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před pár měsíci by nás vůbec nenapadlo, že počátek jara

2020 bude charakteristický tím, že život u nás i ve světě

se zpomalí nebo téměř zastaví. Poslouchali jsme řady

rozhovorů, četli jsme články a denně nás média

„zásobila“ novými údaji a prognózami. Přešlo pár

měsíců a naše republika a svět se poprvé po delší době

téměř doslovně nadechl a začalo se bilancovat. Světová

pandemie se stala zkouškou obětavosti, vůle, výdrže 

i samotné podstaty lidí.

Mnozí z nás museli překonávat dny a týdny, kdy jsme

se nemohli vídat s nejbližšími. Doba pokročila dál 

a život se pomalu vrací „do normálu“. Za pár dní

přivítáme léto. Letní slunovrat, první letní den či také 

 

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

Slovo úvodem

STRANA 2



Vzpomínky na léto patřily vždy pro mě k těm

nejkrásnějším. Dva měsíce pohody a klidu, dlouhé dny,

vůně letního lesa, sběru všeho jedlého na zahrádce 

i doma, koupání, letní bouřky, večery u táboráku 

a všeho, co k létu patřilo a patří. Léto je pod vládou

teplých barev – červené, žluté, oranžové, které jsou

spojené s aktivitou, chutí, sluncem a hojností.

astronomické léto, nastává těsně před půlnocí

20. června, přesněji ve 23 hodin a 44 minut. Během

letního slunovratu je Slunce na obloze nejvýše, jeho 

síla vrcholí a začíná období plného léta.

STRANA 3

S přáním aktivního, voňavého a prosluněného času.

Mgr. Alexandra Čečetková



STRANA 4

Polabská vrba

V tomto roce se několik uživatelů našeho domova

přihlásilo do literární soutěže Polabská vrba, kam

poslali své příspěvky a jednomu se dokonce podařilo

zvítězit. Tímto bychom tedy rádi pogratulovali panu

Jiřímu Kubartovi za první místo v této soutěži.

Polabská vrba je literární soutěž každoročně

vyhlašovaná Knihovnou Eduarda Petišky ve spolupráci

s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Je určena všem, kdo se „cítí být seniorem“, a tak ji

nazýváme též soutěží pro pamětníky. Je součástí

projektu „Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!“,

jehož cílem je sběr vzpomínkových textů.

Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné

téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které

jsme pro daný rok vybrali. Cílem soutěže i celého

projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace 

a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost 



ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových

sociálních vazeb.

Téma literární soutěže pro rok 2020 bylo zvoleno:

„Křížem krážem aneb jak jsme cestovali“.

STRANA 5

Příspěvek pana Kubarta:

Poznávej svět, poznáš sebe

Když se člověk narodí, tak je jak nepopsaný list papíru.

Začne-li poznávat svět, tento papír se pomalu naplňuje.

Jednou částí procesu poznání je možnost cestovat, na

vlastní oči se seznamovat se světem. Přemýšlím-li 

o svém dětství, tak mi ve vzpomínkách vyvstává

prožitek z mého prvního velkého výletu. Starší sestra

mé matky ještě za období Habsburské monarchie odešla

do Maďarska, kde se vdala. V době, kdy mi do čtvrtých

narozenin chybělo několik měsíců, nás teta pozvala.

Ještě si pamatuji některé zážitky z tohoto výletu. Strýc

nám umožnil poznat jeho rodnou zem.



Navštívili jsme Budapešť a já zjistil, že je to vlastně

složenina názvů dvou městských částí. Na levém břehu

je Buda s panským sídlem na vyvýšenině, odkud jsem 

z cimbuří hleděl přes Dunaj, kde na nábřeží v Pešti stála

impozantní budova Parlamentu. Mezi těmito částmi se

na Marketině ostrově nachází překrásné lázně s teplou

minerální (termální) vodou, kde jsem se nádherně

čvachtal. Dále mi v paměti utkvěla vzpomínka, v mých

dětských očích, ohromné náměstí, kde stály řady nůší 

a košů a u nichž chovatelé a pěstitelé velmi hlasitě,

jeden přes druhého nabízeli své výrobky a výpěstky.

