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Milí čtenáři, 

léto je v plném proudu a my se v tomto horkém čase hlásíme 

s novým dílem zpravodaje z našeho Domova. Léto je čas 

dovolených, koupání, ale také sklizně ovoce a zeleniny. Proto i 

obsahem tohoto dílu bude něco málo o létě a hojnosti s ním 

spojené. V horkém období roku je důležité dbát na své zdraví, 

proto zde najdete i pár rad, jak se chránit před vysokými 

teplotami. 

V uplynulém období jsme také oslavili 25. výročí otevření 

našeho domova za přítomnosti paní místostarostky, všech 

klientů i zaměstnanců. Jak vše probíhalo, se dozvíte v tomto 

čísle. 

Přejeme všem krásné letní dny a příjemné chvíle při čtení. 

 

 

Vaše redakce 
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Narozeninové přání 
 

Přejeme všem klientům, kteří oslaví své 

narozeniny v nastávajícím období z celého 

srdce….. 
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Téma 

Studánky 

Studánky jsou prý slzy radosti země. Nabízejí chladnou osvěžující vodu všem 

žíznícím. A lidé si jich po staletí náležitě vážili. A opatrovali je. Měli na paměti, 

že voda je vzácným darem… Zúčastnili jste se někdy otvírání studánek? Že ne? 

Nevadí, my vás dnes ke studánkám pozveme. 

Otvírání, vylévání či cídění studánek je český předkřesťanský lidový zvyk, jehož 

účelem je ukončení sucha a přivolání deště. Kromě období velkého sucha byl 

tento obřad prováděn během druhé poloviny jara až do svatojánské noci. 

Studánky se také otvíraly či čistily během královniček, dívčích svatodušních 

oslav. Symbolické spojení vody a čistoty vedlo právě k provádění tohoto obyčeji 

pannami a také ke spojení s Pannou Marií. Mezi podobné zvyky patřilo 

podarování studny vánočkou, ořechem a jablkem o Štědrém večeru, aby celý 

rok dávala vodu.  

Václav Krolmus, vlastenec a národopisec o studánkách píše: 

„Studánky v Čechách jsou posvátná místa, světice a svěcenky slovou. Lid je čistí, 

k nim putuje, vodou se omejvá, v nemoci ji pije, u vod zkoušky dělají... Děvy 

studánky čistějí, když neprší, ke studánkám putujou a se modlejí, křížky, věnce 

do studní házejí... když lidé neduhy na těle mají, putují ke studánkám, v nichž se 

omývají, hlavu, oči, ruce, tělo, vlasy do vody házejí, neb hadry, klucky bílé na 

kámen a studánky takové, neb na stromy je zavěšují u studnic.“ 

Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramének čisté vody je mnohdy malý zázrak, 

ten úžasný pocit ostatně zná každý poutník, který se kdy znavený a žíznivý 

trmácel krajinou. To platilo od pradávna. Zkušenosti dávných lovců, zemědělců 

i cestovatelů si neseme v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná 

studánka je ozdobou mnohého koutu naší přírody, na který mnozí vzpomínají 

ještě po mnoho let. 

V moderní uspěchané době, kdy je prý na vodu nejlepší umělohmotná láhev, 

však význam přírodních zdrojů vody pomalu zaniká. Po staletí udržované 

studánky pustnou, praménky se ztrácejí v bahně, pamětníci rozsáhlých 

pramenišť odcházejí, prastaré mapy neplatí. Je to velká škoda, voda do krajiny 

patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy. Bez vody by nebyl život a 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatoj%C3%A1nsk%C3%A1_noc
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A1lovni%C4%8Dky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_%28matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_ve%C4%8Der
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Krolmus
http://www.estudanky.eu/im/prosba_pramene.jpg
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tak tato blahodárná tekutina od nepaměti provází všechny živé organismy na 

Zemi. Važme si jí a pečujme o její přirozené zdroje - bez ní vše živé zahyne. 

Již řadu let probíhá v České republice kampaň „Zachraňme studánky“, jejímž 

cílem je nalézt, obnovit či udržet přirozené zdroje vody ve volné přírodě. Nad 

některými studánkami si berou patronát různé instituce, velmi často školy, 

které se pak o ně starají. Vznikl tak Národní registr pramenů a studánek, jenž 

plní roli veřejně dostupného seznamu zdrojů vody v přírodě, k nimž mají 

kolemjdoucí přístup. Můžeme v něm nalézt velmi podrobné informace o každé 

evidované studánce i přesné mapy. 

Podle kvalifikovaných odhadů bývalo na území Česka ve volné přírodě 10 000 

studánek. Praxe ukazuje, že je to odhad reálný. Úsilí zachránců studánek je 

úspěšné. Po deseti letech existence, měl národní registr 8000 přístupných 

záznamů, z toho více než 4100 studánek.  

Udělejte si čas a vydejte se i vy na procházku ke kouzelným místům, kde voda 

může opět odpočívat, klokotat i zpívat. Jak by to asi řekl malý princ: „Až 

vynaleznete pilulku na žízeň, jděte se pomalu projít ke studánce.” 

 

  

http://www.estudanky.eu/zachranme-studanky
http://www.estudanky.eu/
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Lesní studánka  

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les,  

tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. 

Tam ptáci, laně chodí pít pod javorový kmen, 

 ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. 

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest,  

a nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd.  

 

J. V. SLÁDEK Zvony a zvonky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Soňa Petruláková 
 
 
Zdroj:  Národní registr pramenů a studánek, [online] [cit.2018-06-27], dostupné z: http://www.estudanky.eu/ 

Blesk, Navštivte křišťálové studánky: Právě se otevírají, [online] [cit.2018-06-27] dostupné z: 
https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/545584/navstivte-kristalove-studanky-prave-se-
oteviraji.html 

  

http://www.estudanky.eu/
https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/545584/navstivte-kristalove-studanky-prave-se-oteviraji.html
https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/545584/navstivte-kristalove-studanky-prave-se-oteviraji.html
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Proč si lidé vyměňují zásnubní prsteny? 

Prsteny se používaly jako symbol celá staletí. I když tato tradice přetrvala až 

dodnes, většina mladých lidí vlastně ani neví, jak velký význam tyto kroužky 

mají. Přitom zásnubní prsten představuje jeden z drobných, ale zároveň i velmi 

důležitých detailů. Značí změnu, očekávání a oslavu. Proč vlastně dostáváme 

zásnubní prsten a co symbolizuje? 

