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Milí čtenáři,  

jaro je tady plné sladkých vůní, zářivých barev a dobré nálady. Přináší 

také druhé číslo našeho zpravodaje, který se nám daří společně 

vytvářet.  

Víte, co mají společného květiny a přátelé? O květiny se musí 

pečovat, aby neuvadly a přinášely radost…a s dobrými přáteli je to 

taky tak.  

Jaro znamená život, tak ho pojďme společně prožít! 

Vaše redakce 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naši jubilanti 

 

     Duben 

        Štěpán Markuliak         3. 4. 1954 

        Květoslava Krčmářová  14. 4. 1930 

               Jan Michalík     29. 4. 1944     

 

Květen 

        Marie Krampolová     6. 5. 1931 

               Anna Tomečková     17. 5. 1920 

 

 

 

 

      

„Neexistují žádné zkratky na cestě k opravdovým hodnotám.“ B.Sills 

Přejeme Vše NEJ k Vašim narozeninám! 



Co jsme prožili…. 

Myslivecké halali 

Vánoce se svými krásnými vzpomínkami jsou už dávno pryč, končí měsíc leden. 

A právě v jeho závěru se konalo v našem Domově prvé „Myslivecké halali“. 

Náročná příprava místnosti 

se zdařila, na účast 

byli připraveni 

samotní klienti.  

Když již po půl druhé 

začaly sestřičky 

svážet první klienty, 

nevěřili svým očím. 

Celá místnost byla 

proměněna jakoby 

kouzlem. Všude bylo 

cítit vůni lesa. Za 

chvíli byla všechna 

místa u stolu 

obsazena.  

Po druhé hodině 

došlo k prvnímu velkému překvapení. V uličce před vstupem do místnosti se 

objevila paní vedoucí, za ni v řadě myslivci - mladí, štíhlí i trochu při těle, vysocí 

i menší, v dokonalém mysliveckém oblečení či jen v myslivecké kamizole. 

Všichni měli na hlavě slušivé myslivecké kloboučky, nasazené velice sexy. Byli 

krásní a byli naši. Bylo to takové překvapení, že jsme je ani nestačili uvítat 

potleskem.  

Paní vedoucí nejprve poblahopřála jubilantům, kteří měli v lednu narozeniny, 

z toho byly jedny devadesáté. Předala jim symbolický dárek a my sborově zapěli 

„Živio“.  

Po blahopřání svým srdečným pozdravem zahájila paní vedoucí to naše 

„Myslivecké halali“ a už se naši „myslivci“ chopili své nové práce: zajistit 



pohoštění pro všechny. Naše sestřička „organizátorka besed“ dnes ve funkci 

„vrchního myslivce“ se znovu snažila z nás „vymámit“ naše znalosti o 

myslivcích, myslivosti a vše co se týká lesa. Vítězka 

obdržela „čestný glejt“.  

Překvapením nebylo zdaleka konec. Na základě našeho 

povídání jsme přivítali velkou návštěvu. Tři pravé 

myslivce, vyšňořené ve svátečním mysliveckém 

oblečení s doprovodem 4leté fenky Lexy. Dva z nich 

byli trochu v letech, třetí, nejmladší dostal slovo, aby 

nám něco řekl o myslivosti, o úkolech, které má mít 

každý správný myslivec v malíčku. Rád a pěkně 

vyprávěl, jak náročné je být dobrým myslivcem. S chutí 

odpovídal na řadu dotazů. I jejich doprovod - fenka 

Lexy brzy ve společnosti našich klientek - milovnic psů - 

zdomácněla. Došlo k jednomu velmi milému a 

srdečnému shledání jednoho myslivce se dvěma 

klientkami po 25ti a více jak 30ti letech. Jen neradi 

jsme se s našimi hosty loučili. Bylo nám s nimi dobře.  

Ale naše „halali“ ještě neskončilo. Kromě další řady mysliveckých písniček nás 

ještě čekal pravý myslivecký guláš, který nám připravila naše paní vedoucí. I 

když jsme se nedověděli, které zvíře padlo za oběť, moc nám chutnalo.  

Všechno jednou musí skončit. I naše myslivecké posezení, naše krásné 

vzájemné vzpomínání. Zůstane nám však řada nových krásných vzpomínek.  

Děkujeme všem, kteří nám umožnili „myslivecké halali“ prožít.  

 K. Krčmářová  

 

 

 

 

 



 

 

Masopustní veselice  

O týden opožděné rozloučení 

s masopustem klientům v Domově 

vůbec nevadilo. Až na pár klientů 

se všichni na 28. února pečlivě 

připravovali a chystali nejrůznější 

masky.  

Před druhou hodinou odpoledne 

to bylo v prostorách Domova, kde 

se veselice konala, jako v úle. Do 

již připravené a vyzdobené 

místnosti přijížděli klienti na 

vozíčkách a za nimi i ostatní. 

Mnozí z nich byli k nepoznání. Slušivé škrabošky, čelenky a dokonce celé 

obličejové masky nebo jen malý klobouček, to vše 

dokumentovalo, že přišli na maškarní veselici. 

Přivítala je veselá hudba, při které jsme si mohli 

za chvíli zazpívat. A byla tu zase všudy přítomná 

zvědavá sestřička, která z nás loudila naše 

znalosti o masopustě, jeho obyčejích a zvycích. 

Upoutala mě na ni její maska. Širokánský klobouk 

a v obličeji trůnil velký nemožně zdeformovaný 

nos. Řekla jsem si, že by v soutěži určitě vyhrála 

první cenu. Jenže brzy jsem uviděla stejný nos na 

druhé masce. Naší pozornost za malou chvíli 

upoutala řada dalších masek, kterými byly 

představitelky historie, pohádkové bytosti, lidové    

kroje, zvířátka či čarodějnice.  

Chtěli jsme zkusit i některé masopustní zvyky. 

