnazium nehlásil. Učitelský
sbor byl sklíčen. Copak asi čeká
tyto děti v budoucnu? Děti, nezapomeňte na T. G. Masaryka a na
češtinu. Hodně zdaru!
Tak jsme se rozešli!
Pro mě byl konec školního roku
osobně tragický. Zemřela mně maminka, ani mého vysvědčení se
nedočkala. Zůstala jsem sama s
mladším bratrem a s otcem.
Všechny tyto tragické události se
mne velice hluboko dotkly.
Jako by to byl impuls k tomu,
abych brala život vážně. Tehdy mi
bylo 11 let.
Věra Niklová
Pokračování v příštím čísle...

a budou se držet za ruce
a budou si dětmi
a každý z těch dvou
se bude snažit být ten dospělejší
a pečovat o druhého
protože venku je kluzko a
uvnitř Vánoce

připravil Jaroslav Vaněk
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pokračování z minulého čísla
Přijeli jsme do stanice Želnava,
vyložili nás z vagónů a co dál?
Muži šli na národní výbor zeptat
se, kde se můžeme ubytovat.
Řekli jim, že si každá rodina
může vybrat domek k bydlení v
obci Ovesná, Černý Kříž, Nová
Pec nebo Jelení. Domky byly
roztroušené po okolí, ale krásná
krajina nám připomínala domov.
Rodiče vybrali domek mezi
dvěma sousedy, kteří se sem
přistěhovali již před rokem. Byli
to finanční inspicienti, z jedné
strany pan Sup z Písku, z druhé
pan Kaňka z Hustopečí s rodinami. Přijali nás mezi sebe velice přátelsky a i díky nim jsme
si na nový domov dobře zvykli.
Rodiče s nimi udržovali přátelství až do smrti.
Domek jsme měli, ale byl tak vybydlený, že mimo zabudovaných kamen tam byly pouze
holé zdi. Jak jsem minule vzpomínala, tak kromě toho dříví,
jsme si z domova přivezli jen
oblečení, peřiny a nějaký hrnec.
V našem původním domově, v
Podkarpatské Rusi zůstala tatínkova maminka, takže naši
všechno nechali jí. Skoro 4 ha
polí nechal tatínek přepsat na
tetu, která se o maminku měla
až do smrti starat.
Tatínek šel na národní výbor,
kde byl sklad nábytku a na dluh
koupil vše, co bylo potřeba do
našeho nového domku. Všichni
samozřejmě hledali práci. Práce
byla pouze v lese a tak tatínek s
berlí, sekerou a pilou šel jako
ostatní muži pracovat do lesa.
Bylo to pro něho velice namáhavé, lesní terén samé kopce,
těžká dřina i pro zdravého.
Muži pracovali u Schwarcenberské pily. Ta pak svým zaměstnancům za malou úplatu
nabídla každé rodině krávu. Pa-

