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2. číslo/ Únor 2017  

 Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Únor je měsíc zimy, klidu, čekání na jaro a prodlužujících 

se dní.  

Paní Zima dává o sobě znát. Stále mrzne a sněhová nadílka 

zůstává. Sněhu je dost i na našich horách.  Radost z toho mají 

především děti a všichni, kdo holdují zimním sportům.  

A ti, kterým zimní sporty nic neříkají, mohou tu zimní 

krásu sledovat alespoň z okna. 

A co nás čeká v tomto čísle měsíčníku? Zjistíme, jaký bude rok 

Kohouta, nahlédneme do tajemství Tutanchamonovy hrobky a 

připomeneme si dílo Boženy Němcové. 

Příjemné čtení a hezké únorové dny Vám za kolektiv autorů 

přejí Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Únor bílý – už aby bylo jaro! 

Jedna věc je na měsíci únoru sympatická – že 

je tak krátký. Delší únor bychom asi 

neocenili, jednou za čtyři roky to prodloužení o den úplně stačí. 

Únor je totiž měsíc nepříjemný – zima ještě nekončí, ale přitom 

začala už dávno. Ze sněhu už mají radost asi jen děti, dospělí ne 

– ti jej musí odhazovat, brodit se jím do práce a zatlačovat slzu 

nad tím, co posypová sůl dělá s podvozkem jejich auta.  

Únor v našem Domově ale smutný nebude. Pokračuje nácvik 

hry Mrazík, kterou nastudoval a pečlivě zkouší náš Divadelní 

spolek Radost pod režijním vedením Renaty Rakové. Na budově 

A končí zákaz sprchování, kvalitu teplé vody se nám tam 

podařilo dostat do normy – a na budově B bychom rádi zákaz 

ukončili ještě do konce února. Připravujeme masopustní 

Kavárničku s občerstvením ve formě tradičních zabijačkových 

pokrmů. Pokud se nepletu, projde Domovem také rej masek. 

Na přelomu února a března také do našeho Domova poprvé 

přijede tříčlenný tým italských filmařů, kteří k nám budou po 

celý rok 2017 jezdit natáčet dokumentární film o péči o uživatele 

s Alzheimerovou chorobou.  
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A od března 2017 se bude zvyšovat cena stravovací jednotky o 

2 Kč na den – je to z důvodu nárůstu režijních nákladů. Pořád 

ovšem patří naše stravovací jednotka mezi nejlevnější v okolí, 

dokonce mám pocit, že je úplně nejlevnější. A na cenách 

ubytování nehodláme ani v roce 2017 nic měnit. V měsíci únoru 

tedy budete podepisovat dodatky ke smlouvám.  

Všem nám přeji, aby ten krátký měsíc únor byl skutečně co 

nejkratší – aby tu už co nejdříve byl březen, měsíc, ve kterém se 

(alespoň podle kalendáře) vrátí jaro. 

  Jan Vojvodík, ředitel 
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V PONDĚLÍ 6.2. - PŘEDNÁŠKA O SPRÁVNÉM 

POUŽIVÁNÍ NASLOUCHADEL. Ve 13:30 

hod. na jídelně v 1. patře budovy B.   

 

VE STŘEDU 15.2. – 

TANČÍME  S PANEM 

VELETOU od 9 hodin na 

jídelně v 1.patře budovy B. 

VE ČTVRTEK 23.2 – 

MASOPUSTNÍ KAVÁRNIČKA. Přijďte ochutnat tradiční 

masopustní dobroty na jídelnu 

v 1.patře budovy B. Drobný 

příspěvek na občerstvení 

vítán  Začínáme ve 13.30 

hod. 

V PÁTEK 24.2 – 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK. Od 13.30 hodin se zdržujte 

na svých pokojích, každého z vás navštíví na pokoji rej masek 
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Únor bílý - pole sílí. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

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. 

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto… 
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Před 95 lety oznámil Howard Carter nejvýznamnější 

archeologický objev v Egyptě. O nálezu informovaly noviny 

po celém světě a z historicky bezvýznamného krále 

Tutanchamona, se stal nejslavnější faraon všech dob. Carterův 

objev 

odstartoval 

archeologické 

šílenství, Údolí 

králů se zaplnilo 

hledači 

pokladů, 

novináři 

z celého světa a 

významnými osobnostmi.  

