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Milí čtenáři, 

po krásně prožitých letních měsících Vás vítáme u dalšího 

vydání Střípků. Ani jsme se nenadáli a je tu opět podzim. 

Prozatím přináší mnoho deště, ale budeme společně doufat, 

že se vrátí ještě na chvíli babí léto, abychom načerpali energii, 

než přijde zima.😊  

V tomto vydání se dočtete pár zajímavých tipů, jak se při 

procházkách neztratit v přírodě, společně zavzpomínáme na 

„staré časy“ a pokud máte v následujících měsících 

narozeniny, dozvíte se něco i o svém znamení zvěrokruhu. 

 

 

Vaše redakce 
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Podzimní a zimní oslavenci 
Libuše Knoppová 18. 10. 1929 – 88 let 

 

 

 

 

Marie Richterová 1. 10. 1923 – 94 let       

 

 

Ilsa Těžká 5. 10. 1932 – 85 let 

 

 

 

 

Marta Ptáčková 21. 12. 1938 – 79 let 

 
 
 
Božena Řezníčková 6. 12. 1950 – 67 let 
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Noví mezi námi 
 

 

 

Dne 16. 8. 2017 se naše řady rozšířily o paní 

Františku Kalusovou z Bílovce.  

 

 

 

 

 

 

 

Rovněž 16. 8. 2017 se k nám připojila 

také paní Ilsa Těžká ze Staré Vsi. 
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Vzpomínáme 
 
 
 

 
 
 
 

Bedřiška Równá † 13. 11. 2016  
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Téma  

Značkaři 
Při pohybu v přírodě, na horách, ale i ve vesnicích a na okrajích měst můžete 
vidět zvláštní jednoduché obrázky. Jsou složené z bílých a barevných 
vodorovných pruhů-turistické značky. Ti z vás, kteří chodíte na výlety po 
turistických značených cestách, jste se možná někdy zamysleli, kde se tam 
vzaly? Kdo je tam namaloval, proč a jak? Jak dlouho vydrží, jak se jim říká? 

Orientaci v terénu nám usnadňují tzv. pásové značky. Vytvořená síť pěších 
značených tras svojí hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé 
území republiky je neocenitelným pomocníkem všech milovníků pěší turistiky. 
Jedny z prvních českých tras byly vyznačeny Pohorskou jednotou Radhošť již 
kolem roku 1884. První pěší turistická trasa KČT vznikla 11. května 1889, kdy 
„označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské 
proudy. Ještě v tomto roce byly vyznačeny další trasy na Karlštejn, Skalku a Rač 
a délka tras tak dosáhla 55,5 km.  

Značením turistických cest se u nás 
zabývá Klub českých turistů (KČT), který 
vznikl v roce 1888 v Praze. První 
turistické značky se u nás objevily o rok 
později. V roce 1912 bylo dokončeno 
značení první dálkové trasy z Prahy 
přes Brdy na Šumavu. V roce 1920 bylo 
v Československu 20 000 km značených 
turistických cest, v roce 1938 to bylo 40 
000 kilometrů, v současnosti 45 000 
kilometrů.  Kromě pěších tras jsou v 
poslední době značeny též trasy pro 
cyklisty, běžkaře a jezdce na koních. 
Systém turistického značení v ČR patří k 
nejlepším v Evropě. 

Značkaři jsou lidé, kteří se starají o obnovu turistických tras. V celé naší zemi se 
věnuje obnově značek asi 2000 lidí, kdy v průměru jim je něco málo přes 50 let. 
Nejstaršímu značkaři je 80 let. Vztah ke značení se často dědí v rodinách. Mladí 
ale kvůli práci a založení rodiny často se značením tras končí a vrací se k němu 
kolem důchodového věku. Právě „mladodůchodce“ je ideální značkař. Když 
aktivně značí, dejme tomu, 10 nebo 15 let, pokud zdraví dovolí, do věku 75 let, 
kdy je ještě člověk schopen ujít přibližně 8 kilometrů, budoucnost českých 
značkařů není ohrožena. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pohorsk%C3%A1_jednota_Radho%C5%A1%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1884
http://www.kct.cz/
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Naprostá většina činnosti značkaře je tzv. obnovování již existujících značených 
cest. Značení se musí obnovovat každé tři roky, aby značky byly stále čitelné a 
nevybledly a nevymizely.  

