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Třídní srazy se základní ško-
lou? Dlouhé prohlížení rodin-
ných alb? Nostalgické po-
slouchání desek, které nám 
hrávaly doma téměř pořád? 
Urputná snaha sehnat recept 
na dort, který babička pekla 
všem členům rodiny k naro-
zeninám, až ho nikdo z  nás 
nemohl ani vidět? Nerada, 
nechci, nezdržuj, proč??? Ži-
jeme přece přítomností a ma-
ximálně se orientujeme na 
budoucnost. 
O deset let později.
Ne, ne! Tuhle sedačku jsme 
měli přesně doma (říkám 
dojatě). Chodím na třídní sra-
zy se základkou, gymplem, 
střední školou a chodila bych 
i na třídní srazy s vysokou 
školou, kdyby mě tam bývali 
vzali (neříkám svým dětem). 
Zavzpomínat. Taky se vždyc-
ky rozbrečím nad fotkami 
z  Vánoc a to nad všemi od 
roku 1980 do roku 2016, vlast-
ně i těmi, kde jsem vůbec 
nebyla a ani ty lidi neznám. 
Jsem dojatá, prostě proto, že 
jsou to Vánoce, a protože na 
těch fotkách vidím ty, kteří už 
nejsou a ti, kteří ještě jsou, už 
jsou taáááák veliký (téměř ši-
šlám).
Faktem je, že se do minulos-
ti vracím stále častěji. Stále 
častěji bych chtěla nějaký 
okamžik vrátit, stále častěji 
bych si chtěla něco zopako-
vat, znovu někoho mít a něco 
nemít.  Ale změnit ne (říkám 
upřímně). Protože ať je mi-
nulost sebekrásnější a svo-
bodnější, také lehčí a mladší, 
nechci pro ni odkládat ten 
den dnešní. A když je nejhůř, 
vždycky si můžu před usnu-
tím zavzpomínat třeba na 
tu květnovou sobotu v roce 
2006.                Dana Kalistová
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Více než dvě hodiny cesty vlakem z Prahy, 
přesun do Centra sociálních služeb Emausy, 
rozhovor pro Český rozhlas České Budějovi-
ce, dvě hodiny vyprávění, autorské čtení, od-
povídání na otázky klientů CSS Emausy, malá 
autogramiáda. To vše v pohodě a  s  úsmě-
vem. Vyzařuje z Vás neskutečná pozitivní 
energie, jste pohotová, vtipná, přitom nevy-
padáte unaveně. Jak to děláte, že jste tak 
pozitivní? 
„Všichni máme jen to, co jsme dostali, a ne-
máme se tedy čím chlubit“. První list Korint-
ským 4,7. Na čteních s mojí první knihou 
„BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb NOVÝ 
ZÉLAND očima české babičky“ mi moji poslu-
chači za těch osm let, kdy jezdím po vlastech 
českých a moravských, nesčíslněkrát říkali, že 
mne obdivují, že jsem měla odvahu vydat se 
sama v mých 72 letech na takovou cestu, a já 
jsem odpovídala, že za to nemohu, že mi to 
bylo dáno.
Mnoho lidí si přeje napsat knihu. Ale chtít 
psát a něco skutečně napsat, to jsou dvě 
různé věci. Většina z nás nenapíše fejeton, 
natož knihu. Jak jste začala psát Vy?