STRANA 6



Další naše cesta vedla na Blatenské jezero, kde jsme 

se ubytovali ve městě zvaném Balatonfüred a já měl

možnost na parníčku plout po celé délce jezera.

STRANA 7

Uběhlo několik let a můj otec se v zaměstnání seznámil

s pánem, který žil na Podkarpatské Rusi. Několikrát nás

navštívil a poté nás pozval na návštěvu k nim. Tak 

o prázdninách jsme sedli do rychlíku a přes půlku Čech,

Moravu a Slovensko a kus Podkarpatské Rusi dojeli 

do Užhorodu, kde jsme přesedli na další vlak a jeli 

do Volovce a odtud autobusem do Filipce, kde otcův

přítel bydlel. Vystoupili jsme z autobusu a dva mladší

bratři hostitele nám pomohli se zavazadly. Nastoupili

jsme několik kilometrů dlouhou pouť podél potoka, 

kde na trávníku, jenž potok lemoval, stály dřevěné

domy obyvatel. Přišli jsme k místu, kde bydlel náš

hostitel. Jeho dům tvořil dřevěný srub se slaměnou 

Tam jsem získal jednu velkou moudrost. Při pohledu 

na vodní hladinu jsem poznal, že svět je kulatý, neboť

druhý břeh jezera byl již ukrytý za obloukem hladiny.

Nakonec jsme navštívili i část zvanou Tiháni, odkud

jsem si z písečného břehu přivezl na památku několik

škebliček. Bylo to pro malého kluka velké poznání.



střechou. Uvnitř byly dvě místnosti. Ve větší místnosti

žila rodina. Byla velmi prostě vybavena. Lůžka, stůl,

lavice, kamna nebyla, jen ohniště, kde se na ohni

připravovala strava, komín nebyl, kouř odcházel

laťovým stropem přes slaměnou střechu. V druhé menší

místnosti bylo drobné domácí zvířectvo, dále tam byla

též stáj pro dobytek a stodola, kde nám hostitel udělal

palandu, tu vystlal slámou a pokryl plátnem a na

přikrytí nám dal přikrývky z ovčí vlny. I když

tento popis vypadá strašlivě, tak se nám tam velmi

příjemně spalo. Život vtakovýchto podmínkách je velmi

skromný. Cukr vůbec neznali, solili solankou, což je

slaný roztok dovážený v mnohaměsíčních intervalech

ze slaných dolů v dřevěných kádích, takže si umíte

představit kvalitu této ingredience po této době užívání.

STRANA 8

Co jsem ale miloval, byl ovčí sýr, který jsme získali při

návštěvě salaše. Poznávali jsme poloniny, kde se pásl

skot a dobytek, lesy, kde jsme nalezli spoustu hříbků,

které domácí obyvatelé nesbírali. Jediná houba, kterou

sbírali, byl ryzec peprný, kterou přidávali do polenty

pro ochucení. Přivezli jsme si domů celý sáček

sušených hříbků.



Rád vzpomínám na obyvatele, kteří byli velmi milí.

Jelikož mám zálibu v památkách, tak i odtud jsem si

něco přivezl. V potoce, jež tekl kolem našeho místa

pobytu, jsem nacházel drobné kaménky průhledné jak

sklo, krásně obroušené vodou potoka, kdy místní

obyvatelé je nazývali „Marmarožské démanty“

a krabička těchto „drahokamů“ mi tuto krásnou

návštěvu připomíná.

STRANA 9

Poté potkalo naší vlast neštěstí v podobě nacistické

okupace, veškeré představy o cestování vzaly za své.

Nanejvýš jsme si mohli v blízkých lesích hrát na

kovboje a indiány, ale i toto temné období skončilo 

a my mohli svobodně dýchat. Naše vlast po válečném

období byla značně zdevastovaná, takže místo výletů

nás čekaly brigády. Jezdili jsme na Kladno do dolů, 

kde jsme nosili tesařům trámy na výdřevu štol a po

úpadní na svážnou tlačili vozíky s uhlím.

