Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4

Ch dováček
02 / 2021

Milí obyvatelé a vážení kolegové Domova,
dostalo se nám možnosti a vlastně radosti, abychom jako koordinátorky přímé obslužné péče domova A napsaly
úvodník do Chodováčku. Ve chvíli, kdy
nám tuto skutečnost oznámila vedoucí
domova, jsme ale radost úplně nepociťovaly :-). Najednou jsme opět stály
před zcela novým úkolem, který se liší
od našich běžných povinností. Nicméně po uplynulých měsících s covidem
i bez covidu, kdy v životech nás všech
dominuje především obava z dalšího vývoje a opatření, úzkost, samota,
„šťourání v nose“ a slova pozitivní/negativní, která zcela ztratila svůj dosavadní význam, jsme věděly, že zvládneme i toto.
Jsme si vědomy, že pro Vás, klienty
Domova, je tato situace nejnáročnější.
Jednu z nejzásadnějších věcí, kterou
vnímáme, je omezený kontakt s Vaší
rodinou a blízkými lidmi, a proto se
snažíme v maximální možné míře Vám
zprostředkovávat alespoň komunikaci
pomocí telefonátů, videohovorů apod.
A zároveň s Vámi trávit čas – víme, že
Vaše blízké nikdy nedokážeme tak úplně nahradit…
Troufáme si říct, že i přes veškerá opatření jsme si na domově A v rámci možností užili krásné Vánoce a Nový rok.
V brzkých dnech nás čekají Velikonoce,
které jsou pro nás všechny vždy nejbarevnější svátky z celého roku a zároveň
jsou znamením prvních slunečních paprsků a krásných dnů.
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Proto pojďme doufat, že i ty letošní
Velikonoce budou jakýmsi mezníkem
v této nelehké době, kdy každý – my
i Vy – pociťujeme důsledky pandemie.
My doufáme, že brzy vyměníme overaly, respirátory a desinfekci za tolik (dříve) běžné věci, jako jsou letní opékání
prasete na zahradě, všemi oblíbenou
zahradní slavnost nebo posezení na
hale s hudbou. A Vy?
Než se tak stane, tak se zatím můžeme
společně těšit na barvení vajíček, pečení beránků a ve spolupráci s naší aktivizační pracovnicí Terezkou na založení
mobilní zahrádky v átriu Domova.
Pokud i Vy osobně máte nějaký nápad
či přání, jak si zpříjemnit dlouhé dny
čekání na konec korona doby, tedy
úplného návratu k dříve běžným činnostem, prosím sdělte je svým pečovatelům na patře a určitě něco společně
vymyslíme. Protože není důležité, že
stárneme, ale jak stárneme… :-)
S pokorou,
Vaše koordinátorky
a Vlaďka

Marika,

Pavla

NAROZENINY BŘEZEN
1. 3. Eva Nováková
3. 3. Alena Machová
3. 3. Ing. Josef Šnajberk
5. 3. Ing. Bohuslav Halberstadt
6. 3. Věra Ptáčková
10. 3. Jana Baštecká
10. 3. Marie Přichystalová
18. 3. Alena Erteltová
18. 3. Josef Vopěnka

19. 3.
19. 3.
22. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
30. 3.
30. 3.
30. 3.
30. 3.

Ing. Božena Drimlová
Josefka Zapletalová
Ing. Hana Rybnikářová
Miloslav Brandejský
Anna Kadlecová
Jaroslava Kellnerová
Vilemína Koliandrová
Marie Marelová
Drahuše Picková
Jiřina Semerádová

OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele
Jana Bímová
Věra Ptáčková
Ing. Bohuslav Halberstadt
Ludmila Dvořáčková
Anna Ungerová
Anežka Nižníková
Jaroslava Kellnerová

Rozloučili jsme se
Marie Tesárková
Ing. Jaroslava Šimánková
Zdeněk Brož
Ing. RNDr Josef Dudek Josef, CSc.
Zdenka Vondráčková
Božena Máchová
Anna Nedělníková
Jozefa Končírová
Jiří Jeřábek
Josef Podojil
Božena Žegklitzová
Věra Charvátová
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Z NAŠEHO DOMOVA

AKTUALITY Z DOMOVA

PŘÁNÍ A POZDRAVY
Chtěli byste během pravidelného dopoledního vysílání rozhlasu Domova
poděkovat někomu, na kom Vám záleží? Nebo někoho pozdravit? Pošlete
mu vzkaz nebo písničku. Máte-li zájem,
kontaktujte kmenovou aktivizační pracovnici svého domova, vstup do rozhlasu pro Vás zajistí.

