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Milí čtenáři,  

je tady opět jaro a my se 

teplých slunečních paprsků

Se začátkem března jsme se zapojili do projektu „Jedeme 

v tom společně“, o kterém se v

Dva roky pobytu v náhradních prostorách DPS uběhly rychle a 

nás čeká v dubnu 2017 tolik očekávané 

prostor Domova pro seniory na Opav

prostor se všichni jistě těšíme, i když zorientovat se ve větších 

prostorech jistě nebude jednoduché, ale věříme, že 

společným úsilím zvládneme.

Přejeme Vám krásné jaro!
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je tady opět jaro a my se můžeme těšit z rozkvétající přírody

teplých slunečních paprsků.  

března jsme se zapojili do projektu „Jedeme 

tom společně“, o kterém se v tomto vydání Střípků dočtete.

náhradních prostorách DPS uběhly rychle a 

dubnu 2017 tolik očekávané stěhování zpět do 

va pro seniory na Opavské ulici. 

prostor se všichni jistě těšíme, i když zorientovat se ve větších 

prostorech jistě nebude jednoduché, ale věříme, že 

společným úsilím zvládneme. 

Přejeme Vám krásné jaro! 

Vaše redakce

rozkvétající přírody a 

března jsme se zapojili do projektu „Jedeme 

tomto vydání Střípků dočtete. 

náhradních prostorách DPS uběhly rychle a 

stěhování zpět do 

. Do nových 

prostor se všichni jistě těšíme, i když zorientovat se ve větších 

prostorech jistě nebude jednoduché, ale věříme, že vše 

Vaše redakce 
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Jarní oslavenci
 

Štěpán Markuliak 3. duben 1954
 

 

 

                         Květka Krčmářová 

 

 
 

Veronika Slobodová 
 

 

 

                          Bohuš Fryčka 

 

 
 

Pavel Kovařík 16. květen 1939
 

 

 

                              Štěpánka Chalupová 
letVše nejlepší! 
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oslavenci 

3. duben 1954 – 63 let 

Květka Krčmářová 14. duben 1930 –

Veronika Slobodová 20. duben 1928 – 89 let 

Bohuš Fryčka 10. květen 1946 – 71 let

16. květen 1939 – 78 let 

Štěpánka Chalupová 25. květen 1927

                                                  Vše nejlepší!

– 87 let 

71 let 

25. květen 1927 – 90 

Vše nejlepší! 



 

Noví mezi námi
 

Bohuš Fryčka 

Pan Fryčka rozšířil řady našich klientů dne 21. února 2017. Do té doby bydlel 

s manželkou v rodinném domě v

mezi jeho záliby patřilo rybaření a práce na zahradě. 

 

Vítejte mezi námi
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Noví mezi námi 

Pan Fryčka rozšířil řady našich klientů dne 21. února 2017. Do té doby bydlel 

domě v Bílovci. Mají dva syny. Živil se jako nástrojář a 

patřilo rybaření a práce na zahradě.  

Vítejte mezi námi :-) 

Pan Fryčka rozšířil řady našich klientů dne 21. února 2017. Do té doby bydlel 

Živil se jako nástrojář a 

 



 

Podzim života 2017
 „Podzim života 2017“ je název kalendáře, který 

všech, které pan Martin Holain zachytil svým fotoap

domova. Kalendář dostali jako vánoční dárek všichni klienti i zaměstnanci 

domova, aby se při pohledu na úvodní fotografii a v

jednotlivých měsících potěšili

ztvárněnou. 

Možná jste si mnozí z vás, když jste přišli na návštěvu za svými drahými, všimli 

na vstupních dveřích v 1. po

stimulace“. Z tohoto prostředí čerpal 

kdy si vybíral za své modelky naše klientky a klienty a za své spolupracovnice 

naše zlaté sestřičky. Proto je každý obrázek plný lásky a vzájemné úcty. Stejně 

krásné jsou obrázky, kdy se věkově starší muzikanti i muzikantky s

chopily svých nástrojů, aby 

cítíme, s láskou ke kraji, kde žijeme. 

Jsme moc rádi, že i pan fotograf se vcítil do našich myšlenek a přání. Vždyť i 

jeho konečný výsledek jsme přijali od prvého uchopení do našich rukou za zcela 

náš.  

Za kolektiv děkuje Květka 
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Podzim života 2017 
je název kalendáře, který obsahuje krátké i dlouhé životy 

všech, které pan Martin Holain zachytil svým fotoaparátem v prostředí našeho 

Kalendář dostali jako vánoční dárek všichni klienti i zaměstnanci 

při pohledu na úvodní fotografii a v průběhu roku i fotografie v 

měsících potěšili a zároveň si připomněli prostředí a práci 

vás, když jste přišli na návštěvu za svými drahými, všimli 

1. poschodí malé cedulky s nápisem „Pracoviště B

tohoto prostředí čerpal pan Martin Holain většinu svých námětů, 

i vybíral za své modelky naše klientky a klienty a za své spolupracovnice 

naše zlaté sestřičky. Proto je každý obrázek plný lásky a vzájemné úcty. Stejně 

krásné jsou obrázky, kdy se věkově starší muzikanti i muzikantky s

chopily svých nástrojů, aby námi zpívané písničky zněly opravdu tak, jak je 

láskou ke kraji, kde žijeme.  

Jsme moc rádi, že i pan fotograf se vcítil do našich myšlenek a přání. Vždyť i 

konečný výsledek jsme přijali od prvého uchopení do našich rukou za zcela 

 

obsahuje krátké i dlouhé životy 

prostředí našeho 

Kalendář dostali jako vánoční dárek všichni klienti i zaměstnanci 

průběhu roku i fotografie v 

prostředí a práci jimi 

vás, když jste přišli na návštěvu za svými drahými, všimli 

racoviště Bazální 

pan Martin Holain většinu svých námětů, 

i vybíral za své modelky naše klientky a klienty a za své spolupracovnice 

naše zlaté sestřičky. Proto je každý obrázek plný lásky a vzájemné úcty. Stejně 

krásné jsou obrázky, kdy se věkově starší muzikanti i muzikantky s vervou 

námi zpívané písničky zněly opravdu tak, jak je 

Jsme moc rádi, že i pan fotograf se vcítil do našich myšlenek a přání. Vždyť i 

konečný výsledek jsme přijali od prvého uchopení do našich rukou za zcela 



 

Co jsme prožili…

Lednové aktivizace

23. 1. 2017 - Arteterapie –

Prostory největší místnosti 

nás pozvala na aktivitu, kdy 

z arteterapie. Nachystala 

měla připraven papír, št

Vodovými barvami jsme na papír udělaly stříkance různých barev, podle 

Po otevření stlačeného papíru jsme 

v různobarevných obrazcích 

bylo, že si každý z nás našel svůj obrázek, a že js

pro nás neznámou, všichni zapojili. 

byly zveřejněny na naší chodbě

s takovým zájmem, že se hned příští týden opakovala. 

13. 1. 2017- Muzikoterapie

Přesto že se muzikoterapie

jsme se snažily svým zpěvem a sestřička Regi
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Co jsme prožili… 

Lednové aktivizace 

– Obrazy ze skvrn 

rostory největší místnosti se zaplnily do posledního místa. Naše nová sestřička 

kdy bychom si podle jejího návodu vyzkoušely 

Nachystala pro nás zcela neznámou práci. Pro každou z

měla připraven papír, štětec, vodové barvy a k tomu návod k

Vodovými barvami jsme na papír udělaly stříkance různých barev, podle 

vlastního uvážení. 

Takto js

pokračovaly

jsme postupně 

dosáhly pokrytí 

celého papíru 

různobarevnými, 

pro nás ne příliš 

vábnými, obrazci. 

Zaplněné papíry 

jsme složili

polovinu a tlakem 

pořádně stlačili

stlačeného papíru jsme pustili uzdu naší

revných obrazcích poznávaly nám blízké nebo známé výjevy

nás našel svůj obrázek, a že jsme se i přesto, že šlo o činnost 

pro nás neznámou, všichni zapojili.  Dokonce jsme souhlasily, aby naše výrobky 

byly zveřejněny na naší chodbě na viditelném místě. Aktivita se setkala 

takovým zájmem, že se hned příští týden opakovala.  

Muzikoterapie s Reginou  

Přesto že se muzikoterapie zúčastnilo v důsledku nemoci menší počet osob, tak 

snažily svým zpěvem a sestřička Regina doprovodem na kytaru, 

zaplnily do posledního místa. Naše nová sestřička 

dle jejího návodu vyzkoušely techniku 

pro nás zcela neznámou práci. Pro každou z klientek 

tomu návod k naší práci. 

Vodovými barvami jsme na papír udělaly stříkance různých barev, podle 

vlastního uvážení. 

Takto jsme 

pokračovaly, až 

jsme postupně 

dosáhly pokrytí 

celého papíru 

různobarevnými, 

pro nás ne příliš 

vábnými, obrazci. 

Zaplněné papíry 

jsme složili na 

polovinu a tlakem 

pořádně stlačili. 

pustili uzdu naší fantazii a 

poznávaly nám blízké nebo známé výjevy. Milé 

se i přesto, že šlo o činnost 

ouhlasily, aby naše výrobky 

Aktivita se setkala 

ůsledku nemoci menší počet osob, tak 

na doprovodem na kytaru, potěšit 



 

nejen sami sebe, ale i okolí

známé písničky z našeho zpěvníku, který jsme si společně vytvořily. Všechny nás 

obohatil pocit ze smysluplně naplněné hodiny.