Jeden po druhém jsme tancovali s medvědem, 



abychom získali sílu, vyprávěli si 

vtipy, zpívali písničky. A už mezi 

nás přicházely jedna po druhé, 

krásné, v působivých maskách 

zahalené naše sestřičky a 

s půvabným šarmem nám nabízely 

občerstvení, jídlo, pití. Bylo jich 

hodně, byly veselé a rády si s námi 

zazpívaly. Milým zpestřením byla 

pěkná hudební vložka, zahraná na 

akordeon dcerou jedné naší 

sestřičky. Nechyběla ani naše 

hymna, kterou jsme zazpívali 

s rytmickým doprovodem vlastních 

rukou.  

Překvapení nám připravili naši zaměstnanci. Zajistili nám všechny ceny do 

tomboly, která byla vylosována později. Každý klient vyhrál jednu cenu. Když 

došlo na hodnocení masek, bylo těžké rozhodnout, která je ta nej. Nakonec 

hlavní cenu získala maska vodníka, představovaná velmi důstojně skoro 90letou 

klientkou na vozíčku, dále to byla kouzelná Marfuša z Mrazíka a nepřekonatelný 

Mickey-Mouse se svým děťátkem. Za klienty byla vybrána ještě jedna maska a 

to kankánová tanečnice.  



Zůstala jsem do závěru veselice. Když po večeři odešli poslední klienti - 

nastoupila druhá směna. Z půvabných maskovaných postav tu byly opět naše 

sestřičky, které urychleně uklízely pracně vyzdobenou místnost z dnešního 

odpoledne.  Dávaly vše do pořádku pro další provoz. Nepracovaly jen sestřičky, 

které měly ten den službu, ale ještě několik dalších, které ve svém volnu přišly 

ochotně pomoci a všechny pracovaly s chutí, bez nejmenšího náznaku únavy či 

rozmrzelosti.  

 

„Milé sestřičky,  

nenalézám slov, kterými bych vhodně vyjádřila Vaši obětavost a snahu vytvářet 

nám z každého obyčejného dne den sváteční. Tím více hodnotíme, že Vaše 

práce je zastřešována na všech akcích aktivní účastí paní vedoucí a vrchní 

sestřičky s jejím osobitým šarmem.  

Naše upřímné díky Vám všem!“       

  Za klienty Domova pro seniory v Bílovci K. Krčmářová 

 



Drátenictví a drátkování 

Jak ten čas letí - říkali jsme my, klienti 

Domova ve druhé polovině března. Letos 

nás mile překvapilo teplé jarní počasí. 

Odvážlivci už vysedávají na lavičkách 

okolo naší budovy…ale nás spíše lákalo 

posezení na besedě s nevšedním názvem 

„O drátenictví a drátkování“.  

Sešlo se nás mnoho a byli jsme mile 

překvapeni. Kromě naší známé sestřičky 

Soni, tu byla příjemná mladá paní 

Helenka. Před oběma na stole byla pestrá 

směs různých výrobků, které měly jeden 

společný znak, byly vyrobeny z různě 

silných drátů, byly různě formovány a vkládány a konečný tvar vyústil ve 

výrobky velice vkusné. Byly to různé ozdoby složené z titěrných drátků, různě 

tvarované věšáčky na drobnosti, stojánky, do kterých bylo možno umístit i 

svíce. To všechno byly výrobky našeho hosta. Na stole byly i výrobky z pálené 

hlíny, sloužící k pečení v domácnosti.  

Ale ještě dříve, než si s námi začala povídat paní Helenka, přiměla nás sestřička 

Soňa ke vzpomínkám dotazem: „Víte něco o drátenicích, o drátkování?“ Byly tu 

velmi brzy živé vzpomínky všech přítomných na dráteníky, kteří chodili po 

vesnicích a nabízeli drátovat smaltované pekáče, různé formy na pečení, hrnce 

na sádlo či mléko, aby byly pevnější.  

Dozvěděli jsme se také celou historii o drátenicích a jejich putování po světě. 

Začali se objevovat zhruba před 250 lety na východním Slovensku. Důležitá byla 

spolupráce - šikovný dráteník, prasklý hrnec a železný drát, který se vyráběl ve 

Slezsku a na vozech se přepravoval do Vídně přes Slovensko. Nejdříve to bylo 

vandrovné řemeslo, později pronikalo dále do světa. Největšího rozmachu 

dosáhlo v carském Rusku, ale po revoluci v roce 1917 přišli drátenici o vše. 

Dalším působištěm se stala Severní a Jižní Amerika, kde zakládali dílny, z nichž 

některé působí dodnes. Celosvětově dosáhli věhlasnosti svými pastičkami na 

myši. Mezi jejich působiště patřila i Afrika, Asie, Japonsko a další.  



Rozsah průmyslové výroby po druhé světové válce omezil potřebu drátkování i 

výrobků z drátu. V současné době se drátenictví odráží ode dna v těchto 

směrech:  

- renovace a udržování historických drátenických předmětů jako historické 

památky; 

- umělecká činnost, kdy vznikají dekorační předměty vyrobené jen z drátu nebo 

i v kombinaci s jiným materiálem; 

- jako terapeutická činnost v ústavech sociální péče; 

- jako absolutní vrcholem šperkařské práce ve spojení chirurgické oceli 

a pravých kamenů. 

Paní Helenka, kterou jsme dnes poznali, 

se dostala ke svému koníčku - drátenictví 

náhodou. Velmi se jí zalíbil ve výloze 

obchodu krásný, zdobený zvoneček, 

vyrobený z drátu. I když byl drahý, 

neodolala a zvoneček si zakoupila, doma 

jej rozebrala, aby zjistila, jak by jej mohla sama vyrobit. Podařilo se a ve své 

mravenčí práci pokračuje dodnes. Z každého výrobku má velkou radost, i když 

výchozí materiály, nutné pro výrobu, nejsou doma okrasou. Mrzí ji, že se dosud 

nenaučila drátěnými oky opravovat poškozené keramické nádoby. Ale všechny 

její výrobky z drátu dýchají láskou.  

Přejeme krásnému koníčku milé paní Helenky hodně tvůrčích úspěchů! 