To je přesně a podrobně popsáno v epilogu 
mé knihy, a přečetla jsem to také v CSS Emau-
sy. Ale uvědomila jsem si, že v mládí, ač ne-
příliš silná v gramatice, jsem měla nejlepší 
slohová cvičení, protože jsem je často musela 
před celou třídou přečíst. Takže tam je už asi 
ten zárodek schopností ke psaní.
Ale Vy jste se stala zároveň vydavatelkou 
a distributorkou vlastních knih? 
Za totality jsem několik povídek zaslala růz-
ným redakcím a vždy mi to vrátili, že se jim 
to sice moc líbí, že mám ve své tvorbě pokra-
čovat, ale že se to pro jejich časopis nehodí. 
Když se to stalo už po třetí, tak jsem se na-
štvala, řekla jsem si, ať mi všichni vlezou na 
záda, a psala jsem si jen sama pro sebe, páč 
jsem měla potřebu psát, anžto mi to děla-
lo radost. Takže jsem si, jak pro první knihu, 
tak i pro SNĚNÍ peníze vypůjčila a dala sama 
jako soukromá osoba vytisknout. Když jsem 
teď sháněla nakladatele pro SNĚNÍ, obeslala 
jsem asi deset nakladatelů, a jen dva mi ode-
psali. Jeden rovnou bez vysvětlení napsal, 
že nemá zájem, a ten druhý mi sdělil, že po-
kud  u     (pokračování na straně 5)

MÁM JEŠTĚ JEDNO VELKÉ PŘÁNÍ
„Teď se cítím nejšťastnější ve svém životě“, říká BABKA ŤAPKA – paní Anna Johana Nyklová, au-
torka autobiografie „SNĚNÍ BABKY ŤAPKY“, která byla naším hostem při slavnostním otevření 
„Kavárny Emausy“ v Centru sociálních služeb Emausy na Dobré Vodě. Milá, energická paní se 
šibalským úsměvem na tváři. Srdečné přivítání, jako bychom se znaly již léta a nebyl mezi námi 
žádný věkový rozdíl (dělí nás Kristova léta). 

Anna Johana Nyklová s Mirkou Nezvalovou na otevření „Kavárny Emausy“.
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Jaro plné vzpomínek v Domově seniorů ve Vysokém Mýtě

V čem spočívá Vaše práce?
Pomáhám seniorům, aby se u nás 
v  Domově cítili dobře a příjemně. Aby 
věděli, že pracovníci všech profesí, kte-
ří v  Domově pracují, jsou zde pro ně. 
Smysl práce v Domově pro seniory vi-
dím v tom, aby si pracovníci byli vědo-
mi skutečnosti, že jednou budou také 
staří a budou potřebovat, aby jim někdo 
pomáhal. Aby si uvědomovali, že jiný 
přístup než mít srdce na pravém místě 
není možný.
Proč jste se rozhodl pro tento obor?
Vybral jsem si ho až po absolvování 
střední školy, na které jsem vystudoval 
ryze technicky zaměřený obor. Technika 
mi ale připadala nudná. Rozhodl jsem 
se pomáhat lidem. To je důvod, proč 
pracuji v sociální oblasti. 
Jak se Vám pracuje v převážně žen-
ském kolektivu?
Na ryze ženský kolektiv jsem se měl 
možnost dostatečně připravit při studiu. 

Pracovat s ženami je vlastně pro chlapa 
štěstí, byť nepopírám, že někdy bych bral 
mít za kolegu muže. V ženském kolekti-
vu se toho člověk hodně dozví, nemusí 
mít snahu sám něco zjišťovat. Kontakt 
s ženami je nejspíš mým osudem, pro-
tože kromě toho, že s nimi mám tu čest 
pracovat, mám doma i manželku a také 
malou dcerku Nikolku. 
Co váš Domov čeká do budoucna?
Konkrétně bych si přál, aby pracovníci 
táhli za jeden provaz, aby se uživatelé 
cítili spokojení, a aby se všem dařilo 
dobře. Do budoucna lze očekávat, že 
bude čím dál více seniorů, kteří budou 
potřebovat pomoc, a na tyto potřeby 
budou muset reagovat všichni poskyto-
vatelé sociálních služeb v podobě roz-
šiřování svých kapacit a služeb. I naše 
zařízení rozšířilo od 1. 1. 2017 své služ-
by o novou Odlehčovací službu. Tuto 
službu vnímám jako potřebnou, protože 
pomůže rodinám, které se o svého rodi-
če starají doma, si odpočinout a nabrat 

