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Vítáme vás opět po měsíci na stránkách našeho měsíčníku.  

 

Obrázky motýlů na titulní straně vytvořila naše klientka Dáša, 

stejně tak jako básničky a ostatní příspěvky na dalších 

stranách jsou díla některých našich klientů. 

 

Velikonoční svátky jsou již za dveřmi, jaro je tady, a tak se 

s vámi podělíme o dobrou náladu, která zde v dílně 

povětšinou panuje. 

 

 

Šnytlík 

Šel zajíček na koledu,  

dostal jenom šnytlík, 

jak zuřivě poskakoval, 

roztrhl si pytlík. 
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V E L I K O N O C E připadají na neděli po prvním jarním 

úplňku a jsou to nejvýznamnější z křesťanských svátků a to 
především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 
syna Božího, který se obětoval za hříchy všech lidí, aby jim dal 
možnost záchrany své duše.  
Pro nevěřící pak Velikonoce představují především oslavu jara 
a pomlázku. 
Symbolem velikonoc je mimo jiné beránek. Jako mládě 
představuje počátek života, a také jaro, probuzené po 
dlouhotrvající zimě. Další význam tohoto symbolu je v 
křesťanské tradici. Beránek jako mírné, poslušné stvoření 
představuje samotného Ježíše Krista, kterého obětoval Bůh za 
spásu lidstva. 
 
 

VELIKONOČNÍ  
                           TÝDEN 

 
 
SAZOMETNÁ STŘEDA - Tato středa je označována také slovy 
Škaredá, Černá, Popeleční nebo Smetná. Názvy jsou odvozeny 
od zvyku, kdy se v tento den vymetaly komíny. Podle tradice 
by se neměli na sebe tento lidé škaredit a mračit, aby jim to 
nezůstalo po všechny středy v roce. 
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ZELENÝ ČTVRTEK - Tohoto dne naposledy zaznějí kostelní 
zvony při večerní bohoslužbě. Znovu se rozeznějí až na Bílou 
sobotu. Dle pověsti odlétají do Říma a jejich zvuk nahrazují 
dočasně velikonoční řehtačky. Dle židovských zvyklostí by se 
měla tento den jíst jen zelená strava, tak aby byl člověk zdráv 
po celý další rok... 
VELKÝ PÁTEK - Dle katolické víry je Velký pátek dnem smutku 
a dnem ukřižování Ježíše Krista. Tento den se nekonají 
bohoslužby, výzdoba kostelů je střídmá a bez květin. Zpívá se 
bez doprovodu varhan a čtou se náboženské texty. 
Po vesnicích zněly řehtačky a zpívaly se písně, které 
odsuzovaly Jidáše a Židy za ukřižování Ježíše. Velký pátek je i 
dnem půstu a střídmosti. 
BÍLÁ SOBOTA - Den vzkříšení Krista. Dle českých tradic se 
před kostely světí oheň a v domácnostech byla uhašena 
všechna ohniště, aby se pak následně zapálila rozžhaveným 
polínkem z posvěceného ohně. 
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - První den po období velikonočního 
půstu a patří k němu svěcení velikonočních pokrmů jako je 
beránek, mazanec, ale také vejce, chleba i víno. 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - Pomlázka, mrskačky, malovaná 
vajíčka… Mládenci od samého rána chodí za děvčaty, aby je 
vyšlehali a předali jim tak zdraví a sílu. Koledníci vinšují a 
dostávají malovaná velikonoční vajíčka. 
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Měsíc ve znamení:  BERANA (21.03.-19.04.) 

 Poznáte znak BERANA?  
  