K. Krčmářová 

 

„Potkali se četník s dráteníkem a četník se ho ptá, jak 

dlouho se učí na dráteníka? Dráteník odpovídá, že různě 

dlouho a vysvětluje: Jeden rok se učí dráteníkem velmi 

šikovní chlapci, dva roky ostatní. A když to nezvládnou ani 

za tři roky, dají se k četníkům.“ 

 

 



Co nás čeká… 

 

Velikonoce jsou tady! 

Pojďme spolu oslavit jedny z největších svátků v roce - Velikonoce. Malovaná 

vajíčka, pomlázky, velikonoční beránek a spoustu jiných tradic a zvyků si 

připomeneme začátkem dubna.  

 

 

Květinový den jak jinak než v květnu 

Přijďte s námi koncem května oslavit rozkvetlou jarní přírodu. Chcete se 

dozvědět, jaká květina je právě ta Vaše, jaká je květina je nejoblíbenější, 

nejkrásnější, nejvoňavější nejléčivější, nej…nebo se s námi podělit o své 

vzpomínky a dojmy? Tak neváhejte a přijďte mezi nás. Čeká na vás spoustu 

květinek, zajímavých informací, soutěží i jedno velké překvapení. 

Malá ochutnávka toho, co nás čeká…aneb poznáte tuto jarní rostlinu? 

 



Rady našich babiček 

 

A punčocha nepustí ani očko 

Dejte punčochy na chvíli do mrazáku. Takto se zpevní natolik, že by se neměly 

zatrhnout a pouštět oka. 

 

A záclony jsou zase čistě bílé 

Záclony rychle žloutnou, pokud v bytě kouříte. Aby byly opět krásně bílé, 

namočte je před praním do hodně osolené vody alespoň na dvě hodiny. Pak je 

vyperte běžným způsobem.   

 

A vosk ze svíčky neukápne 

Ponořte svíčku na několik hodin do osolené vody, potom ji nechte oschnout. Po 

zapálení nebude ze svíčky kapat rozehřátý vosk a navíc vydrží svítit dvakrát 

déle.       

D. Krčmářová (Časopis ONA DNES)  

 

     



Pečeme… 

V minulém čísle jsme pekli z jablek výborné 

jablečné pyré s piškoty. Ráda bych na toto 

téma navázala a přidala několik informací o 

blahodárném působení jablek na naše zdraví.  

Jablka jsou často podceňovaným 

„obyčejným ovocem“. Ve skutečnosti patří 

mezi nejzdravější plody, jsou chutné a obsahují nepřeberné množství zdraví 

prospěšných látek. Jsou zdravější než citrusy a působí na naše tělo harmonicky 

po všech stránkách.  

Jablko je výborným lékem proti 

zácpě. Jablečný mošt pomáhá při 

potížích s ledvinovými kameny. 

Snižuje cholesterol a odvádí 

přebytečnou vodu z těla. Jablko je 

přirozený prostředek proti 

revmatismu. Chrání mozek před 

parkinsonovou a alzheimerovou 

chorobou, podporují krvetvorbu. 

Jablko má protizánětlivé účinky a 

pomáhá tak v boji s nachlazením, chřipkou, kašlem i horečkou, ale také 

revmatem nebo dnou. 

Jablka se konzumují nejlépe syrová, ale známe je také v podobě křížal, 

jablečného octu, kompotu, marmelády, moštu nebo čaje.  

Jablečný ocet je výborný do salátu a jeho přípravu si popíšeme. Nakonec 

přidávám ještě netradiční recept na Francouzské toasty s jablečnou 

marmeládou.  

Neváhejte a vyzkoušejte! 

 

 



Jablečný ocet 

Nastrouháme si 1 kg jablek i se slupkou, vložíme je do sklenice a zalijeme vodou 

tak, aby jablka byla ponořena (na 1 kg jablek cca 3l vody). Sklenici přikryjeme 

víčkem a ponecháme jeden týden na teplém místě. Dvakrát denně je potřeba 

jablka ve sklenici promíchat. Po týdnu 

vodu (jablečný ocet) ve sklenici 

scedíme a samotnou vodu opět 

uzavřeme do sklenice a uložíme na 

temné místo. Za tři týdny můžeme 

obsah sklenice přecedit přes čisté 

plátno a nalít do připravených láhví. 

Láhve s jablečným octem 

uchováváme nejlépe v lednici. Takto 

připravený ocet vydrží až jeden rok.  

 

Francouzské toasty 

V misce ušleháme 3 lžíce mléka s 2 bílky a špetkou soli. Čtyři krajíčky 

toustového chleba po obou stranách namočíme do ušlehané směsi a na másle 

osmažíme do zlatova po obou stranách. Hotové potřeme silnější vrstvou 

jablečné marmelády a podáváme s cukrem a skořicí.  

 

                   Z. Pavlicová 

 



Naše vzpomínky  

Ze života paní Olinky 

Vyrůstala jsem jako jediná dcera svých rodičů v malebné vesničce Lubojaty. Živě 

si dokážu představit dobu svého mládí, kdy jsem s kamarádkou Eliškou a jejím 

přítelem Štefanem chodívali na pěší pouť do Hrabyně, která se konala vždy       

9. září na svátek Panny Marie. Maminka měla vždy na tento den připravený 

slavnostní oběd a upečený švestkový koláč, který nám všem moc chutnal. 

Hrabyně byla asi 15km vzdálená farnost. V tamějším kostele se konala mše 

svatá s plnou parádou a nádherným sborovým zpěvem. S povznesenou 

náladou, se kterou vycházeli lidé z kostela, si prohlíželi zboží v několika 

stáncích, ve kterých prodavači nabízeli různé pouťové předměty, jako byly 

růžence, řetízky, obrázky, výrobky ze dřeva a jiné. Lákavě vábily různé sladkosti 

a nádherně zdobené perníčky. Děti se mohly vydovádět na pouťových 

atrakcích, jako byly různé kolotoče a houpačky. Já se k tomu nikdy neodvážila, 

už při pohledu na ně se mi 

roztočila hlava.  