SČÍTÁNÍ OBYVATEL
Termín sčítání obyvatel našeho Domova je 17. 4. 2021 – 11. 5. 2021.
Rozhodný okamžik sčítání, tedy datum,
ke kterému se vyplňují informace na
formulářích, je stanoven na 26. 3. 2021.
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Sčítání obyvatel proběhne listinnou formou samostatných sčítacích formulářů
pro každého obyvatele DS. Distribuci
formulářů a pomoc s jejich vyplňováním má na starosti „sčítací komisařka DS“
Mgr. Anna Tomčáková.
Pokud byste Vy nebo Vaše rodina za Vás
chtěli využít možnosti sčítání on-line
nebo jinou formou, žádáme Vás o oznámení této skutečnosti e–mailem na adresu anna.tomcakova@seniordomov.cz
nebo telefonicky na 267 907 445 nejpozději do 16. 4. 2021 proto, aby nedošlo
k duplicitnímu sečtení.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Annu Tomčákovou
na výše uvedených kontaktech.

Z NAŠEHO DOMOVA

ZAJÍMAVOSTI V ČÍSLECH
Rok 2020 v Domově byl ovlivněn epidemiologickou situací v celé České republice. Kulturní, sportovní a především společenský život zasáhla opatření proti covid-19 a o to zajímavější je pohled
na údaje, které nejsou na první pohled tak zjevné. Zajímavá čísla pro Vás zjistila a sepsala Slávka
Slivoňová.
Domov a jeho obyvatelé
Nejstarší obyvatelce domova bylo v roce 2020 úctyhodných 99 let, začátkem roku 2021 oslavila již 100. narozeniny. Nejstarším obyvatelem je muž narozený v roce 1923.
Aktuálně se mezi obyvateli nejčastěji objevuje příjmení Nováková. Dále pak Beránková, Svobodová a Urbanová. Z křestních jmen je nejvíce zastoupeno jméno Marie s 18 jmenovkyněmi.
Z dalších ženských jmen to jsou: Věra 12×, Eva 11×, Anna 8×, Alena, Jaroslava a Vlasta 7×. Muži
se zde nejčastěji jmenují Miroslav 7×, a následují jména Josef 5x, Jiří a František 4×.
A že je žen více? V Domově je procentuální zastoupení žen a mužů v poměru 79 % ku 21 %.
Průměrný věk obyvatele je cca 86 let.
Domov a služby
Za rok bylo ve zdejší kuchyni spotřebováno:
• 26 700 kg brambor
• 35 500 litrů mléka
• 8 180 ks jogurtů
• 40 260 ks vajec
• 7 126 kg jablek
Bylo odebráno 100 101 ks obědů včetně obědů pro zaměstnance. Místní prádelna vyprala
úctyhodných 12 890 praček prádla. Pracovníci údržby ujeli za rok 15 000 km. V keramické dílně
a při individuálním tvoření se spotřebovalo 114 kg keramické hlíny. Pracovníci, kteří v době
karantény zajišťovali rozvoz prádla a jídla, nachodili denně cca 9 km.
Domov a zaměstnanci
Nejdelší pracovní poměr drží zaměstnankyně přijatá v roce 1990. Pracuje zde neuvěřitelných
31 let! Na dalších příčkách se drží zaměstnankyně, které do Domova do zaměstnání nastoupily
v letech 1991, 1992, 1993 a 1996.
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Z NAŠEHO DOMOVA