Archeolog Howard Carter přišel do Egypta v sedmnácti 

letech jako výjimečný kreslíř. Byl najat Společností na výzkum 

Egypta, jejímž hlavním zájmem bylo zamezit rozkrádání a 

ničení staroegyptských památek. Jako pomocný kreslíř 

dokumentoval reliéfy hrobek a nástěnné malby. Počátkem 

20. století začal pracovat pod vedením Američana Theodora M. 

Foto: Harry Burton - objevení Tutanchomonovy 

hrobky 
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Davise na vykopávkách v Údolí králů (pohřebiště egyptských 

faraonů). Po Davisově smrti navázal na jeho výzkumy 

se sponzorskou podporou  lorda Carnarvona. I přes Davisovo 

prohlášení, že thébské pohřebiště je zcela vyčerpáno, zkoumali 

Carter s Carnarvonem skalnaté podloží údolí, neboť Carter byl 

přesvědčen, že se zde ukrývá hrobka jistého Tutanchamona. 

Zdlouhavé více než desetileté zkoumání nepřinášelo téměř 

žádné výsledky. Lord Carnarvon byl zklamaný a rozhodnutý 

spolupráci po sezóně ukončit.  

Dne 4. listopadu 1922 odkryli pod starověkými řemeslnými 

chýšemi první stupně schodiště vedoucího do hrobky. 

Po odklizení suti objevili zazděný vchod, na němž byla pečeť 

Tutanchamona. Bohužel byly na vchodu stopy po násilném 

vniknutí. Carter 

poslal zprávu 

Carnarvonovi a 24. 

listopadu společně 

otevřeli vstup do 

hrobky. Za zdí se 

ukrývala 

sedmimetrová chodba 
Foto: Harry Burton – sarkofág s mumií Tutanchamona 
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plná suti a kamení, což ukazovalo na vykradače hrobek. Bylo 

zde ale i množství nádob, pohárů a skříněk. 

Druhý zapečetěný vstup vedl do předsíně, která byla až po 

strop naplněna stovkami pozlacených předmětů. Sochy lidí a 

zvířat v životní velikosti, nosítka, vázy a zdobené skříně byly 

nejúžasnějším pokladem objeveným v Egyptě.  

Carterovi trvalo několik let, než vyklidil, zdokumentoval a 

zaevidoval veškeré 

předměty z předsíně. 

Za nosítky opřenými 

o stěnu pak nalezli 

další zapečetěný 

vstup, který byl 

v minulosti porušen 

a znovu uzavřen. 

Vedl do místnosti, v níž se v neskutečném nepořádku 

povalovaly tisíce předmětů. Mezi nimi byly dvě mužské sochy, 

které střežily vstup do pohřební komory.  

Pohřební komoru archeolog otevřel 10. října 1925 

v přítomnosti vzácných hostů. Místnost byla vyzdobena 

nástěnnými malbami znázorňujícími obřady při 

Tutanchamonově pohřbu a celou ji zabíral skříňový sarkofág. 

Carter u mumie Tutanchamona 
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První schránka měla porušenou pečeť, byla to opět známka 

práce vykradačů hrobek. Když ale na druhé schránce našli 

neporušenou pečeť, obletěla svět zpráva, že byl objeven 

neporušený sarkofág faraona. Dne 25. října 1925 otevřel 

Howard Carter poslední, zlatý, sarkofág a svět poprvé spatřil 

mumii faraona Tutanchamona se zlatou pohřební maskou. Vedle 

pohřební komory byla pokladnice plná předmětů a pokladů, 

které by mohl faraon v záhrobí potřebovat. 

Hrobka ukrývala poklad čítající více než 3500 předmětů - 

pozlacené truhly plné šperků, léky, psací potřeby, suroviny k 

přípravě jídla, repliky nástrojů nejrůznějších řemesel, zbraně, 

alabastrové vázy ve tvaru lotosu a poupat, olejové lampy, jemně 

tepané a zdobené truhly, nosítka, židle a křesla, faraonův trůn, 

toulce, luky a šípy, oblečení z leopardí kůže, žezlo z masivního 

zlata, množství šperkovnic vykládaných alabastrem, slonovinou 

či ebenovým dřevem, rozmontované slavnostní a válečné vozy, 

modely lodí a dva malé sarkofágy, v nichž byly uloženy mumie 

mrtvých novorozených dcer královského páru. Poklad byl 

natolik objemný, že trvalo deset let, než jej archeologové 

zdokumentovali a zaevidovali. Prohlédnout si jej můžete 

v Egyptském muzeu v Káhiře. 
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Tajemství Tutanchamonovy hrobky 