Dobře si vzpomínám, 

jak sem si vybrala 

pouťový obrázek, na 

kterém stálo: „Kde Bůh 

hospodaří, tam se 

dobře daří.“ Doma jsem 

si tento obrázek 

pověsila do chodby nad 

dveře. Mým velkým 

přáním totiž bylo, aby 

se mé rodině dobře 

dařilo.  

Jednou, když jsem šla 

z Bílovce do Lubojat, 

potkala jsem muže 

jménem Zdeněk, který 



mi nabídnul doprovod domů. Byla to láska na první pohled, i když byl o 16 let 

starší než já. Cestou mi vyprávěl, že pochází ze Studénky a v Bílovci dělá 

autoškolu. Později za mnou začal jezdit autem a náš vztah se stále více 

upevňoval.  Způsobil však přestupek, kvůli kterému byl 10 měsíců ve výkonu 

trestu. Přesto mi stále posílal dopisy, ve kterých mě ujišťoval o tom, jak moc na 

mě myslí a jak mě má rád. Mým rodičům však vadil náš velký věkový rozdíl, a 

tak nebyli našemu vztahu nakloněni. Dočkala jsem se však zklamání. Zdeněk si 

našel jinou ženu, kterou si nakonec vzal. Později vážně onemocněl a v 53letech 

zemřel.  

V mém životě byl ještě jeden muž jménem Karol, kterého jsem upřímně 

milovala. Byl ze Slovenska. Jezdíval za mnou na motorce, ale ani našemu vztahu 

štěstí nepřálo. Byl totiž rozvedený a moji rodiče by se sňatkem nesouhlasili. 

Také se chtěl vrátit zpět na Slovensko a já nechtěla opustit rodiče a rodný dům. 

Zůstala jsem se svými rodiči sama. Pomáhala jsem jim v jejich nemoci a stáří. 

Maminka se dožila 90ti let a tatínek 85 let.  

Můj život byl hodně těžký, zažila jsem spoustu osobních zklamání a bolestí. 

Našli se však také lidé, kteří mi dokázali podat pomocnou ruku v tíživých 

situacích a byli mi na blízku. Nejednou mě v životě podržela má pevná víra 

v Boha. V současné době jsem upoutána na lůžko a o to více si vážím všech, kdo 

mi pomáhají a mají se mnou velkou trpělivost. Jsem v Domově spokojená a 

mám opravdovou radost z každého prožitého dne.  

              O. Seidlerová ve spolupráci s B. Poláškovou 

 

 



Jak jsem se stala porodní bábou 

Jedno nedělní odpoledne, když jsme čekaly s mou spolubydlící na pravidelnou 

návštěvu její dcery Květky, jsme spolu zabředly do dob minulých. A došlo 

k otázce: „Emilko, jaké to bylo, když jsi chtěla být porodní bábou? Co jsi pro to 

musela všechno udělat?“ A Emilka vyprávěla… 

Já jsem vlastně válečné dítě. Po skončení války jsem měla 23 roků a tříletou 

dceru. S maminkou jsme plánovaly co dál. Protože jsem se ve škole dobře učila, 

rozhodly jsme, že bych mohla jít do večerní školy na porodní bábu do 

nemocnice v Zábřehu. A už za 

pár týdnů jsem nastoupila. 

O dceru se postarali moji 

rodiče.  

V Zábřehu jsem byla celý 

rok denně pod dozorem 

zkušených porodních 

babiček, které nás 

zaučovaly do náročného 

povolání. Byly velmi 

přísné, nic nám 

neodpustily, a tak jsme 

mohly den po dni 

vstřebávat tajemství 

tohoto krásného a 

náročného povolání, 

přivádět na svět děti. 

Postupně jsme prováděly 

drobné úkony. Až 

v závěru učebního roku 

jsme mohly samostatně 

pod dohledem odborné asistentky a za přítomnosti lékaře - gynekologa porodit 

první děťátko. Gynekologové byli přítomni i při našich učebních hodinách. Po 

uplynutí prvého roku jsem ještě rok vykonávala v Zábřehu odbornou praxi 

v přítomnosti porodní asistentky a lékaře.  



V poválečných letech byly stanoveny i 

pro porodní asistentky obvody. Můj 

obvod byl Klimkovice, kde bylo 

středisko obvodu s vesnicemi Olbramice, 

Zbyslavice, Josefovice. To znamená, že jsem ve svém obvodu měla na starost 

všechny zjištěné těhotné ženy. Přesvědčovala jsem je, aby chodily do střediska 

na pravidelné těhotenské prohlídky, kde byl vždy přítomen gynekolog. 

Sledovala jsem průběh těhotenství a po porodu jsem dbala, aby po šestinedělí 

šly na poporodní prohlídku buď do zdravotního střediska nebo do nemocnice. 

Všechny záznamy o prováděných prohlídkách byly zaznamenány v těhotenské 

legitimaci, která tenkrát sloužila i jako možnost odebírat potravinový příspěvek 

pro těhotné ženy.  

V letech své aktivní praxe bylo cílem, aby co nejvíce žen rodilo v nemocnici, což 

nebylo zdaleka tak jednoduché. Zejména druhorodičky raději volily porod 

doma. Pokud se jednalo o komplikovaný porod doma, byly rodičky po porodu 

odvezeny na další ošetření do nemocnice. Já jsem chodila ke každé rodičce dítě 

doma koupat týden nebo 14 dnů, v případě potřeby jsem byla nápomocna 

matce s kojením, sledovala jsem její zdravotní stav.  

Problematické bylo dostat se v obvodu k návštěvám těhotných žen. Naučila 

jsem se jezdit na motorce, na které jsem mnoho let jezdila. Později, pokud to 

dovolovalo počasí, jsem jezdila i trabantem. 

V zimních měsících jsem se musela ve sněhu 

cestou necestou brodit za svými ovečkami. 

Někdy i ve vysokých závějích. Později, když 

dcera povyrostla, mi dělala na cestách ve sněhu 

společnost.  

