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Milí uživatelé.
Dlouho očekávané léto je opět tu! Někteří toto období milují, jiní ho
pro úmorná vedra nenávidí. Na každém ročním období si jistě každý
najde svá pro i proti. Uznejme však všichni, čerstvá letní rána a dlouhé
teplé letní večery, nebo čas strávený u vody, odpolední vycházka na
zmrzlinu, to vše má přece své kouzlo. Kouzlo léta.
Právě vycházející letní číslo našeho časopisu nabízí malé zastavení
nad jarními dny. V jeho úvodní části se můžeme dočíst o akcích
konaných na jaře, ve výčtu také naznačíme, jaké akce nás čekají
v létě. Dozvíme se, kdo v následujícím období slaví své narozeniny.
Dále na vás čeká článek s důležitými informacemi o novinkách u nás
v domově a o mimořádných valorizacích důchodů v červnu a září.
Současně se můžete pobavit u pranostik a vtipů nebo se zamyslet nad
citátem, který je v samotném závěru tohoto čísla.
Tak tedy příjemné počtení!

Co jsme prožili na jaře
BŘEZEN
V březnu jsme měli v plánu uspořádat několik akcí (Masopustní veselí,
Besedu, Vítání jara). Naším domovem se však opět prohnalo
onemocnění COVID - 19, proto jsme se hromadných akcí nakonec
museli vzdát. Zdraví našich uživatelů zkrátka bylo přednější.
Akce jsme sice nepořádali, co se však podařilo uskutečnit, byla
komorní setkání k příležitostem oslavy MDŽ, a také jsme přivítali jaro
osázením mobilních zahrádek jarními květinami.

8. 3. – MDŽ
Mezinárodní den žen (MDŽ) připadá každý rok na 8. března. Je to
mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů
k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
V České republice je MDŽ od roku 2004 významných dnem.
Nejčastěji bývá spojován s československým socialistickým režimem,
čemuž bezpochyby přispěly okázalé slavnosti 8. března na počest žen
typické především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a verši
představitelek Svazu žen. Právě kvůli spojení s bývalým režimem
přestali v současné době někteří tento den slavit, neboť se podle nich
jedná pouze o uměle vytvořený komunistický svátek.

Jak již bylo zmíněno výše, OSN spojuje vznik Mezinárodního dne žen
s prvním výročím stávky newyorských švadlen. Ty 8. března 1908
protestovaly za volební právo žen. První den žen se pak konal 28. února
1909 na popud americké Socialistické strany. V roce 1910 pak
zavedení MDŽ schválila Druhá internacionála v dánské Kodani, tehdy
ovšem ještě nebylo stanoveno přesné datum. V roce 1911 se tak první
Mezinárodní den žen slavil v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku
19. března. Demonstrací se tehdy účastnilo více než milion lidí. Ti
shodně požadovali pro ženy možnost volit a být voleny a zároveň to,
aby ženy dostaly právo pracovat, nastoupit do učení, a aby skončila
jejich diskriminace na pracovišti. V době první světové války pak byly
manifestace spojené s Mezinárodním dnem žen místem pro protesty
proti válce. Jedním z nich byla i stávka ruských žen za „chléb a mír“,
která proběhla poslední únorovou neděli podle juliánského kalendáře
(8. března podle gregoriánského kalendáře), pouhé 4 dny před
abdikací cara. V USA se ovšem Mezinárodní den žen slavil jen do
začátku první světové války a postupně ustoupil do pozadí. Běžným
svátkem se po obou světových konfliktech naopak začal stávat
v zemích socialistického bloku. OSN pak Mezinárodní den žen
ustanovila na 8. března až v roce 1975, který byl zároveň
Mezinárodním rokem žen. V roce 1979 pak vznikla Úmluva o
odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), která byla
ratifikována 189 zeměmi. Mezi členy OSN, kteří dohodu nepodepsali,

je například Irán nebo Súdán. USA pak CEDAW podepsaly, ale
neratifikovaly.