Jen občas se vytipuje a vyznačí nová cesta. Například když se objeví nějaký nový 
turistický cíl, nebo když některá existující značená cesta musí být zrušena. Aby 
se někdo stal značkařem, musí absolvovat „značkařský kurz“. Značkařem se 
stane ten, kdo v doprovodu vedoucího či instruktora značení provede 
vyznačkování/obnovu značené trasy v délce minimálně 10 km. Tím 
získá kvalifikaci zaškoleného značkaře, která ovšem neumožňuje samostatné 
značkování v terénu. Pokud by sám chtěl vést skupinu značkařů, může v příštím 
roce od roku, kdy se stal zaškoleným značkařem, absolvovat školení a po 
úspěšně složených zkouškách se stát vedoucím značkařem. 

Značkař si nemůže jít značit, kam ho napadne. Prostřednictvím Klubu českých 
turistů (KČT) dostane určitý úsek značených cest, který má během 
sezóny označit. Značkování se může dělat jen za vhodného počasí. Nesmí pršet, 
protože by barva špatně držela. Nemělo by mrznout. Nepříjemný je i silný vítr. 
Značkaři nejsou profesionálové, jde o dobrovolnou činnost prováděnou ve 
volném čase, takže kdo není důchodce, musí si na značení vybrat volný den.  

Ke značení kromě štětce, barev, fermeže a ředidla potřebuje také drátěný 
kartáček, škrabku, zahradnické nůžky a pilu. Důležité jsou i pracovní rukavice. 
Značkování se zpravidla provádí ve dvojici. Dá se lépe rozdělit práce, a taky z 
bezpečnostních důvodů. K výbavě patří i tužka a papírové formuláře.  

Při značkování se musí dodržovat určitá pravidla. Značky mají být ve výšce 
zhruba 180 centimetrů. Pravidla stanoví, jakým způsobem a jakými značkami a 
šipkami je zapotřebí označit křižovatky a rozcestí, aby tam turisté nezabloudili. 
Na cestě bez rozcestí, kde nelze nikam odbočit, musí být značka nejdéle 
každých 250 metrů. Před odbočením musí být šipka ve směru odbočení.  

Když po jedné cestě vede více značek, jsou pod sebou v pořadí červená, modrá, 
zelená, žlutá, a mezi barevnými pruhy vždy jeden bílý. Značky se nesmí malovat 
na hraniční kameny, nemají se dělat například na církevní objekty a památky, a 
podobně.  

Když značkař přijde k místu, kde je nebo má být značka, tak to místo nebo tu 
starou značku napřed očistí drátěným kartáčem. Potom štětcem vybarví dva 
bílé pruhy a barevný pruh. Ještě předtím si ale musí namíchat správně hustou 
barvu. K ředění barvy se používá fermež.  

Turistická značka má rozměr 10 x 10 centimetrů. Skládá se ze tří pruhů, dvou 
bílých a uprostřed barevného, o šířce 3 cm a s mezerou půl cm. V určitých 
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případech, například po přechodu přes louku, může být značka kvůli viditelnosti 
z dálky větší, až 30 x 30 cm.  

Při malování se musí dát pozor, aby značky takzvaně „neplakaly“, tedy aby 
barva z barevných pruhů nestékala dolů. Zejména na stromech s vrásčitou 
kůrou to někdy je problém. Ze stromů se nejlépe dělají značky na buky, 
nepříjemné je to na duby. Na břízy se značky dělají, jen když to jinak nejde. Na 
břízách, případně na bílých sloupech a jiných bílých podkladech, by zanikaly bílé 
pruhy značky. Proto se kolem celé značky musí v takovém případě udělat tmavý 
rámeček.  

Při obnovování značky se hlavně zvýrazňují již existující značky. Ale někdy se 
musí udělat i nové. Například když byl pokácen strom, na kterém značka byla, 
nebo zmizel jiný objekt, nebo když předchozí značkař prostě nenamaloval 
značku tam, kde by měla být. V některých případech je taky nutno existující 
značku zamalovat hnědou barvou, zejména když se trasa v některém úseku 
trochu mění.  