 

Co je zásnubní prsten? 

Samotná definice zásnubního prstenu se mezi páry liší, ale obvykle představují 

určitý závazek. Většina páru ho používá jako způsob, jak označit budoucí sňatek 

a jiní ho nosí prostě jako prostředek, který symbolizuje oddanost k sobě 

navzájem. V podstatě je to tak, že slibujete sami sebe někomu jinému. 

 
Historie zásnubních prstenů se začala psát na březích řek a v kovářských 

dílnách. Přesné datum, kdy se poprvé objevil, neznáme. Někteří odborníci si 

myslí, že nejstarší dochovaný záznam o darování prstenu pochází ze 

starověkého Egypta někdy kolem 4800 let před Kristem. Kruh na prstu značil 

věčnost, bez začátku a konce. Velký význam má i otvor uprostřed prstenu. Není 

to jen prázdná díra, ale značí bránu nebo dveře, kterými se vstupuje do světa 

nenadálých a neznámých událostí. Darování prstenu ženě tedy značí 

nekonečnou a nesmrtelnou lásku. 

Prstýnky se původně nevyráběly z příliš trvanlivých materiálů, a proto se po 

čase přešlo na kůži, kosti nebo slonovinu. Čím byl materiál dražší, tím hlubší 

vyznání to znamenalo a samozřejmě i to, jak má dárce naditou peněženku. 
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Zvyklost darování zásnubního prstenu postupně převzali staří Římané. Pro ně 

ale kroužky představovaly spíše vlastnictví. Žena patřila jim jako jejich majetek. 

Prsteny byly obvykle dva. Jeden železný na nošení doma a druhý z drahého 

kovu (obvykle zlata) pro nošení na veřejnosti. Římané byli také první, kdo si 

nechával vyrýt na prsten vzkaz. 

Až do poloviny 9. století nebyly přípustné prstýnky v křesťanství jako součást 

svatebního obřadu. Jakmile tento zákaz padl, dostávaly snoubenky v bohatých 

kruzích velmi zdobené prsteny s vyrytými holubicemi, lyrami či spojenýma 

rukama. Takové šperky ale odmítala církev, a tak ve 13. století dostaly mnohem 

jednodušší ráz. 

V 15. století se začalo kombinovat zlato a drahé kamení a takové prsteny 

nejčastěji používaly šlechtické rodiny. Prsteny byly velmi podobné dnešním a 

kameny měly různé významy. Rubín představoval lásku, smaragd domov a 

diamanty věrnost a trvalost. 

 

Diamanty mají na zásnubním prstenu zvláštní místo 

Diamanty se v zásnubních prstenech začaly objevovat až ke konci 15. století. 

V 19. století už vypadaly takřka stejně jako dnes. Perla nebo drahý kámen 

zasazený do kroužku ukazovaly veřejnosti, že se dva mladí lidé rozhodli spojit 

své životy ve svazku manželském. 
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Rozmach diamantových zásnubních prstenů byl zaznamenán po objevu 

diamantových dolů na africkém kontinentu. A od té doby až do dnes jsou při 

zásnubách stále velmi oblíbené. Na začátku 20. století obchodník s diamanty De 

Beers začal všechny přesvědčovat, že jen diamant je vhodný kámen, který 

symbolizuje pravou lásku k ženě. V módě jsou stále a velmi často se setkáváme 

nejen s bílými diamanty, ale i v různých barevných variacích. 

 

Na kterém prstě se nosí zásnubní prsten? 

Zásnubní prsten se nejčastěji nosí na levé ruce. Ve středověku lidé věřili, že 

čtvrtým prstem prochází vena amoris (žíla lásky). Podle pověry existuje přímé 

spojení mezi prsteníkem a srdcem. Proto bude prstýnek stále blízko k srdci. 

Ovšem není nutné nosit prstýnek jen na levé. Některé ženy ho nosí na pravé 

ruce, zejména po svatbě. Nebo dokonce na krku na řetízku, protože nechtějí, 

aby se opotřeboval. 

Velmi zajímavé zdůvodnění je i to, že prsteníček na levé ruce patří k těm 

nejméně namáhaným prstům, a proto je menší riziko, že se prstýnek poškodí. 

 

Co vše může symbolizovat zásnubní prsten? 

• dar – ve většině západních kultur je prsten vnímán jako dar a vyjádření touhy 

strávit se ženou zbytek svého života, 

• slib – žena nosí prsten proto, že slibuje, že si muže vezme a je oficiálně zadaná, 

• kruh – prstýnky tvoří kovové kroužky a kruh sám o sobě je součástí posvátné 

symbolické geometrie. Kruh bez začátku a konce, je věčný, nekonečný a 

dokonalý. Představovat může i 

Slunce, Měsíc a planety. Kruh 

symbolizuje nekonečnou lásku a 

spojení životů dvou lidí, 

• dědictví – některé páry si vybírají 

prsteny, které mají v sobě určitou 

symboliku. Oblíbené jsou keltské 

prsteny, které jsou svázány 

s rodinou a tradicí. Starožitné jsou 

zase často rodinným dědictvím a 

jsou v rodině již po mnoho 

generací. 
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Perličky ze světa 

Nejmenší zásnubní prsten dostala princezna Mary, dcera Jindřicha VIII. již ve 

svých dvou letech. 

V USA se za rok spotřebuje 17 tun zlata na výrobu zásnubních prstenů.  

Zlatý prstýnek s diamantem daroval své snoubence Marii Burgundské jako první 

rakouský arcivévoda Maxmilián Habsburský v roce 1477. 

Přes 80 % amerických zásnub se neobejde bez diamantového prstenu. 

Zásnubní zlaté prsteny byly nalezeny dokonce i v ruinách po zkáze Pompejí. Ty 

zničil výbuch sopky Vesuv v roce 79. 

Na výsluní popularity se v posledních letech drží různé tvary kamenů (oválné, 

emerald, princezny a polštářky).  

Za 2. světové války se nemohly používat platinové prsteny, protože tento kov 

byl hojně využíván ve zbrojním průmyslu. Proto se nejvíc vyráběly prstýnky ze 

zlata a stříbra.  