I přesto, že MDŽ má svůj původ v USA a západní Evropě, je i dnes,
třicet let po pádu „železné opony“, významněji připomínán v bývalých
zemích socialistického bloku a bývalých republikách Sovětského
svazu.

17. 3. – Vítání jara
Jaro jsme letos vítali v klubovně a následně v zahradě, kam jsme
umístili osázené mobilní zahrádky. Použili jsme hyacinty, petrklíče,
narcisky a macešky.

DUBEN
7. 4. Beseda s Policií ČR
Přijali jsme nabídku Policie ČR na přednášku o nebezpečích hrozících
našim seniorům. Přijela za námi sympatická policistka s hodností
poručík, která se věnuje styku s veřejností. Byla perfektně
připravená a pohotově odpovídala na dotazy našich uživatelů. Protože
jsme očekávali i statného policistu, akčně přizvala svého kolegu. Celé
dopoledne proběhlo ve veselé diskusi a bylo, doufejme, přínosem pro
všechny. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací i různých
příběhů. Mimo jiné jsme dostali od Policie ČR spoustu informačních
materiálů pro seniory na prostudování.

12. 4. Velikonoční pečení
Letos před Velikonocemi jsme se rozhodli pro upečení jidášů. Oprášili
jsme osvědčený recept z roku 2019. Opět jsme zadělávali z kila mouky
a těsto jsme nechali udělat naší pekárnou. Těsto vykynulo perfektně

a na nás bylo v klubovně uplést různé tvary jidášů. Dílo se podařilo, my
jsme si zase jednou oživili práci s těstem. Horké pečivo vytažené z
trouby jsme potírali medem smíchaným s rumem a poté jsme vonící,
do zlatova vypečené jidáše ochutnávali ke kafíčku. Naši práci jsme si
museli chtě-nechtě pochválit, protože to byla opravdu dobrota.

14. 4. Velikonoční hrkání
Konečně letos po dvouleté přestávce mohlo proběhnout po patrech
společné velikonoční hrkání. Tato akce se v domově dělala před
covidem každý rok. Tímto se tak spojily 4 akce dohromady.

Velikonoční hrkání, pomlázka, odchod zimy (Morana) a předávání
velikonočních balíčků. Letos jsme zvolili novou písničku o Moraně,
která se pouštěla z mobilu přes reproduktor. Všichni, kdo mohli přijít,
se sešli ve druhém patře v 9:00 hodin a ve třetím patře od 9:30 hod.
Pan ředitel, pan Kyjovský a pan Krása mrskali všechny ženy v zařízení
krásnými žílami. Moranu letos nosila vedoucí technického úseku slečna
Trčková. Nechyběl ani rachot trakače a řehtaček. Mnoho uživatelů
tuhle akci ještě nezažilo a byli z ní mile překvapení. Každý dostal od
zařízení sladký balíček.
Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná,
kyselicu sníme a smrt utopíme.
Neseme Morenu, pěkně vystrojenů,
na vršku červenů, na spodku zelenů.
Neseme Morenu, pěkně vystrojenů,
neseme Moroka, hodím do potoka.

28. 4. Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic se kvůli ne moc teplému
počasí uskutečnilo v jídelně. Po dvouleté covidové
přestávce jsme se opět mohli sejít a společně tak
oslavit a pomyslně upálit čarodějnice. Akci zahájil
rej

čarodějnic,

za

které

byli

převlečeni

zaměstnanci včetně vedoucího pana Kyjovského.
K tanci i poslechu letos hráli Heligonkáři ze Svitav. Písničky byly
hodně známé a vyzvaly tak mnohé uživatele ke zpěvu. Dokonce paní
Uhrovou a Kalasovou přiměly k tanci. K pití se podávala káva, limonáda,
tradičně pivo, které točil pan ředitel. Bylo možné si dát i červené
nebo bílé víno. Na večeři se podávaly grilované klobásky. Během akce
proběhly dva vstupy. V prvním vstupu zájemci házeli míčky do
čarodějnického klobouku. Druhý vstup byl zaměřen na otázky ohledně
čarodějnic. Správné odpovědi jsme odměňovali sladkostmi. Naše
krásná čarodějnice, která byla vystavena v jídelně, nebyla upálená a
ukáže se zase na dalších čarodějnicích příští rok.