síly pro další poskytování péče v domá-
cím prostředí.
Blíží se jaro, s ním jsou neodmyslitelně 
spojené svátky Velikonoc. Jak slavíte 
Velikonoce doma?
Jaro mám moc rád, je pro mne obdobím 
vzpomínek na dětství, jízdu na kole pod 
rozkvetlými stromy a dětské hry, které 
znamenaly bezstarostnost a svobodu. 
Jaro - to je období, kdy začíná nový ži-
vot, vše rozkvete a slunce dodá všem 
potřebný elán a vitalitu. Jaro je důka-
zem toho, že by se měl člověk zastavit, 
měl by popřemýšlet a zahodit všechny 
stresy a vážit si života, protože rychle 
ubíhá. Velikonoce jsem měl moc rád, 
když jsem jako kluk chodil s kamará-
dem po valašském „šmigrustu“. Nyní se 
snažím společně s manželkou vytvořit 
kouzlo Velikonoc našim dětem, a proto 
budeme jistě zdobit kraslice a péct be-
ránka. ¡

zaznamenala Veronika Janecká  

Pobytová sociální služba je poskytovaná nepřetržitě 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu po dobu max. 3 měsíců.

Obtížně řešitelnou situaci s námi snadněji zvládnete.

Tel.:725 466 547           www.dsvysokemyto.cz

Ples S-klubu Vysoké Mýto
23. února se v Domově důchodců ve Vysokém Mýtě konal již tradiční ples seniorů. Předtančení zajistila taneční country skupina 
Alabama, jejíž vystoupení se všem velice líbilo. K příjemné atmosféře plesu přispěla i kapela KV band, která po celý večer hrála 
přítomným k tanci a poslechu. Personál Domova připravil pro hosty občerstvení v podobě jednohubek a klobás, ale také se postaral 
o zajištění bohaté tomboly. Za peníze z prodaných losů bude pořízen materiál na společné aktivity a na jarní a velikonoční výrobky. ¡

   redakčně kráceno

Rozhovor s Markem Manou, vedoucím sociálního úseku Domova seniorů ve Vysokém Mýtě, nejen o jaru a vzpomínkách na dětství.
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„Kavárna Emausy“ otevřena
V říjnu loňského roku jsme přemýšleli, 
jak ještě více oživit a rozšířit dění v Cen-
tru sociálních služeb Emausy (čtenář 
Ledax NOVIN ví, že se toho u nás děje 
skutečně hodně). Jedním z mnoha ná-
padů byla kavárna. Proč právě kavárna? 
Kavárny bývaly zejména na konci 19. 
a začátku 20. století centrem kulturního 
života, bývaly místem, kde se scházela 
intelektuální a umělecká společnost. 
Zajímaví lidé, zajímavé osudy. „Kavár-
na Emausy“ je vlastně cyklus setkávání 
a povídání si se zajímavými lidmi. 
Slavnostní otevření „Kavárny Emausy“ 
31. ledna 2017 vyšlo na jedničku. 
Naším prvním hostem byla BABKA 
ŤAPKA – paní Anna Johana Nyklová. 
Tato dáma, která srší vtipem a nesku-
tečnou energií, představila svou knihu 

SNĚNÍ BABKY ŤAPKY a přečetla i něko-
lik kapitol. Příjemným odpoledním pro-
gramem nás provedla známá novinářka 
a moderátorka Mirka Nezvalová. Velký 
dík patří klientům a týmu spolupracov-
níků Centra sociálních služeb Emausy, 
kteří připravili výborné občerstvení a po-
mohli s obsluhou. Další setkání v „Ka-
várně Emausy“ proběhne 5. dubna, kdy 
se setkáme s novinářem, spisovatelem 
a cestovatelem Hynkem Klimkem.
Chci moc poděkovat za pomoc klien-
tům a týmu spolupracovníků CSS Emau-
sy. Zvláštní dík patří paní Mgr. Kateřině 
Kolrosové, knihovnici Obecní knihovny 
Dobrá Voda, která nám BABKU ŤAPKU 
doporučila.  ¡   
   Jana Grillová

