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ZAJÍMAVOSTI MADAGASKARU
Madagaskar je nejstarší ostrov na Zemi.
Před zhruba 167 mil. let byl Madagaskar
součástí jednoho pevninského celku zvaného Gondwana. Bylo to období, kdy světu vládli dinosauři. Madagaskar je čtvrtý
největší ostrov na světě.
Na Madagaskaru bylo dodnes objeveno
mnoho dinosauřích fosilií. V té době se
objevovaly první kvetoucí rostliny a primitivní savci a ptáci si mezi obřími masožravci
teprve hledali své místo na zemi. Vlivem
pohybů zemské kůry a úrovně hladiny oceánů se Gondwana postupně rozpadala
a Madagaskar, spojen s indickým subkontinentem, se vzdaloval od dnešní Afriky. Zcela samostatným ostrovem se Madagaskar stal
zhruba před
65 mil. let,
tedy v období
masového
vymření
dinosaurů.

Fauna a flora Madagaskaru
Některé rostliny a živočichové, kteří se dnes
na Madagaskaru vyskytují, pocházejí z doby,
kdy byl ostrov ještě součástí Gondwany
(např. kapradiny, cykasy, palmy, leguáni
a hroznýši). Zajímavé však je, že většina
dnes přítomných živočišných a rostlinných
druhů se na ostrov dostala až po jeho odtržení od Gondwany a osamostatnění. Jak se
sem dostali? Zatím nejpravděpodobnější se
jeví teorie o příletu ptactva a připlutí
semen rostlin a živočichů po moři (na kmenech či kusech dřeva). Má se také za to, že
některým druhům (např. lemurům a masožravcům) mohl v osídlování ostrova pomoci
částečný pevninský most, který se
v Mozambickém průlivu vynořil před 40
mil. let. Novému prostředí se příchozí dokonale přizpůsobili a vznikaly nové druhy, které nenajdete nikde jinde na světě.