16. a 25. 1. 2017 – Cvičení s

Na cvičení nás přišlo celkem deset a všichni jsme se těšili 

rukou, které přecházelo postupně na proc

cvičení nohou. To všechno 

Dostatečně rozcvičeni jsme si 

Beskyde“. A po závěrečném rozcvičení jsme se 

20. 1. 2017 – Bingo s Eliškou

Hra s názvem BINGO -  pro většinu z

v místnosti byl pro každého z

vedlejším stole bylo v 

označených různými číslicemi. S

otáčením bubnu vyvolala tlak, 

vypadla z osudí ven. Po ohlášení vytočeného čísla bylo úkolem všech hrajících 

přítomných zjistit, zda je stejné číslo uvedené i na 
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nejen sami sebe, ale i okolí. Zazpívaly jsme si za doprovodu hudebních nástrojů 

našeho zpěvníku, který jsme si společně vytvořily. Všechny nás 

obohatil pocit ze smysluplně naplněné hodiny.    

Cvičení s Alenou 

Na cvičení nás přišlo celkem deset a všichni jsme se těšili na vstupní rozcvičení 

rukou, které přecházelo postupně na procvičení hrudní i bederní páteře a 

všechno bylo doplněno jemnou hudbou lahodící našim uším. 

statečně rozcvičeni jsme si zazpívali námi oblíbené písně zejména 

Beskyde“. A po závěrečném rozcvičení jsme se příjemně unaveni rozloučili.

Eliškou 

pro většinu z nás jedna velká neznámá. Na každém stol

pro každého z nás připraven tiket s několika řadami číslic

 malém viditelném obalu množství bílých kuliček 

označených různými číslicemi. S celým zařízením pracovala sestřička, která 

otáčením bubnu vyvolala tlak, aby po určité době vždy jedna bílá kulička 

osudí ven. Po ohlášení vytočeného čísla bylo úkolem všech hrajících 

přítomných zjistit, zda je stejné číslo uvedené i na jejich tiketu

Zazpívaly jsme si za doprovodu hudebních nástrojů 

našeho zpěvníku, který jsme si společně vytvořily. Všechny nás 

 

na vstupní rozcvičení 

vičení hrudní i bederní páteře a 

doplněno jemnou hudbou lahodící našim uším. 

zejména „Beskyde, 

unaveni rozloučili. 

jedna velká neznámá. Na každém stole 

několika řadami číslic. Na 

malém viditelném obalu množství bílých kuliček 

celým zařízením pracovala sestřička, která 

aby po určité době vždy jedna bílá kulička 

osudí ven. Po ohlášení vytočeného čísla bylo úkolem všech hrajících 

jejich tiketu na stole a 



 

provést jeho zaškrtnutí. Pokud dojde k

ohlásí přítomným „bingo“, hra je ukončena a začíná znovu. Musím 

s překvapením říci, že hráči velmi brzy pochopili hru a s

pokračovali. I rychlost, s jakou oznamovali shodné číslo na svých tiketech

předpoklad, že se rádi do hry zapojí i v

hráčky, které se zapojily do hry poprvé.

27. 1. 2017 – Beseda o Spartakiádě

Vzhledem k omezenému 

provozu našeho zařízení, 

z důvodu chřipkové 

epidemie, zvolila 

sestřička Vlaďka místo 

původně plánovaného 

pečení besedu o 

Spartakiádě. Brzo jsme si 

vybavily ještě nám dobře 

známou píseň „Poupata“, 

kterou nám sestřička pustila, abychom si ji mohly připomenout a zazpívat. Ještě 

více jsme se zaradovaly, když nám sestřička slíbila, že se pro nás pokusí 

vykouzlit i nějakou vzpomínku na jedno z

se na celostátní Spartakiádu připravovalo 1690 cvičenců ve 29 skladbách. Už 

dnes se těšíme, že se sestřičce její záměr podaří a nám připraví úžasnou 

podívanou. 

Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/spartakiada

22. 1. 2017 – Čtení s Eliškou

Bylo to v neděli 22. ledna, kdy klientky využily nabídky sestřičky Elišky 

k poslechu slíbené knihy o Katu Mydláři, s

vzpomínce na Karla IV. I když jsme počítaly s

klientek nás stejně překvapila. S

část knihy o studiu a zároveň velké lásce, která ovlivnila kriticky další život 

nadějného studenta. Věřím, že 
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provést jeho zaškrtnutí. Pokud dojde k zaškrtnutí celé jedné řady čísel, hráč 

ohlásí přítomným „bingo“, hra je ukončena a začíná znovu. Musím 

překvapením říci, že hráči velmi brzy pochopili hru a s velkým zájmem 

jakou oznamovali shodné číslo na svých tiketech

do hry zapojí i v dalších hrách. Překvapily zejména 

hráčky, které se zapojily do hry poprvé. 

Beseda o Spartakiádě 

omezenému 

provozu našeho zařízení, 

důvodu chřipkové 

epidemie, zvolila 

sestřička Vlaďka místo 

ého 

pečení besedu o 

Brzo jsme si 

vybavily ještě nám dobře 

známou píseň „Poupata“, 

kterou nám sestřička pustila, abychom si ji mohly připomenout a zazpívat. Ještě 

více jsme se zaradovaly, když nám sestřička slíbila, že se pro nás pokusí 

it i nějakou vzpomínku na jedno z mohutných vystoupení. V

se na celostátní Spartakiádu připravovalo 1690 cvičenců ve 29 skladbách. Už 

dnes se těšíme, že se sestřičce její záměr podaří a nám připraví úžasnou 

dejiny.cz/clanek/spartakiada-1985/ 

Eliškou 

neděli 22. ledna, kdy klientky využily nabídky sestřičky Elišky 

poslechu slíbené knihy o Katu Mydláři, s nímž jsme se již trochu seznámily při 

Karla IV. I když jsme počítaly s velkou účastí klientek, účast 11 

klientek nás stejně překvapila. S velkou pozorností byla vyslechnuta celá první 

část knihy o studiu a zároveň velké lásce, která ovlivnila kriticky další život 

nadějného studenta. Věřím, že i další pokračování čtení bude stejně zajímavé.

dné řady čísel, hráč 

ohlásí přítomným „bingo“, hra je ukončena a začíná znovu. Musím 

velkým zájmem 

jakou oznamovali shodné číslo na svých tiketech, dává 

dalších hrách. Překvapily zejména 

kterou nám sestřička pustila, abychom si ji mohly připomenout a zazpívat. Ještě 

více jsme se zaradovaly, když nám sestřička slíbila, že se pro nás pokusí 

mohutných vystoupení. V roce 1955 

se na celostátní Spartakiádu připravovalo 1690 cvičenců ve 29 skladbách. Už 

dnes se těšíme, že se sestřičce její záměr podaří a nám připraví úžasnou 

neděli 22. ledna, kdy klientky využily nabídky sestřičky Elišky 

nímž jsme se již trochu seznámily při 

velkou účastí klientek, účast 11 

velkou pozorností byla vyslechnuta celá první 

část knihy o studiu a zároveň velké lásce, která ovlivnila kriticky další život 

i další pokračování čtení bude stejně zajímavé. 



 

30. 1. 2017 – Muzikoterapie s

I zde prokázaly klientky svou účastí lásku ke zpěvu, i když probíhající 

návštěv kvůli chřipkové epidemii

naše známé milované písničky vyměnily za vzpomínky na stejně milované 

trampské. K těm se nám přidaly i vzpomínky na kamarády, se kterými jsme je 

často a rádi zpívali – stále patří mezi naše oblíbené.

Únorové aktivizace

3. 2. 2017 – Výroba taštiček s

Hned počátkem února za námi přišla sestřička Barča, abychom v

vytvořily pěkně vypadající malou dárkovou taštičku. 

dle předlohy poskládaly na další úzké plátky tak opatrně

taštička, kterou však bylo možno libovolně v

nám také sestřička předvedla na 

6. 2. 2017 – Valentýnská srdíčka se Šárkou

Valentýnská srdíčka jsme vyráběli ve dvou dnech 

se šesti klientkami. Sestřička

čistý barevný papír, který klientky vystřihly podle 

šablony srdíčka. Z pomocných papírů odlišné 

barvy jsme nastříhaly nízké, do roliček skládané 

ozdobné proužky, které 

lepidlem na celou plochu vystřiž

10. února jsme pokračovaly ve výrobě

s dalšími klientkami, také s

8. 2. 2017 – Povídání o Valentýnu s

Sestřička Evička nás ve své besedě seznámila s

svátek Valentýnské lásky. Přečetla nám dvě legendy o Valentýnu, za což byly 

posluchačky velice vděčny. Poté jsme si společně povídaly o lásce a jiných 

svátcích lásky. Sestřičce Evičce děkují vděčné klientky

10 

Muzikoterapie s Reginou 

I zde prokázaly klientky svou účastí lásku ke zpěvu, i když probíhající 

návštěv kvůli chřipkové epidemii se v naší pohodě negativně odráž

ované písničky vyměnily za vzpomínky na stejně milované 

těm se nám přidaly i vzpomínky na kamarády, se kterými jsme je 

stále patří mezi naše oblíbené. 

Únorové aktivizace 

Výroba taštiček s Barčou 

Hned počátkem února za námi přišla sestřička Barča, abychom v

vytvořily pěkně vypadající malou dárkovou taštičku. Čistý barevný papír 

dle předlohy poskládaly na další úzké plátky tak opatrně, až vznikla úhledná 

lo možno libovolně v okrajových částech ozdobit, což 

nám také sestřička předvedla na již zhotovených taštičkách. 

Za spolupráci děkuje sestřička Barča B.

Valentýnská srdíčka se Šárkou 

Valentýnská srdíčka jsme vyráběli ve dvou dnech 

ientkami. Sestřička rozdala klientkám 

papír, který klientky vystřihly podle 

pomocných papírů odlišné 

nízké, do roliček skládané 

ozdobné proužky, které jsme pak nalepily 

lepidlem na celou plochu vystřiženého srdce. Dne 

jsme pokračovaly ve výrobě srdíček 

dalšími klientkami, také s úspěšným výsledkem.  