CSS Emausy – místo, kde se stále něco děje
Přijďte se pobavit a užít si s námi hezké odpoledne. Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na další společenské setkání v „Kavárně 
Emausy“, které se uskuteční 5. dubna 2017 od 15 hodin. Naším hostem bude novinář, spisovatel a cestovatel pan Hynek Klimek. 
Tentokrát budeme nejen poslouchat, ale i se kochat krásnými obrázky z cest. 
V úterý 11. dubna 2017 se uskuteční již tradiční „Otevřené dveře…“ v době mezi 8.30 a 11.30 nebo 13.30 a 15.00 hod.   
Přijďte se podívat a využijte možnosti zapojit se do našeho aktivizačního programu. 
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Ve středu 8. února zahrál a zazpíval pan Karel Šedivý ve svém 
komponovaném pořadu „Po starých zámeckých schodech“ nej-
známější a nejkrásnější písně Karla Hašlera.

Ve středu 22. února u nás rejdily masopustní masky. 
Nechyběly tradiční koblihy a dobrá nálada.

V rámci aktivizací vaříme a pečeme. Umění našich klientů bylo 
oceněno hosty „Kavárny Emausy“,  křížaly a jablečný štrúdl se 
staly již vyhlášenými.

Návštěva tří králů.



Co vám v letošním roce nabídneme?
Jako tradičně, každé první úterý v mě-
síci, Klub R51 plus.  V této chvíli máme 
za sebou již tři setkání a až do června 
se můžete každý měsíc  těšit na zajíma-
vý program. Vás, kteří  jste na našem  
Klubu ještě nebyli, zveme na další se-
tkání 4. dubna, 2. května nebo 6. června 
v 17:30 do Riegrovy 51 v Českých Budě-

jovicích.  S sebou si vezměte jen dobrou 
náladu a nechte se inspirovat, pobavit i 
vzdělat.
V Klubu seniorů v Komunitním centru 
Máj jste vítáni každou středu, dopolední 
program běží od 9 do 12 hod., odpoled-
ní od 13 do 16 hod. Pokud máte zájem 
o ruční práce, každou první středu v mě-
síci se zde naučíte něco nového či si jen 

osvěžíte „zapomenu-
té“. Hledáme šikovné 
„pletařky“ i milovnice 
háčkování.
Senior Point, kam si 
můžete přijít pro radu, 
informaci, Senior pas, 
využít internet zdar-
ma nebo se zapojit 
do dobrovolnických 
programů, otevřel 
v  loňském roce bez-
platnou právní porad-

nu. Poradna je otevřena každý sudý tý-
den v úterý od 9 do 12 hod. Objednat se 
můžete buď telefonicky: mob. 725  448  
812, e-mailem: budejovicer51@senior-
pointy.cz, nebo přímo on-line. 
Byť každá aktivita má svůj harmono-
gram, vzájemně se doplňují a společně 
pořádají řadu dalších setkání, akcí, výle-
tů, kurzů apod. Na jaře se můžete těšit 
na další workshop s floristkami, kurzy 
geocashingu nebo povídání o vaření ne 
zcela typických, ale rozhodně zdravých 
jídel.
Z našich aktivit si vybere každý tu 
„svou“. Připojte se k nám!

Eva Hejduková

Pokud chcete dostávat informace 
o našich aktivitách, napište nám na 
e-mail: eva.hejdukova@ledax.cz

4
Senior Point - Ant. Barcala 40
Komunitní centrum Máj - 2. NP
370 05 České Budějovice

Otevřeno každý pátek od 8:00 do 11:30 
a od 12:00 do 14:30 hod.
e-mail: budejovicemaj@seniorpointy.cz
mobil: 725  448  812

Senior Point - Riegrova 51
4. NP - vlevo
370 01 České Budějovice

Otevřeno každý čtvrtek od 8:00 do 11:30 
a od 12:00 do 14:30 hod.
e- mail: budejoviceR51@seniorpointy.cz
mobil: 725  448  812

nabídka volnočasových aktivit pro seniory bude letos pestrá
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 „Seniores  priores“ - „Starší mají přednost“, napovídá mi Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení, má oblíbená kniha. A nemýlí 
se, naše aktivity jsou určeny pro „starší a pokročilé“, pro ty, kteří svůj život chtějí prožít aktivně a věří, že věk je otázkou ducha 
a nikoliv čísla.