Na značené cestě se občas, nejdéle po 4 kilometrech, vyskytují takzvaná 
informační místa. Tam jsou umístěny tabulky s názvem místa a směrovky s 
uvedenými dalšími cíli a vzdáleností k nim. Tyto tabulky nedělá značkař se 
štětcem a barvou, ale jiný značkař, který k tomu má příslušné vybavení. Tabulky 
se vyrábějí hromadně a značkař s vybavením je instaluje na místo - někdy na 
strom nebo sloup, někdy se pro tyto tabulky staví zvláštní samostatný sloupek.  

Značkař s barvami si u těchto tabulek zaznamená stav těchto tabulek. To 
aby příslušný odbor značení KČT věděl, zda ty tabulky jsou ještě dobré, nebo 
zda bude zapotřebí zadat výrobu nových. Na rozdíl od značek, které se obnovují 
každé tři roky, se tabulky obnovují podle potřeby. Někdy vydrží i o dost déle než 
10 let. Tedy pokud se zrovna nestanou cílem hlupáků a vandalů. 

Při značkování je někdy zapotřebí odstranit větev, která překáží v průchodu. 
Zejména šípkové keře bývají velice agresivní. Za krátkou dobu dokážou cestu 
docela zneprůchodnit.   

Někdy je cesta natolik zarostlá, že s tím samotný značkař nic neudělá. Pak je 
možné to nahlásit, s tím, že se přijde podívat někdo s odpovídající technikou, 
nebo je nutné úsek obejít. Stává se, že značkař musí značkovat cestu, kde úsek 
několika set metrů je totálně zarostlý šípkovými keři, takže se cesta musí 
vyznačit vedle, kde už je to stejně vyšlapané. Taky už se stalo, že po dohodě 
s vedoucím, musel značkař jednu cestu v délce asi 4 km přeložit jinam. Původní 
cesta zmizela zaplavena v bažinách.  
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Když značkař „doznačí“ svůj úsek cesty, jeho práce nekončí. Co nejdříve musí 
důkladně vyprat štětce v ředidle, aby na nich barva nezaschla. Po návratu domů 
dokončí vyplnění formulářů a odešle nebo donese je příslušnému vedoucímu 
značkaři.  

Ačkoli jsou pravidla pro značkování poměrně podrobná, přece jen do značné 
míry závisí i na osobním přístupu značkaře. I proto bývá někdy snaha, aby se to 
střídalo a nedělal stejný značkař pořád stejnou trasu. Říká se, že každý, kdo 
značí cestu, kterou před ním dělal někdo jiný, tam chyby nachází.  

I když značení dělají dobrovolníci ve svém volném čase, tak to určitě není levná 
záležitost. Někdo musí zaplatit barvy a výrobu informačních tabulek. Dříve 
financování turistického značení zajišťovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, 
nyní financování převzaly kraje.   

Až příště půjdete po turistické značené cestě a dojdete podle značek zdárně ke 
svému cíli, vzpomeňte si na záslužnou práci českých značkařů! 

Zdroj:https://www.alik.cz/a/jak-se-delaji-turisticke-znacky   

http://queer.kct.cz/turisticke-znaceni 

Soňa Petruláková 

  

https://www.alik.cz/a/jak-se-delaji-turisticke-znacky
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Starý ještěr, slezský bard Petr Bezruč – 150 let 

Od narození Vladimíra Vaška, jak zní jeho pravé jméno, uplynulo 15. září 150 

let. Slezský básník, oslavovaný pro plamennou bojovnost svých veršů, napsal 

jedinou sbírku emociálně silných Slezských písní, která nemá v jeho ostatní 

tvorbě obdoby. Jeho verše útočně promlouvající za sociální a národní zájmy 

českých lidí ve Slezsku nemají svým vznikem, stylem ani dalším osudem obdobu 

v české literatuře. Sbírka se původně jmenovala Slezské číslo, dnes Slezské 

písně. Spekuluje se však o tom, že autorem většiny básní ze sbírky Slezské písně 

ve skutečnosti není Vašek, ale jeho přítel Ondřej Boleslav Petr, který spáchal 

sebevraždu. Proto literární historici dodnes pochybují o jejím autorství. A 

básník sám se svým podivínským životem jim to nijak neulehčuje. 

