
JITŘENKA 
Duben 2020 

 

Přišlo jaro, slunce svítí, 

V zahrádkách je plno kvítí. 

Co to ptáci štěbetají? 

Že mi tady rádi dají, 

malovaná vajíčka, 

co jim snesla slepička. 

  



Poděkování pro oddělení „D2“ od 

rodiny paní Pařilové. 
 

 

„Vážení, 

Chtěla bych Vám tímto vyjádřit upřímné poděkování za 

péči, kterou jste poskytovali mé zesnulé mamince Vlastě 

Pařilové v době jejího více než půlročního pobytu ve 

Vašem domově.“ 

 

Ivana Karásková 

dcera 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                               

V Brně dne 17. 3. 2020 

 

  



PODĚKOVÁNÍ 
Jménem domova pro seniory Moravská Třebová bychom chtěli velmi 

poděkovat všem dárcům, uvedeným níže, kteří darovali, vlastnoručně 

ušité roušky, v průběhu měsíce března a dubna, které posloužily dobré 

věci.  

 

❖ Paní KOUTNÁ HORÁČKOVÁ PETRA 

❖ Paní LEXOVÁ JAROSLAVA 

❖ PERSONÁL DPS  

❖ Pan KOVAŘÍK 

❖ Paní TOMÁŠKOVÁ PAVLÍNA 

❖ Pan KÖNIG 

❖ ZŠ STARÉ MĚSTO (pedagogický sbor a pracovníci školy) 

❖ Paní ROLEČKOVÁ 

❖ Paní ZATLOUKALOVÁ JITKA 

❖ Pan EFFA JIŘÍ 

❖ Paní SEDLÁŘOVÁ JAROSLAVA 

❖ Pan ŠEJNOHA 

❖ CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

❖ KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

❖ Paní HAVRÁNKOVÁ IVA 

❖ Paní NOVOTNÁ ELIŠKA 

❖ Paní HORÁKOVÁ ŠÁRKA 

❖ Paní CVRKALOVÁ 

❖ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ÚSOBRNO 

❖ DOBROVOLNÍCI Z VELKÝCH OPATOVIC 

❖ Paní STRAKOVÁ 

❖ Paní VENDULA SEIDLOVÁ 

❖ Paní BLANKA KOLÁŘOVÁ 

❖ Paní ŘEHOŘOVÁ z Nové Vsi 

❖ OLÚ Jevíčko – ING. LENKA SMÉKALOVÁ (ředitelka) 

❖ Starosta města Jevíčko – Pan DUŠAN PÁVEK dipl. um 

❖ Paní LENKA HLAVÁČOVÁ 

❖ Paní VAFKOVÁ 

❖ Paní DVOŘÁČKOVÁ 

  



Zároveň bychom také chtěli poděkovat všem, kteří domovu pro seniory 

a domovu se zvláštním režimem zapůjčili nezbytně nutné teploměry, a 

to konktrétně: 

 

❖ Paní CERULÍKOVÁ 

❖ Paní PROKOPOVÁ 

❖ RODINA KAŠICKÁ 

 

 

Dále děkujeme především PERSONÁLU DPS a DZR za jejich 

výdrž, pracovní nasazení a snahu v této nelehké situaci. 

  



  SVÁTKY DUBEN  

7. 4. HERMÍNA – Šmucerová, Špačková 

                                                                                                                             
13. 4. ALEŠ – Šouba 

 

16. 4. IRENA – Kladivová, Tomášková 

                                      

NAROZENINY DUBEN 

1. 4. – HORÁČEK František, BÁČA Jiří 

4. 4. – KRČILOVÁ Marie, HÝBLOVÁ Dagmar 

5. 4. – DURÁK Miroslav 

6. 4. – STUDENÁ Růžena 

7. 4. – HALBRŠTATOVÁ Jarmila, ZATLOUKALOVÁ Věra, 

LANGHAMMEROVÁ Eva 

8. 4. – KUBEŠOVÁ Zdeňka 

11. 4. – SEDLÁKOVÁ Vlasta  

13. 4. – SLAVÍČKOVÁ Marie 

14. 4. – ČERNUŠÁK Karel 

17. 4. – KOZÁKOVÁ Bohumila 

18. 4. – HAINZOVÁ Ludmila 

21. 4. – PÁLKOVÁ Jiřina 

27. 4. – SEDLÁKOVÁ Věra 

 

 

 

 



V MĚSÍCI BŘEZNU DO DOMOVA NASTOUPILI 

 