stvin bylo všude dost, i na usušení sena na zimu. Také živobytí už bylo snadnější. Začínaly
prázdniny a my děti jsme šly do
lesní školky plet a okopávat záhony. Každá koruna byla dobrá.
Po prázdninách jsme začaly
chodit do školy. Někteří do
obecné školy a několik z nás do
měšťanky v Horní Plané. Museli
jsme vstávat časně, na nádraží
jsme to měli hodně daleko a
vlak odjížděl brzy ráno. Ve škole
pro mě byly začátky velice
těžké, stejně jako pro ostatní
děti, které neuměly česky. S rodiči a sestrou jsme mluvili rusínsky, neměl mi kdo poradit. U
nás doma jsem se učila dobře,
ale tady to bylo jako hození do
vody a buď plav nebo se utop.
Špatně jsem se vyjadřovala a
pro spolužáky jsem byla často
terčem posměchu. Bohužel se
přidávali i učitelé. Děti dokážou
být kruté, ale posměch učitelů
mě opravdu ponižoval. Už i
proto, že žádný neřekl, já ti s
češtinou pomůžu. A tak jsem si
řekla, že se správně česky naučím i kdyby hromy bily. Tenkrát
jsem často vzpomínala na svoji
paní učitelku v první třídě i na ty
další, které nás za války učili
maďarsky. Pro rusínské děti
těžká nesrozumitelná řeč. Snažili se nám pomoci, abychom
mluvený i psaný jazyk zvládli.
V Horní Plané jsem začala chodit do druhé měšťanky. Po dvou
měsících si pan ředitel Spurný
zavolal maminku a řekl jí, že
učivo zvládám dobře, že mě
přeloží do čtvrté měšťanky.
Takže jsem vlastně druhou i
třetí třídu přeskočila. Psaní abecedou mi nedělalo potíže, protože jsem se ji naučila už když
jsem se učila maďarsky, horší to
však bylo s pravopisem. Ale
vždycky jsem ráda četla a tak
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jsem začala číst české knihy.
Snažila jsem se zapamatovat si,
jak se které slovo píše a to mi
pomohlo. Vždycky jsem se učila
moc ráda, ale na tehdejší školu
a mé spolužáky či spíše na spolužačky mám špatné vzpomínky. Když jsem přestoupila
do čtvrté měšťanky, tak naše
paní učitelka nacvičovala s
dětmi na vánoční besídku pohádku O vodníkovi, jeho nevěstě
a
vílách.
Jedna
spolužačka co hrála vílu hned
na začátku onemocněla a paní
učitelka za ni vybrala mě. Mnohokrát když jsme nacvičovali, mi
ujel vlak a přijela jsem domů až
večer. Při lampě až do noci
jsem psala úkoly a učila se na
druhý den. Tolik jsem se na vystoupení těšila. Maminka mi
opatřila bleděmodré šaty a já se
nemohla dočkat svého prvního
vystoupení. Dva dny před školní
besídkou se vrátila původní víla
a mně paní učitelka a některé
spolužačky řekli, že mě vlastně
neznají, že jsem nová. A tak se
původní víla zase do hry vrátila
a já měla po radosti. Tenkrát
jsem plakala a zůstal ve mně
pocit křivdy a ponížení.
My co jsme byli od nás, jsme se
stále stýkali, pokud to jenom
bylo možné. První Vánoce v
novém domově, svátky v rodinách, svatby, to vše bylo pozváním pro celé naše společenství.
Jen my spolu jsme mohli mluvit
o domově starém, vzpomínat a
přemýšlet, co nás čeká v budoucnu.
Léto v roce 1947 bylo velice
teplé a suché. Nejsem si jistá,
ale možná i proto se v lesích
přemnožil kůrovec. Všichni v
lese pracovali do úpadu, stromy
se musely co nejdříve pokácet
Pokračování na str 6.

8

Jablíčko 4/2012

Centrum Vysočina, o. p. s.

Pamětníci starých časů ještě žijí: Cesta do neznáma

Pokračování ze str 5.

Bohužel se to špatně projevilo
na zdraví tatínka a naši začali
uvažovat, že bychom se přestěhovali někam, kde by mohl najít
lehčí práci. Ve městě v západním pohraničí žilo několik rodin
od nás. Jeli jsme za nimi a
známí nám poradili, že práce je
tam opravdu dost a určitě se
najde něco i pro tatínka. Opět
jsme se stěhovali, tentokrát do
Chebu, bez váhání, protože i
sestra tam mohla snáz najít
práci a já dokončit školní do-

cházku. Tatínek začal pracovat
u firmy Markgraf a Eger. Byl to
rozvoz potravin do obchodů a
on navážel zboží na nákladní
auta. Nebyl to med, ale přece
lepší než v lese. Za osvobození
republiky tedy nedostal ani tu
pověstnou trafiku, ale v práci byl
spokojený. Sestra pracovala v
přádelně, maminka byla doma.
Já jsem šla do školy do JUKu.
Byla to nepovinná desátá třída,
hodně jsme opakovali učivo z
předchozích let, ale měli jsme
navíc i psaní na stroji a to mi

hodně pomohlo v budoucím povolání. S přechodem do této
školy nastala velká změna, se
spolužáky jsme byli dobrá parta
a i po letech, když jsem se do
Chebu vracela, jsme si měli co
povídat a na co vzpomínat.
Možná to bylo způsobeno i tím,
že jsme byli taková národnostní
směsice, Češi, Němci, Rumuni,
Jugoslávci, Slováci a já, Rusínka. S láskou vzpomínám na
našeho učitele, ale to až v příštím pokračování.
Irena Trnková

lou Nuselská byl rozšířen o dodatek, že se budou naše setkání
konat každý měsíc. Tentokrát nás
navštívili žáci 5. A. Předvedli nám
hezký program, který byl oceněn
potleskem. Poté následovala volná
zábava. Kromě jiného jsme se od
žáků dozvěděli, že i v době technického rozvoje je učitelé nezapomněli naučit vyrábět papírové

polci probíhaly pracovní výměny.
Obě strany si navzájem prohlédly
prostory stacionářů a došlo i na výměnu zkušeností z práce, zavádění novinek či péče o seniory s
různým zdravotním postižením.
Klienti z obou zařízení potvrdili, že
jeho činnost velmi oceňují a pomáhá jim v jejich tíživé zdravotní
situaci. Neumějí si život bez práce
obětavých pečovatelek
představit.
Obě strany se navíc
shodly na tom, že vzájemné schůzky byly prospěšné a splnily svůj
účel.