KVĚTEN
12. 5. Vystoupení mažoretek ke Dni matek

Venku bylo krásné slunné počasí, proto jsme vystoupení mažoretek
mohli uspořádat venku. Byla to naše první letošní venkovní akce.
Mažoretky přijely z Březové nad Svitavou a jmenují se Marcipelky.
Vystupují od roku 2015 pod vedením paní Leony Markové (naše
zdravotní sestřička) a slečny Moniky Čermákové. Jedná se o skupinu
asi 25 holčiček a dívek od 3 do 15 let. Toto vystoupení pro nás
zorganizovala sestřička Marková. Její dcera také stále vystupuje.
Marcipelky přijely s vystoupeními, se kterými se dobře umístily v
různých soutěžích. Trio ve zlatých sukýnkách se umístilo na 2. místě

na kvalifikaci Mistroství ČR v Čáslavi. Sólo M. Novákové na této
soutěži získalo 4. místo. Další děvčata, která vystoupila sólově byla
Karolína 5 let, Sofie 6 let, Mariana 12 let, Míša 13 let a Jula 14 let.
Na soutěži v Moravské Třebové „O moravskotřebovskou perlu“ konané dne 7. 5. 2022 se umístilo na krásných 1. a 2. místech 6
sestav, z toho 4 sóla. Tancování bylo proloženo zpěvem a písnička
„Máma“ od skupiny Holki dojala některé uživatelky až k slzám. Toto
vystoupení bylo bráno jako dáreček ke Dni matek, který se uskutečnil
v neděli 8. 5. 2022.

19. 5. Beseda s paní Pitnerovou
Na besedu k nám opět zavítala paní
Pitnerová z Klubu důchodců Letovice a
připravila

si

povídání

o

starých

hercích a herečkách. Vybrala si Adinu
Mandlovou, Lídu Baarovou, Eduarda
Cupáka, Ladislava Peška a jiné. Povídala o jejich těžkém životě za
války, o jejich kariéře a rodině i jejich potomcích. Beseda byla hodně
zajímavá, zapojovali se i další přítomní.

26. 5. Sportovní dopoledne
V květnu již bývá tradicí, že pořádáme sportovní dopoledne.
Dopoledne společného setkání a hravých stanovišť. Soutěžící se
rozdělili do tří družstev po šesti. Každé družstvo mělo svého

styčného důstojníka. Jedno družstvo vedla Boženka Holíková, druhé
Dája a třetí Lenka. Všichni prošli čtyřmi stanovišti. Dvě soutěžní
disciplíny byly v jídelně a dvě venku na zahradě. Počasí sice nebylo
úplně ideální, protože venku foukal studený vítr, ale obě venkovní
stanoviště se nakonec zvládla zdolat. Hod pétanquovou koulí do kruhu
a shazování plechovek dřevěnými kolíky byl pro některé náročnější.
Uvnitř se hrály dřevěné stolní kuželky a házelo se míčky do šesti
kyblíků, které byly odstupňované na body. Soutěže se líbily a všichni
dostali za účast sladký bonbon. První družstvo si odneslo čokoládovou
medaili – fidorku. Přišly také tři uživatelky, které nechtěly hrát, ale
pouze fandit. Sportovní dopoledne bylo zakončeno jak jinak než
sportování 3x zdar!