Tak jsem ve své práci, kterou jsem měla velice 

ráda, pokračovala až do svého odchodu na 

důchod. S velkou radostí jsem vždy po porodu 

vkládala zdravé děťátko do náruče matky. Bylo v tom i mé poděkování za její 

statečnost. Občas se stane, že se přihlásí už zralý odchovanec a řekne mi: „Paní 

Žižková, vy jste mě přivedla na svět.“ Je to pro mě jako milé pohlazení.  

E. Žižková ve spolupráci se svou dcerou a K. Krčmářovou 



Život v Domově - Pohled klientů 

Další velkou osobností, kterou jsem poznala velmi brzy, je naše úseková 

zdravotní sestra. Její pracovní den je možno shrnout slovy - je jí všude plno. 

Vždy ochotná, vlídná, poradí, pomůže každému, kdo její pomoc potřebuje. Je 

jako rtuť a živá voda.  

„Jedno z největších tajemství života je, když umíme něco udělat pro ostatní.“ L. Carroll 

V počátcích mého pobytu v Domově to pro mě nebylo ani zdravotně moc 

jednoduché, přetrvávaly obtíže, které jen velmi pomalu ustupovaly. Ani já jsem 

nedbala vždy pokynů sestřiček, které mě měly v péči. Byla to sestřička Zlatka, 

která mi vysvětlila, proč je pro mě doprovod sestřičky nutný. Byla pro mě tím 

„Andělem strážným“ a já jsem se pak snažila u všech respektovat nutné 

doporučení. Tak jsem postupně poznala všechny sestřičky. Vždy laskavé, bez 

známek nervozity, milým slovem komentovaly každé ošetření, každou pomoc, 

abychom byli orientovaní a věděli, co se bude s námi dít. Mám je všechny moc 

ráda a velmi si jich vážím.  

Jsou tu ještě další dobří duchové, 

bez nichž si nedovedeme život 

v Domově představit. I naše Emilka, 

do pololetí Anička a nyní Vladěnka 

patří mezi ně. Starají se, abychom 

měli všude čisto, vyprané a 

vyžehlené prádlo, označené oblečení 

a vždy přidají i milé slovo. Nesmím 

zapomínat na pana Jarka, který po 

odchodu pana Ládi do důchodu 

převzal jeho úkoly. Svou ochotou, 

pracovitostí a vstřícností brzy zapadl 

do kolektivu celého Domova.  

Již při svém nástupu do Domova 

jsem měla velké štěstí. Brigádu tady 

konal student Ostravské univerzity 

Martin, který končil bakalářské 



studium. Jeho studijním oborem byla fyzioterapie. Požádala jsem jej, aby mi 

pomohl hlavně s chůzí po schodech. Když viděl můj zájem, velice rád a ochotně 

se ujal mé rehabilitace. Postupně jsem překonávala svůj strach a nakonec se 

naučila chodit po schodech tam, kde je umístěno madlo.  

Vrátím se ještě k začátku mého pobytu v Domově. Už počátkem ledna byly 

zahájeny práce s likvidací starého nevyhovujícího výtahu, který byl nahrazen 

výtahem novým. Radost ze stavby nového funkčního výtahu přinesla jistě i 

problémy, jak zajistit donášku jídla klientům v poschodí. Mě však tato situace 

přinesla neopakovatelný zážitek, který stále vidím před očima. Když jsem 

jednou v lednu před polednem stála na chodbě a pohlédla na protější stranu, 

viděla jsem s úžasem řadu štíhlých gazel, které kráčely po schodech dolů a 

v rozepjatých rukách držely na dlaních talíře s jídlem, které postupně roznášely 

klientům do pokojů. I takto byla zajišťována roznáška jídla. Samotná stavba 

výtahu se obešla bez velkých problémů klientů. I ten rámus byl úměrný. Prach 

se snažili omezit hrubým závěsem v prostoru plánovaných dveří. Pro nás 

všechny a hlavně pro naše 

sestřičky bylo uvedení výtahu 

do provozu velkou radostnou 

událostí. Bylo možno používat 

kuchyňky ve druhém poschodí 

na přípravu jídel i přilehlé 

jídelny, která byla využívaná 

pro chodící klienty v případě 

větších návštěv jako návštěvní 

místnost. Paní vedoucí, která 

měla největší starost 

s celkovou organizací, spadl 

kámen ze srdce. I my jsme se 

postupně naučili výtah 

ovládat.  

Tak mi rychle ubíhaly dny, 

neměla jsem moc času myslet 

na nemoc. Zvykla jsem si na 

režim v zařízení, který je jiný 



než v nemocnici. Zapojila jsem se do volnočasových aktivit, které jsou 

organizovány 3x týdně sestřičkami, které jsou vždy dobře připraveny.  

Velkým překvapením pro mě byla 10. března konaná masopustní veselice. O 

přípravě jsem nic nevěděla a tak jsem přišla do zaplněného prostranství haly, 

kde mě už přivítali dobře známí a pod škraboškou nebo maskou neznámí 

spolubydlící. Moje spolubydlící Emilka byla vyšňořena jako „dáma“. Měla 

stříbrný klobouček a červenou růži. Další moje známá se proměnila na „Nšo-či“ 

ve slušivé čelence a se 3 péry v ní. Poslouchali jsme hudbu a při známých 

písničkách jsme si zazpívali. Konzumovali jsme připravené pohoštění. A jak 

přibývalo hodin, stoupala i veselá nálada. Velkým překvapením bylo vystoupení 

paní vedoucí a sestřičky Danky, které s vervou a velkým šarmem předvedly 

rytmickou skladbu se cvičením, které se postupně zrychlovalo. Tak moc se nám 

to všem líbilo, že jsme se následně rozhodli převzít tuto skladbu jako hymnu 

našeho Domova. Nazvali jsme ji „Guli, guli, ram sam sam“. Odcházeli jsme spát 

spokojeni. Dokázali jsme, že ještě nejsme na „odpis“, jak si někteří lidé myslí, 

ale že žijeme a dovedeme se radovat. A že naše vedoucí nás v naší snaze 

dovede svým příkladem podpořit.  