Únorový Klub R51 plus Povídání o včelách v Komunitním centru Máj



 Od loňského roku aktivně spolupracujeme s Potravinovou ban-
kou Jihočeského kraje. V prvním čtvrtletí 2017 se počet uživa-
telů, kterým jsme mohli díky Potravinové bance pomoci, téměř 
zdvojnásobil. Jsme za tuto spolupráci velmi rádi, protože díky 
potravinám z Potravinové banky se nám daří zlepšovat životní 
situaci sociálně slabším uživatelům našich služeb, kteří nemají 
dostatek finančních prostředků na zajištění základních potřeb. 

Nově jsme navázali spolupráci s Klubem historie letectví v Jin-
dřichově Hradci. Zveme vás na besedu s brigádním generálem 
letectva EMILEM BOČKEM, která se uskuteční v pátek 31. břez-
na 2017 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. ¡        
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NOVINKY v terénních službách
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Anna Johana Nyklová (86) 
Spisovatelka Anna Johana Nyklová je ve 
svých 86 letech velice vitální a umí se 
radovat ze života. Cvičila jógu, lyžova-
la, závodně hrála basketbal. Vyučila se 
prodavačkou a tvrdě pracovala, aby se 
postarala o rodinu: ve 45 letech ovdově-
la, pečovala o děti a do 94 let i o man-
želovu maminku, kterou dochovala. Psát 
začala až v padesáti letech. První knihu 
„BABKA ŤAPKA na kraji světa“ při svých 
autorských čteních rozprodala. V knize 
„SNĚNÍ BABKY ŤAPKY“ mapuje vlastní 
život od útlého dětství do osmdesátého 
roku života. Knihy si sama vydává i dis-
tribuuje. Její životní optimismus je velmi 
nakažlivý a rozsvítí všechna místa, kam 
přijede.

(pokračování ze strany 1)
nejsem mediálně známá osobnost, že 
se to špatně prodává, takže nemá zá-
jem. 
V knize SNĚNÍ BABKY ŤAPKY jsou 
vlastně příběhy dva. Jeden Váš a druhý 
příběh naší republiky. Jak Vás napadla 
tato kombinace? Kniha tím získala další 
rozměr. 
Uvědomila jsem si, že na můj život měla 
neblahý vliv 2. světová válka a událos-
ti po osmačtyřicátém roce, kdy musela 
naše rodina úplně změnit svůj způsob 
života, tak jsem se rozhodla, že to tam 
dám. Nakonec je to autobiografie, a ta 
politika se mne velice dotýkala.
Co Vás v životě nejvíce ovlivnilo – vztah 
k rodičům, zdravotní problémy, které 
jste musela překonávat, určité politické 
události…?
Odpověď je stručná - ANO, ANO, ANO!
Jste velmi pracovitá a aktivní žena. Ne-
měla jste s tím někdy - ve vztahu k mu-
žům - problém? 
V mládí jsem se zamilovala do hnusné-
ho člověka, který mě obalamutil krás-
nými řečmi, trvalo to celých šest let 
(ostatně je to ve SNĚNÍ popsáno), a pak, 
já jsem v mém mládí nebyla tak aktivní, 
jako jsem teď. A žádní další obdivovate-
lé nebyli.
Ve vyprávění jste velmi otevřená. Ne-
bývá zvykem, aby ženy Vaší generace 
tak otevřeně hovořily o osobních pro-
žitcích. Jak na to reagovaly Vaše dcery 
a Vaši známí?
Moje rodina se zatím nevyslovila, a jen 
jedna moje dlouholetá přítelkyně se 
k mé otevřenosti vyjádřila negativně. 
Všichni ostatní ale pějí jen samou chvá-
lu.
Musela jste vždy překonávat neskuteč-
né množství překážek, ať zdravotních 
nebo osobních. Neřekla jste si někdy: 
„Proč právě mně se to děje?“ 
Veškeré těžkosti, které mě potkávají, 
beru jako součást mého života. Jen v 
mládí, kdy jsem trpěla neskutečnými 
komplexy méněcennosti, jsem si kladla 
otázku: „Proč já jsem právě já? Proč tře-
ba nejsem Sylva Pospíšilová?, což byla 