Hrobka krále Tutanchamona je opředena řadou pověr, 

legend a záhad. Nečekaná smrt archeologa a sponzora 

vykopávek lorda Carnarvona v dubnu 1923 vedla k rozšiřování 

pověry 

o „kletbě 

faraona“. Tato 

kletba měla 

zasáhnout 

každého, kdo 

do hrobky 

neoprávněně 

vstoupil a rušil tak králův klid. Pověra o kletbě byla také 

podpořena pozdější smrtí několika pomocných dělníků, kteří 

mohli zemřít na infekci po vdechnutí spór plísní, které se 

v hrobce rozmnožily.  

Největší tajemství, které může Tutanchamonova hrobka 

skrývat, doposud nebylo odhaleno. Někteří archeologové se 

domnívají, že za pískovcovými zdmi hrobky by se mohlo 

nacházet dosud neobjevené místo posledního odpočinku 

legendární královny Nefertiti. Možná existence dalších 

místností nebyla nikdy zcela vyvrácena. Výchozím bodem pro 

Foto: Tutanchamonova zlatá posmrtná maska 
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tuto teorii byla série laserových skenů, která zmapovala 

strukturu Tutanchamonovy hrobky v nevídaných detailech 

a odhalila 

řadu linií, 

které by 

mohly 

naznačovat 

omítnuté 

průchody a 

dveře 

v severních a západních stěnách. Ve čtvrtek 23. 3. 2016 proto 

začala v Údolí králů speciální operace. Tým expertů prováděl 

radarové skeny. Výsledky jejich zkoumání projdou odbornou 

analýzou odborníků v Egyptě a Spojených státech. 

Historicky zajímavý je také původ krále Tutanchamona a 

osoba jeho otce. Král Achnaton (otec Tutanchamona) je 

některými egyptology považován za blízkého Mojžíšovi nebo je 

dokonce označován za biblického proroka Mojžíše. V Egyptě 

zavedl náboženství jednoho boha – slunečního boha Atona. To 

se nelíbilo kněžím starých bohů, kteří povstali, a když se proti 

němu postavilo i vojsko, musel odejít ze země a vlády se ujal 

jeho syn Tutanchamon. Achnatonovo jméno bylo zakázáno 

Busta královny Nefertiti 
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vyslovovat, proto ho jeho příznivci nazývali „pravý syn“, což se 

egyptsky řekne Mos. Když po letech v exilu zjistil, že většina 

jeho nepřátel je po smrti, pokusil se znovu získat moc. Kněží ho 

ale neuznali a podpořili nového faraona Ramsese.  Achnaton 

proto odešel společně se svými příznivci na Sinaji – do země 

zaslíbené. 

Tutanchamon byl prvorozeným Achnatonovým synem. 

Jeho matkou nebyla královna Nefertiti ani vedlejší manželka 

Kija, ale nejspíše jedna z Achnatonových sester. Tutanchamon 

se ujal vlády v nábožensky a politicky kritické době. Aby 

legalizoval svůj nárok na trůn, oženil se se svou nevlastní 

sestrou Anchesenamon a vrátil se k původnímu náboženství a 

svátkům, čímž si usmířil kněží a přijal 

jméno boha Amona. Na trůn nastoupil 

v devíti letech a doba jeho vlády trvala krátce. 

Zemřel ve dvaceti letech nejspíše na 

následky otevřené zlomeniny, kterou si 

mohl přivodit pádem z koně. Protože zemřel 

tak záhy a jeho hrobka ještě v tu dobu nebyla 

hotova, byl nejspíše pohřben do hrobky 

připravené pro jeho poručíka - velekněze 

Amonova řádu Ajeho. 
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Podle čínského horoskopu bude vládnout pilný, precizní, 

přičinlivý a zvědavý Kohout (od 28. ledna 2017 do 15 února 

2018).  

Rok Kohouta bude ve stylu „úklidu před vlastním prahem“, a ve 

stylu nejen politického hašteření a „harašení“. Půjde o soupeření 

na vlastních územích, 

leckde i na vlastních 

„smetištích“, neboť Kohout 

má rád spolehlivost, pořádek a řád. Čím větší „smetiště“, tím 

„divočejší jízda“ se dá předpokládat! Kohout má sice křídla, ale 

nelétá v oblacích, je více uzemněn, než bláhově povznesen. 

