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Milí čtenáři, 

letošní léto nebylo horké jako v posledních letech, takže i teď, s nástupem 

podzimu, je příroda krásně šťavnatá a zelená. Nadcházející podzim nám určitě 

přinese nádherné barvy a příjemně teplé dny. Pokusila jsem se vzpomenout, 

jaké se k podzimu vážou lidová rčení a pranostiky. Pokud tedy patříte k jejich 

milovníkům, můžete si ty nejznámější připomenout: 

Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení. 
I když léto a podzim nadělily všeho, šetři však, aby bylo z čeho. 
Jsou-li prvé dny babího léta jasné, nastane teplý podzimek. 
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 
Oblékají-li si zajíci hustý kožíšek a mají-li mnoho sádla, bude tuhá zima. 
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 
Babí léto–léto na odchodě.  Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok 
bude. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
Když dne ubývá, zimy přibývá. 
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti. 
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
Koho se babí léto dotkne ve svém letu, bude šťastný. 
Mnoho bukvic – mnoho vánic. 
Podzim na strakaté kobyle jezdí. 
V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím 
sněhu. 
Vznášející se pavučiny babího léta – poslední pozdrav léta.   
 

Věřím, že si všichni příjemné pozdně letní a ranně podzimní teplé dny užijeme 

hlavně venku, abychom načerpali síly a životní energii pro dlouhé zimní 

večery.            

                                                                                                     

                                  Lenka Antolová, ředitelka 

 

P.S. Léto si 

s námi určitě 

užil i kočičí lotr 

Eda…. 

 

 

                                                                                             



Prajková Marie 

Šuličová Hana 

Zich Bořivoj 

Uhrová Božena 

Kmeť Štefan 

Brandl Karel 

Junková Elfriede 

Kaucká Marie 



Paní Uhrová oslavila 

krásných 80 let. 



Paní Prajková  oslavila 

svých krásných 90 let. 



Paní Šuličová oslavila  

 svých krásných 95 let. 



 

  Cyril a Metoděj 

 

 
 Dne 5. července jsme slavili státní svátek  

Cyrila     a Metoděje.  

Bratři pocházeli ze Soluně. Byli syny 

vysokého byzantského důstojníka Lva, který 

měl ještě dalších pět dětí.  

Cyril byl rodným jménem Konstantin, vystudoval filozofii, teologii, literaturu 

a ovládal řadu jazyků, mezi nimi i slovansky jazyk. 

Metoděj byl také velmi nadaný a vzdělaný, byl právníkem. Ale všech svých 

hodností se zřekl a uchýlil se do olympského kláštera, kde se pohroužil do studia 

a modliteb. 

Asi v roce 863 byli vybráni pro Moravskou misi. S průvodem přišli na podzim 

863 nebo na jaře 864 na Velkou Moravu. Překvapilo je, že v zemi našli poměrně 

velký počet kostelů a hodně věřících. Ale křesťanská morálka se nedodržovala.  

Na Moravě působili misionáři z různých oblastí, kteří se velmi lišili ve výkladu 

víry a tím byl působen zmatek.  

Bratři měli ale větší úspěch než ostatní kněží. Konstantin pro Slovany napsal 

a přeložil celou řadu spisů. Sepsal například civilní zákoník, kde shrnul základní 

právní normy, stanovil tresty za těžké zločiny, práva azylu v kostelích 

a nerozlučitelnosti manželství. Přeložili spolu s Metodějem hlavní bohoslužebné 

knihy a také část Bible. 

 

 

 

 



 

 

Písmo, které 

sestrojil 

Konstantin - 

hlaholice 

 

 

 

 

 

 

V roce 867 byli bratři povoláni k papeži do Říma, aby vysvětlili proč 

káží ve staroslověnštině, která není povolená.  

Konstantin prokázal své diplomatické schopnosti a svým odpůrcům 

řekl : „Nepadá déšť Boží stejnoměrně na všechny? Nebo nesvítí 

slunce stejně všem? A nedýcháme všichni stejný vzduch? Tak proč se 

nestydíte uznati jen tři jazyky a odsouditi všechny ostatní jazyky 

a národy k slepotě a hluchotě? Povězte mi, zda si představujete, že je 

Bůh bezmocný a tedy nemůžete to dáti, anebo je závistivý a tedy to 

nechce?“ 

Papež uznal, že na smýšlení a názorech obou bratru není nic špatného 

a povolil užívaní jejich překladů. Slovanské bohoslužebné knihy byly 

posvěceny.  