Povídání o Valentýnu s Evou V. 

Sestřička Evička nás ve své besedě seznámila s informací, kdy vznikl populární 

sky. Přečetla nám dvě legendy o Valentýnu, za což byly 

posluchačky velice vděčny. Poté jsme si společně povídaly o lásce a jiných 

Sestřičce Evičce děkují vděčné klientky. 

I zde prokázaly klientky svou účastí lásku ke zpěvu, i když probíhající zákaz 

naší pohodě negativně odráží. Dnes jsme 

ované písničky vyměnily za vzpomínky na stejně milované 

těm se nám přidaly i vzpomínky na kamarády, se kterými jsme je 

Zapsala Květka 

Hned počátkem února za námi přišla sestřička Barča, abychom v úzkém kroužku 

Čistý barevný papír jsme 

až vznikla úhledná 

okrajových částech ozdobit, což 

Za spolupráci děkuje sestřička Barča B. 

informací, kdy vznikl populární 

sky. Přečetla nám dvě legendy o Valentýnu, za což byly 

posluchačky velice vděčny. Poté jsme si společně povídaly o lásce a jiných 



 

8. 2. 2017 – Alternativní komunikace s

Sestřička přinesla pro své klienty ve dvou velkých sáčcích 

zahrad a hospodářství a u každého klienta zjišťovala jeho vědomosti 

o jednotlivých výrobcích. Ptala se na barvy, poznatky z

podrobnosti. Se slušnými znalostmi klientů 

13. 2. 2017 – Arteterapie s

Líbí se Vám vyzdobené okno? Sešly jsme se chtivé naučit se bez velké námahy 

vyzdobit krásně okno našeho pokoje. 

jsme dostaly velký, čistý papír, v

vyznačena a vystřižena boční okýnka a uprostřed byl 

prostor velkého čistého okna, kde jsme si vybraly 

předkreslenou kytici květin, která sloužila pro nás 

k barevnému vykreslení. Ve skutečně krátkém čase 

se v oknech objevily kytice tulipánů, růží a v

okenicích i pěkné záclonky. 

15. 2. 2017 Beseda o parfémech se Soňou

Když jsme po našem příchodu do náhradní místnosti obsadili všechna místa

upoutala naši pozornost židle naší

různorodě poskládány a zavázány různé balíčky, které vzbuzovaly pozornost 

sedících účastnic. „Co je to?“ ozývalo se mezi námi, brzy jsme však na tuto 

otázku dostaly odpověď. Byly to prázdné skleničky od různýc

paní Soňa dostala od svého milého v

stejně tak do jejich historie, se kterou nás vzápětí seznámila. Dozvěděly jsme 

se, že největší milovnicí parfémů byla Kleopatra 

Následovaly různé otázky na klientky o jejich lásce k

17. 2. 2017 – Čtenářský klub s

Místo pokračování románu Kat Mydlář byla pro dnešek změna. Poslechli jsme si 

několik staropražských pověstí. Pověsti se týkaly jednotlivých částí historie 

města Prahy. Jedna z nich se týkala také popravy 27 českých pánů i samotné 

osoby kata Mydláře. Moc se těšíme na pokračování obou románů.
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Alternativní komunikace s Barčou P. 

ro své klienty ve dvou velkých sáčcích skutečné suroviny

zahrad a hospodářství a u každého klienta zjišťovala jeho vědomosti 

jednotlivých výrobcích. Ptala se na barvy, poznatky z výroby doma a další 

podrobnosti. Se slušnými znalostmi klientů byla spokojena sestřička Barča.

Arteterapie s Ivou – jarní okno 

Líbí se Vám vyzdobené okno? Sešly jsme se chtivé naučit se bez velké námahy 

rásně okno našeho pokoje. Od sestřičky 

, čistý papír, v němž byla již 

boční okýnka a uprostřed byl 

prostor velkého čistého okna, kde jsme si vybraly 

předkreslenou kytici květin, která sloužila pro nás 

barevnému vykreslení. Ve skutečně krátkém čase 

oknech objevily kytice tulipánů, růží a v bočních 

cích i pěkné záclonky.  

Radost z úspěchu má sestřička Iva

Beseda o parfémech se Soňou 

Když jsme po našem příchodu do náhradní místnosti obsadili všechna místa

aši pozornost židle naší organizátorky, na které ve velkém balíku byly 

různorodě poskládány a zavázány různé balíčky, které vzbuzovaly pozornost 

sedících účastnic. „Co je to?“ ozývalo se mezi námi, brzy jsme však na tuto 

otázku dostaly odpověď. Byly to prázdné skleničky od různých parfémů, které 

paní Soňa dostala od svého milého v mládí, kdy se do parfémů zamilovala

stejně tak do jejich historie, se kterou nás vzápětí seznámila. Dozvěděly jsme 

se, že největší milovnicí parfémů byla Kleopatra – manželka Césara. 

otázky na klientky o jejich lásce k parfémům. 

Čtenářský klub s Evou V. 

Místo pokračování románu Kat Mydlář byla pro dnešek změna. Poslechli jsme si 

několik staropražských pověstí. Pověsti se týkaly jednotlivých částí historie 

nich se týkala také popravy 27 českých pánů i samotné 

osoby kata Mydláře. Moc se těšíme na pokračování obou románů.

skutečné suroviny ze 

zahrad a hospodářství a u každého klienta zjišťovala jeho vědomosti 

výroby doma a další 

spokojena sestřička Barča. 

Líbí se Vám vyzdobené okno? Sešly jsme se chtivé naučit se bez velké námahy 

úspěchu má sestřička Iva 

Když jsme po našem příchodu do náhradní místnosti obsadili všechna místa, 

organizátorky, na které ve velkém balíku byly 

různorodě poskládány a zavázány různé balíčky, které vzbuzovaly pozornost 

sedících účastnic. „Co je to?“ ozývalo se mezi námi, brzy jsme však na tuto 

h parfémů, které 

mládí, kdy se do parfémů zamilovala, a 

stejně tak do jejich historie, se kterou nás vzápětí seznámila. Dozvěděly jsme 

manželka Césara. 

parfémům.  

Místo pokračování románu Kat Mydlář byla pro dnešek změna. Poslechli jsme si 

několik staropražských pověstí. Pověsti se týkaly jednotlivých částí historie 

nich se týkala také popravy 27 českých pánů i samotné 

osoby kata Mydláře. Moc se těšíme na pokračování obou románů. 



 

20. 2. 2017 – Pečení 

jablečného štrúdlu 

Pro onemocnění 

původní organizátorky 

muselo dojít ke změně 

plánovaného programu. 

Pekly jsme jablečný 

štrúdl, který dobře 

dopadl, a moc jsme si na 

něm při svačině  

pochutnali. Díky všem 

náhradním kuchařkám za dobré dílo a pochutnání.

 
22. 3. 2017 Cvičení s Verčou
Cvičení probíhalo na židlích na chodbě. Střídavě upravené sezení dalo svým 
klientkám možnost dle ukázek cvičitelky procvičit postupně jednotlivé části těla 
v souladu s prostorem pro cvičení. Příjemná hudba doplňovala vhodně i snahu 
cvičitelky. Náš klient Pepík zahrál na foukací harmoniku a my klientky včetně 
sestřičky jsme se se svým zpěve
udělali něco pro své tělo jsme se rozloučili.

27. 2. 2017 – Orfovy nástroje s

Toto bylo poslední hudební odpoledne v

Přesto, že v místnosti byla ještě dvě prázdná mís

přebíraly od sestřičky přidělené orfovy nástroje, aby je mohly používat 

současně při zpěvu jednotlivých písní. S

zpívání písniček po písničce, až se podařilo skončit na poslední stránce 

zpěvníku. Ale tím jsme neskončily, bylo to další příjemné překvapení, když nám 

sestřička rozdala k dalšímu pokračování texty písní, které zněly i v

– naše trampské písničky i s

pustili. I když jsme teprve na začátk

dobrých výsledků. V to doufá i naše sestřička Regina.
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náhradním kuchařkám za dobré dílo a pochutnání. 

Verčou 
Cvičení probíhalo na židlích na chodbě. Střídavě upravené sezení dalo svým 

možnost dle ukázek cvičitelky procvičit postupně jednotlivé části těla 
prostorem pro cvičení. Příjemná hudba doplňovala vhodně i snahu 

cvičitelky. Náš klient Pepík zahrál na foukací harmoniku a my klientky včetně 
sestřičky jsme se se svým zpěvem přidaly. Spokojení s pocitem, že jsme opět 

jsme se rozloučili. 

Orfovy nástroje s Reginou 

Toto bylo poslední hudební odpoledne v měsíci únoru se sestřičkou Reginou. 

místnosti byla ještě dvě prázdná místa, zbývající klientky s

přebíraly od sestřičky přidělené orfovy nástroje, aby je mohly používat 

současně při zpěvu jednotlivých písní. S velkou chutí se klientky pustily do 

zpívání písniček po písničce, až se podařilo skončit na poslední stránce 

vníku. Ale tím jsme neskončily, bylo to další příjemné překvapení, když nám 

dalšímu pokračování texty písní, které zněly i v

naše trampské písničky i s památkou na posezení u ohňů. I do těch jsme se 

prve na začátku, ale máme velkou chuť a 

to doufá i naše sestřička Regina. 