TOMANOVÁ Lenka                             z                                              Jevíčka 

HELÍSKOVÁ Marie                               z                         Březové nad Svitavou 

 

 

 

 

 

 

V MĚSÍCI BŘEZNU ZEMŘELI 

 

❖ PAŘILOVÁ Vlasta 

❖ SEDLÁČKOVÁ Alžběta 

❖ KOZÁKOVÁ Bohumila   

 

 

 

 

 

 

 



VÝZNAMNÉ SVĚTOVÉ DNY V DUBNU 

 

1.4. Apríl 

Mezinárodní den ptactva 

      2.4.   Mezinárodní den dětské knihy 

               Světový den zvýšení povědomí o autismu 

    7. 4.    Světový den zdravý 

   11. 4.  Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů 

              Mezinárodní den Parkinsonovy choroby 

   12. 4.   Mezinárodní den kosmonautiky 

   14. 4.   Světový den monitoringu  

   18. 4.   Mezinárodní den památek a sídel 

   20. 4.   Mezinárodní den svobody tisku 

   22. 4.    Den Země 

   23. 4.     Světový den knihy a autorského práva 

   24. 4.     Mezinárodní den skautů 

   26. 4.     Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl 

   27. 4.      Světový den sdružených měst 

   29. 4.      Mezinárodní den tance 

   30. 4.      Den pracoviště 

                   Pálení čarodějnic a stavění májek 

 

 

 

 

 



VELIKONOČNÍ TRADICE 

 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem 

k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice 

pravděpodobně původ v pohanských oslavách příchodu jara. 

❖ Symboly Velikonoc 

❖ Zvyky a tradice 

❖ Pomlázka 

❖ Malování vajec (kraslice) 

❖ Tipy na dekorace 

SYMBOLY VELIKONOC 

❖ Beránek 

 

V židovské tradici představoval beránek Boží stádo, které vede Hospodin. 

Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého 

vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, 

neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

❖ Kříž 

Je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti 

ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 

❖ Velikonoční oheň a svíce 

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který 

symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak 

zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako 

znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří 

do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce 

věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až 

do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato 

svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně 

https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice#symboly
https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice#zvyky
https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice#pomlazka
https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice#kraslice
https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice#tipy


jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému 

životu s Bohem. 

❖ Vejce 

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo 

zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života 

a vzkříšení. V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat. V 

křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, 

jako symbol nesmrtelnosti. 

Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní 

rovnodennosti Egypťané. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2300 let. 

U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké 

koledy. Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce, která sloužila 

především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich krajích rozvinula 

jako nikde jinde na světě.  

❖ Kočičky 

Symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího 

Krista. 

❖ Zajíček 

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, 

některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. 

Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod 

jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika 

zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího 

jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle 

legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak 

z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. 

❖ Velikonoční dárečky 

Lidé se obdarovávají i o Velikonocích, to aby je prý "nepokakal beránek". Toto 

obdarovávání mělo být výrazem radosti nad Ježíšovým vzkříšením. Měly se 



odpouštět dluhy a neměla se vyžadovat otrocká práce. Posílala se také různá přání 

spolu s různými dárky (například pomlázky z proutí nebo jídla – mazance, 

beránci, vajíčka, jidášky s medem). 

❖ Velikonoční koleda 

Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly mimo 

církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně 

důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba 

vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například 

velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, 

beránků nebo zajíčků. 

❖ Vysévání obilí 

Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací. Lidé si obilí vysévají i 

doma, do misek a talířů, aby rostoucí zelená travička přivedla přicházející jaro i 

do jejich domovů a společně s dalšími jarními květinami a ozdobami navodila tu 

pravou jarní atmosféru. Zelená je barvou jara, a tak spolu s dalšími hřejivými a 

jásavými odstíny žluté, oranžové, a jasně modré příjemně oživí po zimě ještě 

prochladlé byty. 

❖ Jidáše 

Název jidáše označuje pečivo z kynutého těsta stáčené do různých motaných 

tvarů. Nejčastěji se s tímto pečivem však setkáme ve tvaru válečku, který 

symbolizuje provaz, na kterém se oběsil zrádce Jidáš. Toto pečivo se totiž peče 

na Zelený čtvrtek jako připomínka na apoštola Jidáše, který Krista před jeho 

popravou zradil. 