 

Bc. Soňa Petruláková 
 

Zdroj: Wedding mag, Zásnubní prsten. Jaká je jeho symbolika a proč ho dostáváme?, [online] [cit.2018-06-27], dostupné z: 
https://www.weddingmag.cz/zasnubni-prsten-jaka-je-jeho-symbolika-a-proc-ho-dostavame/ 
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Co jsme prožili… 
14. 5. 2018 - Jak jsme přivítali jaro 

Už konečně po dlouho trvající 

zimě se naše milé sluníčko 

umoudřilo a svými paprsky 

zahřívalo naši zem. Toužebně 

jsme očekávali, kdy naše 

kroky zamíří do jedněch 

dveří, dveří k východu 

z budovy. Po pár krocích 

nebo na vozíčcích a za 

pomoci našich sestřiček jsme 

se dostali na prostranství 

plochy toužebně námi 

vyhlížené z oken našeho domova v zimních měsících. 

Konečně jsme pohodlně usazeni mohli sledovat celé okolí upravené plochy se 

vzrostlými, ještě neolistěnými stromy, sledovat malou vodní plochu jezírka s pár 

rybičkami a pohodlně se vyhřívat a těšit se z paprsků slunce, které nás tak 

objímalo. 

Na terase se sešel téměř všechen personál, paní vedoucí i klienti. Paní vedoucí 

opékala na grilu párky a my 

ostatní jsme za doprovodu kytary 

zpívali oblíbené a všem známé 

české písně. Když jsme si všichni 

pochutnali na opečených párcích, 

ještě chvíli jsme si zazpívali, užili 

si pobytu venku a poté jsme se 

pomalu začali vracet na svých 

pokojů. 

I když ten den bylo počasí 

poněkud větrné, moc jsme si akci 

užili a těšíme se na další taková 

setkání. 

 
 

Květka Krčmářová a Eva Fojtíková   
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18. 5. 2018 – Den matek 

Nejdříve jsme dostali informaci, že v pondělí 18. května v 10 hodin nás přijdou 

navštívit děti z mateřské školy Zahradní, aby našim klientkám přišly 

poblahopřát ke svátku matek. Setkání se uskutečnilo ve společenském sále 

našeho zařízení.  Sál zaplnily klientky, které si přece nemohly nechat ujít setkání 

s dětmi, které jsou stále pro ně nejmilejší. Už před desátou všichni viděli 

připravenou paní učitelku a vedle v řadě stojící a čekající děti na její pokyn, aby 

mohly začít text blahopřání.  

Po jeho skončení všem přítomným ženám, které pečlivě poslouchaly každé 

slovo blahopřání, vytryskly štěstím a láskou z jejich očí slzy.  

Moc nás jejich přání potěšilo, klientky byly potěšeny tímto vystoupením. 

Cvičení se šátky na terase 

Pěkné počasí pokračovalo, využili jsme ke cvičení se šátky našeho milovaného 

posezení u jezírka. Po seznámení klientů s programem a rozdání šátků jsme 

mohly začít cvičit dle předlohy sestřičky Pavly. Při cvičení jsme využívaly pohybu 

šátků, rukou i celého těla. 

 

Zpívání 

Máme štěstí, že v našem středu máme mezi našimi sestřičkami hodně 

zpěvaček, které vždy s nadšením a radostí vedou naše klientky při zpěvu. Sešly 

jsme se u jezírka, kde jsme společně zpívaly a poslouchaly písničky. Je škoda, že 

se k našemu zpěvu nepřidávají také pánové žijící v našem domově. Je pěkné, že 

naše paměť je stále živá a po skončení jedné písničky můžeme začít s druhou a 

další – pramen našich písniček je a byl nekonečný.  

Květka Krčmářová  
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31. 5. 2018 - Oslava 25. výročí otevření domova 
Tato oslava se konala v úzkém kruhu našich klientů a pracovníků domova, 

pozvání na akci přijala také paní místostarostka Sylva Kovačíková.  

Jelikož počasí bylo příznivé, akce se konala na terase u jezírka. Paní vedoucí 

nechala pro všechny přítomné upéct na oslavu dort s číslicí dvacet pět, jelikož 

právě taková doba uplynula od prvního otevření našeho domova. 

Paní vedoucí v krátkém úvodním projevu poděkovala především městu Bílovec 

za dobrou spolupráci a krátce shrnula fungování zařízení, zejména po 

rekonstrukci. Všem popřála příjemnou zábavu a poté se slova ujala paní 

místostarostka, která vyjádřila své poděkování a obdiv všem obyvatelům 

zařízení a také zaměstnancům za dobře odváděnou práci. Poté již začala zábava 

v podobě zpěvu za doprovodu kytary. U příjemné hudby si klienti pochutnali na 

kávě, zákusku nebo vynikajícím dortu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eva Fojtíková  
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23. 6. 2018 - Vystoupení dětí ze základní školy ve Staré Vsi 

Bylo páteční dopoledne, kdy nám sestřička oznámila, že za námi přijde milá 

návštěva. Během chvíle náš spodní sál byl zaplněn čekajícími klienty, kteří 

netrpělivě vyhlíželi očekávané hosty. Když hosté vstoupili, poznali jsme známé 

tváře z vystoupení u příležitosti otevření našeho domova.  

Dnes si pro nás tito mladí přátelé připravili pozvánky – letenky na zahraniční 

zájezd do Afriky. I na tuto cestu se pro nás připravili svědomitě. Děti měly 

nápadité kostýmy a jejich sukně se rytmicky pohybovaly. Byl to krásný pohyb 

celé řady tančících dětí od počátku až do konce. Obdivovali jsme jejich rytmus a 

přesnost.  

S velkým upřímným poděkováním jsme se s nimi loučili. Přejeme každému 

jedinci z kolektivu, aby jim vydržela chuť do této náročné činnosti, samozřejmě i 

paním učitelkám. 