Cvičení probíhalo na židlích na chodbě. Střídavě upravené sezení dalo svým 
možnost dle ukázek cvičitelky procvičit postupně jednotlivé části těla 

prostorem pro cvičení. Příjemná hudba doplňovala vhodně i snahu 
cvičitelky. Náš klient Pepík zahrál na foukací harmoniku a my klientky včetně 

pocitem, že jsme opět 

 

se sestřičkou Reginou. 

ta, zbývající klientky s chutí 

přebíraly od sestřičky přidělené orfovy nástroje, aby je mohly používat 

velkou chutí se klientky pustily do 

zpívání písniček po písničce, až se podařilo skončit na poslední stránce 

vníku. Ale tím jsme neskončily, bylo to další příjemné překvapení, když nám 

dalšímu pokračování texty písní, které zněly i v našem mládí 

památkou na posezení u ohňů. I do těch jsme se 

, ale máme velkou chuť a představu 

Zapsala Květka 



 

Březnové aktivizace

1. 3. 2017 – Klub čtenářů s

Eliška pokračovala v četbě Kata Mydláře. Jednalo se o pokračování z

klubu, které bylo přerušeno nemocí. Zcela zaplněná místnost poslouchala další 

pokračování knihy o prostředí i vybavení místností, jeho budoucích bydliště. 

Debata po skončení svědčila o zajímavosti přednesené látky.

3. 3. 2017 – Origami se Soňou 

Tento výtvor – skládačku z

zaplněná místnost s deseti klientkami byla chtivá znát, pro nás zcela neznámou, 

výrobu ze skládaných papírů až do podoby pěkného oblečení.  Výchozí 

materiálem byla jednoduchá vymalovaná panenka s

krčkem a k tomu přiměřeným trupem i délkou, kterou jsme si vytvořili a pak dle 

vlastní fantazie a možností nabízených papírových látek jsme ji oblékli. Nejlépe 

z papíru dvou barev, tím dosáhne naše panenka 

můžeme různými záložkami dosáhnout větší pestrosti. Úpravou můžeme 

vytvarovat i ozdobit hlavičku, doplněnou vlásky. Já jsem dala své pan

náhradní plášť, který jsem

který má i ve vlasech, a tím 

6. 3. 2017 – Cvičení s

s Verčou 

Aktivita se odehrála jako posledně 

v zadní části naší chodby na židlích. 

Po usazení klientů, uvítání písničkou 

a po obdržení balonů se 

sestřičky Verča a Eliška soustředěně

věnovaly klientkám. Při cvičení jsme 

si rozhýbali nohy s pomocí balonů, 

které sloužily i pro cvičení zad. Pěkný 

výsledek u klientů, který byl 

znatelný, jsme si nakonec vylepšili 

zazpíváním dvou známých milovaných písní s

Pepíčka. Spokojení klienti i cvičitelé s
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Březnové aktivizace 

Klub čtenářů s Eliškou 

četbě Kata Mydláře. Jednalo se o pokračování z

u, které bylo přerušeno nemocí. Zcela zaplněná místnost poslouchala další 

pokračování knihy o prostředí i vybavení místností, jeho budoucích bydliště. 

Debata po skončení svědčila o zajímavosti přednesené látky. 

Origami se Soňou – japonská panenka 

skládačku z papíru – nám ukázala a vyrobila sestřička Soňa. Zcela 

deseti klientkami byla chtivá znát, pro nás zcela neznámou, 

výrobu ze skládaných papírů až do podoby pěkného oblečení.  Výchozí 

chá vymalovaná panenka s malou hlavičkou, krátkým 

tomu přiměřeným trupem i délkou, kterou jsme si vytvořili a pak dle 

vlastní fantazie a možností nabízených papírových látek jsme ji oblékli. Nejlépe 

papíru dvou barev, tím dosáhne naše panenka barevnějšího oblečení, 

můžeme různými záložkami dosáhnout větší pestrosti. Úpravou můžeme 

vytvarovat i ozdobit hlavičku, doplněnou vlásky. Já jsem dala své pan

jsem vyzdobila záložkami a ozdobným zlatým pruhem, 

a tím ji zařadila do vyšší třídy.  

Cvičení s balony 

Aktivita se odehrála jako posledně 

zadní části naší chodby na židlích. 

Po usazení klientů, uvítání písničkou 

a po obdržení balonů se 

soustředěně 

Při cvičení jsme 

pomocí balonů, 

které sloužily i pro cvičení zad. Pěkný 

výsledek u klientů, který byl 

znatelný, jsme si nakonec vylepšili 

zazpíváním dvou známých milovaných písní s doprovodem našeho muzikanta 

ti i cvičitelé se s chutí rozešli. 

četbě Kata Mydláře. Jednalo se o pokračování z minulého 

u, které bylo přerušeno nemocí. Zcela zaplněná místnost poslouchala další 

pokračování knihy o prostředí i vybavení místností, jeho budoucích bydliště. 

nám ukázala a vyrobila sestřička Soňa. Zcela 

deseti klientkami byla chtivá znát, pro nás zcela neznámou, 

výrobu ze skládaných papírů až do podoby pěkného oblečení.  Výchozí 

malou hlavičkou, krátkým 

tomu přiměřeným trupem i délkou, kterou jsme si vytvořili a pak dle 

vlastní fantazie a možností nabízených papírových látek jsme ji oblékli. Nejlépe 

barevnějšího oblečení, 

můžeme různými záložkami dosáhnout větší pestrosti. Úpravou můžeme 

vytvarovat i ozdobit hlavičku, doplněnou vlásky. Já jsem dala své panence ještě 

záložkami a ozdobným zlatým pruhem, 

doprovodem našeho muzikanta 



 

Vzpomínka na MDŽ a svaz žen v Bílovci
O tom, že 8. března je MDŽ si dob

ročníků, vždyť to byla organizace skoro v

jednalo o větší organizaci, jejíž činnost byla dobře viditelná. Dnes už jenom 

osmdesátníci i skoro devadesátníci si vzpomenou na výborné koláče, které 

upekly a prodávaly se po ukončení prvomájových oslav u podloubí radnice za 

deset korun. I naše, tehdy malé děti i vnoučata, která jsme doprovázely do 

Hublesky vždy na den dětí, kde jsme se na vyznačené stezce mohli zastavit u 

pohádkové bytosti, a za odříkanou básničk

získaly jakýkoliv pamlsek. Někteří dosud nezapomněli ani na kouzelnou cestu 

v malé lodičce po malém jezírku. To jsou jen malé připomínky z

organizace, která měla včera svátek. Také si rády vzpomínáte i na dobrou 

spolupráci se sportovci, kteří nás přizvali k

připojily a vzpomínaly. 

Oslava MDŽ v našem Domově
I my klienti v Sociálním zařízení města

pro část z našich žijících klientek řadu vzpomínek. Také

odpoledne svátečnější než jiné. Pozdravilo nás především sluníčko, které 

prosvětlilo a ozářilo každý kout jídelny. Uvítala nás sociální pracovnice zařízení 

paní Regina, která navodila př

zazpívala písničku, kterou zpívala své 

mamince při oslavě dne matek. 

Věřím, že většina z nás si vzpomněla

na podobné krásné chvíle se svými 

maminkami i na sváteční chvíle se 

svými dětmi. Milým překvapením 

pro nás byla návštěva pana starosty

a paní místostarostky, potěšilo nás

jeho poděkování za vykonan

v našem aktivním věku 

občerstvení bylo příjemnou tečkou za pěkně
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Vzpomínka na MDŽ a svaz žen v Bílovci 
O tom, že 8. března je MDŽ si dobře pamatujeme. Zejména my, ženy

ročníků, vždyť to byla organizace skoro v každé větší vesnici a také i v

jednalo o větší organizaci, jejíž činnost byla dobře viditelná. Dnes už jenom 

osmdesátníci i skoro devadesátníci si vzpomenou na výborné koláče, které 

odávaly se po ukončení prvomájových oslav u podloubí radnice za 

deset korun. I naše, tehdy malé děti i vnoučata, která jsme doprovázely do 

Hublesky vždy na den dětí, kde jsme se na vyznačené stezce mohli zastavit u 

pohádkové bytosti, a za odříkanou básničku, nebo zazpívanou písničku jsme 

získaly jakýkoliv pamlsek. Někteří dosud nezapomněli ani na kouzelnou cestu 

malé lodičce po malém jezírku. To jsou jen malé připomínky z

organizace, která měla včera svátek. Také si rády vzpomínáte i na dobrou 

olupráci se sportovci, kteří nás přizvali k procházce do Hublesky a my se rády 

 Za dosud žijící členky, 

našem Domově 
zařízení města Bílovce jsme si připomněli den, který má 

ících klientek řadu vzpomínek. Také pro nás bylo toto 

odpoledne svátečnější než jiné. Pozdravilo nás především sluníčko, které 

prosvětlilo a ozářilo každý kout jídelny. Uvítala nás sociální pracovnice zařízení 

paní Regina, která navodila přítomné ke vzpomínkám. Nejpůsobivější bylo 

, kterou zpívala své 

mamince při oslavě dne matek. 

nás si vzpomněla 

na podobné krásné chvíle se svými 

maminkami i na sváteční chvíle se 

svými dětmi. Milým překvapením 

byla návštěva pana starosty 

í místostarostky, potěšilo nás 

vykonanou práci 

 i kytička, kterou jsme z jeho rukou přijaly.  Malé 

í bylo příjemnou tečkou za pěkně stráveným odpolednem. 

Upřímně děkuji za účastnice setkání, Květka

ře pamatujeme. Zejména my, ženy starších 

každé větší vesnici a také i v Bílovci se 

jednalo o větší organizaci, jejíž činnost byla dobře viditelná. Dnes už jenom 

osmdesátníci i skoro devadesátníci si vzpomenou na výborné koláče, které 

odávaly se po ukončení prvomájových oslav u podloubí radnice za 

deset korun. I naše, tehdy malé děti i vnoučata, která jsme doprovázely do 

Hublesky vždy na den dětí, kde jsme se na vyznačené stezce mohli zastavit u 

u, nebo zazpívanou písničku jsme 

získaly jakýkoliv pamlsek. Někteří dosud nezapomněli ani na kouzelnou cestu 

malé lodičce po malém jezírku. To jsou jen malé připomínky z činnosti 

organizace, která měla včera svátek. Také si rády vzpomínáte i na dobrou 

procházce do Hublesky a my se rády 

Za dosud žijící členky, Zapsala Květka 

jsme si připomněli den, který má 

pro nás bylo toto 

odpoledne svátečnější než jiné. Pozdravilo nás především sluníčko, které 

prosvětlilo a ozářilo každý kout jídelny. Uvítala nás sociální pracovnice zařízení 

ítomné ke vzpomínkám. Nejpůsobivější bylo když 

jeho rukou přijaly.  Malé 

stráveným odpolednem.  

za účastnice setkání, Květka. 