Beranův život je plný boje a změn. Miluje riziko a nebezpečí. 
Nesnáší různá omezení a touží vždy po co největší svobodě. 
Bývá bojovný a agresivní. Jeho život je boj a rád má kolem 
sebe neustálý chaos. Sní o moci a vyznamenáních a často se 
mu to daří dosáhnout. Nerad poslouchá příkazy, nejraději je 
sám vydává. Je to pro něj dosti  jednoduché, neboť je výřečný. 
Lidé ve znamení  Berana jsou silní individualisté. Věří ve své 
schopnosti a možnosti a stále hledí dopředu. Beran nemá 
komplexy a zábrany, často šokuje svým chováním okolí. V 
momentech ohrožení mívá štěstí a úspěch. 
Beranův charakter je dosti náročný. Občas mívá sklony k 
zlomyslnosti, netoleranci a podvádění. Ve své cestě za 
vysněným cílem se často nechová poctivě. Pozitivní vlastností 
Berana je dobrý smysl pro humor a optimismus. Patří k lidem 
přesným a pečlivým. Má rád přírodu a zvířata. Rád cestuje a s 
oblibou získává nové zkušenosti a experimentuje. 
Se svým obrovským temperamentem téměř nezná žádná tabu 
při milování. Jako milenec bývá věrný, ale občas má sklony k 
romantickým příhodám. 
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Beranovi dlouho vydrží dobré zdraví. Pokud vybírá profesi, 
tak určitě uspěje jako voják, politik, ředitel, obchodník, řidič a 
kuchař. V mnoha oborech má velikou šanci dosáhnout 
úspěchu. 
 
Planeta: Mars 
Živel: Oheň 
Roční období: Jaro 
Přátelská znamení 
zvěrokruhu: Blíženci, Lev, 
Střelec, Vodnář 
Šťástné číslo: 7, 19 
Kámen: Rubín, podle Talmudu 
Ametyst 
Kov: Železo 
Květina: Mák, Pelargonie 
Bylina: Pampeliška, Vavřín 
(Bobkový list) 
Strom: Dub, Javor 
Pták: Vlaštovka 
Barva: Červená 
Tkanina: Vlna 
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T v ů r č í  d í l a  n a š i c h  k l i e n t ů  : 
 

 
 

 
Vodopád 

 
Ve tváři, 

kdy mě lechtá, 
kde občas mé slunce zazáří. 
Člověk stále někam spěchá. 

 
Bolest a žal, 

však samota tomu čelí, 
kdy král by se žezla bál. 

Já chtěla bych chutnat med včelí. 
 

Smutek provází strach, 
kdy do Tvých snů by se vkrad. 

Zda ústa mé nevypadají jako krach 
a nechci následovat další pád. 

 
Já chtěla bych vidět, 

též dárek dát, 
a za sebe se nestydět, 

jen zlatě pravý vodopád. 
 

Autorka básně: Darja 
 

 
 

 
 

 
Autor obrázku: Josef S. 
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Spravedlnost 
 
 
Dobrý člověk je rád, 
za sladké zrnko kávy, 
umělci alespoň za kousek slávy, 
zloději za hloupě ostnatý drát. 
 
Každému náleží spravedlnost. 
V hlavě mám zpívající motor, 
je to však zlatý traktor. 
Některým vyhovuje ubohá lenost. 
 
Skromnost se obejde bez madrace 
ať napíšeš cokoli, 
nikoho to nebolí 
a láska je nejvíce krásná inspirace. 
 
Autorka básně: Darja Bezejmenná 
 
 
 
 
 

Jsi luční víla s hedvábnými vlásky, 
oči máš jak sedmikrásky, 
tváře červené jako jablíčka, 
až mě z očí teče slzička. 
Teče, teče, láska neuteče ... Miluji Tě! 
 