Květka Krčmářová 
 

27. 6. 2018 - Bylinky naší zahrádky 
Besedu o bylinkách si sestřička 

připravila na jedno středeční 

odpoledne. Připravila si pro klienty 

ukázky čerstvých bylinek a také 

informace o jejich využití, ať už 

v kuchyni nebo při léčbě různých 

neduhů ohrožujících naše zdraví.    
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Vlněná srdíčka a háčkování se Šárkou 

Šárka si pro klientky připravila výrobu vlněných srdíček a také pletení a 

háčkování.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingo 

Již z informační tabule měsíce dubna jsme se dozvěděli, že se bude znovu hrát 

hra bingo (nám již z minulosti dobře známá a oblíbená). Sestřička Eliška zajistila 

účast, kterou vytvořily klientky. Všichni jsme se sešli na terase v prvním patře. 

V případě ostrého sluníčka se dá terasa zastřešit stáhnutím markýzy. Místo 

konání bylo příjemným překvapením pro všechny přítomné. Po usazení nás 

hráčů rozdala Eliška všem hrací karty. Přivítala nové hráče a všem nám 

připomněla pravidla hry. Také zdůraznila, že každý hraje samostatně, aby byla 

hra spravedlivá. I přesto některé hráčky měly potřebu radit svým sousedkám u 

hracího stolu. Slabším hráčkám, Eliška trochu pomáhala. Stihly jsme celkem tři 

hry. Na závěr jsme si zazpívaly, poděkovaly sestřičce Elišce za příjemné 

odpoledne a postupně jsme opouštěly terasu.                            Květka Krčmářová 
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Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení Lysá nad Labem 2018 

Ve dnech 22. -24. června 2018 jsme se s našimi klientkami zúčastnili soutěžní 

výstavy Šikovné ruce našich senioru v Lysé nad Labem. Naprosto výjimečná 

výstava rukodělných prací seniorů je především o síle a odhodlání překonávat 

překážky a žít plnohodnotný život navzdory postižení, či vyššímu věku a právě 

tím dokáže oslovit úplně každého. Cílem soutěže je aktivizace seniorů, 

naplňování jejich volného času a uchování kvality života.  

Prezentovali jsme výrobky, které jsme vytvořili během roku v rámci 

aktivizačních programů. 

K vystavení jsme vybrali tři obrázky přírody, vytvořené technikou „enkaustiky“, 

tedy malování horkým voskem.  

  

 

 

 

                                                                                   
                                                                                   Enkaustika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Betonové  
       odlitky  
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Hojnost 
Léto je v rozpuku a prosluněných dní stále přibývá. Prodlužuje se den a děti se 

již dočkaly vytoužených prázdnin. Spolu s prázdninami také přibývá práce na 

zahrádce a v kuchyních. Sbírá se ovoce, zelenina, začínají se vařit marmelády a 

zavařovat vše co se dá. Toto je dozajista hojnost. 

Hojnost však není jen o materiálních věcech, ať už ze zahrádky nebo třeba 

vzhledem k penězům.  Hojnost je také potřeba vnímat v každodenním životě a 

nečekat na velké věci, protože velké věci jsou skryty v maličkostech. Pokud 

můžeme trávit volné chvíle s blízkými lidmi a máme kolem sebe rodinu či 

přátele, kterým se můžeme svěřit a promluvit si s nimi, je to pro nás velké 

požehnání. 

Snažme se na každém dni najít tedy něco dobrého. To co vyšleme, se nám vždy 

vrátí a někdy mnohonásobně a rychleji, než bychom čekali.  

 

Denisa Baláčová  
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Něco na procvičení mozku 
Kvíz – slovní pyramida 

Vymyslete mužská nebo ženská jména začínající uvedeným písmenem abecedy 

o zadaném zvyšujícím se počtu písmenek. 

D - - - 

D - - - - 

D - - - - - 

D - - - - - - 

D - - - - - - - 

D - - - - - - - - 

D - - - - - - - - - 

 

S - - - 

S - - - - 

S - - - - - 

S - - - - - - 

S - - - - - - - 

S - - - - - - - - 

S - - - - - - - - - 

 

Zdroj: Suchá, J. Kvíz - Slovní pyramida. Sociální služby 2018, 20 (6-7), 59. 
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Ze života známých osobností 

Gabriela Vránová 

* 27. 7. 1939 † 16. 6. 2018 

V mládí nadějná filmová 

herečka, později spíše známá z 

televize, především ale 

dlouhodobá výrazná osobnost 

Vinohradského divadla a hlavně 

jedna z našich předních 

recitátorek, to je Gabriela 

Vránová. Pocházela ze smíšené 

rodiny a narodila se na 

Slovensku, kde její otec tehdy 

působil jako pedagog. Vyrůstala 

v kulturním prostředí, což bylo dáno především osobností jejího otce Jaroslava 

V. Vrány (1904-1988), který kromě své profese pedagoga proslul jako 

křesťansky orientovaný lyrický básník, lásku k českému jazyku, potažmo k 

divadlu pěstovala v dceři i matka, taktéž učitelka. Po vyhlášení Slovenského 

štátu se rodina přestěhovala do Brna, kde Gabriela Vránová vyrůstala a také 

zde vystudovala herectví na JAMU (1960). 

Za svým prvním divadelním angažmá putovala pak do Ostravy, kde však strávila 

jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla (1960-1962). Přes poměrně krátké 

období, které zde prožila, vzpomíná Vránová na Ostravu dodnes ráda i na své 

herecké začátky (Dům Doni Bernardy, Dalskabáty aneb Hříšná ves). Ačkoli 

působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů 

a dostala první dvě velké příležitosti před kamerou. Lyricky pojatou postavu 

vesnické dívky Běty předvedla v Krškově melodramatu Kde řeky mají slunce 

(1961). Po boku Vladimíra Menšíka pak hrála hlavní roli v komedii Hledá se táta 

(1961). 

 Její další celoživotní působení je spojeno s Divadlem na Vinohradech, kde hraje 

již bezmála padesát let (od roku 1962). Gabriela Vránová zde podala strhující 

výkony v desítkách hlavních rolí světového i domácího repertoáru, sama si 

nejvíce cení titulních postav v představeních Nora (za kterou v roce 1975 

obdržela divadelní Cenu Jaroslava Průchy), Antigona, Maryša nebo Faust a 

Markétka, další stěžejní úlohy ztvárnila ve světové klasice (Romeo a Julie, Tři 
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sestry, Letní hosté) i osvědčeném domácím repertoáru (Dalskabáty aneb Hříšná 

ves, Loupežník, Měsíc nad řekou, Tvrdohlavá žena), sebejistě ale přijala i úkoly z 

pera moderních autorů (Král Jan). Ačkoli se z postav lyrických dívčích hrdinek 

přehrála především do úloh tragicky pojatých a psychicky nevyrovnaných žen, 

prokázala i schopnost konfrontace s komediálním repertoárem. 