 

 
 

13. 3. 2017 Spartakiádní video
Když už byl den našeho přání ta

podařilo splnit naše velké přání. Po létech vidět, jak skoro celá republika žila 

přípravou na spartakiádu, která vy

Strahově, na které jsme se tak těšily.

obrázku, který jsme viděly

ukázněně postupujících cvičenců na stanovená místa, kde by

předvedeno hromadné cvičení

viděly tu neskonalou nádheru stovek mladých poupátek v

oblečení s bílými pruhy a v

zamilovaná „Poupata“, si rádi zazpív

Díky i tobě Vladěnko a na shledanou při další části Spartakiády.
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13. 3. 2017 Spartakiádní video 
Když už byl den našeho přání tady, těšily jsme se, zda se sestřičce Vladěnce 

plnit naše velké přání. Po létech vidět, jak skoro celá republika žila 

přípravou na spartakiádu, která vyvrcholila tím úžasným vystoupením na 

Strahově, na které jsme se tak těšily. A nebyly jsme zklamány. Od prvého 

jsme viděly, nás v úžasu sledovalo to neskutečné mno

postupujících cvičenců na stanovená místa, kde by

cvičení v neskutečných formacích. Dnes jsme konečně 

viděly tu neskonalou nádheru stovek mladých poupátek v krásném červeném 

bílými pruhy a v dokonalém cvičení jejich mladých těl. 

zamilovaná „Poupata“, si rádi zazpíváme i my.  

Díky i tobě Vladěnko a na shledanou při další části Spartakiády.

 

sestřičce Vladěnce 

plnit naše velké přání. Po létech vidět, jak skoro celá republika žila 

vrcholila tím úžasným vystoupením na 

lamány. Od prvého 

asu sledovalo to neskutečné množství 

postupujících cvičenců na stanovená místa, kde bylo divákům 

nes jsme konečně 

krásném červeném 

dokonalém cvičení jejich mladých těl. I ta naše 

Díky i tobě Vladěnko a na shledanou při další části Spartakiády. 
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Jedeme v tom společně 
…tak zní název jedinečného projektu, do kterého se zapojili i klienti našeho 
Domova. Smyslem tohoto projektu je motivovat seniory k pohybu. V tomto 
případě jde o jízdu na rotopedech, kdy mají klienti 
ujet vzdálenost 2000 kilometrů během dvou 
soutěžních měsíců. Pořadatelem tohoto projektu 
je Domov pro seniory ve Vrbně pod Pradědem, 
kde je oficiální start. A kam že se to má dojet? Do 

Paříže! Tato pomyslná trasa 
vede přes velká a známá 
města jako je Olomouc, 
Vídeň nebo Linec. Naši 
senioři se průběžně 
dovídají zajímavé 
informace o městech, 
kterými projíždějí, s 
možností ochutnat pokrmy 
pro daná města typické. 
Za náš Domov soutěží paní 

Dušková, Hrnčířová a Richterová. Také máme dva dobrovolníky z Domu 

s pečovatelskou službou, pana Gelnara a Šenka. Každý všední den od půl desáté 

do půl dvanácté přicházejí, aby se na rotopedech přemístili do dalšího města a 

utvrdili se, že věk není pro dobrou věc barierou.   

Projekt má za cíl nejen seniory rozpohybovat a vzdělávat, ale především sblížit 

mezi sebou. V České republice se této akce účastní přes 50 domovů pro seniory 

a také se zapojily dva domovy ze Slovenska. Prostřednictvím internetu se 

mohou klienti těchto domovů vzájemně povzbuzovat, telefonovat si nebo sdílet 

fotografie a videa z jízdy. Naši pětici chodí k výkonu motivovat i ostatní klienti, 

nájemníci DPS a také personál. 

Věříme, že do cíle nakonec dorazí, a především jim zůstanou pěkné vzpomínky 

na toto sportovní období! 

Eva Passendorferová 



 

Střípky z „Jedeme v
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„Jedeme v tom společně“ 
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Hrátky s pamětí 
Pokuste se k sobě správně přiřadit místní přídavná jména uvedená v levém 

sloupci k podstatným jménům z pravého sloupce tak, aby dávala smysl a tvořila 

ustálená slovní spojení.  

1. irský A. salám 

2. německý B. med 

3. Babylónská C. padesátka 

4. Kralická D. zeď 

5. pařížská E. Venuše 

6. Věstonická F. bible 

7. blaničtí G. cukroví 

8. benátské H. pivo 

9. turecký I. setr 

10. uherský J. ovčák 

11. Berlínská K. věž 

12. bavorské L. zrcadlo 

13. jizerská M. šlehačka 

14. popovické N. vdolečky 

15. linecké O. rytíři 

 

Zdroj: Suchá, Jitka. Cvičte si svůj mozek: Pracovní sešit pro pacienty s lehkou kognitivní poruchou. 

  



 

Parfémy 
Příjemné vůně fascinovaly lidstvo od dávných věků. První metodu výroby vůní 

objevili lidé náhodou. Všimli si, že při hoření jistých druhů dřeva se uvolňují 

příjemné vůně. Proto pojmenování parfému vzniklo z latinského „

tedy „skrze kouř“. S tím také souvisí t

především k obřadním účelům

parfém, bylo kadidlo. K rostlinám, které hrály v

úlohu, patří vedle kadidla také myrha, jalovec, různé druhy cypřiš

nesloužily pouze jako deodoranty zbavující lidské tělo nepříjemných pachů, ale 

důležitá byla také jejich role při náboženských obřadech. Velkolepé chrámy byly 

zasvěceny četným božstvům, která byla uctívána slavn

zápalným se nejčastěji používalo kadidlo a myrha. Každý bůh a každé roční 

období však měli odpovídající vůně, některé směsi připravovali chrámoví kněží 

až ze šestnácti ingrediencí. Ve starověku byla práce s

ceněným řemeslem, jemuž se často 

věnovali kněží, lékaři či jiné vzdělané 

osoby. 

Z období více než 2650 let př. n. l., 

existují nálezy dóz a flakonů na 

posvátné masti a voňavé oleje. Ty 

připravovali kněží macerací květů v 

olivovém či sezamovém oleji a tekutinu p

namáčeli okvětní plátky do tuku, který absorboval a potom udržel jejich vůni. 
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fascinovaly lidstvo od dávných věků. První metodu výroby vůní 

objevili lidé náhodou. Všimli si, že při hoření jistých druhů dřeva se uvolňují 

příjemné vůně. Proto pojmenování parfému vzniklo z latinského „

tím také souvisí to, že první vědomé použití vůní sloužilo 

obřadním účelům. Prvním produktem, který asi lze označit za 

rostlinám, které hrály v dávných rituálech významnou 

úlohu, patří vedle kadidla také myrha, jalovec, různé druhy cypřiš

Řada starověkých národů měla 

znalosti výroby parfémů a vůní

také s nimi čile obchodovala

Mnoho vyspělých kultur považovalo 

vůně za velice důležité. Staří 

Číňané, Egypťané, Peršané, Řekové 

a Římané znali mnoho metod, jak 

získávat vůně z nejr

rostlin. Parfémy a vůně poté 

nesloužily pouze jako deodoranty zbavující lidské tělo nepříjemných pachů, ale 

důležitá byla také jejich role při náboženských obřadech. Velkolepé chrámy byly 

zasvěceny četným božstvům, která byla uctívána slavnostmi a oběťmi. K těm 

zápalným se nejčastěji používalo kadidlo a myrha. Každý bůh a každé roční 

období však měli odpovídající vůně, některé směsi připravovali chrámoví kněží 

až ze šestnácti ingrediencí. Ve starověku byla práce s vonnými látkami velmi 

ým řemeslem, jemuž se často 

věnovali kněží, lékaři či jiné vzdělané 

více než 2650 let př. n. l., 

existují nálezy dóz a flakonů na 

posvátné masti a voňavé oleje. Ty 

připravovali kněží macerací květů v 

olivovém či sezamovém oleji a tekutinu potom ždímali přes plátno anebo 

namáčeli okvětní plátky do tuku, který absorboval a potom udržel jejich vůni. 

fascinovaly lidstvo od dávných věků. První metodu výroby vůní 

objevili lidé náhodou. Všimli si, že při hoření jistých druhů dřeva se uvolňují 

příjemné vůně. Proto pojmenování parfému vzniklo z latinského „per fumum“, 

o, že první vědomé použití vůní sloužilo 

. Prvním produktem, který asi lze označit za 

dávných rituálech významnou 

úlohu, patří vedle kadidla také myrha, jalovec, různé druhy cypřišů a cedr. 

Řada starověkých národů měla 

znalosti výroby parfémů a vůní, a 

také s nimi čile obchodovala. 