Předběžný plán akcí:
Červen
Zpívání s paní Nečasovou
Procházka na zámek s žáky ZŠ Letovice
Taneční terapie s MgA. Petrem Veletou
Předprázdninové posezení

Červenec
Vystoupení harmonikářů
Příprava letních drinků
Hudební vystoupení – Dudáci Tryhuci
Lamo a canisterapie

Srpen
Návštěva dětí (příměstský tábor Letokruhu)
Pétanque s Diakonií
Trénink na Turnaj v kuželkách
Rozloučení s létem

V následujícím období
oslaví své narozeniny
Červen:
pan Alois Klimeš
paní Eliška Konečná
paní Vlasta Lebišová
paní Eva Kabátová
pan Josef Kalas

Červenec:
pan Miroslav Dražil
paní Marie Kopecká

Srpen:
paní Marie Bergauerová
paní Bohumila Uhrová
paní Ludmila Korbelová
paní Vlasta Kalášková
paní Růžena Kohoutková

Důležité informace:
Mimořádná valorizace důchodů:
V červnu 2022 dojde k mimořádné valorizaci důchodů kvůli rostoucí
cenové hladině.
Státní důchod je složen ze dvou částí:
•
•

Ze základní výměry
Z procentní výměry

Základní výměra důchodu má v roce 2022 hodnotu 3 900 Kč a od
června 2022 se nemění.
Mění se procentní výměra důchodů, a to o 8,2 %.
Dle Ministerstva práce a sociálních věcí by v průměru měly důchody
vzrůst o 1 017 Kč.
Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se kvůli vysoké
inflaci znovu mimořádně zvýší. Průměrný starobní důchod tak vzroste
o 699 Kč.

Zvířecí návštěvy v našem domově:
Velmi rádi bychom se s vámi podělili o úspěch a radost. Pro rok 2022
se nám podařilo zajistit finanční podporu pro zooterapii, kterou v
našem domově provozujeme.

Ježíškova vnoučata, která už nenadělují jen na Vánoce, vypsala
grantovou výzvu na podporu zooterapií, ve které jsme uspěli.
S potěšením tak můžeme uvést, že finanční podporu pro rok 2022 nám
na zooterapii zajistí Ježíškova vnoučata ve spolupráci s Nadačním
fondem Českého rozhlasu.

Po několika letech jsme opět obnovili schůzky Výboru
obyvatel a Stravovací komise. Nyní se ve stručnosti
seznámíme s jejich činností:
Výbor obyvatel:
Uživatelé

se

mohou

podílet

na

uspořádání

života

v domově

prostřednictvím svých zástupců zvolených do výboru obyvatel. Výbor
obyvatel je zvolen uživateli a zastupuje je v jednáních s vedením
domova. Výbor plní zejména tyto úkoly:
o vznáší připomínky k uspořádání života v domově, ke
skladbě stravy, předává náměty, připomínky, přání a
požadavky ostatních uživatelů,
o působí na uživatele, aby jejich chování a jednání, vzájemné
vztahy i vztah k pracovníkům CSSML odpovídal zásadám
slušného chování, aby uživatelé dodržovali domácí řád,
pokyny ředitele, ústavního lékaře i ostatních zaměstnanců
o spolupracuje s vedením domova při organizování kulturní a
zájmové činnosti, při projednávání a řešení stížností a
připomínek uživatelů a při řešení jiných závažných otázek
Jednání výboru obyvatel svolává ředitel pravidelně 1 x za měsíc, nebo
se koná nárazově na základě podnětů členů výboru obyvatel.

Výbor obyvatel v současné době funguje v tomto složení:
Předseda: pan Ladislav Dvořák, další členové: paní Jaroslava
Poláčková, paní Bohumila Uhrová, paní Libuše Kadlecová a paní Gerta
Obrusníková.
Stravovací komise:
Jak dobře víte, můžete se také vyjadřovat ke kvalitě, složení a
způsobu podávání jídla buď sami, nebo prostřednictvím stravovací
komise. Ta se schází zpravidla 1 x za čtvrt roku (případně dle
potřeby) a kromě pana ředitele, vedoucího úseku sociální péče a
vedoucí stravování ji tvoří také zástupci z řad uživatelů domova pro
seniory.
V současné době těmito zástupci jsou:
Paní Eva Klimková, paní Marie Fialová a paní Ludmila Písaříková
Stravovací komise se zabývá připomínkami strávníků a podává podněty
a návrhy ke stravě a složení jídelníčku.