Mířit v tomto roce příliš vysoko se nemusí tak docela vyplatit. 

Nepromyšlené a unáhlené, případně sebestředné jednání může 

přinést zmatek, konflikty a zklamání. Kohout je především 

správce a hospodář, nejlépe na vlastním písečku, zda dobrý či 

špatný hospodář, to ukáže příští rok. Vyplatí se „nehrabat pouze 

pod sebe“, ale zaměřit se na dobré investice, nejen co se týče 

majetku a podnikání, vyplatí se investovat také do vztahů, a to 

na všech (mezilidských) úrovních. Kohout není 

volnomyšlenkář, je spíše konzervativní, někdy až staromódní. 
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Pravidelně vstává za svítání, rozhlédne se, bystrým zrakem 

zjistí, co je potřeba udělat, a spát chodí za soumraku. 

Konzervativnost, obzvláště ta pedantská, ale nemusí být 

předností, nejedna konzerva může na povrchu vypadat dobře, 

ale uvnitř může být pěkně zkažená. 

S koncem letošního velice rušného roku postupně odezní 

poněkud tísnivější energie ohnivé Opice, která nade všechny 

starosti, a různé skoky z extrému do extrému, přinesla také 

spoustu optimismu. Avšak ohnivého živlu, ohnivého stylu v 

projevech, a nevyřešených problémů se bez promyšleného úsilí 

hned tak nezbavíme, neboť žezlo převezme ohnivý Kohout. 

Přesto nebude rok Kohouta více ohnivější než, je pomalu 

končící rok Opice. Není obtížné prokouknout, že zastrašování, 

pokrytectví a přetvářka je pouze součástí nekalých her. A to 

čestný a charakterní Kohout vážně nemá rád, a své názory 

dokáže říci pěkně nahlas, a to i za cenu odsudků třeba celého 

světa. Energie iniciativního Kohouta slibuje, že snaha o mírová 

řešení nejrůznějších konfliktů bude po zásluze odměněna.   
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Energie Kohouta nám nabídne více šťastných, prosluněných a 

zářivých okamžiků. Přinese více spravedlnosti, neboť Kohout 

nezapomene dohlížet na dodržování práv na svém území. Štěstí 

a hojnost se dostaví, pokud si nebudeme dávat nesmyslná 

předsevzetí, vymýšlet nesmyslné plány, pokud nebudeme 

zbytečně hýřit a plýtvat energií. Pokud si dáme do pořádku 

výdaje a příjmy, všechny své účty a složenky, a budeme jako 

dobrý hospodář dohlížet na svůj rozpočet. A také pokud 

nebudeme dělat z velblouda komára, ať už nás potkají jakékoliv 

nepříjemnosti, ať už budeme zavaleni jakkoliv podivnými 

zprávami z domova i ze světa. Žádoucí bude sebekontrola a 

praktická rozhodnutí. Kohout si 

velice dobře uvědomuje, jak je dobré 

být soběstačný, a mnohé pro to 

dokáže udělat. Nezbývá, než si z této 

přednosti vzít příklad. Největší 

předností Kohouta je, že se neschovává v koutě, že má důstojný 

krok a jen tak před někým neskloní svá záda!  

Pozor na různé slabosti, závislosti, lhaní, intriky, sklon k 

alkoholismu a podobně. Pozor na pomluvy, na starání se o věci, 

o které se starat nemáme, na záležitosti, do kterých nám nic není, 

na pochlebování, velikášství, a postranní úmysly.  To ale 
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neznamená, že si musíme nechat všechno líbit, slušnost není to 

samé jako „vynucená“ poslušnost. Občas je nevyhnutelné si svá 

práva tak trochu „vykřičet“. Ovšem elegantně a s grácií, nezáleží 

na tom, co chceme oznámit nebo sdělit, ale na způsobu, jak to 

provedeme. Vše, co bude do éteru vysláno, se bude k odesilateli 

vracet jako bumerang. Zrcadlení působí v posledních letech a 

měsících rychleji a přesněji než kdykoliv dřív. Vyplatí se 

opatrnost, mít oči otevřené, dobře naslouchat, více myslet než 

zbytečně mluvit. Pro nadcházející rok „dobře informovaného“ 

Kohouta platí na všech úrovních: Ověřovat, ověřovat, ověřovat! 