Narodil se v rodině buditele 15. září 1867 v Opavě. Otec Antonín vydával od 

roku 1860 první český list ve Slezsku Opavský besedník, odmítl uznat pravost 

Rukopisů královédvorského a zelenohorského a obvinil Václava Hanku z jejich 

padělání. Za své pročeské aktivity byl nucen přestěhovat se do Brna.  

Jeho syn Vladimír v Brně studoval gymnázium a v Praze později filologii. Tam jej 

zklamala převažující německá atmosféra slovanského města. Rostoucí 

melancholie, nervozita a zádumčivost ho pak provázely po celý život. V Praze se 
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též zrodil další rys Slezských písní: zoufalství, beznaděj a pocit marnosti všeho. 

Vladimír Vašek (Petr Bezruč) zběhl ze studií, vrátil se do Brna, kde se stal 

úředníkem na poště u hlavního nádraží. Roku 1891 odešel jako poštovní 

úředník do Místku, ale již po dvou letech pracoval opět v Brně. Za první světové 

války byl zatčen pro domnělé autorství protirakouské básně. Po válce byl 

jmenován přednostou nádražní pošty v Brně, ale již druhý den se vzdal funkce a 

vrátil se na své staré skromné místo. V roce 1928 odešel do výslužby a žil 

samotářsky v Brně, pak v Kostelci na Hané a v Brance u Opavy. 

V Místku se seznámil s buditelem Ondřejem Boleslavem Petrem. Přátelství s 

ním sehrálo v Bezručově životě velkou roli. Petr byl učitel, divadelník a 

vlastenec, jehož život se jako by promítal v mnoha básních Slezských písní, což 

vedlo k teoriím o možném (spolu)autorství. Oba spolu vyráželi na túry po kraji, 

kde Petr seznamoval Bezruče s historií a problémy jednotlivých vesnic, upoutal 

jeho pozornost k sociální a národní otázce Slezska. 

Jeho sbírka Slezské písně se rodila postupně.  První tři básně pod pseudonym 

Petr Bezruč vyšly v roce 1899 v týdeníku Čas. A o čtyři roky později tu Jan 

Herben otiskl pod názvem Slezské číslo 23 básní, které se rozletěly do světa. V 

knižním vydání se objevily ve stejném roce, ale Vladimír Vašek se k autorství 

přihlásil až v roce 1910. 

Je pravda, že sám patrně z úspěchu svých veršů valnou radost neměl: „Donesla 

ta knížka tolik hořkosti do mého života, že jsem se již neproklínal řadu dnů ty 

okamžiky, kdy jsem se zapomněl a pustil ty verše do světa…“ prohlásil později. 

Autor do básní v průběhu času dosti zasahoval, často ne ku prospěchu díla. Za 

reprezentativní se považuje vydání z roku 1928. Sbírka je pojata jako osobní 

zpověď. Autor se stylizuje v některých básních do podoby poutníka, prochází 

slezským krajem a komentuje, co vidí. Nejpůsobivější je v básních, kde 

vystupuje jako mluvčí slezského lidu, lidový pěvec-bard, který je součástí davu 

utlačovaných a chce vyslovit všechnu jeho bídu. Jmenuje konkrétní 

utlačovatele, užívá hyperboly, sarkasmy, ironii, slezské nářečí, jeho básně 

vyznívají vášnivě a autenticky. Ostrava, Já, My, Škaredý zjev, 70 000, ... Ve 

sbírce jsou také balady, smutné epické příběhy-Maryčka Magdónova, Kantor 

Halfar. Milostný motiv má báseň Jen jedenkrát. 
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Přestože v dalších letech vycházely Slezské písně stále častěji a básník se stal 

„národním“ básníkem, Vladimír Vašek se začal stahovat stále více do samoty. 

Utíkal před veřejností a před jakýmikoliv ovacemi. Byl nadprůměrně 

inteligentní, osobitý a tvořivý. Měl osobité vidění světa, osobité myšlenky. Žil 

celý život osaměle, uzavíral se do sebe a nikdy se neoženil, ač podle 

dochovaných pramenů jeho životem prošlo několik žen. Byl to samotář, ale měl 

rád společnost. Není jasné, jestli ty dvě věci jdou dohromady, ale zdá se, že 

ano. Když se ocitl v kruhu lidí, kterým důvěřoval, byl zábavný člověk, který "těžil 

z paměti a ze situace".  