Já v té době končil druhý rok učebního oboru

radiomechanik a založili jsme odbočku Svazu amatérů

vysílačů, postavili jsme si krátkovlnné přijímače,

učili se morseovku, angličtinu a chytali korespondenci

radioamatérů z Ameriky,Austrálie, prostě celý svět byl 



najednou malinký, což byl náš nový způsob turistiky.

STRANA 10

Podařilo se mi složit přijímací zkoušky do leteckého

učiliště a nastoupit tam výcvik. Ale osud je krutý. 

Po několikaměsíčním výcviku jsem se stal účastníkem

dopravní nehody s komplikovaným úrazem pravého

bérce. Následovalo 7 měsíců pobytu v nemocnici 

s několika chirurgickými zákroky a dále 5 měsíců

domácího léčení o berlích s nohou v sádrovém obvazu.

Po ukončení léčení se sice funkce obnovila, takže jsem

se mohl normálně pohybovat, ale na vysokou zátěž při

turistice to nebylo. Osud mi ale byl milosrdný, neboť mi

umožnil návrat do učiliště. Po ukončení výcviku a

jmenování letcem jsem nastoupil jako instruktor

praktického výcviku, takže jsem měl to nesmírné štěstí,

že jsem mohl většinu pracovní doby trávit v kabině

letadla. 

A tak zcela jiným způsobem, tj. okénkem kabiny mohl

poznávat svou krásnou vlast i nadále.

Zpracovala Veronika Nožková, ergoterapie

Zdroje:  

http://www.knihovna.brandysnl.cz/2020/01/09/polabska-vrba-2020-letosni-

rocnik-literarni-souteze-pro-seniory-jiz-vyhlasen/

http://www.knihovna.brandysnl.cz/app/uploads/2016/11/KUBART_Poznáv

ej-svět-poznáš-sebe.pdf



V rámci uvolňování nouzového stavu, nám bylo

umožněno rozvinout svou tvořivou činnost při výsadbě

truhlíků a zkrášlit naše terasy. Ergoterapeutky se rozjely

do zahradnictví, kde byl výběr z mnoha nových druhů

letniček. Vybraly jsme muškáty, které dříve zdobívaly

okna a různá zákoutí chalup našich seniorů, karafiátky,

afrikány, lobelky. Našim seniorům jsme chtěly

zprostředkovat rozmanitost letniček, které jsou dnes

na trhu, proto jsme pro zkrášlení teras vybraly i méně

známe květiny. Uživatelky našich oddělení se s chutí

zapojily do výsadby a bylo milé pozorovat, jejich radost

a houževnatost při výsadbě.

STRANA 11

Zkrášlení teras

Ve snaze přiblížit našim seniorům užitkovou zahradu

jsme vysadili keříčkové rajčata, měsíční jahody,

ředkvičky, jejichž plody se budou moci nejen potěšit,

ale i ochutnat. Mezi zeleninu jsou vysázeny afrikány,

které chrání rostliny před parazity.

S méně známými, vysazenými letničkami bychom 

Vás rády seznámily blíže.



Tato letnička je často obdivována českými turisty 

na Kanárských ostrovech, kde zdomácněla po příchodu

z jižní Afriky. Typická je drobnými pětičetnými kvítky,

které jsou obvykle bílé barvy, ale mohou být i růžové 

či fialové. K jejich výhodám patří to, že samy

opadávají, takže po odkvětu je nemusíte odstraňovat- 

říkáme, že rostlina se sama čistí.  Rostlinám se nejlépe

daří v dobře propustném substrátu bohatém na živiny.

Důležité je, aby nádoba, v níž jejich pěstujete, měla

otvory pro odtok přebytečné vody. Zalévejte je

pravidelně, nejlépe brzy ráno nebo pozdě večer, když 

už slunce velmi nepálí. Doporučuje se substrát nechat

mírně proschnout, až pak polít. Ve vlhkém prostředí

rostliny mohou zahnívat, trpí nemocemi a špatně

kvetou.