Soustředit se, zvažovat a do ničeho se nevrhat po hlavě. V 

opačném případě může mít kde kdo spíše nervy na pochodu, než 

spokojený úsměv ve tváři. 

Kohoutí kokrhání za svítání a za soumraku, kdy tma a světlo v 

určitý okamžik téměř jedno jsou, upozorňuje také na věci 

nadpozemské a podsvětní.  

V přírodě i v životě platí právo 

silnějšího, ale co to znamená? 

Boj, soupeření, soutěž, 

konkurence, žít život sám pro 

sebe? Nebo jde o spolupráci, společné cíle, hledání rovnováhy, 

o výměnu energií a informací? Co z toho je platné? Ani jedno, 
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ani druhé, a zároveň všechno dohromady! A proto bude v 

příštím roce platit další důležité pravidlo, které by se také mělo 

stát pro každého samozřejmostí: Vyvažovat, vyvažovat, 

vyvažovat! 

Výraznější zklidnění vyhrocených (ohnivých) vášní můžeme 

očekávat až v roce 2018, kdy se vlády ujme umírněnost 

zemského Psa. Čekají nás roky bohaté na události. Energie 

ohnivého Kohouta, a především zemského Psa nakonec ukáže 

„kdo je kdo“, neboť v člověku se skrývá jak energie dravého 

vlka, tak energie zkroceného psa. A masky přetvářky nelze nosit 

do nekonečna. Uvidíme kdo je kdo například z pohledu 

„zachování věrnosti“, ať už jde o cokoliv, o mezilidské vztahy, 

nebo o rodnou zemi. 
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Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbara 

Pankel  se s největší 

pravděpodobností narodila4. 

února 1820 ve Vídni. Byla česká 

spisovatelka. Je považována za 

zakladatelku novodobé české 

prózy. Božena Němcová zemřela 

v lednu 1862. Její pohádky a 

povídky zařadila veřejnost do 

zlatého fondu české literatury. 

HOSPODYNĚ, NA SLOVÍČKO 

Byl jednou v řecké zemi v republice athenské hrdina slavný v 

čele národu, zdá se mi, že mu říkali Themistokles. Bylť jednou 

mezi přáteli svými vesel a pravil v žertu: „Milí bratři! víte-li, 

kdo vládne nyní nad celým světem?“ Tenkráte byli Athenští 

velmi mocní a slavní a k tomu také velmi sobě zakládali na této 

slávě a chlubili se jí, a proto řekli: „Athenští vládnou světem.“ 

„Dobře,“ řekl Themistokles, „a kdo vládne nad athenským 

lidem?“ Řekli přátelé: „Tenkráte ty jsi to, Themistoklese, jenž 

vládneš nad nimi.“„ Odpověděl Themistokles: „Já vám ale 

https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1820
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za
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pravím, že jest to můj malý synáček, jenž vládne světem.“ 

Podivili se přátelé, řkouce: „Jak máme rozuměti tomuto žertu?’ 

Odpověděl Themistokles: „To jest snadno pochopit. Pravili jste, 

že já vládnu nad athenským lidem, nade mnou ale vládne moje 

milá ženka a nad tou náš malý klouček. Vidíte tedy, že on 

vládne světem.“ 

Milé sestry hospodyně, jest tomu již velmi dávno, co to byl 

Themistokles řekl v žertu, ale vskutku taková vláda trvá až 

podnes. Viďte, že taková kamarila jest v každé téměř 

domácnosti, a řekněme to zkrátka před celým světem, co celý 

svět beztoho ví, že my hospodyně, že my ženy a matky máme 

velkou, ač neviditelnou moc ve světě. Ale také jisté, že až 

podnes ženy tuto svou moc ani nesjednotily, ani o sobě k 

dobrému nebyly užívaly. Klevety, pletichy, potutelné poštívání 

a ty zpropadené protekce zástěrkové bývaly účinky naší vlády. 