MEZI NÁMI
Pokračujeme s oblíbeným projektem mezigeneračních vztahů s Mezi námi o.p.s. a to stále ještě bezkontaktní tvorbou. Tedy posíláme si a vyměňujeme výrobky a výtvory s dalšími domovy a mateřskými školami, my zejména s mateřskou školou Semínko z Toulcova dvora. Tvorba
je vždy na předem určené téma. Tentokrát jsme vyráběli modré strašidlo a medvědy Kubulu
a Kubikulu.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
Kulaté a významné 100. narozeniny oslavila naše obyvatelka paní Kovaříková v únoru. Obdarovali jsme ji mimo jiné květinou věnovanou Domovem, další květinu poslala také květinová
dílna Aranžérie, která zaměstnává pracovníky, kteří čelí epilepsii. Další květinu a přání obdržela od pana starosty z městské části Praha 11. Děkujeme a také se přidáváme ještě jednou
s gratulací, přejeme všechno nejlepší!
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Z NAŠEHO DOMOVA

DEN MÝMA OČIMA
Sepsala a vyfotila Tereza Jechová, ART

Vážení čtenáři, možná si všímáte toho, že se aktivizační pracovnice Tereza Jechová pohybuje v prostorách Domova s fotoaparátem. S jedním z Vás nafotila jeden celý den.
Zprostředkuje tím Váš autentický pohled na běžný všední den. Tereza při fotografování pouze pomáhá, technicky zpracovává Vaše snímky a připravuje tuto rubriku, samotný pohled je čistě Váš.
Tento článek bude trochu jiný. Především
v tom, že fotografie byly pořízeny pomocí
mobilního telefonu, na který se klientka zároveň učila s Terezou fotit.

Paní Šubrtová bydlí na jednolůžkovém pokoji. Každé ráno, když vstane, se podívá do zrcadla, učeše se a jde na snídani na společnou halu – samozřejmě pokud není patro uzavřené
kvůli karanténě. Ráda navštěvuje společenské aktivity, které se na patře konají.
V pokoji má také velkou televizi, kterou často sleduje. Když ji televize nebaví, tak se věnuje
čtení časopisů nebo novin. Nejraději je ale ve společnosti ostatních klientů. Myslím, že nebude jediná, které chybí otevřená kavárna, kde se potkávala s Vámi – ostatními klienty Domova. Proto společně aspoň v této době často tvoříme různé obrázky pro děti do mateřské
školky a vzpomínáme na jiné aktivity, které byly každodenní součástí nás všech.

Pohled z lůžka

Pravidelné sledování TV

Oblíbené tvoření
večerníčkových postaviček
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Z NAŠEHO DOMOVA