Bakopa speciosa

STRANA 12



Pěstuje se pro malé,

stříbrošedé, plstěné listy.

Stonky rostou vzhůru a

spadnou dolů, čímž

vytvářejí krásné pozadí 

a rám pro ostatní rostliny

v truhlíku. Preferuje

slunné až polostinné

stanoviště a dobře

propustný substrát. STRANA 13

Další dobrou zprávou pro zájemce je její schopnost

odolávat mrazu do minus 5 C° takže většinou bez úhony

přežije první říjnová mrazivá rána nedotčena.

Hořepník pomezní

Je dekorativní

rostlina na stoly 

a okna. Miluje jasné

rozptýlené světlo,

vydatnou zálivku 

a hnojení. Kvete 

v červnu až srpnu.

Smil řapíkatý



Patří do rodiny asterů. Má malý květ sedmikrásky, 

které jsou nejznámější žluté, ale i růžové nebo oranžové. 

STRANA 14

Dvouzubec – Bidens

osázený truhlík na terase domova

My jsme vysadily 

bílé. Rozrůstají se 

po stranách truhlíků 

a jsou extrémně

odolné vůči teplu 

a suchu.



středem a žlutými jazykovitými květy. Pěstují se 

i odrůdy s oranžovými jazykovitými květy a černým

středem nebo se žlutými jazykovitými květy a zeleným

středem. Kvete červenec až říjen. V Evropě se pěstuje 

od 18. století, v minulosti byla oblíbenou letničkou, 

v současnosti je poněkud opomíjena. Prospívá jí

propustná, písčitá a humózní půda na plném slunci

Lobelka vytváří krásný

modrý oblouk nad vaším

truhlíkem. Bohužel, tato

Lobelka má zvyk

nekvitnout, když se počasí

zahřívá. Můžeme to zkusit 

s velkým množstvím vody 

Jednoletá, asi 15 cm

vysoká bylina rozrůstající

se do šířky okolo 50 cm.

Úbory asi 1,5 cm v

průměru, s černým 

STRANA 15

Sanvitálie (vitálka)

Lobelka



Zdroje:

https://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/horepnik-pomezni

https://cz.homediy.eu/nejlepsi-rostliny-pro-zahradni-kontejnery/

https://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/401-sanvitalia-

procumbens-sanvitalie-polehava

https://www.zahrada-centrum.cz/clanky/426-sanvitalka-aneb-plny-truhlik-

zlata STRANA 16

a částečným odstínem, nebo můžete být trpěliví a čekat

na změnu počasí.

osázený truhlík na terase domova

Zpracovala Miriam Galiová, ergoterapie



Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi

trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, 

kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech 

pro seniory nebo v dětských domovech. Canisterapie

má vliv na psychologickou a sociálně-integrační

stránku člověka. Vliv je tedy zásadně dvojí –

psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může

psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení 

se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.),

 ale i motoriku(chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.).

Canisterapie je název pro metodu pozitivního

psychosociálního a fyziorehabilitačního působení 

na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného

a cvičeného psa nebo feny.

STRANA 17

Canisterapie



Výcvikové canisterapeutické

sdružení Hafík, z.s. (dále jen

Hafík) vzniklo v lednu roku 2001

v Třeboni jako výcvikové

canisterapeutické sdružení, 

které se zabývá výukou trenérů 

STRANA 2 STRANA 18

Jak canisterapie léčí:

rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,

podněcuje verbální i neverbální komunikaci,

rozvíjí orientaci v prostoru a čase,

pomáhá při nácviku koncentrace a paměti,

rozvíjí sociální cítění, poznávání a složkou citovou.

Hafík, z. s.

pro výcvik terapeutických psů, výcvikem

canisterapeutických týmů a především praktikováním

odborné canisterapie. Podnětem k založení sdružení 

se stala především potřeba zavedení profesionálně

prováděné canisterapie v České republice.

