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Milí čtenáři,  

 

je tady konečně jaro! Tolik 

očekávané slunce pomalu 

probouzí jarní přírodu a 

dodává potřebnou energii pro 

všechno živé.  

Před Vámi je nejnovější vydání zpravodaje „Střípky z

se nám daří již přes rok společně utvářet. Stránky plní Vaše příběh

zkušenosti, vzpomínky, ale i různé zajímavosti z

přítomnosti i budoucnosti. Poprvé se Vám představuje nová rubrika 

„Horoskopy“, kde si můžete přečíst, co Vás čeká, na co se můžete 

těšit nebo na co si dát pozor. 

V květnu letošního roku oslaví

dvacetileté výročí svého vzniku. Už nyní Vám přinášíme malou 

ochutnávku toho, na co se můžeme společně těšit. 

Jaro plné slunečních paprsků Vám přeje
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Naši jubilanti  

 

Štěpán Markuliak

Květoslava Krčmářová

Jan Michalík        

Marie Krampolová

Anna Tomečková

 

Přejeme vše nejlepší!

 

Duben  

Štěpán Markuliak          03. 04. 1954  

Květoslava Krčmářová  14. 04. 1930   

            29. 04. 1944  

 

 

 

 

Květen 

Marie Krampolová          06. 05. 1931  

Anna Tomečková   17. 05. 1920   

 

 

 

 

 

 

Přejeme vše nejlepší! 
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Co jsme prožili….  

Maškarní veselice 

Po krásných vzpomínkách na Vánoce je tu opět období, které nemáme zrovna 
rádi. Zima, se svými dlouhými, tmavými večery a procházkami omezenými jen 
na vnitřní prostory Domova. Toužebné jsou naše pohledy na zavřené dveře, na 
prázdnou plochu balkonu, který je oblíbeným místem k posezení od časného 
jara do pozdního podzimu. Se smutkem počítáme, kdy se ujme vlády očekávané 
jaro. 

Nebuďme smutní, mohla jsem našim klientům oznámit, když jsem si přečetla 
pozvánku na „Maškarní veselici“, která se bude konat ve čtvrtek 21. února ve 
větší místnosti u nás v přízemí. 

Tak vida, ještě než se přihlásí očekávané jaro, bude veselice. A už byly rozdány 
úkoly a zahájeny přípravné práce, i pro nás vyplynula starost, co na sebe. A už 
se připravovaly škrabošky, ozdobné čelenky, které by tu atmosféru navodily. 
Jako vždy byla perfektně připravená a vyzdobená společenská místnost. 
Protože jsme se dozvěděli, že náš bál navštíví hosté kromě přespolních i 
zahraniční, museli jsme pár míst rezervovat i pro ně. A oni opravdu přišli. 

Byl to především kapitán ze ztroskotané lodi vedlejšího království, za ním přišla 
brzy kouzelná Pipi dlouhá punčocha ve svém apartním nedělním kostýmku, 
dalšími hosty z přespolních byla paní kněžna ze sousedního panství se svou 
přítelkyní z vedlejšího panství. Svou návštěvou nás poctila i fešná barová 

tanečnice v krásném kostýmu 
doplněném působivou čelenkou 
s pštrosím perem. Přicestovala 
až z Arabských Emirátů. A z další 
dálky se k nám záhadným 
způsobem dostala mumie mladé 
dívky z pyramidy Ramsese III 
z Egypta. S hosty jsme se přes 
jazykovou bariéru velmi rychle 
spřátelili. Velkým překvapením 
byla poslední tajemná maska, 
která byla přivezena na vozíčku. 
Celek vypadal jako velká bílá 
kostra. Po odhalení se z ní 
vyklubala 89 letá klientka. Velice 



jsme všichni hodnotili vtipnost, vlastní nápad i realizaci kostýmu. Právem získala 
první místo za nejlepší masku. Na druhém místě byla oceněna klientka za 
pečlivou přípravu kostýmu a na třetím místě další klientka, která byla na akci 
v Domově poprvé a na jejich stříbrných vlasech se vyjímala barevná, modrá 
jiskřící čelenka. Všem vyhodnoceným jsme poblahopřáli. 

Překvapením všech bylo pohoštění, které se nenápadně objevilo na stolech. 
Byly to domácí jitrničky, sekaná, jednohubky a jiné dobroty, které zaplnily 
jednotlivé stoly. Což nám připomnělo, že zimní měsíce nejsou jen obdobím 
bálů, ale i zabíjaček. 

Když jsme se dostatečně posilnili, podebatovali jsme s hosty, dali jsme průchod 
naší velké lásce - zpívání. A tak byla písnička po písničce, vzpomínka po 
vzpomínce. Všechny jsme znali. A každá další písnička dokázala, že jsme schopni 
alespoň krátce zapomenout na své neduhy a bolesti, které nás trápí. 

Kolem páté hodiny naši „dnes masopustní místnost“ opouštěli po částech její 
dočasní návštěvníci. Než jsem se i já rozloučila s organizátory, stačila jsem 
všem, kteří nám toto krásné a zajímavé odpoledne připravili a dokázali, že jsme 
byli alespoň na pár hodin mladšími, poděkovat. 

Vaše K. Krčmářová 



Bílovecký orloj 

Víte kde a kdy byl v Bílovci orloj? My jsme se o něm dozvěděli v úterý 26. února 

na velmi pěkné besedě se sympatickou paní Rossovou z Památkového ústavu 

v Ostravě.  

Paní Rossová nás svým 

zajímavým vyprávěním 

nejdříve provedla historií 

města Bílovce… 

Bílovec je klasické slezské 

město. Přesné datum jeho 

založení není známé. První 

zmínky pocházejí z období 

let 1316, kdy ve městě stálo 

okolo 50 domů převážně ze 

dřeva, pouze 9 jich bylo 

kamenných.  

Dům, o kterém se bude hovořit, se nachází na Slezském náměstí. Dnes je do 

domu umístěna prodejna Elektro Hechter. Pátrání po původním majiteli domu, 

známém pod jménem Tramplerův dům, bylo neúspěšné. Historikové se 

domnívají, že onen neznámý musel být zřejmě nadaný matematik, neboť 

zhotovit podklady pro konstrukci orloje je velmi náročné. Každý orloj má svou 

specifickou konstrukci, závisející na poloze místa, kde se nachází.  

Majitelé domu se v průběhu let 

střídali tak, jako se střídala 

podoba domu. Dům byl dokonce 

vyzdoben oblouky, které však byly 

později zazděny. Významným 

majitelem, který změnil celkový 

ráz domu, byl T. Baťa, který zde 

umístil prodejnu obuvi. Původní 

stavba však nevyhovovala Baťově 

představě o moderní prodejně, a 

tak dal dům v roce 1935 zbourat a vystavět zcela nový.  



V průběhu demolice domu byly pořízeny fotografie původních zdí, které sanace 

odkryla. Fotografie jsou uloženy v archívu, kde je nalezla také paní Rossová. Na 

fotografiích je patrná podoba orloje italského typu, ale také mřížka 

s násobilkou, která je podle paní Rossové ojedinělou v celé Evropě. Mřížka 

s násobilkou zřejmě sloužila lidem, kteří navštěvovali trhy konající se na 

náměstí v Bílovci. V té době lidé znali násobilku do čísla 5, vyšší čísla museli 

složitě dopočítávat na prstech, a tak jim mřížka s násobilkou obchodování 

usnadňovala. Staré plány domu odhalili šachtu, ve které byl zřejmě umístěn 

hodinový stroj. Z původního domu se dochovaly pouze dveře, které jsou 

zrekonstruovány a budou umístěny v expozici v muzeu v Bílovci.  