Konstantin se už z Říma nevrátil, zemřel ve věku 42 let a předal bratru 

úkol pokračovat. 

Po návratu na Moravu se Metoděj ujal řízení arcibiskupství. Bylo 

založeno mnoho kostelů, klášterů a vyškoleno mnoho duchovních. 

Křesťanská církev vzkvétala.  



Metodějovým nepřítelem byl německý kněz jménem Wiching, kterému se 

podařilo Metoděje očernit před papežem, a ten zakázal slovanskou liturgii 

a moravští kněží se museli buď podřídit nebo odejít ze země.  

Metoděj odešel na pozvání do Konstantinopole, kde dokončil překlad bible 

a v roce 885 zemřel. 

 

 

 

památník Cyrila a Metoděje v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slibné dílo moravských věrozvěstů bylo zničeno. Ale ne úplně. Vždycky se 

našli pokračovatelé díla Cyrila a Metoděje.  

    Za obsahovou správnost článků a jejich zpracování odpovídá autor. 

      Odpovědný redaktor : Bronislava Biernatová 

      E-mail: biernatova@ss-po.cz 

      Veškeré pořízené fotografie jsou se souhlasem klientů. 



Manželství– tři týdny zbožňování, tři roky há-

dek , a třicet let tolerance. 

                             George Bernard Shaw (irský dramatik) 

  Foto: manželé Moudrých krásných 54 let spolu 



Manželství– žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá 

láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století 

                                                                                                         Mark Twain 

                                        pan a paní Zichovi  nádherných 59 let manželé 



Manželství– šťastné manželství je stavba, kterou je 

potřeba stavět každičký den znova 

                                                                                             André Maurois 

                                    manželé Kučerovi, úctyhodných 59 let spolu 



                                 manželé Kleisnerovi jsou spolu více než padesát let  

Manželství - není skvělé, když se dá dohromady 

dokonalá dvojice. Skvělým  je, pokud se nedokonalá dvojice naučí těšit          

ze svých rozdílů. 

                                           Marcello Mastroianni (italský herec) 



 Využíváme každého hezkého dne k pobytu                                                 

venku 



Výlet do Františkových 

Lázní a neuvěřitelně 

velký řízek si naši klienti 

moc užili.. 

Výlety a zážitky našich klientů 



  Klientům zazpívala skupina Šarkani 







Výlet na zámek Kynžvart 



 

Zajímavosti o zámku Kynžvart 

Zámek Kynžvart -  sídlo 

rakouského politika a kancléře 

K.V. Metternicha. Kníže 

Metternich se představuje jako 

nadšený cestovatel a sběratel. Na 

zámku je například kabinet 

kuriozit, kde je i mumie 

egyptského kněze Ken Amona -  

strážce pokladu faraóna 

Thutmose III. A také tři mumie 

nilských krokodýlů. 

K zámku Kynžvart patří park o 

rozloze téměř 100 ha, jeden z 

největších v Čechách, s několika 

rybníky, novogotickou kaplí, 

vyhlídkovým altánem, řadou 

plastik, pomníků a cizokrajných 

dřevin.  

 

 

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/

zamek-kynzvart 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamecky-park-kynzvart


Co ne/víte o hortenzii? 

Se svými nádhernými barevnými květy jsou evergreenem na okenním 

parapetu, balkoně nebo na zahradě: hortenzie. Pokud si vyberete vhodnou 

odrůdu a budete o ně správně pečovat, budou vás svým nostalgickým šarmem 

okouzlovat celé léto i začátek podzimu. Díky bohatému květenství nezůstanou 

bez povšimnutí ani na záhonu, ani v květináči.  