Celkový počet živočišných a rostlinných
druhů dnes žijících na Madagaskaru přesahuje 200 tisíc. Celých 8 samostatných
rodů rostlin roste jen na Madagaskaru,
stejně tak jako cca 1000 druhů orchidejí,
několik tisíc druhů sukulentů, bezpočet
druhů hmyzu, minimálně 350 druhů žab
a 370 druhů plazů, 5 rodů ptáků a téměř
200 druhů savců – jedná se o endemity,
tedy druhy, které se nevyskytují nikde
jinde na světě.
Madagaskar - plazi
Unikátní evoluční historie Madagaskaru
je patrná především u plazů – nachází se
zde přibližně 365 endemických druhů.
Tento počet zároveň představuje 96 %
všech plazů žijících na Madagaskaru.
Někteří z nich se vyvinuli z předků, kteří
obývali Madagaskar ještě v době,
kdy byl součástí pradávné Gondwany,
a jsou geneticky podobnější druhům,
které dnes najdeme v Jižní Americe
či Asii, než těm, které známe z Afriky.
Příbuznost s druhy vyskytujícími se dnes
v Africe pak ukazuje na migrace na
Madagaskar v pozdějších dobách.
Chameleoni a gekoni
Madagaskar je domovem přibližně poloviny všech dnes známých druhů chameleonů, včetně nejmenšího a největšího. Díky neuvěřitelné adaptabilitě
se rozšířili do nejrůznějších typů prostředí na ostrově, aby využili všechny dostupné niky (mezery). Podobný úspěch
se podařil také gekonům.
Na Madagaskaru se jich dnes vyskytuje
přibližně 100 druhů. Některým se ve
snaze stát se neviditelnými podařilo dovést mistrovství kamufláže k naprosté
dokonalosti (rod Uroplatus), jiné druhy
gekonů hýří barvami a již z dálky je nelze přehlédnout (rod Phelsuma).
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Baobaby
Podivné stromy zvané baobaby jsou dnes symbolem
Madagaskaru. Z celkových 8 známých druhů baobabů
roste 6 výhradně na Madagaskaru. Jeden druh roste
v Austráli a jeden najdeme kromě Madagaskaru také
v Africe. I tak se má za to, že do těchto míst se
semena dostala po mořích z Madagaskaru. Jednou
z příčin ohromného obvodu kmenů baobabů (až 30 m!)
je jejich dokonalé přizpůsobení extrémně suchým podmínkám. Baobaby jsou
schopné
zachycovat
vodu hluboko v zemi
a velmi efektivně s ní
hospodařit. Jejich pórovité dřevo funguje jako
obrovská houba. Jejich
stáří se určuje velmi
těžce, protože na rozdíl
od jiných stromů nevytvářejí letokruhy.
Vyhynulá megafauna Madagaskaru
Z pohledu geologického vývoje se na Madagaskaru ještě
nedávno vyskytovala prosperující megafauna. Když se
první lidé usídlili na ostrově před zhruba 2000 lety,
setkali se v tamních lesích s obrovskými želvami, trpasličími hrochy a lemury velikostí dnešní gorily. Je známo
17 druhů lemurů (dnes již vyhynulých), kteří byli větší
než dnes největší žijící lemur (indri). Všechny vyhynuly
až vlivem člověka po jeho příjezdu. Snad nejzajímavějším vyhynulým megatvorem je nelétavý pták Aepyornis
maximus. S výškou přes 3 m a váhou přes 500 kg byl
největším ptákem, který kdy na Zemi žil.
Madagaskar a první lidé
První lidé přijeli na Madagaskar z oblasti dnešní
Indonésie/Malajsie, přes jižní Indii a východní Afriku,
před zhruba 2000 lety. Vzdálenost 6400 km překonávali
na dřevěných lodích (kánoích). Obyvatelstvo se postupně míchalo s lidmi afrického typu. Všichni dnešní obyvatelé Madagaskaru se nazývají Malgaši, dělí se však
do 19 různých kmenů. Indonéský původ je dodnes patrný na jejich jazyce (patří do skupiny jazyků malajskopolynésijských), ale také na jejich kultuře, zvycích, víře
a obřadech.
Kult mrtvých a famadihana
Typický je zde např. kult mrtvých - exhumace těl zemřelých a znovupohřbení. Pro Malgaše je nejdůležitějším
okamžikem v životě smrt, kdy podle jejich víry člověk
opouští své smrtelné tělo, aby se stal nesmrtelným a silnějším. Dům je jen dočasný příbytek, ale hrobka je
věčná. Proto je mnoho malgašských domků mnohem
horší kvality než hrobky zemřelých. Pohřební praktiky
se mezi různými kmeny liší. Příkladem je rituál famadihana (= „převrácení kostí“) lidí kmenů Merina
a Batsileo.
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Jedná se o slavností událost čtyři až sedm let po smrti
člena rodiny (avšak vždy jen v období sucha od června
do září), umožňující opětovné setkání pozůstalých
s ostatky milovaného zemřelého. Ostatky (kosti) jsou
z hrobky vyjmuty a očištěny ve vodě. Před tím, než jsou
znovu zabaleny do pohřebního roucha, se pozůstalí těší
z možnosti dotknout se kostí zemřelého, povídají si
s nimi, informují o posledních novinkách a nosí kosti
okolo hrobky.
Tato událost se nese ve veselém duchu. Jedná se shromáždění velkého počtu osob, nejen členů rodiny, ale i
ostatních vesničanů. Nechybí zde dobré jídlo ani alkohol.
Tančí se a zpívá.
Na internetu vyhledala Jarmila Součková

Garra Rufa v akci aneb stovky polibků
Až budete mít pocit, že se vám nikdo nevěnuje, a že byste potřebovali více péče, zajděte si do Thajského ráje v Praze na
rybičky Garra Rufa. Nebudete je konzumovat. Ony se o vás
budou starat. Budete sedět s nohama ponořenýma v akváriu
a rybičky se k vám „seběhnou“ a budou vás „pusinkovat“. Musím říct, že to dost šimrá a že jsem se začala potichu smát.
„Nebudeš se, mami, smát celým 30 minut, že ne?“ pohlédla na
mne zkoumavě starší dcera. „Ne, nebudu,“ odtušila jsem.
A tak jsme seděly a povídaly si a rybičky nás ožižlávaly tak,
že jsem jich měla na každé noze hrozen a nohy mě až brněly,
jako kdyby bylo do vody puštěno trochu elektrického proudu.
Musím ale říct, že to bylo velmi příjemné. Měly jsme tedy
pěkný zážitek a nohy nám, dlužno říci, zůstaly celé, neboť
černé rybky Garra Rufa nejsou
Autorka: Hana Korbičková
piraňky. ☺