K. Krčmářová ve spolupráci s S. Petrulákovou  

Návštěva psa Maxíka u klientů 

Ve dnech 12. 2. a 27. 2. 2013 byl 

v našem Domově na návštěvě pes 

Maxík. Malá, roztomilá čivava. Klienti na 

něj reagovali velice kladně a každému se 

rozzářil úsměv na tváři při pohledu na 

něj. Paní Niklová se ho trochu lekla, 

jelikož pes k ní přiběhl a chtěl si s ní hrát 

tak, jako s ostatními klienty. Maxík 

každého oběhl a chtěl všechny klienty 

pozdravit a olíznout. Nejvíce se líbil 

paní Vavříkové, která si ke druhé 

návštěvě připravila piškoty, při první 

návštěvě jí bylo líto, že pro pejska nic 

nemá, ale nakonec objevila 

brambůrky, které mu dávala. Volala 

si ho do pokoje a radovala se. Skoro 

každý den se paní Vavříková ptá, kdy 



Ve dnech Maxík zase přijde. Paní 

Hyráková dala pejskovi pamlsek a stále 

na něj volala, aby přiběhl k ní. Každý 

klient mohl dát psovi malý pamlsek, 

který byl pro něj nachystán. Paní 

Kratochvílová byla z pejska taky nadšená 

a dávala mu pamlsky, volala na něj, 

hladila si ho a taky si ho vzala do náruče. 

S pejskem jsme navštívili téměř všechny 

klienty na pokojích a každý si jej pohladil. 

Paní Borucká si ho vzala na kolena a 

mazlila se s ním. Už se ptala, kdy přijde 

zase.  

Pes Maxík na klienty velice pozitivně 

působil, znamená pro ně přínos nové 

energie. Klienti se ho nebojí a mají 

radost z jeho přítomnosti.  

A. Špalková 

Gutenberg a jiní 

Dne 21. 3. 2013 se v našem Domově pro seniory konala beseda pod názvem      
„ Guttenberg a jiní“. Jejím protagonistou byl pan Roman Prokeš.  

Kdo to vlastně je? Herec, výtvarník, milovník historie. Je hlavním činovníkem a 
zakladatelem Studia bez kliky. Zabývá se divadelní činností již 13 let a počátky 
jeho práce se dřevem a výroby loutek sahají ještě dále. U zrodu jeho divadelní a 
divadelně-výtvarné tvorby byla například spolupráce s Michalem Kořínkem v 
Opavě nebo natáčení pro americkou produkci (film Můj obr, programy pro 
školy a školky). Práce s opavským Loutkovým divadlem trvala několik let, 
výtvarně se podílel např. na hře Dlouhý, Široký a Bystrozraký, která získala 
velmi dobré umístění v soutěži Loutkářská Chrudim. V současnosti jsou loutky z 
jeho dílny k vidění na různých místech i ve světě  - Londýn, Chicago, San 
Francisco, Madrid aj. Dlouhodobá je také spolupráce s divadelním spolkem 
Tilia. Má za sebou přes 3000 představení pro děti a dospělé po celé České 
republice. S jeho vystoupením se můžeme často setkat na místech, která míjela 



historie. Je to například Lipník 
nad Bečvou, Šternberk, 
Helfštýn, Bouzov, Brumov, 
Trosky, Český Krumlov, 
Mikulov. K zajímavým mimo 
loutkovým hereckým aktivitám 
patřilo v této době například 
rozsáhlejší kaskadérské 
účinkování ve filmu Johanka 
z Arku v režii L. Bessona. 

Všichni jsme s napětím 
očekávali, co se bude dít, když 

začal ze svého auta přinášet veliké dřevěné desky a sloupy. Jaké bylo naše 
překvapení, když po chvíli jeho usilovného snažení stál před námi historický 
tiskařský lis, vysoký téměř dva metry. Pan Prokeš předstoupil před naše klienty 
v černém plášti, s rukama umouněnýma od tiskařské černi a začal poutavě 
vyprávět o tom, jak vznikaly první psané knihy a kdo je psal. O tom, jak se musel 
upravit husí brk, aby písmo bylo pěkné. Z jakých přírodních materiálů se 
vyráběla barva, jak postupně začaly vznikat knihy tištěné. Celé povídání bylo 
provázeno ukázkami dobových předmětů a nakonec i tiskem a odléváním kulí. 
Každý klient si mohl vybrat motiv, který chce vytisknout. Vznikl pěkný 
památeční obrázek, který pan Prokeš doplnil věnováním, napsaným stylovým 
písmem. Projevil se jako výborný vypravěč, který dovede zaujmout a pobavit. 
Vystoupení pana Prokeše 
bylo pro všechny 
zúčastněné neobvyklým 
zážitkem. V nejbližší době 
jej můžeme vidět 
v televizním dokumentu „ 
Kralická tiskárna“. O 
termínu uvedení v České 
televizi budeme 
informováni Městskou 
knihovnou v Bílovci, které 
zároveň děkujeme za 
aktivní spolupráci. 
 

 

Zdroj: Co o nás píše na Facebooku Zámecký klub Hranice [online]. Dostupné z <http://divadlotilia.webnode.cz/products/ co-o-nas-pise-na-
facebooku-zamecky-klub-hranice/> [cit. 2013-23-03]. 

S. Petruláková 



Co nás čeká… 

20. výročí Domova pro seniory v Bílovci

Na počátku května 2013 tomu bude již 20. let poskytování služby Domova pro 

seniory v Bílovci.  

Po dobu své existence měl ve své péči přes 250 klientů, o které se staralo 

v průběhu let téměř 50 zaměstnanců.

Rok 2007 přinesl do života klientů i samotného zařízení spoustu nového. Na 

základě nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se Domov

seniory v Bílovci stal registrovanou sociální službou a bylo nutné provést 

nezbytné technické i personální změny. Domov pro seniory získal novou 

vedoucí zařízení, všeobecnou zdravotní sestru i několik nových pracovníků 

v sociálních službách. Byly vybu

výtah, pořízeny televizory na společné chodby klientů, byl barevně vymalován 

interiér Domova a vyzdoben dekorací, a nejen to. Všechny tyto změny 

znamenaly zvýšení kvality poskytování sociální služby v
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I přesto se nepodařilo vybudovat prostředí, které by poskytovalo dostatek 

soukromí každému z klientů. Proto se v roce 2010 začal připravovat projekt na 

modernizaci a přístavbu Domova, který by byl financovaný z Fondu partnerství 

Programu švýcarsko-české spolupráce. V dotačním řízení se nám podařilo uspět 

a v květnu 2012 jsme se dozvěděli radostnou zprávu - Modernizovat a 

přistavovat se bude!   

Realizace projektu (květen 2014 - říjen 2015) si vyžádá velkou míru tolerance ze 

strany klientů, rodinných příslušníků, ale také zaměstnanců. Odměnou nám 

bude život v podmínkách nabízejících dostatek soukromí a možností, jak vyplnit 

volný čas.  

Následující období je příslibem něčeho nového, lepšího. Kéž se nám podaří 

úspěšně vplout do dalších nejen 20ti let společného života. 

Ještě než vstoupíme do dalších let, měli bychom společně oslavit 20. výročí 

vzniku Domova. Přijďte 20. června mezi nás, jistě se nám společně podaří 

vytvořit hezkou vzpomínku na předchozí léta a příslib nezapomenutelných chvil 

a společně strávených okamžiků.  

Na společné setkání se těší klienti a zaměstnanci Domova pro seniory v Bílovci.    



Rady našich babiček 

Odstranění žmolků  

Máte doma staré nepotřebné silonové 
punčocháče? Nevyhazujte je! Mohou se 
hodit pro odstranění žmolků ze svetrů, 
kalhot, sukní i sak. Silonovými 
punčocháči třete látku v
dokud žmolky nezmizí.   

 

Kruhy po hrncích 

Určitě máte zkušenosti s kruhy na stolech 
nebo kuchyňských linkách po horkém 
hrnci, který jste třeba i nedopatřením na 
stůl případně linku položili. Často tam 
zůstane obtisknuté dno hrnce, a to jde jen 
těžko vyčistit. Zkuste vymačkat šťávu 
z cibule na skvrnu, kterou chcete 
odstranit a nechte asi 12 
Skvrna by měla úplně zmizet. 