Canisterapie je v Domově důchodců Dobrá Voda

realizována Canisterapeutickým sdružením Hafík, z.s.

Níže uvádíme krátké představení tohoto sdružení a jeho

činnosti.



Od roku 2008 je o.s. Hafík akreditovaným

dobrovolnickým centrem, v úseku dlouhodobé

dobrovolnické služby. Z toho vyplývá, že Hafík se stal

v současné době první organizací, jež je způsobilá

provádět dobrovolnickou službu v oblasti vysílání

dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy.

Hlavním posláním této dlouhodobé akreditované

dobrovolnické služby je pomoc osobám se zdravotním

postižením, seniorům a pomoc při péči o mládež na

území ČR, zejména v oblasti jižních a středních Čech.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Canisterapie

https://www.canisterapie.org/c-39-organizace-a-struktura.html

STRANA 19

Zpracoval Martin Homolka, ergoterapie



STRANA 20

Rozhovor

s naší milou zahradnicí paní Marií Koňarikovou

Co Vás přivedlo k profesi zahradnice?

Od dětství pozoruji přírodu, mám ráda její tvořivou,

uměleckou proměnu. Mé empatie mi napověděly být 

jí nápomocí a udržovat ji v rovnováze. Bylo jen

přirozeným vývojem, že jsem se rozhodla věnovat 

se přírodě i profesionálně a stala jsem se zahradnicí.

Obdivuji přírodně vedené, ekologické zahrady. Vždy 

se na nich pozná, že byly plánované srdcem. A o to se

ve své práci snažím i já. Naslouchat přírodě, prostředí,

rostlinám i půdě, rozumět podmínkám a požadavkům

přírody tak, aby dobře prosperovala, bránit ji proti

necitlivým zásahům.



STRANA 2 STRANA 21

Jak byste popsala Váš běžný pracovní den?

Kdybych měla popsat svůj pracovní den, musela bych

Vám říct, že nezačíná a nekončí s mojí pracovní dobou.

Už před tím plán své práce přizpůsobuji například

počasí. Je-li slunečno, pracuji hlavně venku, v areálu

DDDV. Naopak nepříznivé počasí využívám k péči

o relaxační zahradu, přesazování a ošetřování rostlin

v květináčích a podobně. Také o mé práci rozhoduje 

i roční období. Je třeba vědět, kdy sázet, hnojit, dělat

omlazovací řezy, pěstit, množit, ošetřovat proti

škůdcům a nesmím zapomenout ani na suchou vazbu 

a výzdobu našeho DDDV. Vánoce, Velikonoce 

a další floristické příležitosti. Ale ani při odchodu 

ze zaměstnání moje práce nekončí. Neprojdu kolem

jediného květinářství, abych nepřemýšlela, která

květina, keřík nebo jiná rostlinka by se k nám do našich

záhonů hodila, z procházek v přírodě často odnáším

přebytečné sazenice, které nám v lesoparku budou dělat

radost. Dalo by se tedy říci, že vlastně pracuji, i když

v práci nejsem. Ale na druhou stranu, dá se o něčem, 

co děláte s láskou a radostí říci, že je to práce? 😊



V areálu nově přibyly vyvýšené záhony s bylinkami 

a v plánu je vysazení keříků okolo prostoru na

hraní pro naše nejmenší – Dětskou skupinu Rybičky.

Samozřejmě stále doplňuji nové rostliny, aby nám

postupně nakvétaly a dělaly nám radost.
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Novinky, které se objevily v Domově důchodců

Dobrá Voda jsou bylinková zahrádka a květinové

dekorace. Povíte nám více?
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Co mě nejvíc potěšilo? To, že má práce dokáže

vykouzlit úsměv a pohodu na tvářích těch, kteří mají

přírodu rádi stejně jako já. To, že se mi mnozí snaží být

nápomocni, třeba tím, že mi donesou sazeničky ze

svých zahrádek.

Dalo by se zmínit něco, co Vás v poslední

době potěšilo?