Naše krásné čarodějky
Opět po roce jsme slavili čarodějnice u nás ve VORu. Ten, kdo
nepřišel o hodně přišel. Ranní kávičkou to začínalo a hned
přišly naše krásné čarodějky a my jsme se dohadovali, kdo to
mezi nás přišel. Paní Renatku bylo snadné poznat, ale třeba
naše paní ředitelka, no to byl pěkný oříšek ji opravdu poznat.
Po představení všechn našich čarodějek přišlo občerstvení
v podobě grilovaných špekáčků a pěkně jsme se posilnili.
Přišlo naše pěvecké vystoupení, které troufám si říct, že se
nám opravdu povedlo a během zpívání se i tančilo. Byli jsme
odměněny velkým potleskem, za což moc děkujeme. Po přestávce probíhaly soutěže a to sice hod žabičkou do košíku
i další soutěže se sladkou odměnou. Byl to krásný den plný
přátelství, ale u nás ve VORu se rádi scházíme a za rok se opět
sejdeme na čarodejnice.
Autorka: Zdenka Rydlová
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HERCI A HEREČKY Z „FILMŮ PRO PAMĚTNÍKY“
Nataša Gollová , vlastním jménem Nataša Hodáčová, v Německu známá pod pseudonymem Ada
Goll (27. února 1912 Brno – 29. října 1988 Praha) byla česká herečka. Své umělecké příjmení si
zvolila podle svého dědečka, profesora Jaroslava Golla, významného českého historika (zemřel
v roce 1929). Pocházela ze zámožné rodiny. Byla dcerou významného masarykovského politika,
národohospodáře, poslance parlamentu, právníka JUDr. Františka Xavera Hodáče, profesora ČVUT a pozdějšího generálního tajemníka Ústředního svazu československých průmyslníků
(zemřel v roce 1943). Její nevlastní sestrou byla herečka Marcela Sedláčková (1926 – 1969), jejíž
matkou byla herečka Andula Sedláčková.
Absolvovala dívčí gymnázium a studovala v Praze na Filozofické fakultě UK a v Anglii. Byla
jazykově nadaná, hovořila francouzsky, anglicky, německy a rusky. Herectví a moderní scénický
tanec studovala soukromě (herectví u Karla Dostala a Jiřího Frejky, tanec
u Jarmily Kröschlové). V roce 1934 byla angažována v divadle v Olomouci,
v roce 1935 krátce ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Ještě v roce 1935 přijala angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působila až do roku 1944.
V letech 1947 až 1950 měla angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. V roce 1952 získala jednoleté angažmá v Divadle Na Fidlovačce, od roku 1955 hrála v Divadle satiry Jana Wericha (divadlo přejmenováno v roce 1957
na Divadlo ABC), které bylo v roce 1962 připojeno k Městským divadlům pražským. S divadlem se rozloučila přípravou na roli Klytaimnestry
ve hře J. P. Sartra Mouchy v režii Ladislava Vymětala v roce 1968, v angažmá
v MDP však byla až do roku 1971.
Její kamarádkou byla slavná česká herečka předválečného a protektorátního filmu Adina Mandlová, jen však do doby,
než Gollová Mandlové přebrala milence Wilhelma Söhnela.
Největší popularitu jí přinesl film, i když hrála také v divadle. Díky svému komediálnímu talentu točila
za protektorátu (koncem 30. a v první polovině 40. let 20. století) jeden film za druhým. Populární pár vytvořila
s Oldřichem Novým, s nímž si zahrála například ve filmech: Roztomilý člověk, Kristián, Eva tropí hlouposti nebo Hotel
Modrá hvězda.
V roce 1947 se vdala za Karla Konstantina (zemř. 1962).
Její životní láskou však byl Tristan Tzara, francouzský básník, esejista dramatik rumunského židovského původu,
otec dadaismu, se kterým se seznámila u malíře Josefa Šímy v Paříži v roce 1932, když se v Paříži účastnila taneční soutěže. S Tzarou udržovala kontakt až do roku 1948.
Malíř Josef Šíma namaloval v roce 1932 portrét, jehož předlohou byla Nataša Gollová a tento obraz jí věnoval. Obraz
byl zakoupen v roce 1996 Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě, kde je plátno vystaveno pod názvem "Imaginární podobizna (Nataša Gollová)".
Zemřela v Praze téměř opuštěná a v ústraní v domově důchodců v Krči. Je pochována v hrobce rodiny Hodáčových na
Vyšehradském hřbitově v Praze, poblíž kapitulního kostela sv. Petra a Pavla.
„Nezapomenutelná byla její Tereza v Písni kolébky, kde hrála spolu s Marií Brožovou. To byl herecký
koncert! Režisér Salzer jí dal příležitost uplatnit kouzelný dívčí zjev, postavě dala vše, co k ní patřilo
– lyričnost a milostnost, pokoru i radostnost, ale i smích, jasný a hřejivý. To představení byste museli
vidět, abyste její výkon docenili.“
docenili.“ - Otomar Korbelář