Tipy a triky. Doma: Magazín Mladé fronty D
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Skvrny v konvici  

Skvrny od čaje v
termosce odstraníme tak, že do 
nádoby vsypeme dva pytlíky kypřícího 
prášku, zalijeme horkou vodou a 
necháme působit alespoň půl hodiny. 
Poté nádobu důkladně protřepeme a 
vymyjeme horkou vodou. 

 

kruhy na stolech 
bo kuchyňských linkách po horkém 

hrnci, který jste třeba i nedopatřením na 
stůl případně linku položili. Často tam 
zůstane obtisknuté dno hrnce, a to jde jen 
těžko vyčistit. Zkuste vymačkat šťávu 

cibule na skvrnu, kterou chcete 
odstranit a nechte asi 12 hodin působit. 
Skvrna by měla úplně zmizet.   

Doma: Magazín Mladé fronty Dnes o bydlení, zahradě a hobby. 2011, č. 41, s. 34. 

Skvrny od čaje v konvici nebo 
ermosce odstraníme tak, že do 

nádoby vsypeme dva pytlíky kypřícího 
prášku, zalijeme horkou vodou a 
necháme působit alespoň půl hodiny. 
Poté nádobu důkladně protřepeme a 
vymyjeme horkou vodou.  

D. Krčmářová 



Pečeme tentokrát z jablek…

Blíží se jaro, ve sklepě máme ještě dostatek jablek, která jsme na podzim 
očesali ze stromů. A protože kvalita a čerstvost jablek se ztrácí, můžeme si 
nasušit křížaly nebo upéct koláč, který si při dlouhých večerech nakrájíme ke 
kávě. My jsme se rozhodli, že si upečeme

 

Co budeme potřebovat na těsto

3 hrnky polohrubé mouky
½ balíčku prášku do pečiva
½ hrnku moučkového cukru
5 žloutků    
1 kostka rostlinného tuku 
1 lžíce kakaa 
 
 
Co budeme potřebovat na sníh

5 bílků 
½ hrnku moučkového cukru
 
 

 

tentokrát z jablek…  

Blíží se jaro, ve sklepě máme ještě dostatek jablek, která jsme na podzim 
očesali ze stromů. A protože kvalita a čerstvost jablek se ztrácí, můžeme si 
nasušit křížaly nebo upéct koláč, který si při dlouhých večerech nakrájíme ke 

My jsme se rozhodli, že si upečeme „ Hraběnčin koláč“. 

na těsto:            Co budeme potřebovat

3 hrnky polohrubé mouky   8 - 10 nastrouhaných jablek
čku prášku do pečiva    vanilkový cukr 

½ hrnku moučkového cukru   1 lžička mleté skořice
   2 lžíce moučkového cukru
    nasekané ořechy 

na sníh:  

½ hrnku moučkového cukru 

Blíží se jaro, ve sklepě máme ještě dostatek jablek, která jsme na podzim 
očesali ze stromů. A protože kvalita a čerstvost jablek se ztrácí, můžeme si 
nasušit křížaly nebo upéct koláč, který si při dlouhých večerech nakrájíme ke 

Co budeme potřebovat na náplň:  

10 nastrouhaných jablek 

1 lžička mleté skořice 
2 lžíce moučkového cukru 



Jak budeme postupovat:  

Z mouky, prášku do pečiva, moučkového cukru, žloutků a tuku vypracujeme 
těsto. Jednu třetinu těsta odložíme do chladničky. 
kakao a zpracujeme. Roztlačíme tuk na vymazaný plech, rozvrstvíme jablka, 
cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem a skořicí a nasekanými ořechy 
posypeme. Nakonec dáme tuhý sníh na celý povrch koláče
nastrouhaným těstem, které jsme měli odložené v
vychladnutí nakrájíme. 

Dobrou chuť! 

 

 

 

 

 

mouky, prášku do pečiva, moučkového cukru, žloutků a tuku vypracujeme 
těsto. Jednu třetinu těsta odložíme do chladničky. Do zbylého těsta přimícháme 
kakao a zpracujeme. Roztlačíme tuk na vymazaný plech, rozvrstvíme jablka, 

vanilkovým cukrem a skořicí a nasekanými ořechy 
posypeme. Nakonec dáme tuhý sníh na celý povrch koláče

teré jsme měli odložené v chladničce a dáme upéct. Po 

mouky, prášku do pečiva, moučkového cukru, žloutků a tuku vypracujeme 
Do zbylého těsta přimícháme 

kakao a zpracujeme. Roztlačíme tuk na vymazaný plech, rozvrstvíme jablka, 
vanilkovým cukrem a skořicí a nasekanými ořechy 

posypeme. Nakonec dáme tuhý sníh na celý povrch koláče, posypeme 
chladničce a dáme upéct. Po 

 

Z. Pavlicová 



Naše vzpomínky 

Nezapomenutelné chvíle s

Je nedělní odpoledne počátkem března a já přemýšlím, čím zaměstnán své 

myšlenky po dobu, než přijdou návštěvy ke mně a mým spolubydlícím. 

Letmý pohled na protější stěnu pokoje, kde jsou umístěny dvě zdařilé 

fotografie, mi připomněl velmi pěknou návštěvu 

na kterou velmi rády vzpomínáme. Protože to jsou tak krásné vzpomínky, dala 

jsem se s mou spolubydlící paní Mařenkou do hovoru…

A jak to všechno bylo? Již brzo na jaře loňského roku jsme spolu se synem mé 

spolubydlící začali připravovat návštěvu do nedaleké malé vesničky, rodiště mé 

spolubydlící paní Mařenky a bydliště mých spolupracovníků z

zaměstnání.  

Dohodnutý termín návštěvy se blížil, a protože byla hlášená velká vedra, 

zajistily jsme si proti úžehu apartní klobo

Přesný řidič nás po obědě zavezl na místo, kde se konala návštěva. My jsme se 

po uvítání s domácími posadily pod dobře zastíněný baldachýn, abychom si 

Naše vzpomínky  

Nezapomenutelné chvíle s rodinou a přáteli… 

Je nedělní odpoledne počátkem března a já přemýšlím, čím zaměstnán své 

myšlenky po dobu, než přijdou návštěvy ke mně a mým spolubydlícím. 

Letmý pohled na protější stěnu pokoje, kde jsou umístěny dvě zdařilé 

fotografie, mi připomněl velmi pěknou návštěvu u příbuzných mé spolubydlící, 

na kterou velmi rády vzpomínáme. Protože to jsou tak krásné vzpomínky, dala 

mou spolubydlící paní Mařenkou do hovoru… 

A jak to všechno bylo? Již brzo na jaře loňského roku jsme spolu se synem mé 

řipravovat návštěvu do nedaleké malé vesničky, rodiště mé 

spolubydlící paní Mařenky a bydliště mých spolupracovníků z

Dohodnutý termín návštěvy se blížil, a protože byla hlášená velká vedra, 

zajistily jsme si proti úžehu apartní kloboučky.  

Přesný řidič nás po obědě zavezl na místo, kde se konala návštěva. My jsme se 

domácími posadily pod dobře zastíněný baldachýn, abychom si 

Je nedělní odpoledne počátkem března a já přemýšlím, čím zaměstnán své 

myšlenky po dobu, než přijdou návštěvy ke mně a mým spolubydlícím.  

Letmý pohled na protější stěnu pokoje, kde jsou umístěny dvě zdařilé 

u příbuzných mé spolubydlící, 

na kterou velmi rády vzpomínáme. Protože to jsou tak krásné vzpomínky, dala 

A jak to všechno bylo? Již brzo na jaře loňského roku jsme spolu se synem mé 

řipravovat návštěvu do nedaleké malé vesničky, rodiště mé 

spolubydlící paní Mařenky a bydliště mých spolupracovníků z bývalého 

Dohodnutý termín návštěvy se blížil, a protože byla hlášená velká vedra, 

Přesný řidič nás po obědě zavezl na místo, kde se konala návštěva. My jsme se 

domácími posadily pod dobře zastíněný baldachýn, abychom si 



udělaly pohodlí. A za chvíli, jako pro nás velké překvapení, přicházeli sousedé 

Ládíček, Milan se svoji Libuškou a také Irenka. Se všemi jsme se srdečně 

přivítali. A už v družné zábavě tu byly vzpomínky na různé události, především 

na celou řadu brigád, které si vyžádala nutná oprava jediné hospody. 