Novinky z Domovinky: Vánoce za dveřmi

V naší Domovince probíhá vše
podle plánu, jak už jsem uvedla minule. Vyzdvihnu jen několik akcí,
kdybych měla psát o všech, vydalo
by to na celé Jablíčko.

RUKODĚLNÉ PRÁCE
Z keramické hlíny jsme za vedení
pečovatelek paní Kučerové a paní
Čejkové vymodelovali celý Betlém
s množstvím figurek. I
ozdoby na skle se nám
povedly. Pro naše partnerské město Brielle v
Holandsku jsme také
vymodelovali různé ozdoby na vánoční stromeček. Jako pozornost
jim budou předány zástupci města.

ZRCADLOVÁ SHOW
Zrcadlová show byla
velkým překvapením.
Pomocí odrazu ze
zrcadla jsme měli nakreslit na papír obdélník s úhlopříčkami. To jsme se nasmáli a
pobavili! Zkuste to také! Držíme
vám palce.

KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ
I nadále u nás vládne láska k vaření. Letošním rok dovršíme pečením vánočního cukroví.
NÁVŠTĚVY
Projekt Návštěvy se Základní ško-

draky. Jejich repliku nám žáci vymalovali a vylepili na pohlednicovém formátu. Dali si na dárečku
pro opravdu záležet, z Domovinky
si na oplátku odnesli keramické
motýlky.

VÝMĚNNÉ PRACOVNÍ
SCHŮZKY
Mezi pečovatelkami Denního stacionáře pro seniory v Havlíčkově
Brodě a a téhož zařízení v Hum-

NA ZÁVĚR
Mohu konstatovat, že letošní rok byl v našem
denním
stacionáři
úspěšný a splnil naše
očekávání. Bylo o nás
našemi pečovatelkami
dobře postaráno a za jejich příkladnou a obětavou práci
jim patří naše vřelé díky.
Poděkování
patří
také
celému vedení a dalšímu personálu, bez jejichž práce by se chod
naší Domovinky neobešel.
Všem našim čtenářům ze srdce
přeji krásné a klidné Vánoce u voňavého stromečku s jesličkami a v
novém roce 2013 všechno dobré,
především uspokojivé zdravíčko!
Věra Niklová
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Koloběh roku znovu dospěl k
samému konci. Nedávno jsme
položili věnečky na hroby našich blízkých a zapálili za ně
svíčky, na začátku prosince oživili stereotyp našeho života čerti
a andělé (vlastně spíše čertice
a andělky) a už jsou tady Vánoce. Na náměstích a v obchodech už zase svítí ozdobené
stromy a stromečky, ve výkladech obchodů už řadu týdnů vidíme vánoční výzdobu a z rádií
a reproduktorů zní koledy oznamující, že se narodil Kristus
Pán. A brzy se rozzáří stromečky i v domácnostech a zasedneme k sváteční večeři. A
budeme trochu veselí a trochu
smutní. Veselí proto, že mnozí
z nás budou sedět mezi svými
nejbližšími (dětmi a vnoučaty) a
budou vzpomínat na dětství a
šťastné vánoce strávené s rodiči a sourozenci i na ty pozdější, kdy sami už jako rodiče
jsme se snažili připravit hezké
Vánoce svým dětem. A trochu
smutní budeme, protože už nejsou s námi ti, kteří nám dlouhá
léta byli oporou, naši partneři a