❖ Mazanec 

Je symbolem slunce, zadělává se na Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako 

vánočka. Dříve to však bývalo pečivo nesladké - "koláč syrnej k veliké noci" - 

připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec (žádoucí byl žlutý 

mazanec). Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si však ponechala původní  



ZVYKY A TRADICE 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem 

k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice 

pravděpodobně původ v pohanských oslavách příchodu jara. 

❖ Sazometná středa 

Na Sazometnou (škaredou) středu se vymetaly komíny. Podle lidového obyčeje 

se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce. 

❖ Zelený čtvrtek 

Na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou, aby nebyli nemocní. 

Hospodyně musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na 

křižovatku - nebude mít pak v domě blechy. V Orlických horách se házel do 

studny chléb s medem, aby se v ní držela voda po celý rok. Také jidáše (pečivo) 

s medem zaručovaly zdraví, ochranu před uštknutím hadů a před žihadly vos. 

❖ Velký pátek 

Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. 

Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který 

pak hodili levačkou za hlavu, aby je pak nebolely zuby. Textilníci předli pašijové 

nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými 

duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Nesmělo se prát 

prádlo, protože by se namáčelo místo do vody do Kristovy krve. Nesmělo se 

pracovat v sadu ani na poli, aby se nehýbalo se zemí. Nesmělo se nic půjčovat ani 

se s nikým hádat, aby se Vám všechny hádky vyhnuly a naopak peníze si k Vám 

našli cestu. 

❖ Bílá sobota 

Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek vytvářely křížky a nosily se do pole, aby 

bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky 

dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem. Na Bílou sobotu se také 

uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo na slavné Vzkříšení, na Hod boží 

velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance i velikonoční beránci, 



pletli se pomlázky z vrbového proutí, anebo vázali březové metličky a zdobila se 

vajíčka. 

❖ Boží hod velikonoční 

Na Boží hod velikonoční se provádělo svěcení velikonočních pokrmů - beránek, 

mazanec, vejce, chleba, víno. Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve 

stoje. Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Ve východních 

Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, 

aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou se velikonoční beránci. 

❖ Velikonoční pondělí 

Na Velikonoční pondělí je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci 

chodí dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového 

proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka. 

Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce 

vodou. V mnoha vsích bylo číhat na děvčata ráno, když šla do kostela. 

POMLÁZKA 

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno 

muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky 

ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti 

čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou 

rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. 

Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese 

jiný…”. 

Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je 

pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce 

cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků 

a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly 

celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou 



pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené 

vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění. 

Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži 

používají mladé proutí s největším podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají 

vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, 

prastarý symbol nového života. Jinak v Čechách nejsou tradicí hody ale koleda 

(hody jsou spíše pomístní název), přičemž koleda probíhala v průběhu roku 

vícekrát, ne jen v období velikonoc a jejím původním smyslem byla ochrana před 

špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za toto byli koledníci odměňováni. V 

průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ formou žebroty 

chudší části obyvatelstva. 

❖ Legenda o malování vajec 

Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde poprosili 

hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné 

pohostit. V tom uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho 

v teplém popelu a nakrmila jím pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale 

spatřila, že byly zlaté! Každému pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už 

ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou 

pocestných. 

❖ Barvení vajec 
Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a 

černá, protože se daly získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila 

chemie. Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku 

a život. A právě červeně obarvená vejce se původně označovala za kraslice. 

Potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá. 

 

 

 

 

 

 

 



30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJCIC  

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů 

a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy 

mluvících zemích a Skandinávii. Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často 

ztotožňovány s gaelským svátkem Beltain.  

ČESKO 

Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných 

staročeských pramenech a podle Čeňka Zíbrta vznikl pod německým vlivem. Už 

v polovině 19. století však byl tento zvyk zakazován jako pověrečná praktika, 

stejně tak nemohl probíhat během druhé světové války a byl potlačován 

komunistickým režimem. Na mnoha místech Česka tak pálení čarodějnic 

zaniklo. Dalším typickým zvykem bylo metání zapálených košťat do vzduchu 

a nošení jejich ohořelých částech domů pro ochranu. Kromě toho se v 

souvislosti s nadcházejícím prvním májem stavěla májka, uklízelo 

hospodářství a chlévy a umísťovaly větvičky do oken za účelem ochrany. 