Vzpomínalo se na ty, kteří mezi nás nepřijdou 

výbornou majitelku hostince, která na přání dovedla uvařit i oblíbené chlupaté 

knedlíčky. Vzpomínalo se také na tradiční pochování basy s

jsme povídali a vzpomínali. S

nám připravila naše hostitelka. Překvapila nás později i pěknými fotografiemi, 

které jsou trvalou památkou na krásné odpoledne ve společnosti milých, 

nezapomenutelných příbuzných a sousedů. U nás bylo vždycky dobře a veselo, 

připomínala Maruška.  

Na taková setkání se nezapomíná. Zůstanou nám uložena v

diamanty vzpomínek.  

udělaly pohodlí. A za chvíli, jako pro nás velké překvapení, přicházeli sousedé 

svoji Libuškou a také Irenka. Se všemi jsme se srdečně 

družné zábavě tu byly vzpomínky na různé události, především 

na celou řadu brigád, které si vyžádala nutná oprava jediné hospody. 

Vzpomínalo se na ty, kteří mezi nás nepřijdou - na Jendu i na paní Jiřinku, 

výbornou majitelku hostince, která na přání dovedla uvařit i oblíbené chlupaté 

knedlíčky. Vzpomínalo se také na tradiční pochování basy s ozembuchem. A tak 

jsme povídali a vzpomínali. S velkou chutí jsme pojídaly výborné koláče, kter

nám připravila naše hostitelka. Překvapila nás později i pěknými fotografiemi, 

které jsou trvalou památkou na krásné odpoledne ve společnosti milých, 

nezapomenutelných příbuzných a sousedů. U nás bylo vždycky dobře a veselo, 

ová setkání se nezapomíná. Zůstanou nám uložena v paměti jako vzácné 

K. Krčmářová ve spolupráci s 

udělaly pohodlí. A za chvíli, jako pro nás velké překvapení, přicházeli sousedé 

svoji Libuškou a také Irenka. Se všemi jsme se srdečně 

družné zábavě tu byly vzpomínky na různé události, především 

na celou řadu brigád, které si vyžádala nutná oprava jediné hospody. 

ndu i na paní Jiřinku, 

výbornou majitelku hostince, která na přání dovedla uvařit i oblíbené chlupaté 

ozembuchem. A tak 

velkou chutí jsme pojídaly výborné koláče, které 

nám připravila naše hostitelka. Překvapila nás později i pěknými fotografiemi, 

které jsou trvalou památkou na krásné odpoledne ve společnosti milých, 

nezapomenutelných příbuzných a sousedů. U nás bylo vždycky dobře a veselo, 

paměti jako vzácné 

 M. Kubánkovou 



Rok 2012 jsme nazvali „Rokem naděje“ 

Jmenuji se Květoslava Krčmářová, je mi 83 let a jsem již 2 roky klientkou 

Domova pro seniory v Bílovci.  

Již po svém ročním pobytu v zařízení jsem hodnotila jeho klady a zápory. 

Samotná krásná budova se svým vznosným schodištěm otevírá prostor celému 

přízemí i poschodí a tím je zajištěna i vzdušnost a slyšitelnost objektu. Pro mě 

bylo od počátku velmi milé slyšet při ranním probuzení z několikerých úst slova 

ranního pozdravu sestřiček nastupujících do práce a jejich přání: „Mějte pěkný 

den!“ po ranní hygieně na jednotlivých pokojích. Ten jejich srdečný a upřímný 

přístup ke všem klientům pomáhá k tomu, že se přes různé zdravotní obtíže cítí 

klienti v zařízení dobře. Tím, že se klienti neuzavírají do svých pokojů, ale 

využívají možnosti posedět a pobesedovat si před televizní obrazovkou nebo si 

rádi zazpívají, je celý prostor živý. Přímo z prvního poschodí je vstup na 

poměrně velký balkon, vybavený pěkným stylovým nábytkem. Je klienty hojně 

využíván od jara do pozdního podzimu. Uklidňující pohled na rozkvétající 

květiny v truhlících na zábradlí, zejména však pohled na vzrostlé stromy se svou 

bujnou zelení, je to, proč klienti tak rádi tráví čas právě zde.  

Alespoň jednou měsíčně jsou plánovány a realizovány programy pro všechny 

klienty, na které se vždycky moc těší a ještě po skončení akce vzpomínají. 



Programy organizované v letních měsících využívají krásné okolí okolo budovy. 

Při nepříznivém počasí se akce konají v jediné větší místnosti v přízemí hned za 

hlavním vstupem do budovy. I ona je celodenně využívána, stejně jako ve 

druhém poschodí jídelna. U každé akce poté dochází k situaci, kdy se musí 

vystěhovat nábytek místnosti a celou místnost připravit a vyzdobit vždy podle 

druhu akce (masopust, vánoční setkání aj.). Nábytek z místnosti se přesouvá do 

jídelny v prvním patře pomocí výtahu. Po skončení se musí nábytek přestěhovat 

zpět a místnost se uvede do původního stavu. Je to skutečně pěkná dřina. Ale 

pokaždé to je fascinující rychlost, ochota, vstřícnost nejen sestřiček, ale i dalších 

zaměstnanců včetně paní vedoucí, která každou akci zastřešuje. To mě pokaždé 

u každé akce přivádí v úžas. A to je jedna ze situací, kdy cítíme, skoro se 

odvažuji říci „zoufale“, ten nedostatečný prostor. Schází nám při aktivizačním 

programu i při sportovních hrátkách ale nejvíc při setkání s rodinnými 

příslušníky o Vánocích.  

Dalším velkým problémem jsou velmi malé a stísněné pokoje pro nás klienty, 

kdy jsme na pokoji i po třech klientech.  

Krátce po mém příchodu do zařízení jsem s povděkem sledovala velkou snahu 

paní vedoucí a celého pracovního týmu o vylepšení celé situace. Byly 

vybudovány nové koupelny a prostorný výtah. Na společné chodby byly 

pořízeny velké televizory a pohodlné křesla. Celý interiér budovy byl vymalován 

živými barvami a vyzdoben vkusnou dekorací. I přesto jsme však všichni 



vnímali, že přístavba a modernizace Domova je velmi potřebná a s

nadějí jsme v průběhu roku 2012 sledovali, zda se nám podaří získat potřebné 

finanční prostředky. Proto jsme rok 2012 v

výstižně „Rokem naděje“. A skutečně, v

přístavba a modernizace našeho Domova se bude realizovat.

U novoročního přípitku v 

mohli společně dožít dokončení celého projektu a zakusit n

Pevně věříme, že náš „Rok naděje“ bude pokračovat a stane se jím i rok 2014 a 

2015, kdy se bude samotný projekt realizovat. 

 

 

 

vnímali, že přístavba a modernizace Domova je velmi potřebná a s

průběhu roku 2012 sledovali, zda se nám podaří získat potřebné 

finanční prostředky. Proto jsme rok 2012 v naší kronice nazvali stručně a 

m naděje“. A skutečně, v květnu 2012 přišla radostná zpráva, 

přístavba a modernizace našeho Domova se bude realizovat. 

 lednu 2013 jsme si všichni ze srdce přáli, abychom se 

mohli společně dožít dokončení celého projektu a zakusit nové, lepší bydlení. 

Pevně věříme, že náš „Rok naděje“ bude pokračovat a stane se jím i rok 2014 a 

2015, kdy se bude samotný projekt realizovat.  

Za vděčné klienty K. Krčmářová

vnímali, že přístavba a modernizace Domova je velmi potřebná a s napětím a 

průběhu roku 2012 sledovali, zda se nám podaří získat potřebné 

naší kronice nazvali stručně a 

květnu 2012 přišla radostná zpráva, 

lednu 2013 jsme si všichni ze srdce přáli, abychom se 

ové, lepší bydlení.  