Pranostiky pro nadcházející
období
Červen:
Netřeba v červnu déšť prosit, přijde, jak se začne kosit.
Svatý Vít dává trávě pít.
Když kvete chrpa, za čtyry neděle chop se srpa.

Červenec:
Déšť na Prokopa, zmokne každá kopa.
Na Markétu, když prší, ořechy ze stromu srší.
Kolem svaté Kristýny, dozrávají maliny.

Srpen:
Ať si kdo chce, co chce říká, v srpnu ještě do rybníka.
Ranní mlhy koncem měsíce ukazují na studený podzim a časný příchod
zimy.

Vtipy pana Krásy:
Dvě zralé paní sedí v parku a povídají si.
„Když přijde manžel domů v dobré náladě, říká mi broučku...”
„Vždyť už vám je přes sedmdesát!”
„Však manžel měl dobrou náladu naposledy před čtyřiceti lety!”

„Když dosáhnete mého věku, 75 let, stanou se tři věci,” vypráví stařík.
„Nejprve vás začne opouštět paměť a na ty dvě další si teď nemůžu
vzpomenout.”

Stojí holohlavý albín před zrcadlem a říká: „No vidíš, ty kluku,
osmdesátka na krku a ani jeden bílej vlas!”

Kohoutí závody
Hospodář vidí, že jeho starý kohout už má přece jen nejlepší za sebou,
i když je pořád ještě statný a hlasitě kokrhá, a s předstihem mu shání
kohoutka, aby ho jednou plynule vystřídal na vladařském trůnu. A tak
zase jednoho vypustí na dvorek.
Starý kohout si mladého vezme stranou a přátelsky mu domlouvá:
„Hele, mladej, slepic je tu dost pro oba, tak nebudeme dělat žádné
boje. Jedna jediná tu stojí za to, támhle Pepina, a o tu si můžeme dát
závody.” „A jaké závody navrhuješ?” zeptá se mladý samec.
„Třeba třikrát kolem hnoje,” navrhuje matador.
Mladý sebevědomě prohlásí: „To nemáš šanci.” Zkusmo si zaklusají.
Mezi slepicemi to začíná vřít, očekávají soutěž a rozčileně kvokají.
„Dám ti náskok,” rozhodne se shovívavě mladý kohout. „Můžeš jít o půl
kola dopředu.” Je odstartováno. Starý v prvním kole náskok udrží, ve
druhém ho mladý začíná viditelně dohánět. Slepice řvou, Pepina vysílá
poplašené pohledy a cudně klopí oči. Třetí kolo, mladý kohout už má
zobák na pérech starého, když se ozve výstřel a mladý kohout padne
mrtev k zemi. Hospodář v okně odloží pušku a zklamaně pokrčí
rameny: „Tohle už snad není pravda, třetí kohout za sebou a zase
teplej!”

Z pera
našich
uživatelek

Jaké to bylo u nás…
„Přiďte pobejt!“ Nejchutnější sejkory a kyselo ochutnáte u nás. Kam
Vás zvu na návštěvu? Do mého rodného kraje. Tam, kde žijí pilní,
pracovití lidé, dobří sousedé, co si štěstí nezávidí a u domků i přes
plot si rádi o všednostech popovídají. Ve vlídných teplých večerech na
lavičce pod lipami besedují, příběhy vyprávějí nebo si divadelní role
opakují. Ochotnické divadelnictví i tady zakořenilo. Pan Staněk,
úředník a jeho manželka soukromá učitelka klavírní hry, jsou pro věc
zapáleni a s láskou se tomuto bohulibému koníčku věnují. Ještě dnes
mi v uších zní jásavý potlesk po zhlédnutí hry J. K. Tyla „Švanda
Dudák“, kterým byli herci diváky odměněni. Po úspěchu si v zákulisí
jistě řekli: „A jedeme dál“. Ve Vysokém nad Jizerou se dodnes konají
divadelní přehlídky amatérských souborů.