Mnoho vyspělých kultur považovalo 

vůně za velice důležité. Staří 

Číňané, Egypťané, Peršané, Řekové 

a Římané znali mnoho metod, jak 

získávat vůně z nejrůznějších druhů 

rostlin. Parfémy a vůně poté 

nesloužily pouze jako deodoranty zbavující lidské tělo nepříjemných pachů, ale 

důležitá byla také jejich role při náboženských obřadech. Velkolepé chrámy byly 

ostmi a oběťmi. K těm 

zápalným se nejčastěji používalo kadidlo a myrha. Každý bůh a každé roční 

období však měli odpovídající vůně, některé směsi připravovali chrámoví kněží 

vonnými látkami velmi 

otom ždímali přes plátno anebo 

namáčeli okvětní plátky do tuku, který absorboval a potom udržel jejich vůni. 
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Příprava vonných olejů a mastí se v minulosti považovala za tajné umění a byla 

vysoce ceněna. V té době se už používaly květiny, které se v parfumerii 

zpracovávají dodnes – růže, jasmín, bazalka, máta a různá koření, lotosové 

květy, mošus, ambra a cibet. Získávání květinových vůní bylo totiž 

v prvopočátcích výroby parfémů nemožné. První dochované parfémy na světě 

mají více než 2000 let. 

Například v Egyptě dříve, než královna Kleopatra vyplouvala na své lodi 

z přístavu, poddaní namáčeli lodní plachty do růžové vody a během plavby se 

pak za lodí nesla úžasná vůně.  

Vzpomeňme myrhu a kadidlo. Tyto dvě vonné suroviny byly přineseny Ježíškovi 

jako vzácné dary tří králů. Vyšší hodnotu mělo už jen zlato. Myrha byla pálena 

při starověkých římských pohřbech, aby zastřela zápach vznikající při pálení 

mrtvých. Říkalo se, že římský císař Nero spálil při pohřbu manželky Poppaey 

množství myrhy odpovídající roční spotřebě. 

Vzácná surovina Indie – mošus, byla používána i k parfémování tuší na psaní a 

malování, aby obrazy květin působily autenticky. Číňané také originálně 

využívali vonné květy některých rostlin k parfémování čaje, např. dodnes 

oblíbeného jasmínu, gardénií nebo chryzantém. 

„Chci, aby mi manžel věnoval více pozornosti. Nemáte 

nějaký parfém vonící po pivu?“ 
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Sumerové si aromatické směsi vtírali do svých bohatých vlasů nevyjímaje 

ostatní části těla, jako jsou například i řasy. Masírováním si aplikovali voňavou 

substanci do pokožky na rukou a nohou. Ve starověkém Řecku byly během 

hodování ze zlatých flakónů na hosty rozprašované vonné květy, nad hlavami 

létali holubi, kteří byli vykoupáni ve voňavkách, a chodili tu psi, jejichž tlapy byly 

namočeny do aromatických olejů, aby za sebou zanechávali voňavé stopy.  

Ve starověkém Římě používali růže na výrobu vonných směsí, které používají 

tak římské patricijky i kurtizány se dovážejí z dnešní Libye, fialky z Atén a čajové 

růže z Egypta, protože je považovaly za vysoce ceněné afrodiziakum. 

Bagdád, arabské město pohádek tisíce a jedné noci, se stalo městem vůní. Bylo 

objeveno velké množství voňavých rostlin a také pižmo, které se míchalo do 

malty připravované ke stavbě mešit a nových paláců. Celá století byla výroba 

parfémů uměním Arabů. Vynalezli totiž destilaci, pomocí níž bylo možné 

snadno do parfému přenášet látky v podobě výtažků. 

Do střední Evropy se používání parfémů dostává až ve 14. století. Zde první 

moderní parfém vzniká v Uhersku a je vyroben na žádost královny Alžběty, 

která mu dala jméno „Uherská voda“. 

Nejdůležitější etapa evropského voňavkářství nastala v 16. století, kdy přišla z 

Itálie do Francie Kateřina Medicejská vdát se za budoucího francouzského krále 

a zavedla v Paříži parfémy jako módní novinku. Nejlepším místem, kde se daly 

parfémy koupit, bylo město Grasse v Provensálsku, kde nechala Kateřina 

Medicejská postavit první chemickou laboratoř na výrobu parfémů. Proč? 

Okolo kvetou levandule a růžové keře. Díky těmto obchodním aktivitám Grasse 

zbohatlo a svůj voňavkářský průmysl vedlo tak dobře, že se zanedlouho stalo 

hlavním městem parfémů na světě a je jím dodnes.  

Lidský mozek si vůni, kterou už jednou zaregistroval, pamatuje napořád. Vůně 

má výrazný vliv na lidskou psychiku, na to, co nebo kdo je nám příjemný, proto 

se tak rádi vůněmi obklopujeme.  

Soňa Petruláková 

Zdroj: https://www.charismo.cz/historie-parfemu.htm 



 

Origami – umění skládat papír
Lidé po celém světě skládají, překládají

do rozličných tvarů a podob 

originální papír. Buď tenký barevný papír, 

pauzovací papír. Základním tvarem pro výrobu origami

papíru různé velikosti a průměru. 

s krásami přírody dali vzniknout této technice, která vyniká pečlivostí,

na linie, harmonii a potěšení oka.

divu! Je úchvatné a na materiál nenáročné.

přesto o něm lze říci, že si při něm zachováte rela

obrovskou radost z výsledku

Když se zadíváte do daleké minulosti, lze první origami v

století.  Origami bylo tehdy ozdobným p

zde využívali nejen k výzdobě, ale 

další nádoby poskládané z papíru byly souč

praktických záležitostí. První náboženské chrámy však byly papírem a později i 

těmito skládankami zdobeny i z jiných důvodů. P

proto se používal k uměleckým 

prakticky jako nádoba. Cena papírového talíře mohla být klidně stejná jako 

toho z keramiky. 
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umění skládat papír 
Lidé po celém světě skládají, překládají, uhlazují, dokonce i stříhají a lepí papír 

do rozličných tvarů a podob – skládají „origami“.  

Origami

japonská technika 

skládání papíru do 

tvarů

zvládnou i menší 

děti, až po velmi 

náročné výrobky, 

které vyžadují 

vysokou přesnost a 

náročnost je vyšší. 

Technika používá 

. Buď tenký barevný papír, nebo transparentní barevný 

ákladním tvarem pro výrobu origami je čtverec nebo kruh

papíru různé velikosti a průměru. Obrovský cit pro soulad, krásu a sounáležitost 

s krásami přírody dali vzniknout této technice, která vyniká pečlivostí,

linie, harmonii a potěšení oka. Japonci toto umění ovládají na jedn

é a na materiál nenáročné. Náročné je však na čas a trpělivost, 

přesto o něm lze říci, že si při něm zachováte relaxaci v duši a úsměv na tváři a 

brovskou radost z výsledku.  

aleké minulosti, lze první origami vystopovat už v 9. 

Origami bylo tehdy ozdobným prvkem při zdobení svatyní.

výzdobě, ale i prakticky. Talíře, mističky, krabičky a různé 

další nádoby poskládané z papíru byly součástí zdejších 

praktických záležitostí. První náboženské chrámy však byly papírem a později i 

ami zdobeny i z jiných důvodů. Papír byl velmi drahý a vzácný, 

proto se používal k uměleckým a posvátným účelům. Až posléze

Cena papírového talíře mohla být klidně stejná jako 

dokonce i stříhají a lepí papír 

Origami je stará 

japonská technika 

skládání papíru do 

jednoduchých 

tvarů, které 

zvládnou i menší 

děti, až po velmi 

náročné výrobky, 

které vyžadují 

vysokou přesnost a 

náročnost je vyšší. 

Technika používá 

nebo transparentní barevný 

je čtverec nebo kruh 

Obrovský cit pro soulad, krásu a sounáležitost 

s krásami přírody dali vzniknout této technice, která vyniká pečlivostí, důrazem 

onci toto umění ovládají na jedničku. Není 

Náročné je však na čas a trpělivost, 

xaci v duši a úsměv na tváři a 

ystopovat už v 9. 

svatyní. Japonci ho 

prakticky. Talíře, mističky, krabičky a různé 

zdejších každodenních 

praktických záležitostí. První náboženské chrámy však byly papírem a později i 

apír byl velmi drahý a vzácný, 

a posvátným účelům. Až posléze působil i 

Cena papírového talíře mohla být klidně stejná jako 



 

populárními po celém svě

atomové bomby v Hirošimě.

leukémií v důsledku ozáření, snaží se pos

se poté uzdraví. Bohužel ve skutečnosti byla nemoc rychlejší

jeřáb symbolizuje v japonské kultuře 

dlouhý život a pevné zdraví. I p

jsou právě skládačky jeřába

nejoblíbenější a doslova ikonick

Víte, že origami zná každý z

dětství? Skákací žabičky, tlamičky s 

vepsanými čísly, s nápisy nebe, 

peklo, ráj, kterými jsme jako malí 

cvakali v prstech, malířská čepice, 

parník – to všechno jsou 

nejjednodušší origami. 

Zdroj: http://www.makermaven.net/origami
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Japonsko je ikonou 

origami. N

neustálou přítomnost 

tohoto umění. Když 

byly v Japonsku zimní 

olympijské hry, 

maskoty k nim 

vyskládal největší

japonský umělec 

Joseph Wu. Maskoty 

origami se touto 

prezentací

populárními po celém světě. Dojemný je také pomník obětem výbuchu 

atomové bomby v Hirošimě. Zobrazuje malé děvčátko Sadako, které ač trpí 

leukémií v důsledku ozáření, snaží se postavit tisíc papírových jeřábů ve víře, že 

se poté uzdraví. Bohužel ve skutečnosti byla nemoc rychlejší, a to i přesto, že 

jeřáb symbolizuje v japonské kultuře 

dlouhý život a pevné zdraví. I proto 

jsou právě skládačky jeřába 

nejoblíbenější a doslova ikonické. 