Pevně věříme, že náš „Rok naděje“ bude pokračovat a stane se jím i rok 2014 a 

Za vděčné klienty K. Krčmářová 

 



Trénování paměti

Proč je dobré trénovat paměť?

Pro paměť je nejhorší 

nedostatek podnětů ke zpracování. Proto 

zároveň s procvičováním paměti spojíme 

procvičování jemné motoriky, trénování 

kombinačních schopností a fantazie.

Dále se zaměříme na trénování hmatové paměti určování materiálu, 

pojmenování předmětů. 

Co nás čeká? Skládání jednoduchých na díly rozřezaných obrázků nebo si 

společně procvičíme paměť z

dalšího. Tak neváhejte a přijďte mezi nás! 

Vyhodnocení prezidentského kvízu

Nejúspěšnějším luštitelem byla p. Ku

p. Harabišová  a na třetím p.

odměněni.  

A jaké bylo správné řešení prezidentského kvízu:

 

 

 

    E. Beneš                   G. Husák

 

 

  L. Svoboda     K. Gottwald

Trénování paměti  

Proč je dobré trénovat paměť? 

Pro paměť je nejhorší nečinnost a 

nedostatek podnětů ke zpracování. Proto 

procvičováním paměti spojíme 

procvičování jemné motoriky, trénování 

kombinačních schopností a fantazie. 

Dále se zaměříme na trénování hmatové paměti určování materiálu, 

 

nás čeká? Skládání jednoduchých na díly rozřezaných obrázků nebo si 

společně procvičíme paměť z televizní obrazovky známým AZ kvízem a spoustu 

dalšího. Tak neváhejte a přijďte mezi nás!  

Vyhodnocení prezidentského kvízu 

Nejúspěšnějším luštitelem byla p. Kubánková. Na druhém místě se umístila 

p. Harabišová  a na třetím p. Barboríková. Všichni úspěšní luštitelé byli 

A jaké bylo správné řešení prezidentského kvízu: 

G. Husák        V. Havel      T. G. Masary

K. Gottwald       V. Klaus 

Dále se zaměříme na trénování hmatové paměti určování materiálu, 

nás čeká? Skládání jednoduchých na díly rozřezaných obrázků nebo si 

televizní obrazovky známým AZ kvízem a spoustu 

bánková. Na druhém místě se umístila      

Barboríková. Všichni úspěšní luštitelé byli 

T. G. Masaryk 

  



Spojování čísel

Zkuste spojit všechny čísla od 1 do 

 

 

Spojování čísel 

spojit všechny čísla od 1 do 20 a dozvíte se, co se skrývá za čísly…

 

a dozvíte se, co se skrývá za čísly… 

 Z. Pavlicová 



Historie měření času 

Lidé chtěli odnepaměti vědět, jak jim co dlouho trvá, jak rychle ubíhá den, 

zkrátka chtěli zkrotit čas.  

Čas nejprve měřili astronomové pomocí 

hvězd, později technici konstruovali 

hodiny. Dnes už jsou hodinky naprostou 

samozřejmostí, ale vždycky tomu tak 

zdaleka nebylo. Kdysi si lidé mysleli, že 

Země je placka. Až když uvěřili tomu, co 

řekl Galileo Galilei, že Země je kulatá, 

dost jim to nakládání s časem ulehčilo.  

Prapůvodně se čas měřil astronomickým zařízením zvaným gnómon, což řecky 

znamená ukazatel. Jde vlastně o obyčejnou tyč zabodnutou do země nebo 

štíhlý kámen vražený do země. Podle vrženého stínu se pak dalo leccos určit. 

Takovým gnómonem mohly být i slavné megality Stonehenge, postavené před 

4800 lety.  

Ve třetím století se objevily první doložené 

mechanické hodiny. Mechanické hodiny 

jsou pravděpodobně prvním velkým 

technickým vynálezem středověké západní 

Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme. Najisto 

to bylo před rokem 1320, kdy je zmiňuje 

Dante Alighieri ve své Božské komedii, 

spekuluje se i o konci desátého století, kdy 

je měl zkonstruovat budoucí papež Silvestr 

II. Tehdejší mechanické hodiny měly jen 

hodinovou ručičku, která oběhla dokola za 

jeden den a šlo o spíše kovářskou a tesařskou práci vyplňující větší místnost, 

než jemnou mechaniku, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes. Nahoře byla půlnoc, 

dole zas poledne. 

První, kdo automatické hodiny sestrojil, je jistý Ktésibios z Alexandrie. Byly to 

vodní hodiny hnané ozubeným kolem, čas se měřil pomocí plováku v nádobě, 

do které postupně přitékala voda. Oproti hodinám slunečním měly tyto vodní 

velkou výhodu, mohly se používat i v interiérech. Šly přesně v létě i v zimě, 



místo ručičky na nich byla soška chlapce ukazovátkem 

ukazující, kolik hodin je. Z našich 24 hodin ale chlapec 

ukázal pouhých 12, protože čtyřiadvacetihodinový den 

uznává lidstvo až od druhého století a obecně se užívá 

až od století čtrnáctého. To samé dělaly hodiny 

pískové, které pracovaly na principu odsypáváním 

písku. Až později v Německu vznikla další inovace: 

hodinová ručička oběhla ciferník za den dvakrát, díky 

čemuž dílky mezi hodinami byly větší a bylo možné 

odhadnout i části hodin.  

Renesance přinesla světu mnoho inovací, měření času posunul dopředu Ital 

Filippo Brunelleschi, když v 15. století sestavil první hodiny s vestavěnou 

pružinou. Místo těžké, obří mechaniky teď mohly být hodiny mnohem menší, 

lidé si je mohli začít nosit s sebou, designéři z nich začali vyrábět drahocenné 

kousky do obydlí boháčů a šperkaři vyráběli skvosty měřící čas. 

 První kapesní hodinky vyrobil až v 16. století zámečník Petr Henlein. Hodinky se 

nejprve nosily spíš jako přívěšek na krk. Moc přesné ale nebyly, minutovou 

ručičku taky ještě neměly, musely se natahovat i 2x denně, byly dosti drahé a 

čím honosnější, tím spíš se jimi jejich majitel chlubil. Chudí si měřili čas postaru 

- zadarmo třeba pomocí slunečních hodin. 

V roce 1656 zkonstruoval holandský astronom a matematik Christiaan Huygens 

první kyvadlové hodiny. Tím se zpřesnil chod hodin, denní chyba klesla na 

několik sekund. 

Hodiny se ve velkém začaly dávat na věže 

kostelních a zámeckých věží či na radnice. Všem 

bylo jednak jasné, že „tady“ na to mají, ale hlavně 

lidé konečně věděli, kolik je hodin, i když neměli 

dost peněz na hodiny vlastní. V témže století 

významný holandský přírodovědec Christiaan 

Huygens poprvé použil vteřinovou ručičku. 

Stejně jako oblečení nebo architektura i hodinky z 

různých dob a různých míst podléhaly módě. 

Poháněly se natahovacími mechanismy, ale i 

elektrickým proudem či atomovým pohonem. 

Měření času atomovými hodinami se dnes 



existují led hodinky s desítkami světélkujících tlačítek, ze

odečítat snad jen jejich majitel. Materiály samozřejmě mnohdy vydrží všechno. 

Mohou i 100 metrů pod vodu. Safírové sklo je chrání proti tlaku a poškrábání, 

ukazují už i fáze měsíce a spoustu dalších údajů. Nejzajímavější funkcí je 

sledování srdečního rytmu, například při sportu.

A dnes? Hodinky seženete od pár 

desítek korun do několika milionů. 

Jsou součástí módy a našeho stylu, 

ale také je do nich možno uložit své 

peníze. Řada unikátních hodinek 

totiž na své hodnotě neztrácí, ba 

naopak. Můžete do nich uložit 

opravdu velký obnos p

Nejdražší hodinky na světě

pořídit za neuvěřitelných 25 000000 

dolarů. Proč? Jsou totiž vyrobeny z 

15karátového růžového diamantu, 

12karátového modrého diamantu a 11karátového bílého diamantu. Také 

považuje za nejpřesnější.  