moje kamarádka, ke které jsem vzhlíže-
la...“
Myslíte si, že je život spravedlivý?
Naprosto!!! Každému se všechno vra-
cí, a když se někdo i v minulém životě 
prohřešil, tak za to v tomto musí nutně 
pykat, a proto jsem také já měla v mládí 
ty komplexy.
Jako poměrně mladá žena jste ovdově-
la, promiňte mi tu troufalost, ale co Vy 
a muži?
Měla jsem moudrou tchýni a tak vím, že 
pokud se sexuality (která je mimocho-
dem také každému dána) týče, je prý 
devatero druhů lidí, a já asi patřím k těm 
méně aktivním.
Při jednom z našich telefonických roz-
hovorů jste mi řekla, že teď se cítíte 
nejšťastnější ve svém životě. Větši-
na starších lidí, které znám, mi říká, 
že když byli mladí, tak byli šťastní, ale 
o  stáří nehovoří příliš pozitivně. Proč 
právě nyní?
Právě proto, že si uvědomuji, jaká trápe-
ní jsem po celý život měla, se nyní cítím 
velice šťastná, i když mám docela velké 
zdravotní potíže. Ale je mi letos šesta-
osmdesát, tak co bych chtěla? Vždyť 
ještě  žiju!!! Hlavně k tomu ale přispívá 
skutečnost, že máme u nás demokracii, 
i když ne všichni politici a to, co se ko-
lem nás děje, je nám po chuti. 
A nakonec se neubráním určitému kli-
šé. Paní Johanko, je otázka, kterou 
Vám ještě nikdo nikdy nepoložil a Vy 
byste na ni chtěla odpovědět? A pokud 
ne, tak jaký sen právě sníte? Jaký si 
chcete v letošním roce splnit?
Žádná taková otázka neexistuje, PÁČ 
si říkám: „Už mi je šestaosmdesát, tak 
na sebe mohu klidně všechno prás-
knout!“  Mám ještě jedno velké přání 
- prošmejdit v klidu a v pohodě celou 
Skandinávii, včetně území za polárním 
kruhem. Nechci ji profrčet za tři týdny, 
ale hezky vychutnávat každičké místo, 
spát v soukromí a hovořit s lidmi o jejich 
způsobu života tak, jak jsem cestovala 
po Novém Zélandu. Samozřejmě o tom 
napíšu „BABKA ŤAPKA ZA POLÁRNÍM 
KRUHEM“, k tomu ale potřebuji dvě věci 

- prodat co nejdříve hodně knih, abych 
mohla splatit dluhy, najít sympatického 
a spolehlivého řidiče - osamělého seni-
ora s autem, který by mohl a chtěl po 
dobu šesti až osmi týdnů se mnou tu 
cestu uskutečnit - náklady napůl.
A teď ještě k té Johance. Moje matka 
hovořila špatně česky, takže na mne jen 
řvala Hanááá, otec se přizpůsobil a oslo-
voval mne jen Hano, ale když k  nám 
přišla návštěva, tak mi i několikrát řekl 
Haničko. Moji známí mi říkali Hanko, 
ale ve Skupině Katolické Mládeže mně 
říkali Ančo, což se mi vůbec nelíbilo. 
Však o tom také píšu. Ale jedna z mých 
čtenářek, když si ode mne koupila knihu 
o  Novém Zélandu, mi řekla, když jsme 
se sblížily: „Já ti budu říkat Johanko!“ 
A to se mi moc líbí, takže s novými lidmi, 
se kterými se seznamuji, se představu-
ji jako Johanka, a už hodně lidí mi tak, 
k mé radosti, říká. Hurá!!! ¡
       Jana Grillová