 „Pokračování v dalším čísle.“    

K. Krčmářová 

 

 



Trénování paměti 

Svatební den 

Při trénování paměti jsme společně zavzpomínali na náš svatební den. Přinesli 

jsme si své svatební fotografie, oznámení i blahopřání k sňatku. Při příchodu do 

jídelny nás uvítal svatební pochod od Vágnera, který navodil příjemnou 

svatební atmosféru. Každý klient dostal svou svatební voničku i ozdobu do 

vlasů. Otevřeli jsme šampaňské, které nesmí chybět na žádné svatbě, a 

společně jsme si připili. Každý klient si vybral některé z připravených 

blahopřání, které jsme si společně přečetli. Pak už jsme společně zavzpomínali 

na náš svatební den. Povídali 

jsme si o tom, jaké to bylo a 

kdy a kde se vlastně svatba 

konala, kolik nám bylo let, kolik 

jsme měli hostů, jaké bylo 

svatební menu, jaká hudba 

hrála, jaké jsme měli svatební 

šaty… Dozvěděli jsme se 



spoustu zajímavého. Jedna klientka 

vyprávěla, že v okamžiku, kdy si 

měla se svým snoubencem říct ANO, 

byl nálet a museli se běžet schovat 

do úkrytu. Zavzpomínali, jaký byl 

nedostatek potravin, vše bylo na 

příděl, většinou se jídlo shánělo od 

příbuzných a známých, kteří něco 

sami pěstovali nebo chovali 

dobytek. Velmi naše klienty 

překvapilo, že si někteří hůře 

vybavovali datum svatby, které po 

mnoha letech už zapomněli.  

Vzpomínky klientů mě vždy velice 

obohatí. Já sama jsem jiná generace. 

Je velmi přínosné se dovídat, jak se v dřívějších dobách žilo. Já zase na oplátku 

klienty informuji o dnešní době, současných zvycích. Přiblížila jsem klientům 

atmosféru dnešních svateb - nejvíce klienty zaujaly ceny za půjčení svatebních 

šatů a ceny snubních prstýnku. „Vzpomínkové odpoledne“ jsou přínosem 

nejenom pro klienty samé, ale přináší spoustu možností dozvědět se něco více 

o svém spolubydlícím a napomáhá vzájemnému sbližování klientů i personálu a 

vede pochopení jeden druhého.  

 



Vyhodnocení křížovky 

Na konci měsíce února jsme společně 

vyhodnotili luštění křížovky otisknuté 

v minulém čísle zpravodaje. Někteří 

klienti mi odevzdali vyluštěnou 

křížovku a s ostatními klienty jsme se 

pokusili vyluštit křížovku společně při 

jednom z trénování paměti.  

Nejúspěšnějším luštitelem se stala 

paní Knoppová, druhé místo získala 

paní Krčmářová a třetí paní Frýdlová. 

Odměnou jim byla jarní kytička 

v květináči. Bez odměny nezůstali ani 

ostatní klienty, kteří se na luštění 

podíleli - dostali sladkou odměnu.  

I v tomto čísle je připraven kvíz o ceny, 

který budeme opět vyhodnocovat na 

jednom z trénování paměti. Tak s chutí 

do luštění! 

P. Borůvková 

ŘEŠENÍ: 

     
1.  V O CH O M U R K A 

  
2. K R T E Č E K 

     

 
3. B R O U Č C I 

      

  
4. D Á Š E N K A 

     

  
5. V Y D R Ý S E K 

    
6. H U R V Í N E K 

      

  
7. C I P Í S E K 

     

   
8. A N Č E 

       

     
9. E M A N U E L 

  

   
10. F Í K 

        
 



Jarní kvíz 

Pomíchala se nám písmenka, napište je správně tak, aby Vám vyšly názvy 

jarních květin. 

 

KANĚNPOM …………………………...

  

 

ALEBOLK                                                   ……………..…………… 

 

 

KEBIŠI ………….……………… 

 

 

ŘEDOMNEC ……….………………… 

 

 

KLENIKOC …….…………………… 

 

 



MAROZRÝN         ………………………… 

 

 

NOZVEK …..…………………… 

 

 

ČÍMĚSEK ……..………………… 

 

 

VAKALINKON ………..……………… 

 

 

KANĚSŽEN ……..………………… 

 

 

SACRIN ..……...……………… 

 

 



Vynálezy, které změnili ženám život 

Který výdobytek civilizace by vám v běžném životě nejvíc chyběl? Pračka? 

Žehlička? Auto? Zkusili jsme najít věci, které znamenaly výrazný posun 

v ženském životě, když jde o denní pohodlí.  

Šicí stroj 

Šití nebyla zrovna snadná živnost. Věčně rozpíchané prsty, shrbená záda, 

zkažené oči, nekonečně zdlouhavá práce. Šicí stroj přesto zpočátku nevzbudil 

příliš velké nadšení.  

Až do 19. století švadlenky a krejčí šili jen s pomocí 

jehly a nitě. Když v roce 1830 francouzský krejčí 

Barthélemy Thimonnier zkonstruoval dřevěný šicí 

stroj s použitím jehly s ouškem uprostřed, zdálo se, 

že ho budou všichni velebit. Namísto toho na něj 

jeho kolegové krejčí zaútočili ze strachu, že přijdou 

o práci a milý Barthélemy musel i se svým 

vynálezem utéct. Posléze si v Paříži otevřel dílnu 

vybavenou osmdesáti šicími stroji, na nichž se šily armádní uniformy, ale i sem 

vtrhli rozlícení kolegové a stroje zničili. Vynálezce tak zemřel v bídě a 

zapomnění. 

Mezitím se jinému vynálezci podařilo sestrojit 

nový model šicího stroje, který zvládl 300 stehů 

za minutu. S jejich masovou výrobou začal Issac 

Merritt Singer v Bostonu. První singrovky už 

měly jehlu s ouškem, podávací plochu na posuv 

látky a poháněly se šlapáním nohou.  