První náramkové hodinky sestrojil údajně v 

roce 1800 pařížský hodinář a zlatník Marie 

Etienne Nitot. Byly ale velice křehké a třeba

jen rychlý pohyb je dokázal zničit. Vývoj šel 

dál a o 75 let později byly na světě hodinky, 

které se natahovaly jen pohybem ruky toho, 

kdo je nosil. S touto převratnou novinkou 

přišel vídeňský hodinář De Lohr. 

Ve 20. století se kapesní měřiče času ještě 

zdokonalovaly. Byly přesnější, odolnější 

proti nárazu a dokonce už i proti vodě či 

prachu. V 50. letech minulého století už 

vznikly hodinky na baterii, pak první 

digitálky, pak digitálky s kalkulačkou a jiné 

vychytané mašinky. Dnes umí hodinky 

předpovídat počasí, vejdou se i do prstýnku, 

existují led hodinky s desítkami světélkujících tlačítek, ze kterých dokáže čas 

odečítat snad jen jejich majitel. Materiály samozřejmě mnohdy vydrží všechno. 

Mohou i 100 metrů pod vodu. Safírové sklo je chrání proti tlaku a poškrábání, 

ukazují už i fáze měsíce a spoustu dalších údajů. Nejzajímavější funkcí je 

vání srdečního rytmu, například při sportu.  

A dnes? Hodinky seženete od pár 

desítek korun do několika milionů. 

sou součástí módy a našeho stylu, 

ale také je do nich možno uložit své 

peníze. Řada unikátních hodinek 

totiž na své hodnotě neztrácí, ba 

. Můžete do nich uložit 

opravdu velký obnos peněz, 

Nejdražší hodinky na světě můžeme 

pořídit za neuvěřitelných 25 000000 

dolarů. Proč? Jsou totiž vyrobeny z 

15karátového růžového diamantu, 

12karátového modrého diamantu a 11karátového bílého diamantu. Také 

První náramkové hodinky sestrojil údajně v 

roce 1800 pařížský hodinář a zlatník Marie 

Byly ale velice křehké a třeba 

jen rychlý pohyb je dokázal zničit. Vývoj šel 

dál a o 75 let později byly na světě hodinky, 

teré se natahovaly jen pohybem ruky toho, 

kdo je nosil. S touto převratnou novinkou 

přišel vídeňský hodinář De Lohr.  

Ve 20. století se kapesní měřiče času ještě 

zdokonalovaly. Byly přesnější, odolnější 

proti nárazu a dokonce už i proti vodě či 

50. letech minulého století už 

vznikly hodinky na baterii, pak první 

digitálky, pak digitálky s kalkulačkou a jiné 

vychytané mašinky. Dnes umí hodinky 

předpovídat počasí, vejdou se i do prstýnku, 

kterých dokáže čas 

odečítat snad jen jejich majitel. Materiály samozřejmě mnohdy vydrží všechno. 

Mohou i 100 metrů pod vodu. Safírové sklo je chrání proti tlaku a poškrábání, 

ukazují už i fáze měsíce a spoustu dalších údajů. Nejzajímavější funkcí je 

12karátového modrého diamantu a 11karátového bílého diamantu. Také 



jachtařské hodinky je ve společnosti vítaná možnost, jak se rychle o svém 

protějšku něco dozvědět a zapříst hovor. I v tomhle se nakonec hodinky 

mechanické s mobilními telefony potkávají: stávají se předmětem lidské 

komunikace. A tím se vlastně, byť v menším, vracejí ke svým počátkům, kdy se 

lidé scházeli u gnómonů nejenom proto, aby se podívali, jaký je právě čas

Zdroje:   TOP 10 Nejdražší hodinky na světě 

svete/> [cit. 2013-03-10]. 

Chronomag [online]. Dostupné z <http://www.chronomag.cz> 

 

nesmíme zapomenout na 163karátový 

diamant, kolem něj jsou další dva bílé a 

růžové. Když karáty sečteme, vyjde nám číslo 

201. Podle toho se také hodinky jmenují 

201 carat chopard. O přesnosti to už dávno 

není.  Přesnost je, jak se říká, dostatečná. Jde 

o krásu, estetičnost, osobní preference. 

Hodinky už neukazují jen čas, ale i záliby 

svého nositele, protože se vyrábí pro 

nejrůznější příležitosti a s přihlédnutím k 

nejrůznějším tradicím. Jachtaři už dávno 

nepotřebují speciální jachtařské mechanické 

hodinky, vystačili by si s GPS, jenže mít 

jachtařské hodinky je ve společnosti vítaná možnost, jak se rychle o svém 

protějšku něco dozvědět a zapříst hovor. I v tomhle se nakonec hodinky 

mechanické s mobilními telefony potkávají: stávají se předmětem lidské 

nikace. A tím se vlastně, byť v menším, vracejí ke svým počátkům, kdy se 

lidé scházeli u gnómonů nejenom proto, aby se podívali, jaký je právě čas

TOP 10 Nejdražší hodinky na světě [online]. Dostupné z <http://www.top10list.cz/top-10-nejdrazsi

http://www.chronomag.cz> [cit. 2013-03-10]. 

nesmíme zapomenout na 163karátový 

diamant, kolem něj jsou další dva bílé a 

růžové. Když karáty sečteme, vyjde nám číslo 

201. Podle toho se také hodinky jmenují - 

O přesnosti to už dávno 

Přesnost je, jak se říká, dostatečná. Jde 

krásu, estetičnost, osobní preference. 

Hodinky už neukazují jen čas, ale i záliby 

svého nositele, protože se vyrábí pro 

nejrůznější příležitosti a s přihlédnutím k 

nejrůznějším tradicím. Jachtaři už dávno 

nepotřebují speciální jachtařské mechanické 

y, vystačili by si s GPS, jenže mít 

jachtařské hodinky je ve společnosti vítaná možnost, jak se rychle o svém 

protějšku něco dozvědět a zapříst hovor. I v tomhle se nakonec hodinky 

mechanické s mobilními telefony potkávají: stávají se předmětem lidské 

nikace. A tím se vlastně, byť v menším, vracejí ke svým počátkům, kdy se 

lidé scházeli u gnómonů nejenom proto, aby se podívali, jaký je právě čas…            

S. Petruláková 
nejdrazsi-hodinky-na-



Životy známých osobností 

Dagmar Havlová oslavila své 

*22. března 1953 v Brně 

Mgr. Dagmar Havlová, 

rozená Veškrnová je česká 

herečka. V roce 1997 se 

stala manželkou tehdejšího 

českého prezidenta Václava 

Havla a první dámou České 

republiky.  

Dagmar Havlová vyrůstala 

rodině hudebního skladatele 

Karla Veškrny a jeho ženy 

Markéty.  

V roce 1971 ukončila maturitou studia na státní konzervatoři v

vystudovala Janáčkovu akademii

titul magistr. V Brně účinkovala v Divadle na

kde se stala členkou divadla Jiřího Wolkera a účinkovala také v Semaforu. Od 

roku 1979 vystupovala v Divadle na Vinohradech. Po sňatku s

Václavem Havlem své působení v divadle přerušila. 

Životy známých osobností  

oslavila své šedesátiny 

mar Havlová, 

je česká 

herečka. V roce 1997 se 

stala manželkou tehdejšího 

českého prezidenta Václava 

Havla a první dámou České 

Dagmar Havlová vyrůstala v 

rodině hudebního skladatele 

Karla Veškrny a jeho ženy 

1971 ukončila maturitou studia na státní konzervatoři v

Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU), kde získala 

činkovala v Divadle na provázku a poté přešla do Prahy, 

členkou divadla Jiřího Wolkera a účinkovala také v Semaforu. Od 

roku 1979 vystupovala v Divadle na Vinohradech. Po sňatku s

Václavem Havlem své působení v divadle přerušila. Na divadelní prkna se v

až v roce 2005

úspěchem zazářila

Israele Horovitze „Chvíle 

pravdy“. V současné době

stálou členkou Divadla na 

Vinohradech.