Hospodyně! nastaly jiné časy. Nastala svoboda. Jsme my, při 

vší naší tajné mocnosti, svobodné? Sestry, upřímně nahlídněte 

v srdce své a rcete, jsme-li svobodné! Nejsme svobodné, neboť 

jsme otrokyně marnosti, vrtkavosti, parády, a nemějte mi za zlé 

– zpozdilosti. Nešalme se, vyznejme naši nezvedenost, naši 

sprostnost při všem lesku a vylíčenosti! Pokud jsme hezké, 
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býváme v očích našich milovníků vtipné a bystré, zvedené, ano 

i učené. Obdivují nás, klaní se nám, koří se nám a chvály není 

konce. Ovšem nezapíráme, že my přirozeným nadáním a tou 

naší známou švitořivostí na podobu chytřejší vypadáme, nežli v 

tom samém stáří bývají mládenci. A co také ti naši mládenci, i 

ti studovaní, věděli? Ne mnoho, sice by se nebyli dali svésti 

pýchou a nebyli by padli. Věru, ti naši studenti vídeňští zdají se 

mi býti nový druh padlých angelů, jež pýcha přivedla k pádu, 

pýcha, jíž se chtěli vyrovnati dokonalým, jsouce teprva v zrůstu. 

Ale my ženské, my jsme dalece ostaly pozadu za věkem, za 

práporem svobody a osvěty. Vyznejme to, nestyďme se, neboť 

na nás vina nebyla, nýbrž na těch, jenž o vychování lidu vůbec 

nedbali, ženského pohlaví zvedení ale veskrz zanechali náhodě. 

Hospodyně! poznejme svou zpozdilost, již marnost ukrývá! 

Poznáním přijdeme na cestu, a když my starší váhavějším 

krokem ovšem půjdeme, mládež naši k rychlejšímu pochodu 

přidržujme! 

Zachvěla radostí duše má, když jsem byla četla, co chystají 

paničky v Praze. Bůh jim žehnej! Ale k pravidelnému 

vychovávání potřeba jest ještě více nežli dobré vůle a pěkných 

plánů. Především jest zapotřebí přičinění obcí a k tomu náleží 
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pokojný čas, v němž možná jest něco uhospodařiti. Avšak 

ovšem neustupme od úmyslu šlechetného! Zůstavme sobě též 

obšírněji o tom promluviti. 

Zatím ale pozornost vaši, milé sestry! vedu k snadnější 

povinnosti a neméně důležité. Napřed povím vám něco 

nepatrného, ale přece žádoucího do ucha. Prosím vás, usnesme 

se mezi sebou, že odříkáme se těch hloupých našich titulů, jako 

„milostpaní“, „jemnostpaní“ a „vaší milosti“ a podobných. 

Kdybyste slyšely, jak se děvečky mezi sebou smějí tomuto 

„milostění“, zajisté každá moudrá odhodila by tuto nadmíru 

hloupou marnost. Neslyšíte hlas mocný po Evropě, jenž volá 

ustavičně: rovnost? Vím ovšem, jaké hříčky s jedné tropí s touto 

rovností a kam ji vedou s druhé strany. Ale ta rovnost, již já 

žádám, jest snadná. Když vy městské paničky hledíte k 

bohatším aneb urozeným a ony vypínají se, již myslíte sobě v 

srdci: Co si foukáš, vždyť přestaly přednosti šlechty a bohatství, 

jsme rovny! Ale když hledíte k selským ženským aneb k 

chudším a sloužícím, ihned vy býváte horší nežli všecky 

aristokratky. „Milostpaní“ nechce býti „paní mámou“ aneb 

„hospodyní“ a slečinka dokonce vzpouzí se býti „pannou“. A 

jak otrocky zacházívají s děvečkami! Na sta příkladů mohla 
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bych uvésti, kdež pes v domě jest více vážen než služka. Ba to 

jest věc obyčejná, že psíček miláček lépe jí a spí než čeládka. 

