
 
 

 

V Českých Budějovicích 1. 9. 2022 

 

Milí přátelé, 

zdravíme vás již na začátku září po slunečném létě. Bylo u Vás také takové 

vedro? Jak jste snášeli ty vysoké teploty? Víme, že v mnoha domovech se snažili 

to svým klientům mimořádnou péčí ulehčit a upravit v pokojích, jak nejvíc to šlo, 

ale i tak to pro mnohé z vás mohlo být úmorné a dlouhé. I ty náhlé výkyvy 

v počasí mohly být velice nepříjemné, i když jsme se na ně v posledních pár letech 

možná už zvykly a leckoho nepřekvapují. Ale dost lamentování, věříme, že jste  

i v létě prožili pěkné chvíle. Je dobré zavzpomínat na to, co vás potěšilo a co 

udělalo radost… 

Měli jste dříve rádi překvapení, tajemství a hádanky? My jsme pro vás vybrali 

několik hádanek.  

1. Kdopak klepe na okno, ale dovnitř nejde? 
2. Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje a v tom bílém pytli ticha všechno 
smíchá. 
3. Běží lesem, hupky, dupky, zásobí se před zimou, žádnou šišku, ani houbu její oči 
neminou. 
4. Dva černí berani venku se prohání. Jen do sebe růžkem strčí, hned z nich voda 
proudem crčí.  
5. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?  
 

Znáte odpovědi? Nebo nevíte všechny? Odpovědi si můžete přečíst na konci 

tohoto dopisu. Určitě jste poznali, že všechny hádanky patří k podzimu. Věděli 

byste, jak se říkalo podzimu dřív? Jeseň, jak můžeme číst např. v Bludných duších 

od V. B. Třebízského „…jaro za jarem sypalo nad zdejším krajem všecku krásu 

svou, jeseň za jesení opět tu krásu stírala…“, nebo v Lešetínském kováři od 

Svatopluka Čecha: „Píseň z léta do jeseni provázela mladou chasu polem v kos  

a srpů znění…“ Kdo by nevěděl, že v našich podmínkách se právě na podzim sklízí 

většina úrody a listí na stromech získává různé barvy a opadává. Dny se krátí, 

ochlazuje se, více prší a tomu pak říkáme horší počasí a stěžujeme si na sychravo. 

Ostatně, o těch změnách jsou i ty úryvky. Příroda na podzim sice ztratí svou krásu, 



co získala na jaře, ale je zase jinak krásná. Podzim často vytváří v přírodě 

úchvatné barevné scenérie. Listy se barví do oranžova, červena i žluta. Lidé pak 

rádi malují a fotí podzimní krajinu. Listy začínají opadávat, aby strom měl 

dostatek mízy pro sebe.  

Podobně jako se stromy na podzim, se děje i v lidském životě, proto se stáří 

nazývá podzim života. I lidem se zdá, že ztratili svou krásu, ale my víme, že tomu 

tak není. Často se v jejich tváři značí dobrotivost a laskavost, které tam dřív 

nebyly. Mnohdy životní moudrost přináší pokoj v srdci a smíření. Také jsou dříve 

narození více zběhlí ve ctnosti vytrvalosti a snášení protivenství a těžkostí. To 

všechno vás činí krásnějšími a vzory pro mladé, kteří si myslí, že budou věčně 

mladí. I víra v Boha se v průběhu života proměňuje. Pokud věříte v Boha, 

pamatujete si, jakou jste měli víru v dětství a jak se postupem času proměňovala 

a kdo nebo co tento vývoj ovlivnil?  Mnozí z vás se už museli rozloučit s druhou 

polovinou, se sourozenci, někdo ztratil i děti a zbyly vám vzpomínky. A na co 

vzpomínáte? Jistě na to krásné, na jistotu a na pohodu, kterou jste s nimi prožívali 

a na jejich lásku. 

Vzpomenete si, na co jste se těšili, když jste odcházeli do důchodu? Na to, že 

bude mít víc času na vnoučata, na zahrádku nebo na čtení, na to chodit na houby, 

trávit víc času se svými vrstevníky a občas vyrazit na nějaký výlet? Možná se vám 

to tak nevydařilo, jak byste chtěli, ale něco jste určitě prožili, co stálo za to.  

Lidé se odedávna báli toho, až jim začnou ubývat síly, přibudou nemoci  

a bolesti, ztratí svou mladost. Už Izraelité si uvědomovali, že potřebují pomoc  

a volali k Hospodinu Bohu. Také my spolu se žalmistou můžeme prosit Boha: 

„Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.“ Tuto prosbu vznesl 

Bohu pravděpodobně král David, stejně jako následující: „Ani ve stáří a šedinách 

mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s 

tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.“ (Žalmy 71. kapitola) A Bůh nás rád 

ponese ve svém náručí, jako vy jste nosili své děti.  

S pozdravem a v myšlenkách i v modlitbě za Vás 

 

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory 
&Otec Tomas van Zavrel 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Správné odpovědi hádanek: 
 

 
 

Zdroj použitých hádanek: https://mozkolam.cz/ 



Příloha 1: 

Kdo rádi odpočíváte při malování, můžete využít tyto obrázky s rozdíly. Najdete 

10 rozdílů?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: deti.vira.cz 



Příloha 2:  

A zde něco pro zasmání... 

 

  Žena připomíná manželovi před odchodem z domu: „Dnes se večer nikde 

nezdržuj, budou u nás betonovat schody.“ 

Muž zapomněl, vrátil se až po setmění, ale na schody si dal pozor. Vyšplhal se 

po zábradlí až do čtvrtého patra. Z předsíně se chlubí manželce: „Vidíš, přeci 

jsem se domů dostal!“ 

„To jsi měl ale štěstí, ty schody nechali na zítra, dneska jen natírali zábradlí!“  

 

  Postupka ve škole 

Pavel se vrátí ze školy a chlubí se: „Dneska jsem dostal postupku!“ 

„Postupku?“ diví se máma. 

„Ano, postupku,“ přisvědčí Pavlík. „Jedničku z angličtiny, dvojku z diktátu, 

trojku z chemie, čtyrku z fyziky a pětku z matiky!“  

 

 Říká pán u okénka paní pokladní: "Slečno, vy jste se spletla o dvě stě 

padesát korun!“ 

„To jste měl říct hned, teď už je pozdě.“ 

„Co se dá dělat, tak si je nechám.“  



 Hostitelka se chce pochlubit návštěvě a tak přinese hrnek nádherně vonící 

kávy: „Tu nám včera přivezli známí přímo z Brazílie.“ 

„A jak to udělali, že jim cestou nevystydla?“  



 V prádelně se rozčiluje zákaznice: 

„Prosím vás, co jste mi udělali s tím prádlem?“ 

„Ale paní, vždyť ty krajky jsou krásně čisté a celé září jako nové!“ 

„Jaké krajky? To bylo prostěradlo!“  



 Přijde mladík pro Aničku. Maminka otevře a říká: 

"Musíte počkat, Anička jenom dojí." 

"Vy máte kravku?" 

"Ne, proč?" 

"Tak co tedy dojí?" 

"Kuře." 

 