Jednu z

filmových rolí ztvárnila v

celovečerní vesel

Herze Holky z porcelánu

Celkem natočila více než 50 

filmů a 250 televizních 

1971 ukončila maturitou studia na státní konzervatoři v Brně a 

múzických umění v Brně (JAMU), kde získala 

provázku a poté přešla do Prahy, 

členkou divadla Jiřího Wolkera a účinkovala také v Semaforu. Od 

roku 1979 vystupovala v Divadle na Vinohradech. Po sňatku s prezidentem 

Na divadelní prkna se vrátila 

roce 2005, kdy s velkým 

zazářila ve hře 

Israele Horovitze „Chvíle  

současné době je 

stálou členkou Divadla na 

Vinohradech. 

Jednu z nejznámějších 

filmových rolí ztvárnila v 

celovečerní veselohře Juraje 

Holky z porcelánu. 

elkem natočila více než 50 

filmů a 250 televizních 



inscenací. Posledním celovečerní

Václava Havla Odcházení (2011). V roce 2013 

legendárního seriálu Sanitka, ve kterém ztvárnila jednu z 

Za Václava Havla se provdala 4. ledna 1997 na žižkovské radnici,

smrti jeho předchozí choti Olgy. Spolu se svým manželem založili Nadaci 

Dagmar a Václava Havlových 

oblastech, v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.

uspořádala sedm nadačních

téměř 5 milionů Kč, které

povodněmi postižených oblastech Moravy.

V rámci nadace se podílela mimo jiné na organizaci prevence rakoviny tlustého 

střeva, jehož výsledkem je bezplatné preventivní vyšetření pro všechny občany 

České republiky nad 50 let věku. V den narozenin manžela, Václava Havla, 

zavedla tradiční předávání Ceny Nad

zahraničním osobnostem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z prvního manželství má Dagmar Havlová dceru Ninu

 

Zdroje:    

Dagmar Havlová [online]. Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Havlov%C3%A1

KORZO.iDNES [online]. [cit. 2013-03-10]. 

veskrnova-porodila-holcicku-jmenuje-se

VOTAVOVÁ, Marie. [online]. [cit. 2013-03

pameti.html>. 

 

celovečerním filmem, ve kterém si zahrála

Václava Havla Odcházení (2011). V roce 2013 ji uvidíme v 

legendárního seriálu Sanitka, ve kterém ztvárnila jednu z hlavních postav.

Za Václava Havla se provdala 4. ledna 1997 na žižkovské radnici,

smrti jeho předchozí choti Olgy. Spolu se svým manželem založili Nadaci 

Dagmar a Václava Havlových s názvem VIZE 97. Nadace působí ve čtyřech 

ti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.

uspořádala sedm nadačních představení Královny Kristiny, ze kterých vytěžila 

téměř 5 milionů Kč, které věnovala na výstavbu domova pro 

povodněmi postižených oblastech Moravy. 

nadace se podílela mimo jiné na organizaci prevence rakoviny tlustého 

střeva, jehož výsledkem je bezplatné preventivní vyšetření pro všechny občany 

České republiky nad 50 let věku. V den narozenin manžela, Václava Havla, 

zavedla tradiční předávání Ceny Nadace VIZE 97 významným domácím i 

zahraničním osobnostem.  

Z prvního manželství má Dagmar Havlová dceru Ninu (* 1976). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Havlov%C3%A1> [cit. 2013

. Dostupné z <http://revue.idnes.cz/dagmar-havlova-je-babicka

se-stella-gl8-/lidicky.aspx?c=A110404_141159_lidicky_nh>. 

03-10]. Dostupné z <http://www.novinky.cz/kultura/203913

si zahrála, je komedie 

ji uvidíme v pokračování 

hlavních postav. 
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Pranostiky 

Duben 

  Dubnový sníh trávu rodí. 
  Mokrý duben přislibuje hojnou sklizeň
  Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
  Na svatého Marka brambor plná řádka.
  Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
  Březen - za kamna vlezem, duben 
 

Květen 

  Mokrý máj, v stodole ráj. 
  Deštivý květen, žíznivý říjen. 
  Když máj vláhy nedá, červen se předá. 
  V máji hřímoty nadělají trampoty
  Svatá Žofie políčka deštěm zalij
  Večerní rosy v máji hodně sena dají.
  Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 
 

Červen 

  Červen studený, sedlák krčí rameny
  Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
  V červnu deštivo a chladno, způsobí rok neúrodný snadno. 
  Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
  Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 
  Červnové večerní hřmění 

Dubnový sníh trávu rodí.  
Mokrý duben přislibuje hojnou sklizeň. 

dubnu zvěstují dobré léto. 
Na svatého Marka brambor plná řádka. 

hadi a štíři. 
za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.  

stodole ráj.  
Deštivý květen, žíznivý říjen.  
Když máj vláhy nedá, červen se předá.  

máji hřímoty nadělají trampoty 
Svatá Žofie políčka deštěm zalije.  

máji hodně sena dají. 
li májové hřiby červivé, bude suché léto.  

Červen studený, sedlák krčí rameny. 
červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

červnu deštivo a chladno, způsobí rok neúrodný snadno.  
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.  
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.  

 
 
 

 

 

Zdroj: Pranostiky

<http://pranostiky.wz.cz/php/index.php

červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 

Pranostiky [online]. Dostupné z  

http://pranostiky.wz.cz/php/index.php> [cit. 

2013-03-07]. 



Horoskop 

Milí čtenáři, 

právě jste nalistovali až na stránku, 

kde Vás v každém vydání čeká 

nová rubrika a to horoskop. 

rubrika se bude věnovat 

zajímavostem o každém znamení a 

taky se v ní dozvíme, co nás čeká.

V nadcházejících měsících nám budou vládnout Berani, Býci, Blíženci a Raci, a 

proto si řekneme něco základního ke každému z

v tom někteří i najdete. 

A co nás tedy čeká? Tak čtěte a uvidíte

BERAN (21. 3. – 20.4.)  

Charakteristika: Lidé narození v tomto 

znamení jsou odvážní a ve většině situací 

života rozhodní. Berani jsou lidí 

přátelští a veselí.  Tito lidé nesnesou, aby je 

někdo řídil nebo jim dokonce poroučel a svou 

svobodu a nezávislost si získají za každou cenu. 

Je pro ně typické otevřené a 

ve styku s lidmi dovedou být diplomatičtí a 

taktní. Ke společenskému úspěchu jim pomáhá 

i jejich smysl pro humor. Jejich 

netrpělivost je jejich kamenem úrazu.

Slavné osobnosti ve znamení berana: 

Hitler, Vlasta Burian, Albert Einstein, Dagmar Havlová.

Předpověď:  První polovina roku posílí vaši zdv

Nesmíte se ale obětovat až příliš, vedlo by to k

informací, mezi nimiž objevíte i pozitivní zprávu, na kterou jste již dlouho čekali. 

V dubnu budete uvolnění a tento čas si hezky vychutnáte. Od 

právě jste nalistovali až na stránku, 

každém vydání čeká 

horoskop. Tato 

se bude věnovat 

ém znamení a 

e, co nás čeká. 

V nadcházejících měsících nám budou vládnout Berani, Býci, Blíženci a Raci, a 

proto si řekneme něco základního ke každému z těchto znamení a snad se 

A co nás tedy čeká? Tak čtěte a uvidíte. 

 

Lidé narození v tomto 

a ve většině situací 

. Berani jsou lidí kamarádští, 

Tito lidé nesnesou, aby je 

někdo řídil nebo jim dokonce poroučel a svou 

a nezávislost si získají za každou cenu. 

Je pro ně typické otevřené a upřímné jednání a 

ve styku s lidmi dovedou být diplomatičtí a 

taktní. Ke společenskému úspěchu jim pomáhá 

i jejich smysl pro humor. Jejich občasná 

je jejich kamenem úrazu. 