partnerky nebo naši rodiče.
Jaký byl ten uplynulý rok? Asi u
každého jiný, podle toho, jaké
neduhy ho trápily, co dobrého
nebo špatného potkalo jeho
osobně nebo jeho příbuzné. Ale
v té neosobní rovině nic moc.
Hospodářské problémy, skandály, hádky politiků, tunelování,
lidské sobectví.
A jaký bude ten příští? Nedělejme si velké iluze. V souboji
dobra a zla si zatím v lidské
společnosti vždycky udržovala
převahu ta horší strana. Jen rozevření úhlu mezi oběma póly
bylo různé, tu větší, tu menší.
Otevřeme-li noviny z první republiky, na kterou rádi vzpomínáme, i tam se dočteme o
podvodech, defraudacích a jiných nepravostech, jen slovník
byl trochu jiný, slovo „tunelování“ tehdy ještě neznali.
Ani různé pokusy o nápravu
společnosti nekončily dobře. I
Francouzské revoluce se vznešeným heslem volnost, rovnost,
bratrství skončila nakonec terorem, udavačstvím a masovými
popravami gilotinou. Ani různé –

ismy (a nebylo jich málo), pokud
se dostaly k moci, neskončily
lépe.
Přejme si tedy aspoň, aby v tom
příštím roce i v letech dalších se
nůžky mezi dobrem a zlem už
více nerozvíraly, ale naopak přivřely, aby zištní lidé kvůli vyššímu zisku neriskovali životy
desítek lidí (metylalkoholová
aféra), aby politici místo žabomyších sporů se opravdu snažili
o nápravu nedostatků, aby
ztráty způsobené krizí, špatným
hospodařením nebo tunelováním nebyly kompenzovány na
účet těch nejpotřebnějších. Přejme si, aby lidé k sobě byli ohleduplnější a vstřícnější. A
samozřejmě, aby nás neduhy
netrápily nad únosnou míru,
abychom měli hodně přátel a
necítili se v přelidnělém světě
sami.
Ale samozřejmě musíme se i
sami snažit být takoví, jakými
chceme, aby byli ti druzí.
A tak veselé Vánoce a přijatelný
nový
rok.

Byl to den jako každý jiný. Je
pravda, z práce jsem šla o něco
později než jindy, unavená, že
se mi při pomyšlení na další
nutnou práci doma ani domů
moc nechtělo. Teprve ve vrátnici
mi došlo, že je středa a přidala
jsem do kroku směr obchoďák,
protože hrozilo, že pokud nedostanu chleba, bude problém s
večeří. Jak tak uháním, slyším
za sebou volání: „Kam tak
letíš?“ Přes rameno zavolám:
„Pro chleba!“ Až když jsem měla
chleba v košíku, rozhlížím se
kolem sebe, kdo to mohl být, a
ona Marta. Také šla domů nějak
později, ale chleba nepotřebo-

vala, tak nespěchala. To už byla
taková doba, jak jsme říkali,
často se shánělo a jen někdy
nakupovalo. Ona ten den jen
nakupovala. A tak když jsme
stály obě znovu před obchoďákem, byly jsme na tom stejně.
Domů se nám nechtělo, čekala
na nás zase práce. Děti byly
přes týden ve světě a manželé
přicházeli až navečer. Prohodili
jsme pár slov a dohodli jsme se,
že zaskočíme do kavárny v kulturním domě na kávu a popovídáme si v teple, pohodlí.
Byl už podzim roku 1989, měsíc
po dovolených a tak jsme zavzpomínali na právě prožité dny

dovolené. Samozřejmě, že jsme
zjistili, že nic se nevyrovná dovolené s vnoučaty. Sice je to
také práce, ale hezká, okořeněná láskou, radostí a nápady
dětí. Každý den je jiný, kdyby
byl jako polní kvítí a svázal by
se do kytice, byla by veselá i
smutná a kdyby se jí dotkly sluneční paprsky, zářila by jako
dětské hlavičky po babiččině
pohlazení.
Byl to poslední den, dá se říci
setkání ještě v socializmu. Ale
to jsme nevěděli. Nevěděli
jsme, že nás čekají problémy
zcela jiného rázu.
Marie Rohlíková

Vzpomínka na podzim 1989

Jaroslav Vaněk
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Ve druhém čísle letošního Jablíčka se ptala paní Niklová, zda
byl někdo ze čtenářů v Egyptě.
Vzápětí nás touto zemí provedla prostřednictvím svých zážitků
z
výstavy,
kterou
navštívila.
Nápad paní Niklové se mi líbil a
proto i já vás chci podobným
způsobem zavést do vzdálené
země – státu Izrael. Do země,
kterou jsem sice nenavštívila,
ale účastnila jsem se krásné
přednášky o ní, která mi ji dokonale přiblížila.
Do našeho domova přijel pan
Macků, aby nám o Izraeli vyprávěl a zároveň promítal obrázky,
které při své cestě pořídil. Výklad byl velice zajímavý a co
oceňuji, tak také pochopení
pana magistra pro nás hůře slyšící, výklad byl dostatečně srozumitelný a dostatečně nahlas.
Putovali jsme s ním po těch, pro
nás důležitých a drahých místech, která se váží i k naší víře.
Vždyť z rodu Davidova se narodil Ježíš Kristus.
Promítané obrázky nám zpro-