Můžete nám

prosím prozradit

Vaše krédo?

Měli bychom mít

na paměti: Příroda

bez člověka

přežije, člověk bez

přírody ne.

Zpracovala Magdaléna Fléglová, ergoterapie



důvodů pro vznik Kuchařky s příběhem bylo hned

několik. Jeden z nich byl, že jsem celý život měla

kolem sebe výborné vzory žen – kuchařek, které mě

ovlivnily „tím správným směrem“. Druhým důvodem 

je pro mě práce s životním příběhem, který jsem 

se snažila zachytit a zasadit do pestrostí vašich 

zážitků, chutí a vůní spojené s dětstvím, dospíváním,

ale i věkem dospělosti, vašimi kamarády, dětmi, 

ale také zvyky, které jste v rámci vaření a stolování

upřednostňovali.

Kuchařka
receptů s příběhem
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Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

Snažila jsem se, aby vaše zkušenosti a osvědčené

poměry při vaření a pečení nezapadly, ale naopak,

abychom si je uchovávali a předávali dál, a staly se tak

součástí příjemných chuťových zážitků s prostupností 
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Zanedlouho bude dokončeno již druhé „volné“

pokračování Kuchařky receptů s příběhem, které jsem

si dovolila obohatit o „nutriční miniokénko“,

zajímavosti o jednotlivých potravinách, tak o regionální

názvy pokrmů, kde jste žili.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se

podělili o svůj čas a chuť sdělit své vzpomínky 

a zážitky, protože právě bez vás by Recepty s příběhem

vůbec nevznikly.

S úctou všem veliké díky.

do vašich jídelníčků nebo byly využity i pro tématické

pečení na jednotlivých pobytových odděleních.

Mgr. Alexandra Čečetková
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Skvělým tipem na rychloútěk z města nebo na pěknou

nedělní procházku je bezpochyby údolí a rybník České

Švýcarsko kousek za Dobrou Vodou u Českých

Budějovic.

Tip na výlet

Trasa:

Budějce -> Dobrá Voda = 5 km 

Dobrá Voda -> Rybník České Švýcarsko = 1,5 km 

 Terén – nezpevněná lesní cesta

Z autobusové zastávky Dobrá Voda i ze zastávky

Srubec je to do údolí České Švýcary a k rybníku České

Švýcarsko necelých třicet minut pěší chůze po červené

turistické značce. V malém údolíčku, ke kterému vede

příjemná cesta lesem, se nachází retenční nádrž 

a přehrada České Švýcarsko z roku 1868.

Údolí prý připomíná oblíbenou severočeskou destinaci

proto, že se tu místy vyskytují skalní výchozy, vodní 



plochy a původně tady stálo i pár roubených objektů.

Od roku 1906 na břehu rybníka stál dokonce ubytovací

hostinec České Švýcarsko, který byl ale v roce 1990

zase srovnán se zemí, a tak tu po něm nenajdete ani

kámen.
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Nenáročná procházka údolím se hodí pro rodinku 

s dětmi, raději bez kočárku, nebo vycházku se psem.

Rande s piknikem při západu slunce tu ale taky bude

mít tu správnou atmosféru. Po ruchu města tu není

slechu ani vidu a navečer je to tu přímo okouzlující.

Zdroje:

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/27723-ceske-svycarsko-u-

ceskych-budejovic-ano-ctete-spravne.html

Zpracovala Veronika Nožková, ergoterapie
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Akce v Českých
Budějovicích a okolí

Zde vám přinášíme přehled akcí, které se konají

v letních měsících v Českých Budějovicích a okolí.

 1. 6. – 30. 9. 2020 Umění ve městě

Místo konání: České Budějovice

Umění ve městě je sochařská výstava, která obohacuje,

doplňuje nebo ozvláštňuje historické centrum Českých

Budějovic. Město a parky se stávají galerií pod širým

nebem a umění tak přichází za divákem do jeho 

přirozeného prostoru 

a nikoliv divák za

uměním, jak se to

odehrává v galeriích. 