Autor básně:  Zdeněk Vopálka 
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P  ů j č k y   p o z o r !!! 
Bankovní půjčka... 
Bankovní sektor je dozorovaný Českou národní bankou a 
všechny produkty, které jednotlivé banky a záložny nabízejí 
musejí  být a jsou kontrolovány. Tím je pro klienty zajištěna 
určitá garance produktů. Bankovní instituce jsou velmi pečlivě 
střeženy. Navíc vklady a všechny transakce přes bankovní 
instituce jsou státem chráněny, takže v případě krachu banky 
jsou vklady pojištěny až do výše 100 000 EUR. Bankovní úvěry 
tak mají řadu specifik. 
/Co je specifikace? - Přesný výčet, podrobnější rozepsání 
položek; zpřesnění, upřesnění./ 
Při žádosti v bance je obvykle vyžadováno velké množství 
dokladů. Banka totiž musí mít jistotu, kdo o peníze žádá, často 
za jakým účelem a zda je tento klient schopen a ochoten 
potenciální půjčku splatit. /Potenciální - možný, 
uskutečnitelný/ Takže je nutné bance poskytnout občanský 
průkaz, druhý průkaz totožnosti (pas, řidičský průkaz) a navíc 
doklad o výši příjmu. Často následuje výpis z bankovního účtu, 
kopie pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele - jste-li v 
záuční době či výpovědní - a další jednotlivé náležitosti, které 
se liší banka od banky. Všechny tyto údaje musí žadatel bance 
předložit ještě před tím, než se vůbec tato instituce začne 
danou žádostí o půjčku vůbec zabývat. Následně banka 
s časovým odstupem obvykle několika dní rozhodne. 
Instituce - orgán, úřad. 
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Banka často vychází nejen z dokladů, které jí žadatel poskytne 
a svých vnitřních předpisů, ale také nahlíží do registrů 
dlužníků, kde jsou evidováni lidé, kteří měli v minulosti 
problémy s řádným splácením svých dluhů. Pokud se žadatel 
v registru dlužníků vyskytuje a má tam uložen zápis o své 
nesolventnosti, banka obvykle půjčku bez okolků zamítne, 
jelikož nemá zájem o problémové klienty, kteří své závazky 
neplní.  /Solventnost - platební schopnost/ 
Rozhodnutí je pak následně doručeno žadateli na jeho adresu. 
Logicky se jedná buď o kladné či záporné rozhodnutí o 
přidělení půjčky a následně peněz. Pokud banka rozhodne 
kladně, předloží zástupce banky žadateli předpřipravenou 
smlouvu o bankovní půjčce, která je striktně právně ošetřena 
a podléhá dozoru České národní banky. /Striktně - přesně, 
přísně, stroze, nesmlouvavě, ryze, jednoznačně, závazně/ 
Pokud žadatel se smlouvou souhlasí, svým podpisem dá 
najevo zájem o poskytnutí půjčky a banka bez zbytečných 
odkladů převede peněžní prostředky přímo na účet či předá 
v hotovosti na přepážce. 
U bankovních institucí je dobré to, že při hledání nejlepší 
možné alternativy je možné využít veřejné sdělovací 
prostředky, noviny či internet a v klidu z domova si projít 
všechny možnosti, které široký trh půjček u nás nabízí. 
/Alternativa- možnost volby mezi dvěma i více možnostmi/ 
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Nebankovní půjčka... 
Nebankovní sektor funguje na nepatrně jiné bázi než 
dozorované bankovní instituce. Tento segment není státem, 
respektive Českou národní bankou hlídán, takže prakticky 
kdokoliv může nabízet peníze na půjčení.  /Segment - část, díl, 
úsek/ 
Jsme toho dennodenně svědky na autobusových zastávkách či 
v novinách. Jde tedy o značně rizikovou oblast. Nebankovní 
sektor představují všichni, kdo poskytují nějaké peníze. Často 
jde o soukromé investory, jednotlivce, sdružení osob či větší 
zavedené instituce, které jsou svou úrovní konkurenty i 
bankám. Jde o velmi široký a relativně nepřehledný trh. 
Žadatel o půjčku tak muže mít velmi složitou situaci 
s adekvátním a kvalitním výběrem toho správného 
poskytovatele půjčky. /Adekvátní - odpovídající, přiměřený/ 
Na nebankovním trhu se samozřejmě pohybují kvalitní, 
stabilní a seriózní obchodníci, kteří poskytují peněžní 
prostředky na podobném principu jako bankovní instituce, 
avšak objevuje se zde také nemalé procento takových 
poskytovatelů, kteří se chovají velice nesolidně a jediným 
jejich motivem je co možná nejvíce vydělat na co možná 
nejméně lidech. 
Tudíž se objevují určité podvodné praktiky hraničící či občas 
dokonce překračující mez zákona. Těmto poskytovatelům 
prostředků je třeba se velkým obloukem vyhnout. Poznají se 
zpravidla velmi jednoduše. Nekompletní údaje, v obchodních 
podmínkách drobné písmo, neupravené smlouvy ale i často 
nereálně nízký úrok může znamenat určitý nekalý obchod. 
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Uzavírání smlouvy o půjčky v nebankovním sektoru je 
podstatně rychlejší a snazší v porovnání se situací v bance. 
Pokud je smlouva kvalitní a odpovídá standardům má 
nebankovní půjčka jednu obrovskou výhodu oproti bankovní. 
Je totiž okamžitá. Vyřízení je na počkání a peníze jakbysmet. 
Obvykle stačí dva doklady totožnosti a půjčku je možné bez 
okolků snadno uzavřít. Některé instituce totiž nevyžadují ani 
doklad o výši příjmů a nenahlíží do registru dlužníků. /Registr 
- seznam, soupis, ukazatel, rejstřík/ 
Díky tomu dostane půjčku i ten, který měl v minulosti 
problém nějaký úvěr ať už z jakýchkoliv důvodů splatit. Na 
druhé straně však stojí vyšší úrok v porovnání s bankovním 
sektorem. Tento vyšší úrok je daní za to, že nebankovní 
instituce nevyžadují tolik informací o klientovi a podstupují 
tak vyšší riziko, které je právě vyšší úrokovou sazbou kryto. 
Díky tomu má bankovní sektor možnost vůbec peníze 
poskytovat, jelikož bez vyšších úrokových sazeb, by neměl 
možnost ochránit se proti případným neplatičům, kteří se 
právě v tomto sektoru často objevují. /Sektor - odvětví, úsek/ 
Avšak nebankovní sektor má často velmi striktně ošetřeny 
smlouvy v tom ohledu, že v případě neplacení se vůbec 
nečeká na soud, ale vše podstupuje domluvený (institucí 
navržený) rozhodce, který okamžitě věc předává exekutorovi 
a ten koná. 
Bankovní půjčka 
Vše je vhodné si doma porovnat a promyslet. Na pobočku 
vyrazit pouze pro doplňující informace či aktuální sazebníky. 
Bankovní půjčka obecně představuje velmi bezpečnou a jistou 
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formu půjčky. Jedná se o půjčené prostředky, které jsou 
úročené nižší úrokovou sazbou, než srovnatelné půjčky 
z nebankovního sektoru. Časově rozhodně administrativa 
zabere více času, avšak banky garantují seriózní jednání, 
férový přístup a dodržování smluvních podmínek bez skrytých 
dodatků, které klienty poškozují. Bankovní sektor zkrátka 
představuje sázku na jistotu a bezpečí s vyšší mírou 
administrativy a dokládání ze strany žadatele. 
 