Víte, že origami zná každý z nás již od 

? Skákací žabičky, tlamičky s 

y, s nápisy nebe, 

jsme jako malí 

malířská čepice, 

to všechno jsou 

Soňa Petruláková

ttp://www.makermaven.net/origami 

nsko je ikonou 

origami. Najdete zde 

neustálou přítomnost 

tohoto umění. Když 

byly v Japonsku zimní 

olympijské hry, 

maskoty k nim 

vyskládal největší žijící 

japonský umělec 

Joseph Wu. Maskoty 

origami se touto 

prezentací staly 

pomník obětem výbuchu 

Sadako, které ač trpí 

tavit tisíc papírových jeřábů ve víře, že 

a to i přesto, že 

Soňa Petruláková 



 

Ze života známých osobností

Jarmila Šuláková  

Ve věku 87 let zemřela 

lidové písně. 

Narodila se 27. června 1929 ve Vsetíně. K muzice ji přivedli rodiče, maminka 

zpívala a hrála ochotnické divadlo, tatínek byl muzikant, hrál na několik 

nástrojů a měl 

taneční kapelu.  

Jarmila Šuláková za 

svůj hudební život 

vystupovala s řadou 

cimbálových 

souborů doma i v 

zahraničí. 

Původně se vyučila 

švadlenou, ale 

dlouho pracovala ve 

vsetínské prodejně 

hudebního vydavatelství Supraphon. Z obchodu s deskami odešla až před 

důchodem. Provdala se za houslistu Ludvíka Schmidta a označila jej za svého 

velkého učitele. 

Rodačka ze Vsetína zůstala svému kraji věrná. Kromě zpěvu proslula i 

malebným valašským nářečím, optimismem, energií, řízným humorem a 

smyslem pro recesi. Málokdo se tak jako ona staral o popularizaci lidového 

folklóru. Právě zpěv a muzika ji provázely celým životem. 

technika a spontánní výraz vynikly v mnoha p

anebo při natáčení desek. 

I díky tomu se jí podařilo udělat z lidových písniček 

přelomu 20. století se uvádí, že tím prvním byla skladba Okolo Súče. Z dalších 
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Ze života známých osobností 

 

Ve věku 87 let zemřela 11. února 2017 Jarmila Šuláková, královna valašské 

Narodila se 27. června 1929 ve Vsetíně. K muzice ji přivedli rodiče, maminka 

a hrála ochotnické divadlo, tatínek byl muzikant, hrál na několik 

nské prodejně 

hudebního vydavatelství Supraphon. Z obchodu s deskami odešla až před 

důchodem. Provdala se za houslistu Ludvíka Schmidta a označila jej za svého 

Rodačka ze Vsetína zůstala svému kraji věrná. Kromě zpěvu proslula i 

alašským nářečím, optimismem, energií, řízným humorem a 

Málokdo se tak jako ona staral o popularizaci lidového 

folklóru. Právě zpěv a muzika ji provázely celým životem.  Její dokonalá pěvecká 

technika a spontánní výraz vynikly v mnoha pořadech, také v rozhlase a televizi, 

anebo při natáčení desek.  

I díky tomu se jí podařilo udělat z lidových písniček hity – v knize Kdo je kdo na 

přelomu 20. století se uvádí, že tím prvním byla skladba Okolo Súče. Z dalších 

Jarmila Šuláková, královna valašské 

Narodila se 27. června 1929 ve Vsetíně. K muzice ji přivedli rodiče, maminka 

a hrála ochotnické divadlo, tatínek byl muzikant, hrál na několik 

hudebního vydavatelství Supraphon. Z obchodu s deskami odešla až před 

důchodem. Provdala se za houslistu Ludvíka Schmidta a označila jej za svého 

Rodačka ze Vsetína zůstala svému kraji věrná. Kromě zpěvu proslula i 

alašským nářečím, optimismem, energií, řízným humorem a 

Málokdo se tak jako ona staral o popularizaci lidového 

Její dokonalá pěvecká 

ořadech, také v rozhlase a televizi, 

knize Kdo je kdo na 

přelomu 20. století se uvádí, že tím prvním byla skladba Okolo Súče. Z dalších 



 

známých písní lze zmínit A vy 

vdávala nebo Sadila jsem marijánku.

Šuláková dlouhá léta 

spolupracovala s kapelou 

Fleret. Vystoupili spolu 

například i na metalovém 

festivalu Masters Of Rock

Naposledy koncertovala 

před čtyřmi lety.  

Loni v listopadu vyšla knižní 

biografie o paní Šulákové 

pod názvem „Obyčejná 

valašská cérka“. Autorem 

knihy je Josef Petrů. 

V poslední době už zpěvačka 

vzhledem k vážným zdravotním 

problémům neopouštěla lůžko, ale 

nikdy prý neztrácela dobrou náladu.

Nejznámější píseň „Zafúkané

vystupovala, si připomeneme v

 
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2034326
jarmila-sulakova 
https://www.novinky.cz/kultura/429094
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známých písní lze zmínit A vy páni muziganti, Beskyde, Beskyde, A já bych sa 

vdávala nebo Sadila jsem marijánku. 

Šuláková dlouhá léta 

kapelou 

Fleret. Vystoupili spolu 

například i na metalovém 

Of Rock. 

Naposledy koncertovala 

listopadu vyšla knižní 

biografie o paní Šulákové 

pod názvem „Obyčejná 

valašská cérka“. Autorem 

V poslední době už zpěvačka 

vzhledem k vážným zdravotním 

problémům neopouštěla lůžko, ale 

nikdy prý neztrácela dobrou náladu. 

Zafúkané“ skupiny Fleret, se kterou paní Šuláková 

vystupovala, si připomeneme v kapitole Zpívánky. 

Eva Passendorferová

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2034326-zemrela-legenda-lidove-pisne-

/www.novinky.cz/kultura/429094-zemrela-zpevacka-lidovych-pisni-jarmila-sulakova

 

páni muziganti, Beskyde, Beskyde, A já bych sa 

“ skupiny Fleret, se kterou paní Šuláková 

Eva Passendorferová 

-a-valasskeho-folkloru-

sulakova 



 

Jarní pranostiky
• Jaro nám otcem i máti, kdo nasil, bude mu zráti.

• Zima je trýzeň, jaro je přízeň.

• Časně bouřky z jara 

• Mnoho chroustů na jaře 

• Jarní déšť slouží, podzimní souží.

• Na jaře tři dny déšť 
bláto. 

• Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.

• Po prvním zahřmění fialky přestanou vo

• Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce.

• Časné jaro – mnoho vody, jarní deště 

• Prostuzené ranní rosy ohlašují pěkné časy.

• Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://jilang2011.webnode.cz/rceni
zpusobu-jak-privitat-jaro/ 
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ranostiky 
Jaro nám otcem i máti, kdo nasil, bude mu zráti.  

Zima je trýzeň, jaro je přízeň. 

Časně bouřky z jara – vlhký rok před náma.  

Mnoho chroustů na jaře předvídá úrodný rok. 

Jarní déšť slouží, podzimní souží. 

Na jaře tři dny déšť – tři hodiny bláto, na podzim tři hodiny déšť 

li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.

Po prvním zahřmění fialky přestanou vonět. 

Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. 

mnoho vody, jarní deště – mnoho škody. 

Prostuzené ranní rosy ohlašují pěkné časy. 

li kopřivy, omrznou i brambory. 

http://jilang2011.webnode.cz/rceni-a-pranostiky/jarni-pranostiky/, http://www.humr.cz/tipito/5

 

tři hodiny bláto, na podzim tři hodiny déšť – tři dny 

li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto. 

http://www.humr.cz/tipito/5-



 

Rady našich babiček

Jak léčit nachlazení přírodní cestou?

Když Vás začne trápit rýma, kašel, bolest hlavy a podobné neduhy jedná se

většinou o pořádné nachlazení, v horším případě o chřipkové onemocnění. 

Pokud vám to dovolují časové možnosti, můžete navštívit lékaře a případně se 

zkusit vyležet s předepsanými antibiotiky. Ty jsou ale většinou zbytečné a pro 

jiný druh onemocnění. Často

léčiva v lékárně. Pokud se chcete stát sami sobě lékařem a ušetřit tak mnoho 

času zbytečně stráveného v zakašlané čekárně, můžete jednoduše vyzkoušet 

účinné bylinky.  

Zázvorová první pomoc proti nachlazení

Již při prvních příznacích sáhneme po 

zázvoru, ten je šikovným bojovníkem proti 

nachlazení i chřipce. Zázvorový oddenek 

a jeho charakteristická chuť má široké 

využití, od čaje až po bonbony. Působí 

dezinfekčně, antibakteriálně i protivirově. 

Po konzumaci vás příjemně zahřeje 

a zlepší odkašlávání a uvolňování hlenu. 
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ady našich babiček 

Jak léčit nachlazení přírodní cestou? 

Když Vás začne trápit rýma, kašel, bolest hlavy a podobné neduhy jedná se

většinou o pořádné nachlazení, v horším případě o chřipkové onemocnění. 

Pokud vám to dovolují časové možnosti, můžete navštívit lékaře a případně se 

zkusit vyležet s předepsanými antibiotiky. Ty jsou ale většinou zbytečné a pro 

jiný druh onemocnění. Často vám lékař také pouze doporučí běžně dostupná 

léčiva v lékárně. Pokud se chcete stát sami sobě lékařem a ušetřit tak mnoho 

času zbytečně stráveného v zakašlané čekárně, můžete jednoduše vyzkoušet 

 

Zázvorová první pomoc proti nachlazení 

ž při prvních příznacích sáhneme po 

zázvoru, ten je šikovným bojovníkem proti 

i chřipce. Zázvorový oddenek 

jeho charakteristická chuť má široké 

využití, od čaje až po bonbony. Působí 

dezinfekčně, antibakteriálně i protivirově. 

příjemně zahřeje 

zlepší odkašlávání a uvolňování hlenu.  

Když Vás začne trápit rýma, kašel, bolest hlavy a podobné neduhy jedná se 

většinou o pořádné nachlazení, v horším případě o chřipkové onemocnění. 