KAREL IV.
Klientka domova D paní Eva Frantálová přispěla do Chodováčku článkem o Karlu IV.
Občas ráda přemýšlím o naší historii, a tak si všichni můžeme připomenout dobu života
a panování Karla IV., kterého považuji za největšího Čecha všech dob.
Bylo to požehnané 14. století. Karel IV. se narodil 14. 5. 1316 pravděpodobně v domě
U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí nebo v ulici Štupartská nedaleko Kostela
sv. Jakuba. Nelze s jistotou určit přesné místo.
Mládí prožil ve Francii na dvoře královském za vlády Karla Velikého, po kterém později přijal
jméno Karel (původní jméno měl Václav). Zde žil střídavě až do svých 14 let, kdy se vrátil
s matkou Eliškou Přemyslovnou, avšak jeho otec Jan Lucemburský je dal oba uvěznit na hradě Lokti. Jan Lucemburský zemřel 26. 8. 1346 na Kresčaku po bitvě. Na trůn nastupuje Karel
a je pomazán na římského císaře v bazilice Svatého Petra v Římě 5. 4. 1355.
Z Francie byla také jeho první manželka Blanka z Valois. Manželky měl poté ještě další tři –
Annu Falckou, Annu Svídnickou a Elišku Pomořanskou.
Byl velmi vzdělán ať již ve vědách exaktních, tak i humanistických. Znal několik jazyků. Svůj
životopis „In vita Caroli“ napsal latinsky.
Jen když uvážíme, co bylo vše za jeho vlády postaveno, a to nejen v Praze. Dal postavit mnoho chrámů, kostelů a církevních komplexů. Zahájil stavbu Chrámu svatého Víta, Karla Velikého, Panny Marie Sněžné, Emauzy a další stavby, například Karlův most či Karlštejn (postaven
za 10 let). Vyprojektoval Karlovo náměstí (největší urbanistická stavba ve střední Evropě)
a vlastně celé Nové město pražské. Nesmíme zapomenout také na Karlovu univerzitu (1348)
a Hladovou zeď, kterou stavěli dělníci, aby měli výdělek na obživu. Vrtá mi v hlavě, kde na
toto vše bral finanční prostředky.
Nemůžeme zapomenout na Korunovační klenoty. Patří mezi ně – plášť, meč, jablko, kříž,
žezlo a svatováclavská koruna. Tato koruna nevyčíslitelné hodnoty váží 2 360 g ryzího zlata
(21–22 karátů), je ozdobena 20 perlami, 44 spinely, rubínem a nejvzácnějším rubelitem na
světě (4 × 7 cm), zdobí jej také 19 safírů, 30 smaragdů a aquamarin. Korunovační klenoty
jsou uloženy ve Svatováclavské kapli v Chrámu sv. Víta a zamčeny 7 klíči v držení významných osobností naší země.
Vrátíme-li se na Karlštejn, kde Kaple sv. Kříže je obložena plátky zlata a polodrahokamy, například acháty, a také malbami Mistra Theodorika.
Karel IV. zemřel 29. 11. 1378. Je to 643 let, ale jeho život a dílo zanechalo výrazné stopy do
dnešních dní. Není osobnosti, která by se s ním mohla srovnávat.
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CHVILKA S HUMOREM
Klienti domova A zdraví ostatní klienty a posílají jim vtipy a hádanky pro dlouhé chvíle.
Sepsala je s nimi aktivizační pracovnice Tereza Jechová.
Přijde doktor na operační sál operovat pacienta.
Pacient, jak ho vidí, tak řekne: „Pane doktore, sundejte si tu roušku, stejně jsem vás poznal.“
Baví se spolu dva zahrádkáři a ten jeden druhému říká:
„Víš, že když budeš hezky mluvit k rostlinkám, tak ti porostou?“
„Opravdu?“ říká ten druhý, „tak já jdu na zahradu urazit plevel.“
Dva žízniví chlapi se rozhodnou, že se napijí přímo ze zahradní hadice. Nejdřív si ji dá do
pusy ten první. Druhý trpělivě čeká, deset vteřin, minutu, pět minut… Po dobré čtvrthodině
to nevydrží a ptá se prvního: „To máš takovou žízeň?“
„Ne, já čekám, až zapneš vodu.“
Starý indián učí číst mladého kouřové signály.
Najednou mladý indián uvidí na kopci kouř a volá: „Tati, tati, koukej, přečti mi to!“
A starý indián na to: „Počkej chvíli, to je teprve reklama.“

ZVÍŘECÍ HÁDANKY
1.

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne – kdo je to?

2.

Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí, pracuje i v neděli, hloubí v zemi tunely –
kdo je to?

3.

Má sto jehel, žádnou nit, umí dupat, né však šít – kdo je to?

4.

Nejraději za pecí přikrčeně líhá, v očích se jí rozsvítí, když na kořist číhá – kdo je to?

5.

Když je mladý, tak se učí,
štěká, vyje, vrčí, kňučí.
Starý už zvyk měnit nechce,
neučí se jen tak lehce.
– Kdo je to?

1 – šnek 2 – krtek 3 – ježek 4 – kočka 5 – pes
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VOLNÝ ČAS

KŘÍŽOVKA
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VOLNÝ ČAS

OSMISMĚRKA
U ředitele banky se objeví vzrušená sekretářka. „Ztratil se náš hlavní pokladník!" volá vyjeveně. „No nazdar! Okamžitě zkontrolujte trezor!" Po chvíli se sekretářka vrací se slovy:
„…Tajenka má 11 písmen!"

DOPLŇOVAČKA
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři,
cestovatelské okénko probíhá na domově A a domově B od 1. července 2020. Na domově A se na
aktivitě potkáte s Terezou a na domově B s Lucií. Na aktivitách budete společně cestovat do různých koutů světa, od českých až po zahraniční. Cestování bude probíhat pomocí fotografií, videí
a vyprávění.
V případě Vašich cestovatelských zážitků budou Tereza a Lucie rády, když se o ně podělíte s ostatními obyvateli Domova. Dnešní příspěvek připravila a fotografiemi doplnila Lucie.