V úvodníku můžete vidět krásně kvetoucí hortenzii. Dokáže vyrůst a bohatě kvést 

téměř z ničeho, jak je ostatně na zmíněné fotografii vidět. Co hortenzie nejvíc 

potřebuje, prozrazuje její botanický název. „Hydrangea“ pochází z řečtiny a skládá 

se ze slov „hydro“ (voda) a „angeion“ (nádoba). Pravidelné zalévání hortenzií patří 

proto k nejdůležitějšímu v péči o ně – to platí zejména pro kbelíkové rostliny. 

Stejně jako rododendrony, azalky a kamélie patří hortenzie mezi rašelinné rostliny, 

kterým se daří i s málo živinami a v kyselé půdě. Pro zdravý růst proto potřebují 

speciální zeminu bohatou na živiny s nízkým pH. U modrých hortenzií byste měli 

dbát na to, abyste je zalévali pouze měkkou vodou – jinak by vás hortenzie ve 

druhém roce mohla překvapit růžovými květy. Pokud se modrá hortenzie zbarví   

do růžova nebo purpurova, je to známkou toho, že pH půdy nesplňuje požadavky 

rostliny. 

Hortenzií je samozřejmě více druhů, nejčastěji se můžete setkat s klasickou 

velkolistou Hortenzie velkolistá je zřejmě nejznámější odrůdou. Do Evropy byla 

dovezena z Japonska koncem 18. století. Velké chocholíky tohoto až dva metry 

vysokého polokeře rozkvétají v bílé, modré, růžové, červené nebo fialové barvě   

od konce června až do září. Obzvláště oblíbená je odrůda „Endless Summer“, 

protože je schopná tvořit květy i na čerstvých výhoncích. Díky tomu kvete trvale  

až do podzimu. Jedna taková, bíle 

kvetoucí, je ukrytá i v našem parku.  

Vzácností v našich zahradách je hortenzie 

drsná. Roste až do výšky 2,5 metru a její 

listy a výhony jsou pokryty drobnými 

šedobílými chloupky. Sterilní květy 

plochých květenství jsou bílé, zatímco 

plodné květy mohou být také fialové, 

modré nebo růžové. Vzhledem k jejímu 

statnému vzrůstu by hortenzie drsná měla 

být pěstována především na zahradě. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika


 

Další druh hortenzie - hortenzie latnatá u nás většinou dorůstá do výšky            

1,5 až 2 metry a seženete ji jako keř nebo jako malý strom. Laty bílé až krémové 

barvy připomínající šeřík se postupem času zčásti zbarvují do jemné růžové.     

Své květy otevírají od června až do října. 

Hortenzie řapíkatá je nenáročná popínavá rostlina, která je ideální pro 

ozelenění stěn domu. Patří k „popínavkám“ a ke zdivu přilne pomocí svých 

přísavných kořenů. Kromě svého lezeckého umění bývá ceněna pro své bílé 

květy. Doba květu začíná na konci května a je doprovázena nasládlou vůní 

připomínající bezinky a jasmín. 

Našli bychom ještě mnoho druhů hortenzií, jejich totiž více než 70! Nejvíce jsou 
rozšířeny v Asii a v menší míře i v Americe. Nejvíce druhů roste ve východní 
Asii. V samotné Číně se vyskytuje 33 druhů, z toho 25 endemických. Několik 
druhů roste i v jihovýchodní Asii a v Americe. Ačkoli v Evropě není žádný druh 
hortenzie původní, dělá nám krásně kvetoucí okrasná dřevina, keř, polokeř či 
dokonce liána často radost i na našich zahrádkách a balkónech. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika


Trocha zaslouženého mlsání.. 



 

 

Píseň o lásce 

Jaroslav Seifert 

 

Slyším to, co jiní neslyší, 

bosé nohy chodit po plyši. 

Vzdechy pod pečetí v dopise, 

chvění strun, když struna nechví 
se. 

Prchávaje někdy od lidí, 

vidím to, co jiní nevidí. 

Lásku, která oblékla se v smích, 

skrývajíc se v řasách na očích. 

Když má ještě vločky v kadeři, 

vidím kvésti růži na keři. 

Zaslechl jsem lásku odcházet, 

když se prvně rtů mých dotkl ret. 

Kdo mé naději však zabrání 

 