Pokud vám to dovolují časové možnosti, můžete navštívit lékaře a případně se 

zkusit vyležet s předepsanými antibiotiky. Ty jsou ale většinou zbytečné a pro 

vám lékař také pouze doporučí běžně dostupná 

léčiva v lékárně. Pokud se chcete stát sami sobě lékařem a ušetřit tak mnoho 

času zbytečně stráveného v zakašlané čekárně, můžete jednoduše vyzkoušet 



 

Kašel a bolest v krku

Proti kašli se kromě horkého bylinného 

odvaru můžeme poohlédnout po 

některém z mnoha bylinných sirupů. 

Například jitrocelovém sirupu nebo 

z mateřídoušky. Je důležité vybíra

s co nejmenším obsahem sladidel, cukru 

a konzervačních látek. Sirupy na kašel 

obvykle obsahují mateřídoušku, jitrocel a 

černý bez. Čaje se dělají z prvosenky, 

podbělu a divizny.  

Vypotit horečku 

Bylinkou doporučenou proti horečce může být lípa, k

květů lípy srdčité nebo velkolisté (ostatním druhům lípy se vyhněte). S horkým 

čajem oslazeným medem se můžeme důkladně vypotit, ulehčit si od kašle a 

začít se snadněji zbavovat hlenů. Podobným pomocníkem se nám také stane 

černý bez či mateřídouška, ať už samostatně, nebo ve směsi. Černý bez 

použijeme na horečku, kašel a nachlazení. Čaj z jeho květů pomůže k vypocení a 

uvolní dýchací cesty. Květy i plody jsou plné vitamínu C a plody jsou výbornou 

surovinou pro tvorbu marmelád a bezi

chutí a také nám uleví od nachlazení, 

různých bolestech, chřipce, nespavosti, 

trávicích potížích.  

Ucpaný nos 

Chceme-li se pohodlně nadechnout při rýmě, použijeme eukalyptový olej. 

Můžeme si ho nakapat do koupele či arom

hrnce s vařící vodou. Pomůže nám i na revma, pásový opar nebo hmyzí bodnutí.

Zdroj: anamneza.cz/Lecba-nachlazeni
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny
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Kašel a bolest v krku 

Proti kašli se kromě horkého bylinného 

odvaru můžeme poohlédnout po 

některém z mnoha bylinných sirupů. 

klad jitrocelovém sirupu nebo 

mateřídoušky. Je důležité vybírat sirupy 

s co nejmenším obsahem sladidel, cukru 

a konzervačních látek. Sirupy na kašel 

obvykle obsahují mateřídoušku, jitrocel a 

černý bez. Čaje se dělají z prvosenky, 

Bylinkou doporučenou proti horečce může být lípa, konkrétně čaj z usušených 

květů lípy srdčité nebo velkolisté (ostatním druhům lípy se vyhněte). S horkým 

čajem oslazeným medem se můžeme důkladně vypotit, ulehčit si od kašle a 

začít se snadněji zbavovat hlenů. Podobným pomocníkem se nám také stane 

z či mateřídouška, ať už samostatně, nebo ve směsi. Černý bez 

použijeme na horečku, kašel a nachlazení. Čaj z jeho květů pomůže k vypocení a 

uvolní dýchací cesty. Květy i plody jsou plné vitamínu C a plody jsou výbornou 

surovinou pro tvorbu marmelád a bezinkových sirupů. Mateřídouška vyniká 

chutí a také nám uleví od nachlazení, 

různých bolestech, chřipce, nespavosti, 

li se pohodlně nadechnout při rýmě, použijeme eukalyptový olej. 

Můžeme si ho nakapat do koupele či aromalampy. Také ho můžeme inhalovat z 

hrnce s vařící vodou. Pomůže nám i na revma, pásový opar nebo hmyzí bodnutí.

nachlazeni-prirodni-cestou/clanek/113, http://www.primababca.cz/?p=3454
zeny-zdravi/202967/cerny-bez-lek-na-vsechny-bolesti.html

onkrétně čaj z usušených 

květů lípy srdčité nebo velkolisté (ostatním druhům lípy se vyhněte). S horkým 

čajem oslazeným medem se můžeme důkladně vypotit, ulehčit si od kašle a 

začít se snadněji zbavovat hlenů. Podobným pomocníkem se nám také stane 

z či mateřídouška, ať už samostatně, nebo ve směsi. Černý bez 

použijeme na horečku, kašel a nachlazení. Čaj z jeho květů pomůže k vypocení a 

uvolní dýchací cesty. Květy i plody jsou plné vitamínu C a plody jsou výbornou 

nkových sirupů. Mateřídouška vyniká 

li se pohodlně nadechnout při rýmě, použijeme eukalyptový olej. 

alampy. Také ho můžeme inhalovat z 

hrnce s vařící vodou. Pomůže nám i na revma, pásový opar nebo hmyzí bodnutí. 

Regina Raabová 

http://www.primababca.cz/?p=3454 
bolesti.html 



 

Pečeme… tvarohové řezy s mandarinkami

Co budeme potřebovat? 

• 6 vajec 

• 5 lžic cukru krupice 

• 1 vanilkový cukr 

• 6 lžic polohrubé mouky

• 2 lžíce kakaa 

• 1 lžička prášku do pečiva

 

• 2 lžíce oleje 

• 2 tvarohy 

• 2 zakysané smetany

• cukr moučka dle potřeby

• konzerva mandarinek

 

• olej a hrubá mouka na vymazání a vysypání plechu

 

Vejce a cukry vyšleháme do pěny, asi v půlce šlehání přidáme olej. Metličkou 

vmícháme mouku, prášek do peč

vysypaný plech a pečeme v předehřáté troubě. Po vychladnutí navrstvíme 

krém. Vyšleháme tvarohy se zakysanou smetanou a cukrem. Na krém položíme 

mandarinky. Dáme do lednice, aby krém ztuhl. 

Dobrou chuť! 
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varohové řezy s mandarinkami

 

5 lžic cukru krupice  

6 lžic polohrubé mouky 

o pečiva 

2 zakysané smetany 

cukr moučka dle potřeby 

konzerva mandarinek 

olej a hrubá mouka na vymazání a vysypání plechu 

Vejce a cukry vyšleháme do pěny, asi v půlce šlehání přidáme olej. Metličkou 

vmícháme mouku, prášek do pečiva a kakao. Vlijeme na vymaštěný a moukou 

vysypaný plech a pečeme v předehřáté troubě. Po vychladnutí navrstvíme 

krém. Vyšleháme tvarohy se zakysanou smetanou a cukrem. Na krém položíme 

mandarinky. Dáme do lednice, aby krém ztuhl.  

 

varohové řezy s mandarinkami 

Vejce a cukry vyšleháme do pěny, asi v půlce šlehání přidáme olej. Metličkou 

iva a kakao. Vlijeme na vymaštěný a moukou 

vysypaný plech a pečeme v předehřáté troubě. Po vychladnutí navrstvíme 

krém. Vyšleháme tvarohy se zakysanou smetanou a cukrem. Na krém položíme 

Vlaďka Molková 
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Zpívánky 

Poupata 

Dvakrát: Krásný úděl máte dnes, 

kráčet k zítřku, žít a kvést. 

Krásný úděl, před očima růst, 

vzhůru k výškám, každou chvíli kus. 

 

Když se podaří, co se dařit má, 

když rozkvete růže z poupěte. 

Když se podaří, co se dařit má,  

tak je přece krásně na světě. 

Když se podaří, co se dařit má,  

když je slunce jako ze zlata. 

Když se podaří, co podařit se má,  

podaří se také poupata. 

 

Dvakrát: Krásný úděl máte dnes,  

kráčet k zítřku, žít a kvést. 

Krásný úděl, před očima růst,  

vzhůru k výškám, každou chvíli kus. 

 

Dvakrát: Když se podaří, co se dařit má, 

když rozkvete růže z poupěte. 

Když se podaří, co se dařit má, 

tak je přece krásně na světě. 

Když se podaří, co se dařit má, 

když je slunce jako ze zlata. 

Když se podaří, co podařit se má, 

podaří se také poupata. 

 

  



 

Zafúkané – Fleret 

Větr sněh zanésl z hor do polí

Já idu přes kopce, přes údolí

Idu k tvéj dědině zatúlanej

Cestičky sněhem sú zafúkané

 

Zafúkané, zafúkané 

Kolem mňa všecko je zafúkané

Zafúkané, zafúkané 

Kolem mňa všecko je zafúkané

 

Už vašu chalupu z dálky vidím

Srdce sa ozvalo, bit ho slyším

Snáď enom pár kroků mi zostává

A budu u tvého okénka stát

 

Ale zafúkané, zafúkané 

Okénko k tobě je zafúkané

Zafúkané, zafúkané 

Okénko k tobě je zafúkané

 

Od tvého okna sa smutný vracám

V závějoch zpátky dom cestu hledám

Spadl sněh na srdce zatúlané

Aj na mé stopy, sú zafúkané

 

Zafúkané, zafúkané 

Mé stopy k tobě sú zafúkané 

Zafúkané, zafúkané 

Mé stopy k tobě sú zafúkané
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Fleret  

Větr sněh zanésl z hor do polí 

Já idu přes kopce, přes údolí 

Idu k tvéj dědině zatúlanej 

Cestičky sněhem sú zafúkané 

Kolem mňa všecko je zafúkané 

fúkané 

Už vašu chalupu z dálky vidím 

Srdce sa ozvalo, bit ho slyším 

Snáď enom pár kroků mi zostává 

A budu u tvého okénka stát 

Okénko k tobě je zafúkané 

Okénko k tobě je zafúkané 

Od tvého okna sa smutný vracám 

závějoch zpátky dom cestu hledám 

Spadl sněh na srdce zatúlané 

Aj na mé stopy, sú zafúkané 

Mé stopy k tobě sú zafúkané  

Mé stopy k tobě sú zafúkané  
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