Pozváni jste do Podkrkonoší, do obce Roztoky u Jilemnice. Táhne se v
osmikilometrové délce zvlněnou krajinou podhůřím Krkonoš. Na jejím
počátku, na Prklíně, kamenný kříž svědčí o dřevěné tvrzi, kterou
místní kronikáři v zápiscích zmiňují. Odkud z nadhledu vidíme Dolánky,
kde se dodnes krčí roubené chaloupky, dnes opečovávané chalupáři z
měst. Jednu usedlost si oblíbily zpěvačky Kamélie. A podél silnice pod
mezemi v souladu s terénem se schovávají chaloupky, které se dostaly
do záběrů fotografů. Na pohlednicích Roztok je můžeme vidět i s
barokním kostelem a sochou Mr. Jana Husa poblíž návsi. Jak šel čas,
tradic ubývalo, ale ještě v 50. letech už ve zděných domcích se rodinní
příslušníci scházeli při navlékání korálků pro jabloneckou bižuterní
firmu. Drobný přivýdělek přišel vhod. V blízké Poniklé nad Jizerou
foukají perly na výrobu vánočních ozdob dodnes. Jejich ruční
zpracování se dostalo na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Nyní
se vraťme k tradiční maškarní zábavě, k šibřinkám a k masopustu.
Lidé se na ně nejen těšili, ale hodně se i připravovali. Muži dobrovolně
vyráběli dekoraci, ženy pilně šily maškarní kostýmy. Zábava měla
každým rokem jiný ráz. Když očekávaný večer nastal, např. v rázu
„Máme rádi zvířata“, vběhlo do sálu nespočet koček – manželek, ve
střídavém reji s manžely, a že s nimi uměly zatočit! Mnozí své
polovičky ani nepoznali.
O přirozený pohyb v zájmové činnosti bylo ve vsi postaráno jak při
zimních, tak i letních sportech, nebo jen při radovánkách s dětmi

„Roztočáci“ z SK Sokol. Ve fotbalových kláních byli nejaktivnější,
když protihráči byli „Kružáci“. Obec Kruh totiž s Roztokami sousedí
a nádraží nese název Roztoky-Kruh. Na místní Sokolce se každoročně
při májové roztocké pouti konal tradiční volejbalový turnaj družstev
pozvaných z jiných regionů. Výsledky všech soutěží se pravidelně
objevovaly ve skříňce TJ Sokola. Krasopisně je psal pan učitel
Dejmek, duší lidumil a sportovní fanda. Pod jeho taktovkou bylo ve
velmi krátkém čase vybudováno krásné hřiště s kabinami a
noclehárnou opět jen místními dobrovolníky všech věkových kategorií.
Tito obštavci v průseku lesa dokázali s pomocí kvalifikovaných
truhlářů, tesařů a kovářů vybudovat i skokanský můstek. Plně ho
využívali adrenalínem „burcovní“ místní i okolní lyžařští amatéři. A v
zimních, bohatou nadílkou sněhu obdařených víkendech, diváci přišli
ve velkém počtu klukům fandit. Mecenáši byli bratři Drábkové,
vlastníci místní pily. Ti darovali mnoho trofejí pro vítěze v designu
krásně upraveného dřeva.
Než se s obcí rozloučíme, musíme pod viaduktem vystoupit okresní
silnicí k vrcholku, ze kterého uvidíme panorama „Kerkonoš“. Místní,
podle viditelnosti, dovedli předpovědět blížící se změny počasí.
Cyklisté teď mohou dát nohy z pedálů a zastaví se téměř v Jilemnici,
ve známé „bráně“ Krkonoš. Tady na Masarykově náměstí při drsnější
zimě na kašně ledoví sochaři vdechnou sněhovému Krakonošovi život.
S odcházející zimou odchází i on, aby ve svých Krakonošových

zahrádkách vítal milovníky hor. Vandalům vstup zakázán! Vidět
prameniště Labe, Mumlavský či Pančavský vodopád, krkonošské
Boudy...a uvidět východ slunce ze Sněžky si nenechte ujít. Tak ...
„Přiďte pobejt“.