Nabídky od filmu zůstaly po příchodu do Prahy značně dlužné významu Gabriely 

Vránové jako divadelní herečky, v šedesátých letech nicméně dostala ještě 

několik poměrně velkých příležitostí, především v kriminálním žánru (Poklad 

byzantského kupce, 1966; Smrt za oponou, 1966). Další herecké úkoly před 

filmovou kamerou byly již jen menšího rozsahu, navíc za celá sedmdesátá léta 

hrála jen v jednom filmu (Hop – a je tu lidoop, 1978), později se přehrála do 

nevelkých rolí matek mladých hrdinek (Uf – oni jsou tady, 1988; Čekání na 

Patrika, 1988). 

Mnohem více si můžeme Gabrielu Vránovou připomínat díky její práci v televizi. 

Nutno je připomenout především čtyři velké seriálové role. Lyrický dívčí půvab 

zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu 

Sňatky z rozumu (1968), v dalším podobně pojatém projektu F. L. Věk (1971) 

předvedla zcela odlišnou kreaci lehkomyslné Betty. Z postav současných žen je 

dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích 

(1975), výraznou úlohu v podobě psychicky vyčerpané učitelky Hajské pak 

ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní (1984). Na všechny uvedené tituly 

Vránová dodnes velmi ráda vzpomíná, menší role pak odehrála i v dalších 

seriálech. Z televizních inscenací pak zmínku zasluhuje historický snímek Slečna 

Rajka (1979), v němž hrála titulní roli. 

 Ve filmu se Gabriela Vránová od konce 80. let nevyskytuje vůbec, nadále ale 

sporadicky vystupuje v různých projektech České televize, zatím naposledy 

hrála sestru 

jednoho z 

hlavních hrdinů 

v komedii 

Bekyně mniška 

(2009). Nadále 

zůstává aktivní i 

v divadle a 

kromě 

domovské scény 

Vinohradského 
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divadla hostuje také na dalších pražských scénách (Činoherní klub, Švandovo 

divadlo). Mnohem významněji se dlouhodobě uplatňuje v umělecké recitaci a 

přednesu, hudebně-literární pořady prezentované na jevištích si také sama 

připravuje. Letitá práce v tomto oboru jí vynesla ocenění Křišťálovou růží na 

Poděbradských dnech poezie (1995). Podobně tak obdržela cenu Prix Bohemia 

za své dlouholeté působní v rozhlase, kde pořídila četné nahrávky pohádek, 

dramatizací literárních děl a i tady často recitovala poezii. Práci za mikrofonem 

uplatňuje také v dabingu, kde dlouhá léta propůjčuje svůj hlas světovým 

filmovým hvězdám jako je Marylin Monroe, Catherine Deneuve, Jeanne 

Moreau nebo Elizabeth Taylor. Také tady dosáhla uznání svých aktivit a v roce 

2004 obdržela dabingovou Cenu Františka Filipovského za celoživotní 

mistrovství. Z dalších ocenění uveďme Cenu Karla Čapka (1994), která souvisí s 

aktivitami Gabriely Vránové v oblasti zpřístupňování a popularizaci díla 

významných českých spisovatelů. Ostatně i sama se prosadila jako spisovatelka 

a výběr jejích poetických fejetonů se pod názvem Magnetický vítr dočkal již 

dvojího vydání. Četné aktivity Gabriely Vránové v různých oblastech je nutno 

doplnit i o práci pro charitu a také pedagogickou činnost – od roku 1974 

vyučuje herectví na Pražské konzervatoři. 

Gabriela Vránová je od roku 1968 provdaná za Jiřího Kepku, středoškolského 

profesora matematiky a také autora učebnic. Jejich syn Ondřej Kepka (*1969) 

začínal jako dětský herec, dnes je režisérem. Byla česká herečka a divadelní 

pedagožka, dlouholetá členka pražského Divadla na Vinohradech. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Československá filmová databáze, Gabriela Vránová, [online] [cit.2018-06-25], dostupné z: 
https://www.csfd.cz/tvurce/7366-gabriela-vranova/ 

 

Eva Fojtíková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech
https://www.csfd.cz/tvurce/7366-gabriela-vranova/
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Vladimír Dlouhý 

* 10. 6. 1958 † 20. 6. 2010 

Vladimír Dlouhý se narodil 10. června 1958 v Praze do rodiny stavebního 

inženýra. Jako žáka šesté třídy ho přímo ve škole objevila pro titulní roli v 

připravovaném filmu Už zase skáču přes kaluže (1970) Karla Kachyni pomocná 

režisérka Milada Mikešová. Po úspěchu snímku a vrozenému talentu se záhy z 

Vladimíra Dlouhého stala dětská filmová a televizní hvězda 70. let. 

On však bral filmování jako pouhou zábavu a chtěl se po otci stát stavebním 

inženýrem. Po nepřijetí na průmyslovku se začal učit na zedníka. Na popud 

režiséra Petra Schulhoffa absolvoval roku 1980 Státní konzervatoř v Praze a 

zahájil profesionální hereckou dráhu (v níž přetvářel velké a titulní dramatické i 

komické postavy).  

Hrál v Divadle Na zábradlí (1980 – 

1991), pak v Divadle Bez zábradlí 

(1991 – 1994), Rokoku Městských 

divadel pražských (1994 – 1997) a 

Divadle na Vinohradech (1997 – 

2006). Poté (ale i před tím) 

hostoval i v různých pražských 

divadlech (Národní divadlo, 

Divadlo E. F. Buriana, Divadlo Bez zábradlí, Divadlo Kalich, Lyra Pragensis, Palác 

Blaník apod.). Na jevišti, před mikrofonem i kamerami se sešel s mladším 

bratrem, hercem Michalem Dlouhým (*1968). Ze dvou manželství měl tři děti. 

