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EDITORIAL
Jaro je v plném proudu. Brzké ranní svítání, příroda se
probouzí k životu, a po dlouhé zimě se začíná zelenat.
Znovu můžeme posedět a poklábosit na zahradě. Cítíte tu vůni?
Slyšíte hezky si prozpěvovat ptáčky? Já ano. Jsem za to rád.
Mám rád všechny roční období, ale jaro je mým nejoblíbenějším.
Tohle číslo je nezvykle kratší jak jste doposud byli zvyklí.
Důvodů je hned několik. Ten nejdůležitější je, že připravuji občasník
zaměřený na stravování a zabírá mi to spoustu času. Nechtěl jsem
však vynechat toto naplánované vydání.
Čím vás tedy potěším? Přečtete a dozvíte se, proč je měsíc
květen tak významný, a co se v jeho průběhu oslavuje. Pro luštitele
tu

mám

znovu

originální

křížovku

od

Simony

Kadavé.

Do křížovkářské části jsem nově zařadil sudoku. Také jsem založil
zcela novou rubriku „Inzeráty“. Hledáte k sobě hráče deskových her
nebo karet? Chcete darovat šaty a udělat tím jinému radost?
Svoje inzeráty odevzdávejte přímo mně.
Hezké prožití jarních dnů!
Petr Kubeš
šéfredaktor
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CO V KVĚTNU OSLAVUJEME?
Autor článku: Petr Kubeš
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
…
úryvek z básně Máj, Karel Hynek Mácha
Odjakživa lidé oslavují přelom dubna a května, protože se
příroda po zimě probouzí k aktivnímu životu a očekáváme příchod
teplého a úrodného období. Poslední dubnovou noc se v mnoha
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evropských zemích pálí čarodějnice a slaví se filipojakubská noc.
V českých vesnicích zaplápolají ohně, opečou se špekáčky a shoří
čarodějnice ze slámy. Ve městech se konají trhy, různé akce
a festivaly. Například v Brně se pořádá největší hudební festival
Čarodějáles, který se zaměřuje na rockovou a populární hudbu.
Od konce 19. století se první květnový den slaví Svátek práce.
Až do poloviny minulého století měl První máj konfliktní podobu.
V socialistických zemích patřil tento den mezi nejdůležitější.
Organizovaly se prvomájové průvody. Účast na oslavách prvního
máje byla často povinná. Nadřízení a učitelé měli nařízeno
kontrolovat účast svých podřízených a žáků. V průvodu byly
zastoupeny národní a družstevní podniky, školy a různé zájmové
organizace, například Svaz pro spolupráci s armádou a Červený kříž.
Od roku 1990 je možné oslavovat Svátek práce svobodně.
Dnes tento den slaví zamilované páry. Oslavuje se láska.
Když svítí slunce, vyrážejí v den státního svátku ven, aby se políbili
pod rozkvetlou třešní nebo břízou. Symbolika tohoto zvyku by se dala
vyložit tak, že kvetoucí strom je připraven k plození, což jsou vlastně
i zamilovaní lidé. O polibku pod rozkvetlým stromem se říká,
že dívce zajistí krásu na celý rok.
V měsíci květnu se také oslavuje krása studentského života.
V několika českých městech se koná Majáles, který se charakterizuje
jako hudební festival spojený s různými zábavními soutěžemi.
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Při pohledu do historie zjistíme, že první majálesy se konaly
již v patnáctém století a souvisely se vznikem a rozvojem univerzit.

SUDOKU
Přestože Sudoku nebylo vynalezeno v Japonsku, dostalo tam
svůj název a rozšířilo se do celého světa. Jedná se o jednoduchou
logickou hru, kde je třeba doplňovat čísla. Doplňování správných
číslic může být mnohdy velmi náročný úkol. Přeji příjemnou zábavu
a úspěšné luštění!

Řešení naleznete na straně číslo 7.
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KŘÍŽOVKA
Vytvořila: Simona Kadavá
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1. Žlutá jarní bylina 2. Vybavení bytu 3. Nejvyšší karty
4. Výtvor kadeřníka 5. Malý kůň 6. Opět 7. Řemen u kalhot
8. Velké množství 9. Mužské jméno 10. Oplocený pozemek
11. Postupně vadnout 12. Polovina 13. Ozdoba prstu 14. Zlobit se
na někoho 15. Roční období 16. Stonat 17. Obdělávat půdu
18. Zpěvný pták
VYJÁDŘENÍ

ŘEDITELE

DOMOVA

PRO

SENIORY

K ZATEPLOVÁNÍ BUDOVY VYCHODILOVA
Kdy začnou práce na zateplování budovy?
Termín ještě není stanoven. Momentálně máme stavební povolení
a schválená je také dotace z fondů EU. Nyní bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací, což trvá minimálně 3 měsíce.
Nedá se odhadnout, zda práce započnou ještě letos, nebo až příští rok.
Vše již koordinuje investiční odbor Magistrátu.
Budou probíhat i nějaké další opravy? Jaké?
Opravy v našem domově plánujeme poměrně rozsáhlé – celkovou
opravu rozvodů vody v celé budově, opravy několika koupelen,
opravu
zahájíme

dvoulůžkového
postupnou

bytu,

opravu

výměnu

nábytku

části
v

oplocení
pokojích

Nepochybně se v průběhu roku objeví i další nutné opravy.
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areálu,
klientů.

Jak dlouho mají všechny tyto práce trvat?
Většina prací by měla být provedena postupně během letošního roku.
Rozvody vody a výměna nábytku bude rozdělena do na několika etap
a protáhnou se i do dalších let.
Jakou barvu bude mít nová fasáda?
Definitivní

barva

fasády

zatím

není

v

projektu

určena.

Bude specifikována až v průběhu stavebních prací. Nepochybně se
bude vycházet z původního architektonického řešení arch. Tihelky
s možnou odchylkou v odstínech.
INZERÁT
Hledám k sobě hráče nebo hráčku šachu. Může být i méně zdatný/á.
Ing. Ján Czókoly, byt číslo 1, budova A
ŘEŠENÍ SUDOKU
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