Vzpomínání

pokračování ze str. 5
Obě byly obdivuhodné za to, co
musely všechno udělat. V zimě
babička šila pro nás i pro toho,
kdo přišel. Obě uměly mimo paličkování každou ruční práci, ale
to bylo na vesnici dost běžné.
Ovšem největším matčiným koníčkem bylo ochotnické divadlo.
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Stát Izrael

středkovaly návštěvu do 10 000
let starého města Jericha s bohatou historií, která přinášela
porážky i vítězství. Mnohokrát
pobořené a mnohokrát vystavěné, dnes ho připomínají již
pouze trosky.
Naše další návštěva byla v
pouštním městě Haifa, byli jsme
v Jeruzalémě s Chrámem Božího hrobu, který je stále předmětem sporu mezi křesťany,
muslimy a Židy. Další zajímavé
místo v tomto městě je Zeď
nářků. Tato Zeď má zajímavou
historii, všichni sice říkají, že je
pozůstatkem
Šalamounova
chrámu, ale ve skutečnosti sloužila pro zpevnění úpatí hory
Morit, na které Šalamounův
chrám stál. Zeď nářků je pro
Židy posvátné místo, ke kterému se chodí modlit. K tomu je
však nezbytná „jarmulka“ –
malá čepička a na ní černý klobouk. Při výkladu o motlitbách
nám pan magistr také vysvětlil,
proč se tak modlící zvláštně pohybují dopředu. Prý je to z toho
důvodu, aby se jim prokrvoval
mozek a slova motliteb jim neunikala. Do skulin ve zdi mezi
kameny vkládají prosby či poděkování psaná na papírcích.
Jednou za rok se papírky ze
skulin vyberou, vykope se jáma
a do té se vše vysype a zahází
hlínou. Tím je vykonáno, co být
mělo.
Co bylo velmi zajímavé, tak i vy-

světlení významu slova Sabat,
židovsky Šabat. Je to sobota,
která je pro židy doslova zhmotněním tohoto dne, je to pro ně
„bílá nevěsta“, kterou velice ctí.
Kromě historických památek
jsme měli možnost vidět Mrtvé
moře, které je výjimečné i tím,
že je nejníže položeným slaným
jezerem na zemi, asi 400 m pod
hladinou světového oceánu.
Jeho voda je tak slaná, že na
březích se tvoří bílé chuchvalce
vysrážené soli. Do Mrtvého
moře vtéká jediná řeka, Jordán.
Dnes má Izrael, s hlavním městem Tel Aviv, zhruba 7 730 000
obyvatel. Tři čtvrtiny populace
jsou Židé, zbytek Arabové a ostatní národy. OSN schválila nezávislost tohoto státu v roce
1948. Tehdejší ministr zahraničí
Moše Šarit oznámil, že obyvatelé se budou nazývat Izraelité.
To, co jsem napsala o přednášce pana Macků, jsou jenom
střípky. Slyšeli jsme mnoho dalších zajímavostí, které nás i
díky obrázkům a poutavému výkladu doslova zavedly do starobylých míst Státu Izrael.
Někdo třeba řekne, ono to pro
nás už nemá cenu. Ale má. Až
už se nebudeme moci takových
akcí zúčastňovat, možná si
zrovna vzpomeneme na cestu
do Izraele a nebudeme tolik myslet na to zlé.
Díky Vám, pane Macků!
Irena Trnková

To se ovšem provozovalo
pouze v zimě. Hráli i po okolních vesnicích. Tehdy to byla jediná povolená zábava a sály
byly plné. Jednou zapojila i mě.
Hráli Paličovu dceru a s kamarádkou jsme měli přejít asi dvakrát jeviště. Prakticky nás přes
něj dostrkali. Matka mi řekla, že

jsem dřevo. Asi jsem žádné
geny po ní a její sestřenici nezdědila. Byla to vídeňská herečka. Viděla jsem ji jen jednou,
brzy po válce. Říkali jí Valka a
trvalo dlouho, než jsem pochopila, že je to Valerie.
Bohumila Rezková

Centrum Vysočina, o. p. s.
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* HUMOR * HUMOR * HUMOR * HUMOR * HUMOR * HUMOR * HUMOR *
HÁDANKY

Máme to, když jsme malí.
Máme to, i když jsme velcí.
Jsme rádi, že to máme, když nám není dobře.
Když nám je dobře, jsme tam jen určitou dobu.
Když tam máme být stále, jsme nešťastní.