Petr Bezruč byl velký turista. Rád podnikal túry (sám tomu říkal „výplazy“) po 

Beskydech a po okolí Opavy. Při svém pobytu na Opavsku se denně vydával 

na „výplazy“, které začínaly v Brance u Opavy a končily v Hradci nad Moravicí. 

Jeho trasy měřily od 4 km až po 18 km.  

Mezi oblíbená místa Petra Bezruče patřil beskydský hřeben Grúň. Pojilo ho 

přátelství s rodinou Charbulákových, z hotelu Charbulák. Byl v dobré kondici, 

kterou si udržoval otužováním (rád se koupal v řekách nahý) a výlety. Byl to 

člověk nekonvenční, protože žil v souladu s přírodou. Často pobýval také ve 

Švarné Hance. A v době po svém zatčení a propuštění z vězení v roce 1916 zde 

podle oficiálního prohlášení majitelů dělal domovníka. Daleko 

pravděpodobnější ale je, že si vychutnával krásu Beskyd a sbíral inspiraci pro 

svou tvorbu. Dodnes ovšem visí na stěnách Švarné Hanky dvě zdobné židle, na 

kterých prý Bezruč sedával. Posadit se na ně ale může jen ten, komu vyjde 

kniha ve stejném nákladu jako kdysi Petru Bezručovi.    

Kromě Slezských písní je Bezruč autorem delší básnické skladby Stužkonoska 

modrá a některých dalších básní a povídek, jež ale zůstaly ve stínu jeho 

hlavního díla. Vydával básně pod pseudonymy, i když byla jeho identita 

prozrazena, nestál o publicitu, pocty a uznání. Zájem se stupňoval v dobách 

národního ohrožení. Slezské písně si vydávali zahraniční vojáci v obou 

světových válkách i američtí vystěhovalci.  Roku 1945 získal Petr Bezruč titul 

národní umělec. Pro titul si nejel, museli mu ho přivézt do Kostelce. Zřejmě se 

řídil zásadou, ať promlouvá dílo samo o sobě. 

Závěr svého života prožil ve městě Kostelec na Hané. Zemřel 17. února 1958. 

Uctíván, odměňován a chválen. Na jeho pohřeb na opavský hřbitov přišly tisíce 

lidí. Bránu hřbitova museli dokonce zavřít vojáci, jinak by se lidé u hrobu 
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ušlapali. A jeho jméno se na Slezsku připomíná dodnes. Jeho tajemství, pokud 

skutečně nějaké má, však dosud nikdo nerozluštil. 

Labutinka 
 
Čí jsi, ztepilá ty krásko?  
Sama chodí, pyšno hledí,  
knížky v ruce, na můj pozdrav 
nikdy nemá odpovědi,  
 
temné pleti, temných vlasů, 
pohled třpyt je hvězdy v šeře,  
myšky – nožky, každý pohyb 
kmit labutí na jezeře, 
 
chceš mi být jen beznadějné 
lásky temnou upomínkou? 
Jak jen nazvat kněžnu svých snů? 
Buď mi zvána Labutinkou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.streliceubrna.cz/petr-bezruc-a-fanynka-tomkova/d-1228/p1=4576 

 
Soňa Petruláková  
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Co jsme prožili… 
19. 7. 2017 – Cvičení venku 
Tento krásný červencový den využila sestřička s klienty ke cvičení venku a tanci 
v sedu. Zároveň si společně zazpívali a poslechli písničky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 9. 2017 – Betonování 
Klientky si vyzkoušely zajímavou techniku „betonování“. Pomocí lopuchových 
listů, gumových rukavic nebo misek vytvářely dekorační předměty, které 
poslouží jako mísy, svícny nebo květináče. 
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Arteterapie – výroba koček 

Na předlohu kočky jsme těsně 

vedle sebe vypichovaly ostrým 

předmětem dírky, které po 

dokončení celého obrysu 

zanechaly krásný čistý tvar černé 

kočičky. Nakonec jsme přilepily oči 

a čumák. Sestřička pak kočky 

vlepila do papírových oken a zdobí 

naše schodiště. 