SOUČASNÁ PODOBA 

Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachová řadu rysů 

pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je 

především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl 

nahrazen funkcí zábavnou a společenskou. Pálení čarodějnic probíhá jak v 

rámci rodiny, sousedů či přátel tak jako organizovaná akce. Především městské 

a organizované akce někdy mívají charakter jakéhosi „čarodějnického 

karnevalu“.  

Příkladem proměny zvyku může být přežívající ústřední role ohně, který je však 

v některých případech upozaďován a hlavní dění probíhá stranou od něj. Oheň 

také ztratil svou magickou funkci zajišťující ochranu a prosperitu. Také již není 

nutným zvykem oheň zapalovat na kopci.  

Dále zanikl zvyk házení zapálených košťat do vzduchu. Zvyk upalovat 

figurínu čarodějnice však přetrval či byl znovu vynalezen. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Valburga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaelov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beltain


VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DPS ODD. A + ODD. D 

 

ODD. A 

2. 3. 2020 Okrajování jablíček na žemlovku 

 

 

3. 3. 2020 Pečení škvarkového cukroví 

 

     



9. 3. 2020 Vzpomínáme na MDŽ 

 

 

 

11. 3. Nezaháleli jsme 

 

 

 



ODD „D“ 

4.3. 2020 kavárnička k MDŽ 

-  přišel nám popřát i pan ředitel s paní Holasovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Březen v DZR 

❖ Začátkem měsíce oslavila paní Julie krásné 90. narozeniny. Blahopřejeme 

a přejeme hodně sil do dalších let. 

    

 

 

 

 

 

❖ Jedno páteční dopoledne patřilo výhradně dámám. Uspořádaly jsme si 

kosmetický salónek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://pixabay.com/cs/illustrations/r%C5%AF%C5%BEe-kv%C4%9Btina-p%C5%99%C3%ADrody-kreslen%C3%AD-1367059/&psig=AOvVaw3lT6x1vAzU6XY9OWNskC16&ust=1586420105189000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDjncix2OgCFQAAAAAdAAAAABAF


❖ Abychom náležitě přivítali jaro, zasadili jsme si pár fialek 

 

 

 

❖ Na procházku už se mohlo jen s rouškami: 

 

 



 

Z DOMOVA 

 

     I vzhledem k nepříznivé a nenadálé situaci nám na zahradě domova pro 

seniory začaly vykukovat první známky jara v podobě krásných květin a 

zároveň jarních dekorací a výzdoby. 

Dále také ve venkovních prostorách domova byla nainstalována kameninová 

zeď, která ještě víc přidala na kráse venkovních prostor domova. 

Děkujeme naší paní zahradnici Ing. Daně Sobotkové za její starost o zahradu, 

pracovitost a nápaditost. 

 

    

 



         

Dále si také můžete prohlédnout krásnou a bohatou výstavu panenek a jejich 

oblečků od paní Jarmily Kupkové.  

Expozice je k vidění v prosklených prostorách schodiště na oddělení A1. 

 

 

  



ZÁVĚREM 

 

Velikonoce 2020 

Blížící se Velikonoce budou pro nás všechny netradiční. Velikonoční 

svátky budou v letošním roce velmi úzkou, rodinnou záležitostí. Oproti 

tradicím nebudou chlapci a muži chodit po pomlázce a hospodyňky 

barvit spoustu vajíček. Sluníčko nám probouzí přírodu a tak i v naší 

zahradě se můžete těšit v těchto slunných dnech z prvních kytiček. 

Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a pochopení této situace, která 

přinesla spoustu omezení. Díky naší rozlehlejší zahradě můžete pěkné 

dny využít k procházkám, je ovšem třeba dbát některých opatření: 

používat roušku, nebo jinou formu zakrytí obličeje, nechodit na 

procházky ve skupinách a v případě setkání udržovat bezpečnější 

vzdálenost, při návratu použít desinfekci na ruce, která je především u 

vstupu a výtahů v nerezových dávkovačích, dobře si umýt ruce na 

pokoji.  

Myslím, že po odeznění této situace si všichni budeme více vážit 

běžných věcí jako toho, že si budeme vidět více do tváře, sedneme si 

k jednomu stolu, na lavičku, podáme si opět ruce. V tuto chvíli se nám 

všem zdá, že jsme o mnoho věcí přišli, ale myslím si, že naopak mnohé 

získáme, určitě si budeme, alespoň krátkou dobu, více cenit maličkostí 

běžného života.  

Přejeme krásné velikonoční dny a především psychickou pohodu a 

dobré zdraví. 

 

      Romana Holasová 

 