Příště se můžete těšit na setkání s Adinou Mandlovou ☺
Na internetu vyhledala Jarmila Součková
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7 NOVODOBÝCH DIVŮ SVĚTA
6. novodový div světa: Coloseum
V Římě se nachází stavba amfiteátru s výškou 50, délkou 188 a šířkou 156 metrů. Tři patra
budovy jsou nesena 80 oblouky na pilířích, dřevěná podlaha byla pokryta pískem. Tvar
kolosea, elipsa, umožňovala divákům být blíže dění než v kruhu. Stavba monumentu
byla zahájena císařem Vespasinánem kolem roku 70 n. l. a provoz zahájen až Titem o
deset let později. Poslední představení se konalo roku 523 za gótského krále Theodericha.
7. novodový div světa: Taj Mahal
Nenapodobitelný palác, kouzelný jako pohádky tisíců a jedné noci. Vystavěný z bílého mramoru, přičemž hlavní
vstup tvoří honosná brána z červeného pískovce. Do mramoru jsou zvláštní technikou vsazeny půvabné polodrahokamy tvořící konkrétní motivy. Tato hrobka se nachází v Indii na břehu řeky Yamuna. Nechal ji postavit Shah Jahan pro svou prostřední manželku Mumtaz Mahal. Stavba hrobky trvala 22 let a pracovalo na ní 20 000 dělníků, kteří bydleli ve speciálně
postaveném městě Mumtazabad. Na stavbu byl použit pískovec, jaspis, nefrit, křišťál, tyrkis
nebo diamanty.