MÁM JEŠTĚ JEDNO VELKÉ PŘÁNÍ
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Marcus Tullis Cicero: „Ke ...dokončení v tajence“.
Správné znění posílejte na adresu: Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice. Obálku či korespondenční lístek 
prosím označte heslem „Ledax NOVINY“ a k Vaší adrese připojte i telefonní číslo. Správné odpovědi budou slosovány, a výherce 
obdrží knihu paní Anny Johany Nyklové „SNĚNÍ BABKY ŤAPKY“ s podpisem. Uzávěrka soutěže je 15. 5. 2017.



Výhercem křížovky z minulého čísla Le-
dax NOVIN se stal pan Jiří Petrů z Deštné. 
Výhru předala Zdeňka Snížková, vedoucí 
střediska Jindřichův Hradec, Pečovatelská 
služba Ledax o.p.s.

Výherce obdržel unikátní arch 50 olympij-
ských známek vydaných u příležitosti první-
ho letního olympijského parku RIO - LIPNO. 
Pana Petrů výhra potěšila.  

Za Ledax o.p.s. gratulujeme!
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Péče o vás či vaše blízké výhradně v domácím prostředí

-  pečovatelská služba 
-  osobní asistence

-  domácí ošetřovatelská a hospicová péče
-  pronájem zdravotnických pomůcek



Dostaly se k vám Ledax NOVINY náhodou? Máte zájem o jejich pravidelné zasílání?
Pokud ano, zašlete e-mail na adresu: info@ledax.cz anebo zavolejte na 800 221 022.

Ledax NOVINY - Bulletin společnosti Ledax o.p.s. (Občasník – ročník VII). MK ČR E 19452.
Vydavatel: Ledax o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Vedoucí redaktor: Dana Kalistová
Adresa redakce: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Grafické zpracování: Daniel Kyncl
Tisk: Tiskárna PROTISK, České Budějovice

Společnost Ledax o.p.s. je 
součástí skupiny DfK Group.

Ledax NOVINY
ke stažení
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Odpolední posezení s hudbou v DPS Dačice.

Ze srdce blahopřejeme naší uživatelce paní Štěpánce Hanzelkové z Jindřichova 
Hradce, která oslavila na Štědrý den své 100. narozeniny. Na fotografii se sociální 
pracovnicí Bc. Zdeňkou Mikulcovou.

fo
tk

y z
 a

kt
ivi

za
cí

 p
eč

ov
at

el
sk

é 
sl

už
by

Masopustní veselí v DPS v Jindřichově Hradci

Přátelství psa 
nezná mezí
Jsou dnes lidé takoví, 
kteří přátelství a kamarádství
za peníze vymění.

Pes, ten nezná cenu peněz,
tomu stačí jen ten žvanec,
hlavně slušné zacházení
postačí mu k přátelskému 
navázání.

Je schopen bez problémů
plnit každé pána přání,
které mu do paměti vložil,
když jej od mládí dobře cvičil.

Jako člověk neodmlouvá,
opakovaně přání pána koná,
někdy si i zaštěká,
zlobí se, nebo velkou radost má.

Když se konec člověka blíží,
ví on, kam odchází.
pes, ten to prostě nepochopí,
stále po něm dlouze truchlí.
Sedí na místě, kde jej viděl naposledy,
odmítá přijmout i kousek stravy.

Je to takhle odedávna,
že pes hledá stále svého pána.
Neshání se, co po něm zbylo,
co příbuzné po smrti rozdělilo.

Psa toho dědit nikdo nechce,
zbaví se ho proto lehce.
Do útulku jej prostě dá,
ať se někdo jiný o něj stará.

Peníze má prostě radši,
vymění je i za přátelství 
     
Důchodce z Jindřichova Hradce
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