PORTUGALSKO
Bon dia, vážení čtenáři,
v tomto článku se vydáme do Portugalska, především do městečka Coimbra. Díky studijnímu
programu ERASMUS jsem mohla v Portugalsku strávit jeden semestr, tedy 3 měsíce, a pokusím
se Vám tuto zemi v krátkosti představit svými postřehy a zážitky.
Lucie
Portugalsko se nachází na Pyrenejském poloostrově, o který se dělí s jediným sousedem,
a to Španělskem. Celé pobřeží je lemováno Atlantským oceánem. Pod Portugalsko spadají
dvě autonomní oblasti – Azorské ostrovy a Madeira.
Portugalsko je známé jako země mořeplavců, fotbalistů, surfařů, milovníků portského vína
a sušené tresky. To jsou jen střípky z toho všeho, co tato země může nabídnout.
Základní fakta:
• Hlavní město: Lisabon
• Počet obyvatel: 10 276 617
• Jazyk: portugalština
• Náboženství: 81 % katolického vyznání
• Měna: euro
• Poloprezidentská republika –
současný prezident Marcelo Rebelo de Sousa
• Počasí: suché horké léto se střídá s mírnou vlhkou
zimou, průměrná červencová teplota se pohybuje
od 20 °C do 24 °C a lednová mezi 9 °C až 12 °C.
• Je významným producentem korku, portského
vína, pryskyřice, textilu a sardinek.
Zdroje: wikipedie.cz, obrázek: euroskop.cz
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Coimbra
Nejvíce času jsem strávila v univerzitním městečku Coimbra, které se nachází ve střední části
Portugalska, zde jsem žila a studovala. V Coimbře nalezneme nejstarší a dodnes nejprestižnější portugalskou univerzitu. Stojí na vrcholu kopce ve staré části města, vysoko nad řekou
Mondego.
Hlavní nádvoří univerzity je po třech stranách obklopeno historickými budovami a zvonicí.
Zvonice, jež je symbolem univerzity, je viditelná z kteréhokoliv místa ve městě. Nejznámější ze
tří zvonů zvaný cabra, neboli kozel, svolává studenty k přednáškám již od roku 1733.
Nachází se zde také pozoruhodná knihovna, kde je uloženo na 300 000 v kůži vázaných knih
v mnoha jazycích.

Při procházkách Coimbrou jsem častokrát narazila na malované dlaždičky modro-bílé barvy, tzv. „Azulejos“, které zdobí zdi místních budov, kostelů, nádraží. Občas jsem si připadala,
jako kdybych procházela galerií s obrazy. Na obrazech je zachycena portugalská historie nebo
exotické ornamenty, jelikož Azulejos přivezli na pyrenejský poloostrov Maurové z afrického
kontinentu.

Pokud nejste zrovna obdivovatelé výtvarného umění, možná by Vás zaujaly tóny místní lidové hudby, která se podvečer rozléhá uličkami města. Jedná se o „Fado“ – tradiční portugalský
lidový zpěv, který se liší dle regionů. Pomalé procítěné zpěvy doprovázené hrou na kytaru.
Písně vyprávějí příběhy o životě, lásce, těžké práci rybářů a dělníků, sociální nerovnosti atd.,
i přesto že jsem slovům nerozuměla, byl to jeden z nejsilnějších momentů, které se mi vryly do
paměti.
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Studentská tradice
Pokusím se přiblížit studentský život v Portugalsku. Jak mnozí víte či nevíte, spisovatelka
J. K. Rowling, autorka románů o legendárním chlapci jménem Harry Potter, žila nějakou dobu
v Portugalsku, kde čerpala inspiraci, kterou později vložila do psaní. Jako správný fanoušek
jsem přečetla jak knížky, tak viděla filmy nespočetkrát. Když jsem procházela uličkami, viděla
jsem to, o čem psala v knížkách na vlastní oči.
Například studenti chodí v uniformách, přes které mají přehozený dlouhý černý plášť, čiší
z toho úžasná atmosféra a tradice. Tím, že je Coimbra poměrně malé městečko, zaručeně všude potkáte studenty takto oděné a člověk si na chvilku připadá jak ve světě čar a kouzel.
Studium v Coimbře má dlouholetou tradici. V říjnu zde probíhala ceremonie Festa das Latas
neboli zkráceně „Latada“ – jakési vítání nových studentů na akademickou půdu. Celý týden
zde probíhaly koncerty, kulturní i sportovní aktivity a třešničkou na dortu byl průvod uličkami
Coimbry. Během toho jsou studenti křtěni.