Zemřel uprostřed čilé práce a filmové (Kajínek) a televizní (Domina) projekty 

měly premiéru až po jeho předčasném úmrtí… 

Svůj výjimečný herecký talent, přirozenost, bezprostřednost a klidnost 

hereckého projevu projevil taktéž v divadelních inscenacích „Hrátky s čertem“ 

(Lucius), „Bouře“ (Družina), „Benátská maškaráda“ (Lelio), „Macbeth“ (Vrah), 

„Astrolog“ (Eugenio), „Caligula“ (Caligula), „Tatarská pouť“ (Vágner), „Zločin a 

trest“ (Raskolnikov), „Don Juan“ (Alonso), „Largo desolato“ (Olda), „Macbeth“ 

(Macbeth), „Jak je důležité míti Filipa“ (Algernon), „Maškaráda“ (Arbenin), 

„Revizor“ (Chlestakov), „Ze života hmyzu“ (Tulák), „Vernisáž“ (Bedřich), „Sto 

roků samoty“ (Aureliano), „Král Jan“ (Pandulfo), „Othello“ (Jago), „Tomáš 
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Becket aneb Čest boží“ (Jindřich), „Pod jižním křížem“ (Ross), „Na dotek“ 

(Larry), „Příliš drahá Mathilda“ (Mathias) ad. 

Ve filmu 70. a 80. let se, kromě již zmíněného Už zase skáču přes kaluže (klučík 

Adam), objevil jako chlapec a mladík mj. v titulech Počkám, až zabiješ (norský 

kluk Jule Norge), Láska z pasáže (Roman) a mnoho dalších.  

Často Dlouhý účinkoval v televizních filmech i seriálech   

Svůj výborný hlas uplatnil i v rozhlase a dabingu – často namlouval př. Toma 

Hankse, Kevina Costnera, Mela Gibsona a další. 

Získal za výkon ve filmu Už zase skáču přes kaluže Zlatého dudka (1971) a 

Uznání dětské poroty (1971), nominaci na Cenu Thálie (2001) za roli ve hře „Na 

dotek“, za dabing seriálu John Adams Cenu Františka Filipovského (2009) a za 

postavu ve snímku Hlídač č. 47 též Českého lva (2008). Během svého 

čtyřicetiletého hereckého působení si vydobyl místo mezi nejvýznamnějšími 

českými herci přelomu 20. a 21. století. Vladimír Dlouhý zemřel náhle 

20. června 2010 v Praze, deset dní po svých padesátých druhých narozeninách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Fojtíková 

 
Zdroj: Československá filmová databáze, Vladimír Dlouhý, [online] [cit.2018-06-27], dostupné z: 
https://www.csfd.cz/tvurce/1475-vladimir-dlouhy/  

  

https://www.csfd.cz/tvurce/1475-vladimir-dlouhy/
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Věděli jste, že? 

Červenec 

Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 

dní. Červenec začíná stejným dnem v týdnu jako duben a v přestupném roce 

začíná a končí jako leden. Na počest Julia Caesara byl změněn název měsíce, ve 

kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. Tento měsíc patří do velkých 

letních prázdnin všude tam, kde je léto. Červenec označuje období, kdy už je 

všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát v červenci, už zralé.    

Srpen 

Srpen je osmý měsíc roku. Má 31 dní. České jméno pochází pravděpodobně od 

slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí 

(tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního 

roku. Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy byla upravena 

určitá nepřesnost v počítání juliánského kalendáře římskými pontifiky, 

navrhl Senát, aby byl měsíc sextilis přejmenován na augustus na počest 

reformátora kalendáře. Rozšířený názor říká, že z důvodu, že se nepovažovalo 

za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný po současném císaři měl méně 

dní než měsíc pojmenovaný po Iuliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc 

jeden den, který byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 

(nebo v přestupném roce 29) dnů.  

Září 

Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Staročeské 

označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za 

říje“; odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymologií. V září začíná 

období podzimní sklizně a školní rok. Proto se v lidové tradici českých zemích 

odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní, dočesná nebo 

pro jižní Čechy typická konopická. 

 
       Eva Fojtíková 

 
Zdroj: Wikipedie, Červenec, [online] [cit.2018-06-26], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec 
           Wikipedie, Srpen, [online] [cit.2018-06-26], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten 
           Wikipedie, Září, [online] [cit.2018-06-26], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Augustus
https://cs.wikipedia.org/wiki/8_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pontifex
https://cs.wikipedia.org/wiki/SPQR
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor
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I na znamení záleží 
Přichází léto a s ním, si představíme další znamení, která jsou představiteli 
těchto měsíců.    
Jako první se nám představí LEV, kterého bude následovat PANNA a vystřídají 
jej VÁHY.  
 

LEV (22.7. – 23.8.)  

Charakteristika znamení  
Znamení Lva dává lidem, kteří se v něm narodili, 

zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Mají vůli 

vládnout a ovládat druhé, ale jejich chování 

je velkorysé a přátelské. Jsou to lidé hrdí a mají v 

úctě i hrdost svých spoluobčanů, u kterých jsou 

oblíbeni pro svou přímost a otevřenost. V jejich 

povaze je rytířskost a vrozený takt. V přítomnosti 

těchto lidí se každý cítí dobře a nikomu nevadí, 

podřídit se jejich vedení a rozhodování, protože tito lidé vyzařují klidnou 

převahu a nikdy se neuchylují k malichernostem. 

Lidé narození v tomto znamení mají rádi bohatství a dobrou životní úroveň, ale 

ani v horších materiálních poměrech neztrácejí svou sebedůvěru a zjevem ani 

chováním nedají svému okolí najevo, že potřebují pomoc nebo soucit.  

Lvi volí vždy nejkratší cestu k cíli a jsou k tomu vybaveni velkou rozhodností. 

Nejlépe se jim daří ve svobodných povoláních, kde uplatní svou samostatnost, 

ale ani podnikatelská sféra není jejich mentalitě cizí, protože je v nich velká 

odvaha a radost z rizika.  

Tito lidé mají úspěch v každém povolání, ve kterém se uplatní úroveň jejich 

chování, bystrost, takt i sebedůvěra. Jsou sice schopní vykonávat na úrovni 

jakoukoli práci, ale v roli diplomata nebo politika jsou nepřekonatelní. 

Drahými kameny pro znamení Lva jsou křišťál, diamant, rubín, citrín.  