Věru není to neslýchané, že paní za čtvrt leta třeba 9 děveček 

má, poněvadž, když jedna zfackovaná několikráte sama 

vystoupí aneb uteče a druhá fackování se protivíc bývá 

vyhnána, třetí nařknutá a snad i zavřená bývá a tak dále. Avšak 

neměly paničky čekati až na rovnost letošní, vždyť pak věděly 

co křesťanky, že i služky jsou blížní a rovné důstojnosti člověčí, 

že nejsou otrokyně, ale jen pomocnice v domě, na jejichž 

počestném chování přemnoho záleží, přemnoho, pravím, pro 

rodiny a obce. Tento stav, na oko sprostý, jest jako krytý ten 

kořen, jenž pro celou bylinu z špinavé země shledává šťávu 

živnou. A na tento stav tak zcela zapomínali, jeho trpkosti a jeho 

mzdu nevážili. Že jsou děvečky nemravné a špatné, kdo toho z 

většího dílu má vinu nežli paní samy a nedbalost obecního 

dozorství. Děvče někdy dosti hodné od rozšafných rodičů 

přicházívá do města, ale zde vedle nevšímavosti paní domácí 

toliko stíhá v domě a kromě domu pokušení, že jim ze sta jedna 

odolá. A tyto služky za několik let navracují se domů a s nimi 

přicházívá zlý příklad mezi sprosté děvčata venkovské. Však co 

bych obšírněji jednala o té zkáze, vždyť jen ten o ní neví, kdo 
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schválně o ní zvěděti nechce, aneb dokonce spokojen jest, že 

jest tomu tak. Mne však mráz obchází, když pomyslím na ty 

neřesti, i zlořečím té vládě, jenž raději dala zdivočiti lidu 

nemravností nežli jej dříve ve školách vlasteneckých vychovati 

a svědomí jeho ušlechtiti a pak teprv po chlebě do světa poslati. 

Poněvadž se těmto katanům ducha zdálo, že snadněji mohou 

panovati nezvedeným, tedy i hleděli k tomu, aby lid utonul v 

neřestech, nežli probudil se na osvětě. 

Nevím ovšem, jak napomoci této bídě mravní, ale jedno se mi 

zdá býti prospěšné, totiž aby paničky zavedly mezi sebou 

spolek, jehož by byl úkol pečovati o mravnost čeledínů i vůbec 

o polepšení stavu tohoto. Přispěly by snad i jisté slavnosti k 

tomu cíli zřízené. Složily by se rodiny zámožnější a na jistý den 

jarní položily by slavnost. Sezvala by se veškerá čeleď a ostatní 

lid. Sestavil by se dříve čestní soud, jenž by měl zde 

rozhodnouti, který a která z čeládky v celé obci nejčestněji se 

zachovali. Čeládka za nejlepší uznaná dostala by pro 

vyznamenání peníz čestní podle rozličných stupňů. Laskavé 

nakládání s dětmi, spravedlivé chování, mravnost, obětivost v 

čas nesnáze domácí, přívětivost a slušnost musely by zvláště 

býti váženy. Toto znamení zachovalosti uznané měl by čeledín 
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nositi zjevně pro povzbuzování jiných. Po soudu takovém šlo 

by se do kostela a pak někam pod zelenou k hostině a tanečku 

až do mírného užití. Při hostině posluhovaly by dcerky 

sousedské, aby rovnost vždy znovu aspoň ročně byla 

osvědčena. Aby při tomto soudu neděly se pikle a ne-

spravedlnosti, musily by paničky o pravdu se dobře postarati. 

Však to bychom my si výborně zavedly. Také by paní, jenž s 

čeládkou zle nakládá, musela souzena býti a zvláště tím 

trestána, že by nesměl žádný čeledín u ní sloužit. 

Spolek hospodyň musel by i o to dbáti, aby služky nepotulovaly 

se po městě bez práce a zaměstnání užitečného, neb víme, kam 

ubohé nezkušené děvčata v takových dobách nouze a rozpaků 

padají, lákané nesvědomským svůdstvím. 

Hospodyně, podejme sobě ruce k tomu, abychom chránily 

nevinnost a svedly obci počestné údy a zadost činily věku, jenž 

má za heslo: Svoboda, rovnost a bratrství! 
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Přijde Krakonoš do pekárny a říká: „Já si vezmu půlku 

Šumavy!”  

 

 Povídá jeden sněhulák druhému: „Zvláštní, když svítí slunce, 

tak mi mrazí v zádech 

 

 

 „Lékař mi tvrdil, že mám vlohy pro lyžování.” 

„Jak to poznal?”  

„Prý mi rychle srůstají kosti.” 

 

 Ptá se lyžař: „Je pravda, že sjezd z toho kopce je hrozně 

nebezpečný?” 

„To je kec, všichni se zabijí až dole! 
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VE NEC MRA  

 

MU RKA MŮ CHO  

ČÁ KO REK  VU PA NA ČI  

LÍS ČTYŘ TEK  LA NEK DA MÁ  

TKO ŽÍ KRU  HEL Ú NÍK TROJ  

CÁT ZR KO  DLO ČÍ PO TA  

 

 

Načrtněte jedním tahem 
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