Nebankovní půjčka 
Je velmi důležité řádně půjčky z nebankovního sektoru 
splácet, jinak se může dlužník vystavit velkým problémům 
s případným exekutorem, který si samozřejmě k dlužné částce 
navíc připočte vlastní režie. Proto je u nebankovních (ale 
samozřejmě i u bankovních) půjček velmi důležité důkladně 
číst smlouvu a obchodní podmínky. Nenechte se rozhodit či 
zatlačit do kouta. Je důležité všemu dobře rozumět a správně 
chápat. Případně se o nejasnostech poradit se svým 
právníkem. Rozhodně není vhodné podepisovat smlouvu, ve 
které se nachází sporné či nejasně definované podmínky. Ty 
pak mohou být použity proti vám a dostanete se zbytečně do 
problémů. 
Inzeráty hlásající: Získejte půjčku jednoduše a ihned apod.  
jsou takřka na každém kroku 
Láká vás to? Tak to naletíte úrokům. Zamyslete se!!! 
Osobně jsem 3x volal do Provident Financial, pro nejbližší 
informace. Hned mi nabízeli půjčku a jestli nechci sjednat 
nezávaznou schůzku a domluvit se. 
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Moje slova zněli ,,NE, NE DĚKUJI VÁM, NEMÁM ZÁJEM,, 
(volal jsem jenom pro informace pro vás klienty) 
Neuvěříte co mi řekli: 
1. Půjčíte si pouhých 50 000Kč 
2. Máte na vrácení 60 týdnů (1 rok a 8 týdnů) 
3.Měsíční splátka 1 500Kč 
4. RPSN - úroky 64% 
A pozor, zdrcující zpráva, Provident Financial na úrocích na 
vás vydělá 42 000Kč!!!  
Obyčejná půjčka 50 000Kč, vás vyjde na 92 000Kč!!! 
 