Známé osobnosti   narozené ve znamení Lva 

Bolek Polívka, Alexandr Dumas, Karel Fiala, Dustin Hoffman, Alfons Mucha, 

Napoleon I. Bonaparte 
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PANNA (23.8. – 23.9.)  

Charakteristika znamení  

Výrazným rysem lidí narozených ve znamení Panny je smysl pro pořádek a 

systém. Jsou to lidé praktičtí a mají velké konstrukční a manuální schopnosti a 

dovedou se vždy plně soustředit na své úkoly. Bývají okouzleni domyšlenými a 

fungujícími systémy a sami se snaží, aby kolem nich bylo všechno správně 

uspořádáno, protože pořádek jim usnadňuje a zrychluje práci.  

Tito lidé dbají i na pořádek v mezilidských vztazích, protože mají rádi jasno. Své 

postoje ovládají rozumem, kterým korigují své city. Nejsou bezcitní, ale spíš 

opatrní, aby se neangažovali tam, kde je vše předem prohráno. Jsou 

to spolehliví lidé, kteří mají silně vyvinutý 

smysl pro povinnost. Jsou velice inteligentní, 

schopní velkého soustředění i věcní a tyto 

jejich vlastnosti jim dávají předpoklady k 

výjimečným výsledkům při uměleckých, ale 

hlavně vědeckých úkolech.  

 

Jsou opatrní a konzervativní a rádi se řídí zásadami, které si stanovili. Lidé 

narození ve znamení Panny nejsou okázalí a jejich rozumem budovaná 

osobnost se projeví zdrženlivým chováním i nenápadným oděvem a prakticky 

zařízeným obydlím, ve kterém se pořádek musí docílit bez velké a zbytečné 

námahy.  

Drahými kameny pro znamení Panny jsou ametyst, jaspis, olivín, tygří oko, 

jantar, sodalit.   

Známé osobnosti   narozené ve znamení Panny 

Emil Zátopek, Hana Zagorová, Lev Nikolajevič Tolstoj, Michael Jackson, Freddie 
Mercury.
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VÁHY (25.9. – 22.10.)  
Charakteristika znamení  
Snad aby učinili radost názvu svého znamení, jsou lidé narození ve znamení Vah 

většinou rozvážní, vyvážení a harmoničtí. V každém případě dřív, než se odváží, 

rozvažují. Je možné, že se v jejich středu najde zbrklejší jedinec, ale to bývá 

opravdu vzácná výjimka. Tito lidé jsou upřímní, poctiví a slušní a ze všeho 

nejméně snášejí hlučné, neomalené nebo vulgární jednání a chování. U lidí 

narozených v tomto znamení se projevuje výrazné estetické cítění spolu s 

uměleckým nadáním a je lhostejné, pro který z oborů umělecké činnosti se 

rozhodnou; pro každý budou přínosem. Pokud z nich nebudou přímo aktivní 

umělci, projeví svůj vkus ve všem, 

čemu se budou věnovat. Jsou to lidé 

šikovní, pilní, inteligentní a podnikaví.  

S těmito lidmi se jedná velice 

příjemně, a i když si někdy dávají čas 

na rozhodování, vrhají se do díla s 

nadšením, pokud shledají, že jde o 

zajímavý i výnosný úkol. Jejich nároky 

jsou dost vysoké, protože znají hodnotu své práce, žádají správné ocenění.  

Považují za svou povinnost obrušovat hrany rozdílných stanovisek, zmírňovat 

rozdíly a zabránit bezpráví. V každém společenském seskupení jsou lidi 

narození v tomto znamení velmi oblíbeni, protože dovedou nenásilně urovnat 

každý spor a tím stmelit lidi k práci i zábavě.  

Drahými kameny pro znamení Vah jsou akvamarín, diamant, rubín, citrín, 

smaragd, granát.  

Známé osobnosti   narozené ve znamení Vah 

Ondřej Havelka, Václav Havel, Jimmy Carter, John Lennon, Margaret 

Thatcherová, Oscar Wilde.  

 

Denisa Baláčová, DiS. 

Zdroj: http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/ 
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Pár rad, jak se vypořádat s horkem 
1. Co by se v horku pít nemělo? 
Především nápoje, které obsahují kofein. Jedná se hlavně o kávu, ale i černý čaj 
nebo coca-colu. Odvodňují organismus a přispívají k ještě většímu pocení. 
Dobré nejsou ani sladké minerálky kvůli vysokému obsahu cukru. Nedoporučují 
se také příliš ledové nápoje – často způsobují angínu 
 
2. Jaký nápoj je nejvhodnější? 
Obecně platí, že ke každému nápoji, ať jde o jakýkoli, je dobré přidat citronovou 
šťávu. Osvěží vás a má antibakteriální účinek. 
 
3. Jak je to v horku s alkoholem? 
Alkohol za horkých dnů lze doporučit jen v malém množství. Určitě by to 
neměla být nějaká silná pálenka. I místo vychlazeného piva, které vypadá 
lákavě, je lepší si dát minerálku s obsahem hořčíku a vápníku. 
 
4. Jaké jídlo si vybrat v horku? 
Výborné jsou meloun a okurky, protože obsahují hodně vody, stejně tak i 
brambory. Obecně platí, že se nehodí těžká jídla – většině lidí ve vedru ani 
nechutnají. Sáhněte raději po zeleninových salátech s drůbežím masem, rybách 
a podobně. 
 
5. Existuje optimální oblečení do horka? 
Rozhodně se doporučuje volnější oděv s větším výstřihem – těsné šaty udržují 
horko na pokožce. 
 
6. Jak si nejlépe ochladit pokožku?  
Když jste v práci, je to složitější. Osvědčilo se například osvěžit si ruce až po 
lokty v hodně studené vodě a pak je natřít například mandlovým nebo 
kokosovým olejem či silně hydratačním tělovým mlékem. 

 
7. Je skutečně třeba si ve 
vedru chránit hlavu pokrývkou? 
Ano! Pokrývka hlavy nás totiž 
významně chrání před přehřátím a 
přímým slunečním žárem – tedy 
před úpalem i úžehem. 