Slavné osobnosti ve znamení berana: Lucie Bílá, Jan Ámos Komenský, Adolf 

Hitler, Vlasta Burian, Albert Einstein, Dagmar Havlová.  

polovina roku posílí vaši zdvořilost, otevřenost a obětavost. 

Nesmíte se ale obětovat až příliš, vedlo by to k vaší škodě. Zavalí vás mnoho 

informací, mezi nimiž objevíte i pozitivní zprávu, na kterou jste již dlouho čekali. 

dubnu budete uvolnění a tento čas si hezky vychutnáte. Od léta si ale začněte 

V nadcházejících měsících nám budou vládnout Berani, Býci, Blíženci a Raci, a 

těchto znamení a snad se 

Lucie Bílá, Jan Ámos Komenský, Adolf 

ořilost, otevřenost a obětavost. 

vaší škodě. Zavalí vás mnoho 

informací, mezi nimiž objevíte i pozitivní zprávu, na kterou jste již dlouho čekali. 

léta si ale začněte 



dávat pozor, mohly by vás pohltit emoce. Naučte se je ovládat, mohli byste 

nabourat mnohé vztahy. 

BÝK (21. 4. – 21.5.)  

Charakteristika: Znamení Býka dává lidem, 

kteří se v něm narodili klidnou trpělivou 

povahu. Lidé narození ve znamení Býka jsou 

velmi konzervativní, což se projevuje už tím, 

jak dbají na formy chování, na oblečení i na 

styl bydlení. Spočívá to i v tom, že tito lidé ke 

svému štěstí potřebují pocit jistoty. V práci 

jsou tito lidé velmi přesní a spolehliví. Protože 

jsou Býci narození pod vládou Venuše, mají 

nesmírně vyvinutý smysl pro umění. 

Slavné osobnosti ve znamení býka: Marie Terezie, Alžběta II., Jiřina Bohdalová, 

William Shakespeare, Karel IV., Petr Hapka, Jaroslav Hašek. 

Předpověď: V novém roce budete schopni dosáhnout všeho, co si zamanete, i 

když se vaše záměry mohou zdát nemožné. Díky vaší tvrdohlavost a odhodlání 

dovádět věci do zdárného konce, budete náležitě oceněni. Hvězdy vaše 

počínání podpoří a budou stát ve všem při vás. Neptun vám dá přičichnout 

k idealismu, fantazii a dovolí vám trochu snít. Začnete se zabývat duchovními 

otázkami a díky tomu se můžete dopracovat k hlubokému poznání. 

BLÍŽENEC (22. 5. – 21. 6.)  

Charakteristika: Lidé narození ve znamení 

Blíženců jsou mnohostranně nadaní a své 

schopnosti umí využít jak v teorii, tak v praxi. 

Jsou to velmi inteligentní a bystří lidé. Jsou to 

společenští lidé a reprezentativní osobnosti, 

které svým vrozeným šarmem a elánem 

dovedou ostatní nadchnout a ovlivnit. Jsou to 

rození demokraté, s věčně mladým intelektem. 

Pro tyto lidi je typický tvůrčí neklid a jejich 



mnohostrannost jim bývá často na překážku při volbě povolání a tak jim trvá 

déle než jiným, rozhodování o budoucí profesi. 

Slavné osobnosti ve znamení blížence: Edvard Beneš, Jiří Voskovec, Libuše 

Šafránková, Helena Růžičková, František Palacký, Alexandr Sergejevič Puškin, 

John F. Kennedy, Marilyn Monroeová. 

Předpověď: Uran tento rok zvýší vaší touhu po změnách. Může se ale stát, že 

něco přeceníte. Mars vás ale nenechá ve štychu a do cesty vám bude přihrávat 

příležitosti k vyřešení případného problému. Budete mít velké ambice a 

dostanete mnoho možností, díky nimž se budete moci posunout o něco blíže 

k vašim cílům. Důležitý pro vás bude optimismus, ale dávejte si pozor, abyste 

neztratili smysl pro realitu. 

RAK (22. 6. – 22. 7.)  

Charakteristika: Znamení Raka je ovládáno 

Měsícem, který dává lidem narozeným v 

tomto znamení, zvláštní, výrazně citové 

založení, a tím i značnou zdrženlivost až 

nesmělost. Tito lidé milují svůj domov, rodiče i vlastní rodinu, ale bývají vláčeni 

svými romantickými sny a proměnlivostí svých nálad. Jsou to lidé nevýbojní a 

plaší, ale jsou i velmi inteligentní a dost chytří, aby uměli nasbírané zkušenosti 

dobře zhodnotit. Častěji než zlost, mají na repertoáru nářky nebo lítost a spíš 

než násilí, předvedou milou bezradnost. 

Slavné osobnosti ve znamení blížence: Franz Kafka, Jan Neruda, Ota Pavel, 

Karel Gott, Jiří Grossmann, Olga Havlová.  

Předpověď: Rok 2013 vás překvapí obrovskou expanzí. Některým jedincům to 

bude po chuti, jiní budou mít pocit, že je toho na ně až moc. Neměli byste ale 

propadat pesimismu. V první polovině roku budete ovládáni emocemi, vyhněte 

se proto unáhleným rozhodnutím. V červenci přestanete být ukvapení, Mars se 

vás bude snažit stáhnout k nečinnosti. V těchto okamžicích vás ale mohou 

překvapit velice zajímavé nápady. 

A. Špalková 

Zdroj: Horoskop na rok 2013 [online]. Dostupné z  <http://www.zverokruh.cz/horoskopy-na-rok-2013.aspx> [cit. 2013-03-07]. 



Informace na závěr   

Studijní cesta do domovů pro seniory ve Švýcarsku 

V rámci projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci jsme 

vyjeli na studijní cestu do Domova pro seniory v Arlsheim a v Ormalingen ve 

Švýcarsku.  

Cílem studijní cesty byla vzájemná výměna zkušeností, transfer know-how a 

získávání nových poznatků na poli práce se seniory v pobytových zařízeních.  

Domov pro seniory v Ormalingen a v Arlsheim ve Švýcarsku se snaží o to, aby 

poskytoval kvalitní péči o seniory v adekvátním rozsahu a v odpovídajícím 

prostředí. Domov pro seniory v Bílovci směřuje ke stejnému cíli. Způsoby a 

hlavně možnosti, jak společného cíle dosáhnou, jsou však rozdílné.  

Domovy pro seniory v Ormalingen a v Arlsheim mají k dispozici technické 

vybavení, dostatek personálu a dobrovolníků a v neposlední řadě velké 

prostory poskytující dostatek soukromí klientům. Domov pro seniory v Bílovci v 

současnosti bojuje s nedostatkem financí na modernizaci vybavení, zavádění 

nových metod sociální práce a rozšíření celé budovy o prostory umožňující 

klientům se realizovat a mít dostatek soukromí.  

Program švýcarsko-české spolupráce je primárně zaměřen na snižování 

hospodářských a sociálních rozdílů mezi zeměmi rozšířené Evropské unie. 



Poskytnutím finančních 

prostředků z tohoto programu 

by se měl Domov pro seniory 

v Bílovci výrazně přiblížit kvalitě, 

způsobům a možnostem 

poskytování péče o potřebné 

seniory v pobytových službách 

v Ormalingen a Arlsheim ve 

Švýcarsku.  

Ze studijní cesty si odnášíme velmi mnoho informací ale také podnětů, jak ještě 

více zkvalitnit samotnou péči o seniory. Věříme, že se nám získané poznatky 

z domovů pro seniory ve Švýcarsku podaří co nejlépe využít v péči o seniory 

také v našem Domově v Bílovci.  

Rok 2012 nazvali klienti Domova pro seniory v Bílovci „ROKEM NADĚJE“. Jistě i 

my všichni doufáme, že se nám získané finanční prostředky podaří využít 

maximálně efektivně ve prospěch zkvalitňování služeb pro seniory v městě 

Bílovci.    



Vzpomínáme 
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