VTIPY

„Bohouši, co tomu říkala tvoje žena, že jsi včera
večer přišel domů opilý?“ „Vlastně nic, já jsem si
ty dva přední zuby chtěl dát stejně vytrhnout.“

Student je na zkoušce ze zoologie. Profesor
ukáže na polozakrytou klec, ve které jsou vidět
Většinou je nám to dáváno od malička.
jen nohy ptáka. „Jaký je to pták?“ „Nevím,“ odKdyž jsme větší, dáváme to i my.
poví student. „Vaše jméno, prosím?!“ ptá se rozPotom to dáváme i dostáváme.
zlobeně profesor. Student si povytáhne
Čím víc toho máme, tím jsme šťastnější.
nohavice, ukáže na nohy a řekne: „Hádejte, pane
To, co jsme kdysi dostávali, to opět rozdáváme. profesore.“
A to, co jsme rozdali, opět rozdáváme.
„Poslyš, Pepo, byl tu nějaký chlap a chtěl koupit
Je to ve škole.
osla.“ „A co si mu řekla?“ „Že nejsi doma.“
Irena Trnková
Máme to i doma.
Roste to i na louce.
Má to kolo.
Má to i kostel.
Může to být malé i velké.
postel

láska

zvonek

Významy cizích slov
V současné době se v našem
jazyce objevuje stále více cizích
slov. Abychom Vám usnadnili
orientaci v této oblasti, uvádíme
významy některých z nich.
Pacifik = amputace jedné ruky
paraple = rozloučení s prchlivým člověkem (Pa, raple)
obelisk = facka z obou stran
kubatura = zájezd na Kubu
prokuratura = obtížný přístup

pro slepici (kura domácího)
parabola = elektrifikace železniční trati, na níž dříve jezdily
parní lokomotivy
syntetický = šišlavý bratránek
(= syn tetičky)
pardon = dvojice španělských
dam
oposice = sedátka pro opice
mobilizace = vybavení obyvatelstva mobily
demobilizace = zabavení (ode-

Jak vyhrožují příslušníci různých povolání neposlušným potomkům

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů: Já tě
naučím poslouchat, uličníku!
Učitel tělocviku: Já s tebou zacvičím, dacane
jeden!
Švadlena: Já ti jich pár přišiju!
Lékař chorob krčních: Já ti zvednu mandle!
Zdravotní sestra: Já ti dám kapky!
Malíř: Zmaluju tě, až budeš hrát všemi barvami!
Krejčí: Nebudu se s tebou dlouho párat a jednu
ti střihnu!
Mlynář: Namelu ti, že tě nepoznají!
Důstojník: Já tě postavím do latě, chuligáne!
Holič: Zmydlím tě, žes to ještě neviděl!
Myslivec: Takovou ti střelím!
Účetní: Já ti to spočítám, darebáku!
Cukrář: Já ti to osladím!

brání) mobilů (např. žákům ve
škole)
dogmatik = obávaný učitel matematiky (angl. dog = pes)
autorita = jízdy pražských taxikářů
kakabus = pojízdný WC
(zepředu i zezadu) obézní
Anna = (čteno zepředu i zezadu) obojí zní Anna

Jaroslav Vaněk

Brašnář a řemenář: Dám ti čuchnout k řemenu,
nevychovanče!
Metař: Já s tebou zametu!
Lepič plakátů: Já ti jich pár vlepím.
Řezník: Nadělám z tebe prejt do jitrnic, všiváku!
Uklízečka: Přetáhnu tě hadrem, aby ses vzpamatoval.
Ošetřovatel v zoologické zahradě: Přetrhnu tě
jako hada.
Elektrikář: Však já tě uzemním, darebáku!
Majitel textilního obchodu: Já ti ukážu, zač je
toho loket.
Uzenář: Dostaneš nářez, že se neposadíš.
Artista: Vynesu tě v zubech.
Majitel kolotoče: Já s tebou zatočím, ostudo
jedna!
Směnárník: Vysázím ti jich pětadvacet.
Kočí: Já ti jich pár švihnu!

Námět a příklady B. Mikyškové doplnil J. Vaněk
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