A to je hlavní přínosem

výstavy ve veřejném

prostoru. V každém

případě přináší důvod



Místo konání: náměstí Přemysla Otakara II., České

Budějovice 

V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční 

na radničním nádvoří.
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14. 7. – 25. 8. 2020 Hudební večery na náměstí

k zamyšlení a především trochu jiný pohled na svět

kolem nás. Sochařské výstavy “Umění ve městě” se

rozrůstají do dalších jihočeských měst. Letošním

tématem je VODA a vy tak můžete myšlenkově

iskutečně plout po proudu Vltavy.

6. 8. 2020 — 8. 8. 2020 Jihočeský jazzový festival

Místo konání: náměstí Přemysla Otakara II., České

Budějovice

Festival představí na náměstí dvou měst (České

Budějovice, Třeboň) různé tváře současné jazzové

hudby v podání špičkových interpretů. Jihočeský

jazzový festival je akcí, která se neomezuje pouze 

na léto, ale také během jara a podzimu uvádí na své

domovské klubové scéně River Jazz and Blues Club

množství jazzových a bluesových koncertů. Festival

vznikl s cílem vytvořit čistě jihočeský projekt

podporující a obohacující místní hudební scénu.
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10. 8. 2020 — 15. 8. 2020 Múzy na vodě

Místo konání: soutok Vltavy a Malše, České

Budějovice

Vícežánrový tradiční hudební festival odehrávající 

se na půvabném soutoku řek Vltavy a Malše přímo 

v Českých Budějovicích. Bohyně všech múzických

umění Múzy se opět snesou na vodu. Obyvatelé 

a návštěvníci Českých Budějovic se těšívají 

nakaždoroční slavnost těchto Diových dcer.

26. 8. – 25. 9. 2020 Hudební festival Emy Destinnové

Místo konání: festivalová kancelář Emy Destinnové,

České Budějovice

Zveme vás na festival vážné hudby na počest

světoznámé operní pěvkyně, Emy Destinnové, 

která si podmanila svým zpěvem celý kulturní svět.

28. 8. 2020 — 29. 8. 2020 Město lidem lidé městu

Místo konání: České Budějovice

Festival Město lidem, lidé městu je multižánrový

festival, který se odehrává na konci léta v

českobudějovických ulicích. Centrum města pokryje 
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několik set metrů živé trávy, ve vzduchu visí barevné

deštníky a lampiony, ulice zaplní vůně vybraných

gastronomických dobrot, pražené kávy a čerstvých

květin. Kromě návštěvníků vyrazí do ulic i akrobati,

zpěváci, muzikanti, herci, artisti, malíři, kuchaři, baristi,

kadeřníci, floristi, návrháři, architekti, sportovci.

31. 8. 2020 — 4. 9. 2020 Buskers fest

Místo konání: historické centrum města, České

Budějovice

Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování

– ať už hudební, divadelní či třeba artistické.

Vystupující člověk se nazývá busker. Nejčastěji se lze

setkat s hudební produkcí (většinou akustickou),

ale dělat se dá prakticky cokoli zajímavého či

zábavného, co lidé rádi ocení: akrobacie, tanec,

polykání ohně či mečů, žonglování, kouzelnictví,

loutkoherectví, pantomima, recitace, živé sochy…

Zpracovala Alena Kurzová, ergoterapie

Zdroje:

https://www.kudyznudy.cz/akce/umeni-ve-meste

https://www.inbudejovice.cz/

https://www.budejce.cz/kalendar



Pravá hemisféra se zpravidla snaží určit barvu, levá

hemisféra čte slovo. Podívejte se na tabulku a nahlas

čtěte barvu, nikoliv napsané slovo!
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Test na procvičení mozkových hemisfér

Zdroje:

http://www.komik.cz/obrazkove-emaily/516-left-right-konflikt/

Pro volné chvíle



Matematická hádanka

Zdroje: 

http://www.mozkocvicna.cz/posilovna/hadanka/
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