  

Eva Fojtíková 

 

Zdroj: Pro ženy,15. rad jak přežít horko ve zdraví, [online] [cit.2018-06-26], dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-

zeny-zdravi/138997/patnact-rad-jak-prezit-horko-ve-zdravi.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy  

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi/138997/patnact-rad-jak-prezit-horko-ve-zdravi.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi/138997/patnact-rad-jak-prezit-horko-ve-zdravi.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
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Okénko do minulosti 
Mejdlíčko 

 

Nejrozšířenější cukrovinkou první poloviny minulého století byla u nás 

mejdlíčka, na Moravě někdy nazývaná “kačení mýdlo”. Vyráběla se z 

bramborového škrobu a 

měla sladce trpkou chuť. 

Hmota pro tuto levnou 

pochoutku vzešla z 

laboratorních pokusů 

amatérského chemika, 

jinak ale lékaře Františka 

Malinovského, který se 

rozhodl pomoci své tchýni 

udržet ve Žďáře nad 

Sázavou výrobu bramborového škrobu. 

Mejdlíčka byla levná cukrovinka pro děti, která se bezmála šedesát let 

produkovala ve firmě Amylon ve Žďáru nad Sázavou. Vyráběla se vařením 

bramborového škrobu za přítomnosti kyseliny sírové nebo solné, čímž 

vznikal bramborový cukr nebo sirup. Ten se pak obarvoval na růžovou, bílou, 

žlutou nebo výjimečně kakaovou barvu a odléval se do pětidílných tabulkových 

forem. Dobré a přitom levné mejdlíčko vydrželo i dva měsíce měkké. 

V dobových novinách se pak můžeme dočíst, že mejdlíčka byla před válkou 

žádaným zbožím. Jejich výrobou se zabývalo hned několik továren Amylonu. Po 

válce však žďárská firma přišla o svá zahraniční odbytiště a v tuzemsku stlačila 

konkurence čokolády spotřebu škrobových cukrovinek do té míry, že všechny 

závody postupně provoz zastavily, pouze ve Žďáře na Moravě pokračovali ve 

výrobě kvůli udržení tradice.   

Pamětníci si ještě vzpomenou, jak si šli za jednu korunu nakoupit mejdlíčka do 

obchodu nebo cukrárny. Táflička mejdlíček stála jednu korunu, bylo v ní pět 

kousků po dvaceti halířích.  

Prodávala se i mejdlíčka ve tvaru tyčinek zabalených do zeleného, modrého, 

žlutého nebo červeného papíru. Těmi si malé holky také s oblibou malovaly 

pusu a tváře. 
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Vyrábělo se i vánoční mejdlíčkové, tedy škrobové cukroví, které se také 

nalepovalo na provázky a prodávalo jako řetězy na stromeček. Odlévalo se do 

jiných než typických mejdlíčkových forem či se ručně stříkalo do tvarů pusinek, 

srdcí a jiných tvarů, polepovalo se obrázky betléma a andělů a přidávalo se do 

vánočních kolekcí. 

Názory na to, jak mejdlíčka chutnala, se různí. Pro jedny to byla ta “nejdobřejší 

pochoutka na světě”, pro jiné “nepřekonatelný hnus”.  

Před válkou byl hlavním akcionářem firmy Amylon ve Žďáru nad Sázavou již 

zmiňovaný František Malinovský. Po zestátnění v roce 1948 byl Amylon 

začleněn do státního podniku Škrobárny. Počátkem šedesátých byla výroba 

mejdlíček převedena na Slovensko, kde však během pár let zanikla. 

V současnosti se mejdlíčka znovu objevují na jarmarcích, nejde ovšem o 

původní, patentovanou receptu, ale o produkty pocházející ze soukromé 

výroby, které se nevyrábějí z bramborového škrobu, ale z vaječných bílků.  

 

       Eva Fojtíková 

Zdroj: Extra story, Mejdlíčka alias kačení mýdlo: Levná cukrovinka našich prababiček byla šíleným nápadem amatérského chemika, [online] 

[cit.2018-19-03], dostupné z: http://extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-cukrovinka-nasich-prababicek-byla-silenym-

napadem-amaterskeho-chemika.html 
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Recept – Čokoládové muffiny 
Ingredience: 

• Vejce – 2 ks 

• Mléko – 170 ml 

• Máslo – 125 g 

• Prášek do pečiva – 4 lžičky 

• Polohrubá mouka – 220 g 

• Kakao – 5 lžic 

• Cukr moučka – 100 g 

Postup: 

Do misky dáme mouku, prášek do pečiva, mléko a dobře promícháme. Dále 

přidáme rozehřáté máslo, vejce, cukr a kakao. Vše důkladně promícháme. 

Těstem plníme formičky nebo košíčky na muffiny do 4/5 nebo 3/4. Muffiny 

pečeme 15 minut na 200 °C. Troubu prvních 10 minut neotevíráme, aby 

muffiny nakynuly. 

Lahodné čokoládové muffiny podáváme sypané čokoládou, a to buď 

vychlazené, nebo teplé. Záleží na chuti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Balogová 
Zdroj: Vaření, Čokoládové muffiny, [online] [cit.2018-06-26], dostupné z: 

https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?q=%C4%8Dokol%C3%A1dov%C3%A9%20muffiny&order=relevance   
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Na závěr malá zkouška!  
Teď se ukáže, jestli jste pozorně četli tento díl ☺ 

1. Z čeho se vyrábělo mejdlíčko?  

a) Glycerin 

b) Škrob 

c) Med 

2. Kolikáté výročí slavil náš domov? 

a) Dvacáté páté 

b) Třicáté 

c) Desáté 

3. Které znamení patří do období od 25. 9. – 22. 10.? 

a) Rak 

b) Váha 

c) Beran 

4. Kde se narodila Gabriela Vránová? 

a) Rakousko 

b) Německo 

c) Slovensko 

5. Kolik vajec patří do receptu na muffiny?  

a) 2 

b) 4 

c) 3 

6. Co může symbolizovat zásnubní prsten? 

a) dar, slib, kruh, dědictví 

b) lásku, věrnost 

c) příslib sňatku 

7. Jak se nazývá kampaň na podporu studánek? 

a) „Zachraňme studánky“ 

b) „Ukliďme studánky“  

c) „Počítáme studánky“ 

 

Tak kdo dával pozor a odpověděl na vše správně?  
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