 
 
 
 

  
Autor článku: Václav Bedlivý 
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P r o g r a m  f i l m o v ý c h  ú t e r k ů  d u b e n 

3. dubna 2012 
 
Zlatí úhoři  
Československo, Drama /Poetický  
Pretty Woman 
USA,  Komedie/Romantický 
Vše pro dobro světa světa a Nošovic 
ČR, Dokumentární 
 
10. dubna 2012 
 
Requiem pro panenku  
ČR,  Drama 
Vlasy 
USA/Západní Německo, Muzikál/Komedie/Drama  
Senna 
Velká Británie, Dokumentární/Životopisný 
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17. dubna 2012 
 
Velký klid  
Itálie/Francie, Western/Drama 
Obrazy starého světa  
Československo, Dokumentární 
Sedím na konári a je mi dobře  
Československo/Západní Německo, Drama/Komedie 
 
24. dubna 2012 
 
Michael Jackson’s This Is It  
USA, Dokumentární/Hudební 
Dědictví aneb kurvahošigutentag 
Československo, Komedie 
Philadelfia  
USA, Drama 
 
 
Z nabídky tří filmů si klienti vyberou film, který chtějí vidět. 
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den datum menu

po 02.04.2012 Sýrová pomazánka
út 03.04.2012 Velikonoční nádivka
st 04.04.2012 Zelňačka
čt 05.04.2012 Kuřecí
pá 06.04.2012 Pórková
po 09.04.2012 VELIKONOCE
út 10.04.2012 KUŘECÍ ŘÍZEK,BRAMBORY, cena 40,- DO 10.H.!

st 11.04.2012 Čočková polévka
čt 12.04.2012 Hovězí polévka s játrovými knedlíčky
pá 13.04.2012 Kětáková polévka
po 16.04.2012 Tvarohová pomazánka se sardinkou
út 17.04.2012 Hovězí guláš
st 18.04.2012 Rajská s těstovinami
čt 19.04.2012 Boršč
pá 20.04.2012 Zeleninová s vejcem
po 23.04.2012 Pomazánka z Kunjovanky
út 24.04.2012 Segedýnský guláš
st 25.04.2012 Bramborová polévka
čt 26.04.2012 Fazolková smetanová s osuchem
pá 27.04.2012 Špenátová polévka
po 30.04.2012 Falešná krevetová pomazánka

změna vyhrazena

polévka 10 Kč
hl.jídlo 30 kč

Ve čtvrtek po úklidu odpolední moučník

JÍDELNÍČEK
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Telefony: 

 

Oblastní ředitel 

Jaroslav Hodboď  608961361 

Terénní tým:      

Mgr.  Šárka Blažková  775582276  

Tereza Stříbrská, Dis.   775562056  

Dagmar  Škarpová  775562061  

Zuzana Habrichová, Dis.  775562059  

Mgr. Nikola Skalická   775562065  

Dílna: 

Milan Kubík    775562054 

Dagmar  Zomerská    775562055 

Pavlína Gécová    775562060 

Diana Kostková    775562064 

 

 Zpracovali:    Václav Bedlivý, Diana Kostková 