Do Prahy přivezl singrovku Vojta Náprstek v roce 1862, který se vrátil plný 

poznatků a dojmů z amerického života. V domě své matky založil Americký klub 

dam a jeho členkám se rozhodl předvést výhody šicího stroje i dalších jiných 

pomocníků v domácnosti. Při prvním pokusu zapomněl navléct nit, ale jeho 

praktická matka to hned napravila. Výhody šicích strojů pochopil obchodník Jan 

Born, kterého můžete znát z televizního seriálu „Sňatky z rozumu“ a začal je 



nabízet ve svém obchodě. V Čechách patřily mezi nejúspěšnější výrobce stojů 

Minerva Opava, Minerva Boskovice a Lada Soběslav. 

Pračka 

Valcha, necky, kostka mýdla a rozmáčené ruce. 

Vyprat prádlo dočista byla ještě v polovině 20. 

století pořádná dřina. Po staletí se prádlo máčelo, 

otloukalo, šlapalo se po něm v kádích a po té se 

máchalo ve studené vodě. Velikým skokem vpřed byl vynález mýdla a valchy. 

První stroj, který by se dal označit jako pračka, vznikl 

v polovině 18. století v Anglii. Jen krátce nato americký 

vynálezce navrhl první bubnovou pračku fungující na 

pohybování prádla lopatkami. Pak následovaly pračky 

na ruční pohon, ale o sériové výrobě se nedalo vůbec 

hovořit. Bylo nutné dojít k myšlence, že pokud prádlo 

dostatečně rychle víří v horké vodě, vypere se taky. 

Rychlost mohlo dodat jediné – elektřina. Pak už stačilo 

vynalézt pryžové silentbloky a dodat pračce programátor. První automatická 

pračka se dala do díla v roce 1960!  

Žehlička 

První žehlička pochází ze staré Číny, ale to neznamená, že se lidé o žehlení 

nepokoušeli už mnohem dřív. „Žehlení ruční jest umění svého druhu, vyžaduje 

dobré přípravy, dlouhého cviku a značné pozornosti. Veliké kusy žehlí se na 

stolech žehlících, kusy menší a uzavřené části oděvu na prknech žehlících…“ 

Tuto charakteristiku více či méně oblíbení domácí činnosti najdeme pod heslem 

žehlení v Ottově slovníku naučném.  

Co by byl ženský svět bez žehličky. Dnes sice občas 

móda velí, aby látka vypadala, jako by ji ještě před chvílí 

přežvykovala kráva nebo si koupíme nežehlivé ložní 

prádlo, ale pokud bychom si vyšli do společnosti ve 

zmačkaných šatech či košili, byl by to závažný prohřešek 

proti bontonu.  



Pokud bychom se pídili po onom okamžiku, kdy vzal člověk poprvé do ruky 

jakousi primitivní „pražehličku“ k uhlazení povrchu textilií, dočkáme se 

překvapení. Již člověk neandertálský používal uhlazovací nástroje ze dřeva, 

kostí a kamenů. První potvrzená žehlička vznikla pravděpodobně v Číně, 

protože je vyobrazena na staré čínské malbě žen upravujících tkaninu, zřejmě 

hedvábí za pomocí tlaku a teploty. V Evropě používali Vikingové skleněná nebo 

kamenná hladítka na úpravu nejen látek, ale i papíru. 

Zpočátku se prádlo lisovalo nebo válečkovalo. Až v 16. 

Století začali kováři a kovolijci vyrábět nástroje na 

„horké žehlení“. Tvary a velikosti se různily, až se 

ustálil lodičkovitý tvar se špičkou k zajíždění do 

záhybů oděvů. Tehdejší žehličky se nahřívaly přímo 

v ohni. Později se součástí žehličky stala dutina, do které se vkládalo nažhavené 

želízko. Jak šla technika kupředu, nahřívaly se žehličky dřevěným uhlím, 

benzínem, plynem, tekutým i pevným lihem. Elektrická žehlička se rozšířila do 

celého světa až od 90. let 19. století. Přehlédneme-li dnes tu nekonečnou 

nabídku napařovacích a kropících žehliček s dokonale nastavitelnou teplotou a 

s nepřilnavou teflonovou úpravou žehlící plochy, je nám jasné, že technický 

pokrok i v tak zdánlivě triviální věci, jako je žehlička. Vždyť jí nedávno byla 

věnována celá výstava v Národním technickém muzeu v Praze. Jan Nusko, náš 

největší sběratel je považován za největšího evropského, ale i světového 

sběratele žehliček. Úctyhodnou sbírku vlastní i baletní mistr Vlastimil Harapes!  

S. Petruláková 



Životy známých osobností  

Jiří Trnka - pracovitý loutkář (24.2.1912 - 30. 12. 1969) 

Od narození animátora a ilustrátora Jiřího Trnky 
uběhlo 100 let. 
Jiří Trnka se narodil 24. 2. 1912 v Plzni – Petrohradě.  
Už od dětství se u něho projevoval nevšední výtvarný 
talent. Vyrůstal v rodině, kde se podomácku vyráběly 
hračky a loutky. Jeho matka Růžena Trnková, která 
byla švadlenou, jej odmala podporovala ve 
vyřezávání a oblékání loutek.  
V roce 1923 se seznámil s profesorem J. Skupou, 
učitelem kreslení a provozovatelem loutkového 
divadla. Stal se jeho studentem. Na loutkářské 
výstavě v roce 1929 naplno zazářil Trnkův talent. Od 
roku 1929 studoval na „umělecké průmyslovce“ 
v Praze u prof. Jaroslava Bendy. Nadále navrhoval a vytvářel kulisy pro divadlo 
prof. Josefa Skupy v Plzni. Později v dnešním pražském Divadle Rokoko 
provozoval vlastní loutkové Dřevěné divadlo, kde představil hru Mezi broučky 
na motivy knihy Jana Karafiáta. Dřevěné divadlo sice nemělo dlouhého trvání, 
ale kniha Karafiátových Broučků je už navždy provázena ilustracemi velkookých 
postaviček pracovitých a zbožných broučků.  
Při svém prvním setkání s loutkovým filmem vytvořil Jiří Trnka 
nezapomenutelnou  postavu Hurvínka. Později ve spolupráci s prof. J. Skupou 
přibyly postavy Spejbla a Máničky.  