Jaký odkaz z Podkrkonoší nám věrně zachoval známý rodák K. V. Rais?
Cestička k domovu známě se vine,
hezčí je, krásnější než všechny jiné.
Douška a šalvěje kolem ní voní,
nikde se nechodí, tak jako po ní.
A kdybych ve světě bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu vždycky bych našel.
A kdybych ve světě smutně se míval,
na téhle cestičce vždy bych si zpíval.
I ti, co vlasti dali život, se ptají: „A vy?“

Malá životní rekapitulace a mé tradice
Ověnčena léty s bolavými zády,
zamýšlím se velice, co jsou moje tradice?
Za prvé je tradice sokolská, vrozená.
Tu moje generace moc dobře zná.
Ve zdravém těle zdravý duch!
A neustále správný vzruch.
Přeskoč, přelez, nepodlez!
Každá trampota má svou mez!
Druhá další tradice je daná.
A proto nikdy nejsem stará.
Je to moje určení, jsem narozená v září,
to je panny znamení, mám je napsané v tváři.
Od narození jsem „punťa“, uplatňuji přesný řád,
od rovnání hraček a pak už napořád!
Třetí tradice rodinná,
ta je přísně povinná.
Jsem ze selského rodu, selskou pýchu v sobě mám.
I když zlé se děje – vždy to překonám!
Knížky se mnou byly, od mých dětských let,
tatínek mě učil, o nich přemýšlet.
Dějiny – má láska, tak ta mi zůstala,
jsem jí stále věrná, jako jsem bývala.
Sepsala jsem rodokmen, a proto dobře vím,
že náš malý Honzík, je Janem osmým.
V naší rodině stále byli milováni psi,
ale hlavně koně, a i já se rozhodla pro ně.
Jeden jménem Narvik mě měl moc rád
a v mých dívčích letech byl můj kamarád.

Vidět koňské dostihy, netřeba dalších slov!
Ať jsou to Pardubice nebo Tlumačov.
Čtvrté získané tradice – těch je nejvíce.
Sova je můj symbol – ráno ráda spím
a večer jsem zas čilá – to už nezměním.
V podkrovním pokoji jsem se večer učívala
a sova – sýček na okno mi tiše klepávala.
Byla tak tajuplná, trochu jsem se jí lekala,
snad přilétla až z Atén? Trpělivě jsem na ni čekala.
Obrazy, Vysočina, ateliéry a výstavy
ovlivnily mě silně, vnikly do srdce i do hlavy.
Byl to Hanych, Emler, Jambor, Lukášek,
setkání s nimi byl vždy zážitek.
Cestování, to byl můj sen a moje přání jen.
Zavřená republika, železná opona,
moje generace jen naši zemi zná.
Později soc. země – podnikové zájezdy,
rozšířili obzor – o západě se jen sní.
Devadesátá léta otevřela nám svět
a já mohla nyní se po něm rozjíždět.
Bylo to krásné, ale jedno vím,
že nejkrásnější země je domovem mým.
Modrá je moje barva, vždycky modrá ložnice
a i to je má tradice.
Modrá je nejlepší, je to barva pravice!
A nakonec si říkám s Londonem:
„Zbaveni vášně žití, strachu i naděje,
vzdáváme Bohu díky, kdokoli z nás to je.
Za to, že čeká věčná smrt na člověka
a sebedelší řeka do moře dospěje.“

K zamyšlení…
„Chápu svůj život jako knihu. Je složená z mnoha kapitol a kde jedna
končí, tam další začíná. Připadá mi škoda ustrnout na stránce, která
mi nevyhovuje a číst ji dokola. Všichni přece čteme knihy nejen kvůli
šťastnému konci, ale kvůli každé stránce, která dává při příběhu děj
a smysl.“
Petr Casanova
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