Infomace pro Vás na internetu vyhledala Jarmila Součková

MÝTY O LÉTĚ

Mýtus č. 1: Neplavte s plným žaludkem
Naše babičky nám říkaly, že pokud půjdeme plavat hned po svíčkové, nebudou nám dobře fungovat svaly, protože tělo bude
zaneprázdněné se zpracováváním české klasiky. Není tomu ale úplně tak. "Je ale logické, že pokud se hodně najíte, tak se při
ohybu budete cítit nepohodlně," řekla lékařka Sandra Fryhoferová.
Mýtus č. 2: Nezalepujte si ránu, nechcete ji dýchat
Pokud ránu necháte dýchat, vytvoří se zde strup a následně jizva. "Lepší je ránu vyčistit vodou, namazat mastí a zavázat obvazem," radí lékař.
Mýtus č. 3: Komáři si vybírají lidi se sladkou krví
Fryhoferová potvrdila, že někteří lidé jsou náchylnější na komáří štípance. Není to však kvůli sladké krvi! Komáři si vybírají
spíše lidi, kteří mají krevní skupinu 0. Vydávají totiž speciální zápach, který se dotěrnému hmyzu líbí, informoval portál Vyšetřenie.sk.
Mýtus č. 4: Jakmile se opálíte, už se nespálíte
Je sice pravdu, že nejvíce spálení hrozí při prvním opalování, ale rozhodně pak nejste chráněni. Spálení hrozí i s opálenou
pokožkou a navíc UV záření slunce mění DNA kožních buněk a může způsobit rakovinu kůže.
Mýtus č. 5: Slaná voda dezinfikuje a léčí
Slaný roztok vašeho lékaře a mořská voda se velmi liší. Voda z oceánu může poškodit pokožku a způsobit infekci, pokud jsou
zde nějaké bakterie.
Mýtus č. 6: Na spálenou pokožku máslo
Máslo raději nechte na vaření, nemá žádné léčivé účinky. Použijte raději ručník namočený v mléce a led.
Mýtus č. 7: Žabky jsou na léto ideální
Sice se vám v nich nepotí noha, ale není zde dostatečná opora pro klenba a je příliš zatěžovaná přední část chodidel. Pokud je
budete nosit celé léto, zaděláváte si na zdravotní problémy jako je například zánět šlachy.
Mýtus č. 8: Klíšťata
O klíšťatech se rozšířila spousta fám. Takže klíšťata nežijí pouze v lese a neskáčou
ze stromu, protože žijí maximálně na nízkých keřích. Nechodí na lidi se sladkou krví
a pokud budete pít pivo nebo jíst česnek, tak je stejně neodradíte.
Ani bílá barva oblečení je neodpudí, protože je jim úplně jedno, co máte na sobě. A
nejvyšší výskyt klíšťat není v létě ale na jaře, protože nemají rádi vysoké teploty. Co
se týče vyndávání tohoto hmyzu, rozhodně je neduste olejem, nemačkejte ani nevytáčejte. Nejlepší je místo vydezinfikovat a viklavými pohyby opatrně vyndat.
Zdroj: Internet
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Střípky z lázní (1/2)
Trénink na lázně a zabitá noc
Byla jsem v lázních. A nebyly to ledajaké lázně. Byly to lázně Priessnitzovy. Priessnitzem vybudované,
jím proslavené a dle něho pojmenované. Je to místo, kde zábal dostal své jméno. Kdo je zná, ví, o čem
mluvím. Zkrátka člověk tam chodí do kopce a z kopce, do schodů a ze schodů, příkře, strmě, srázně a to
všechno rázně. Obzvláště, když je na řízené terénní chůzi a má v rukou hůlky a před sebou průvodce.
A tak jsem tři měsíce před odjezdem trénovala chůzi svižnou až rychlou a do všech kopců, co mi jen Jihlava nabídla. Místo, abych jela s nákupem domů autobusem, nasedala jsem do trolejbusu a vystoupila pod
Jánským kopečkem a pak ho vyfuněla bez zastavení, a tak podobně, to abych byla připravena na lázně.
„Já tu přírodu vidím, jak z rozjetého vlaku,“ stěžoval si můj choť na našich svižných procházkách.
A jak to bylo v lázních? Zprvu jsme se se spolubydlící radovaly, že ani jedna z nás nechrápe, a tím jsme
myslely, že máme vyhráno. Tím jsme myslely, že klidné noci jsou zajištěny. Nebylo tomu tak. Sousedky
se ve 2 hodiny po půlnoci vrátily z diskotéky a hlučely. Smály se a debatovaly. A nebyly tam samy. Přidává se k jejich altům i mužný baryton a tenor. Zkrátka měly pánskou návštěvu. Jenže my neměly chuť
poslouchat za hluboké noci něčí štěbetání. Zabušily jsme na zeď. Vím, je to buranské, ale co byste od Lázeňský dům Priessnitz
nás chtěly ve 3 hodiny v noci. O půl čtvrté bušíme potřetí, stejně to nepomáhá. Ou, ou! Že já nezůstala v tichu svého domova
na manželově rameni! Byly jsme naštvané, pobouřené, unavené.
Vtrhnu tam a zjednám pořádek. Hodinu poté, co usnou, je vzbudím a zeptám se jich, jestli si nechtějí povídat. Zabouchám
u nich opakované na dveře. Zatelefonuji jim, až usnou a budu předstírat, že je to omyl. 3 x to zopakuji. Tohle všechno se mi
množilo v hlavě. Takhle jsem se chtěla pomstít za uloupené spaní. Ovšem zůstala jsem pouze u myšlenek. Snad to zítra nějak
vyřešíme.
Odvaha
Spolubydlící odjela domů. Předčasně. Byl to tu pro ni moc velký fičák. Jsem na pokoji sama, je večer, usínám. Ve dvě hodiny
po půlnoci se opět sousedky vrátili z diskotéky. Nejdou tiše jako myšky, jak bych to udělala já, být na jejich místě. Opět se rozjel veselý debatní kroužek, opět i s muži. Chci spát. Mám zavolat na recepci, aby zjednali pořádek? A nebudou se mi pak sousedky mstít? Nebudou si na mě druhý den ukazovat? To je ten žalobníček, co žaluje, pod nosem si maluje…? Potřebovala bych
traktoristická sluchátka, obyčejné špunty do uší moc nepomáhají. Dala jsem jim hodinu k dobru. Sebrala jsem všechnu odvahu
a na recepci si s tlukoucím srdcem postěžovala. Čekám, co se bude dít. Asi za pět minut slyším, že u sousedek zvoní telefon.
Ztichli. Vyřídili hovor s recepcí a pomalu sešlost rozpustili. A já? Srdce až v krku. Choti můj! Jak blaze by mi bylo doma
v manželském loži… Ale co,jsem v právu, noční klid je noční klid. Ale na pohodě mi to moc nepřidalo. Beru si další prášek
a do hodiny usínám.
Klavírní koncert
Mám ráda koncerty. Obzvláště ty klavírní. Vždycky si vybavím, jak mi starší dcera, ještě než se odstěhovala, hrála různé skladby na elektronické varhany. Nejvíc se mi líbily ty filmové. I zde je klavíristka hraje a já se dojímám. Jsem naměkko jako tři
minuty vařené vajíčko. Myslím na dceru. Nejraději bych ji objala. Ale jsem teď od ní nejméně 400 km daleko. Ani Saxana neměla tak dlouhé ruce.
„Paní Hanka?“ přišla s otázkou servírka a položila přede mne jablečný závin. Překvapeně se rozhlížím, kdo je toho původcem.
V křesle o pár metrů dál se směje a mává mi moje spolubydlící. Beru si talířek a jdu za ní. Bylo to milé. Ještě ten večer jí na
posteli přistála Kofila - na revanš. „Cvrnkla mě do nosu, když jsem šla kolem recepce,“ řekla jsem jí.
Novinář
Je tu s námi novinář. Taky potřebuje trochu klidu a množství procedur. Je to pán v letech, ale s bystrými
postřehy. Ve Wiener Kaffeehaus na tanečkách si přisedl k nám čtyřem ženám. Byl galantní. Všechny
nás jednu po druhé provedl v kole. Když prováděl čtvrtou, měl už asi tancování nad hlavu. Brzy odešel.
Novinář chodil na skupinovou psychoterapii. Převládaly tam ženy. Nezapřel profesi. Měl chuť vytáhnout
foťák a fotit. Lidi a emoce. Podivoval se nad tím, jak jsou emoce nakažlivé. Když se rozplakala jedna
žena, rozplakalo se i ostatních deset.
Tři muži z toho byli v rozpacích.Víc nám neřekl, prý je to tajné. Novinář úpěl nad svým spolubydlícím.
Tomu bylo 27 let. Na vojně nebyl, zato byl jedináček. Zabral dvě třetiny pokoje a dvě třetiny stolu. Měl
všude nepořádek a byl sobec. Novinář trpěl, ale přežil. Když uviděl žvýkačku nalepenou na umyvadle,
přemýšlel, jestli by mu ji měl hodit do boty. Přemýšlel, jestli by to udělal spíš blázen nebo člověk normální. Ovládl se. Výsledkem byla Reportáž psaná na záchodě. Tam psal, aby jedináčka nevzbudil, psal o Wiener Kaffeehaus
zážitcích z lázní.
Autorka: Hana Korbičková

Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.
Hans Christian Andersen
Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.
Hérakleitos
Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové
nechápou.
Niccolo Paganini
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Milé pracovnice Voru,
Tuto kytici růží bych Vám chtěla dát s láskou Vám štěstí,
zdraví, peněz, lásku přát.
Děkuji Vám, že jste… vždyť mi tak pomáháte.
S Vámi je můj život lehčí, vždy pomůžete mi od těžkostí.
Moc Vám chci za vše poděkovat a s Vámi se dál jen a jen
smát,
Děláte mi životní cestu snažší, nejen díky Lence je vše
lepší.
Mám Vás ráda, 6 let to už jistí,
Díky Vaší péči je můj život radostnější.
Pěji na Vás jenom chválu, Vaší práci hodně zdaru.
S láskou Vaše
Šárka Beranová :-)
Na ostatní slepice se ani
nepodívám! Slibuji!

Teď už a spoň vím, kde je
ten vesmír!
Rozvíjej se poupátko…

Autorka: Hana Korbičková

BÁSEŇ

Svítí nám jarní sluníčko, usměj se maličko. Kvítí
v trávě kvete, šeřík plný pupenu. Když sluníčko
popojde maličko, zahřeje srdíčko i vitamín dodá.
Na stromech lístečky a kvítka za chvilku vyrostou
na chvilku. Sluníčko poskočí samou radostí, pak
řekne nám, musím jít spát.
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Autorka: Zdenka Rydlová
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