Gastronomie
V portugalské kuchyni se mísí spousta vlivů. Hojně se na stole objevuje vepřové a kuřecí maso,
různé druhy zeleniny, brambory, rajčata, olivy apod. Využívá se exotické koření jako šafrán,
zázvor, koriandr, vanilka a v neposlední řadě nesmí na stole chybět ryby a mořské plody, nejlépe se skleničkou vína.
Francesinha
Opečený toust plněný masem a uzeninou, pokrytý plátkem sýra, plavající v pikantní omáčce
připravené z rajčat, piva a portského vína.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY
Treska
Jedná se o jednu z nejoblíbenějších ryb, kterou můžete koupit v různé formě, nejčastěji nasolenou, vysušenou a podivného vzhledu. Tato úprava pramení z minulosti, kdy námořníci lovili
v dalekých vodách Atlantiku a svoje úlovky takto zakonzervovali, aby vydržely cestu domů.
Treska se nechá zvláčnět ve vodě a dále se upravuje. Sami Portugalci tvrdí, že ji umí připravit
na 365 způsobů.
Součástí každodenního života Portugalců
jsou tzv. pastelarías, které slouží jako kavárny nebo cukrárny. Najdete v nich neuvěřitelné množství sladkého pečiva a zákusků. Většina z nich má vaječný základ,
existuje mnoho druhů: čokoládové, marcipánové, s oříšky a kandovaným ovocem.
Typickým znakem je skořicové a vanilkové
aroma.

Nejznámějším je pastel de nata, košíček
z křupavého listového těsta plněný pudinkovo-vaječným krémem se zapečenou krustičkou.

A čím to zapít?
Velmi oblíbená je káva nebo víno. Portugalsko je proslavené portským vínem (víno s příměsí
brandy), které nalezneme v oblasti Porta, nicméně v dalších regionech najdeme další kvalitní
odrůdy. V severní provincii Minho se z mladých hroznů získává tzv. vinho verde, lehké šumivé
víno s ovocným nádechem.
Zajímavost
• Mezi typické portugalské suvenýry patří korkové
výrobky (klíčenky, klobouky, peněženky apod.).
• Korek se získává odřezáním kůry dubu korkového
a korkovníku amurského.
• Portugalsko je největším producentem korku na
světě – 180 000 tun ročně.
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FOTOGALERIE

PEČENÍ
Jednou z nejoblíbenějších činností v Domově je pečení sladkých i slaných zákusků, závinů,
koláčů. Chutnají pak skvěle ke společné odpolední kávě či čaji.

OBRAZ
Tvorba obrazu, který stejně jako předešlý bude dělat radost ve společných prostorách Domova.
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FOTOGALERIE

KERAMIKA
Další velmi oblíbená činnost je keramika, kdy klienti umí vykouzlit opravdu pěkné výrobky.
Mimo toho, že spolu tráví společně čas, procvičí také jemnou motoriku prstů.

CVIČENÍ
Kondiční cvičení patří také mezi vyhledávané skupinové aktivity. Staré pořekadlo praví, že pohyb tuží zdraví, protože ho máme dosti, sílíme své svaly, kosti.
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E

VERŠE
Rty rudé jako lístky vlčích máků,
vysloví slova, která potěší,
i když déšť na zem padá z mraků,
každý najde své přístřeší.

Autor: Edita Svobodová

JARO
Jaro, jaro, blížíš se mílovými kroky,
srdce občas poskočí,
i velkými skoky.
Každý z nás doufá, kdy nás ta potvora opustí,
abychom se vrátili k normálu
Autor: Edita Svobodová, rehabilitační pracovnice
a obyčejnému štěstí.
Smutky nás nesmí zaskočit,
jaro a příroda nám pomůže,
a vše v dobré se obrátí,
nikdo z nás se už nechce otočit.
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Autor: Eva Frantálová

PRANOSTIKY ÚNOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Únor bílý – pole sílí.
Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Únorová voda – pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům
s ušima.
Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
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