 



Jeho první ženou se stala 
kolegyně a láska ze studií, jemná 
a vzdělaná malířka Helena 
Chvojková, se kterou měl tři 
děti.  
V roce 1939 ilustroval 
pohádkovou knížku Míša Kulička, 
která se stala událostí na 
knižním trhu. Zároveň zahájil 
scénografickou spolupráci 
s Osvobozeným divadlem a 
v Národním divadle vyhrál 
soutěž na výpravu Smetanovy 
Libuše.  
Během druhé světové války spolupracoval s režisérem J. Frejkou, Adolfem 
Zábranským a započal svoji dlouholetou práci s Františkem Hrubínem. Během 
okupace namaloval obrazový triptych Český Betlém (1943).  
Roku 1945 se stal spoluzakladatelem studia Bratři v triku. Spolu s Hermínou 
Týrlovou a Karlem Zemanem se stal tvůrcem českého animovaného filmu, který 
po několik desetiletí neměl ve světě konkurenci. Trnkova velikost dokonce 
otřásla světem Walta Disneye v základech. Trnkovo pracovní tempo, které 
tehdy nasadil, bylo neskutečné. Snad právě tato horečná práce měla vliv na 
podlomení jeho zdraví a ukrácení jeho neobyčejně plodného života.  
V roce 1946 na festivalu v Cannes zvítězil Trnkův kreslený film Zvířátka a 
Petrovští. Získal řadu ocenění, mezi nimiž byla cena cena H. Ch. Andersena 
nebo Melliésova cena za nejlepší animovaný film. Legendární francouzský 
básník, malíř a filmař Jean Cocteau se o Trnkovi vyjádřil: „Trnka – to je 
království dětství a poezie.“  

Jiří Trnka byl nepřehlédnutelný i jako 
člověk. Uměl pracovat velmi zručně 
pravou i levou rukou, pod jeho 
rukama se rodily filmové divy, 
protkané poezií, krásou a laskavým 
humorem. Měl výjimečnou odvahu 
vytvořit animované filmy s loutkami 
na náměty, jako např. Jiráskovy Staré 
pověsti české nebo Osudy dobrého 
vojáka Švejka. Každý jeho film byl 
neobyčejný. Na studijní návštěvu 
k němu v roce 1952 přijeli do Prahy i 



pracovníci Walta Disneye.  
Když se Jiří Trnka oženil 
podruhé, usadil se na Kampě, 
kde se sblížil s Janem 
Werichem, ve kterém našel 
celoživotního přítele. Přes 
neustálé pracovní nasazení si 
dokázal udělat čas  na děti, 
kterých měl celkem pět. Do 
státní pokladny přinášel 
takové zisky, že mu tehdy 
vládnoucí strana odpouštěla 
prohřešky, které by jiným 
neprošly.  
Mezi filmy, které natočil, patří Špalíček, Císařův slavík, Dva Mrazíci, Bajaja, Sen 
noci svatojánské, Kybernetická babička nebo Ruka. Za filmy získal desítky 
prestižních cen.  

V roce 1967 byl jmenován profesorem 
na „umělecké průmyslovce“ v Praze, 
kde původně studoval. Tehdy byl však 
již zatížen pokračující těžkou nemocí a 
jeho organismu značně vyčerpán. 
Zemřel 30. prosince 1969. Pochován je 
na  Ústředním hřbitově v rodné Plzni. 
Na jeho pohřbu měl pronést smuteční 
řeč původně Jaroslav Seifert, avšak to 
nebylo tehdy dovoleno vládnoucí 
stranou. Proslov přečetl herec Rudolf 
Hrušínský.  
Trnkův talent, objevnost, fantazie, 
poetičnost, malířství a vynalézavost 
byly dominanty, které jej řadí mezi 
renesanční umělce. Svým vlivem se 
dotkl několika generací a zanechal 
stopy téměř ve všech uměleckých 
oborech. Jeho ilustrace Andersenových 
pohádek jsou nepřekonatelné.  

Danková, Z. Jiří Trnka - pracovitý loutkař [online]. Editováno 30.12.2007 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z 

<http://www.velkaepocha.sk/200712304019/Jiri-Trnka-pracovity-loutkar.html>. 

J. Dufková 



Pranostiky 

Duben 

  Mokrý duben, hojnost ovoce. 
  Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 
  Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 
  Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší 
  Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 
  Co duben našetří, to květen spálí. 
  Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 
  Po bouřce v dubnu připadají mrazíky. 
  Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 
  Na mokrý duben - suchý červen. 

Květen 

  Sníh v máji - hodně trávy. 
  V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 
  Mokrý ráj - v stodole ráj. 
  Na mokrý květen přichází suchý červen. 
  Večerní rosy v máji hodně vína dají. 
  Suchý květen - mokrý červen. 
  Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 
  Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.  
  Bujný květ - plný úl. 
 

Červen 

  Červen studený - sedlák krčí rameny. 
  Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
  Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 
  Jaký červen, takový i prosinec. 
  Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
  Když na Medarda prší, voda břehy vrší. 

 

Pranostiky [online]. [cit. 2012-01-31]. Dostupné z  < http://pranostiky.wz.cz/php/index.php>. 

 



Vzpomínáme 

Duben 

 Lumír Bednář               † 16. 4. 2011 

Božena Richterová  † 21. 4. 2011 

Anna Bzonková    † 22. 4. 2011 

 

Květen 

Vladimír Tašek      † 1. 5. 2011 

Václav Němeček      † 24. 5. 2010 

 

Červen 

Jana Kusalová   † 6. 6. 2011 

Barbara Stoklasová   † 18. 6. 2011 

Jaroslava Kvitová  † 30. 6. 2011 

 

„Neboj se, že tvůj život skončí, strach měj z toho, že nikdy nezačne.“ 

G. Hansen 
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