 
 
 

 
Historická beseda 
Sestřička nám četla ze starých pověstí českých. Tentokrát jsme se 
zaměřili na příchod praotce Čecha do naší vlasti s ukázkou 
pravěkého bydlení. 
 

 
Pohybová terapie 
V uplynulých měsících jsme cvičili několikrát, a to s overbally nebo s hudbou. 

Cvičení vždy v přestávkách doplňujeme společným zpěvem písní ze zpěvníku, 

který jsem si ušili na míru a hezky se nám podle něj zpívá. 

 

Arteterapie – barevné pavučiny 

Vodovými barvami jsme 

vymalovali předtištěné 

šablony pavučin, 

doprostřed jsme nalepily 

malého pavoučka. 

Sestřička pak všechny 

výrobky spojila na jedné 

velké pavučině a nyní 

zdobí naše prostory. 
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4. 9. 2017 - Návštěva psích kamarádů v domově 
V tento den nás navštívili členové Kynologického 
spolku z Velkých Albrechtic se svými psy. 
Nejdříve klientům představili jednotlivé psy, 
poté předvedli kousky, které mají nacvičené, 
a nakonec se s nimi klienti mohli pomazlit. Při 
odchodu se s námi rozloučili společným 
štěkáním. 
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Poslech hudby a krátká vzpomínka 
 

Při této aktivitě využila sestřička naší velké lásky k hudbě, je pro nás velmi 

potěšující, že máme možnost zaposlouchat se i do děl vrcholných mistrů. Tuto 

nádhernou možnost nám dala sestřička ve spodním sále našeho domova. 

Poslechli jsme si Vivaldiho klavírní koncert „Čtvero ročních období“. Vynikajícím 

způsobem provedený cyklus nás posluchače uchvátil.  

Já jsem si k celému poslechu hudby mohla přidat i svou dávnou 

vzpomínku, díky jsme stejný koncert poslouchali v divadle v Ostravě před třiceti 

léty s manželem. Jelikož byl manžel muzikant byla pro něj láska k vážné hudbě 

samozřejmá. Má láska k hudbě a zpěvu trvá od mého vstupu do domova, před 

sedmi lety. 

 

Květka Krčmářová 
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Jak se nám žije v domově po třech měsících 
Vážení klienti. 

Ve třetím čísle Střípků jsem se pokusila seznámit vás, jak jsme se ve dvou 

etapách skutečně přestěhovali do nového domova a jak se v něm zabydlujeme. 

Dnes vám krátce přiblížím, jak se nám v nových prostorech žije. 

Pravdou je, že jsme s velkou radostí přijímali změny, které nás zbavily 

problémů, které nás nejvíce trápily. Byl především nedostatek místa při našich 

aktivitách, kdybychom se rády při cvičení k sousedovi otočily bez nebezpečí, že 

jej uhodíme do některé části jeho těla. Dnes je taková situace vyloučena, máme 

k dispozici velkou společenskou místnost. 

V prvním patře se nachází místnost Snoezelen, se kterou jste byli 

seznámeni v minulém vydání Střípků. Její široké využití velice oceňují klienti i 

personál.  

Z přízemí domova se dostaneme na chodníček vedoucí kolem budovy až 

na rozšířené prostranství, které slouží pro náš odpočinek. Najdeme zde lavičky i 

malou vodní nádrž s rybičkami.  Díky rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě, již před 

mnoha léty postaveného objektu, se podařilo „znovuzrození“ budovy domova 

pro seniory. 

Díky velké lásce a starostlivosti o stromy, které jsou bohatě osázeny na 

celém pozemku se dnes můžeme těšit pohledem na nádherné vysoké a vzrostlé 

stromy, které jsou pýchou jejich tvůrců. 

     Květka Krčmářová 
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Poděkování 
Z celého srdce bychom chtěli poděkovat paní Anně Římanové a jejím kolegyním 

za darování nádherných patchworkových obrazů. Těmito výrobky jsme zkrášlili 

prostory domova pro seniory a nyní se můžeme těšit pohledem na obrazy 

s názvem „Babky“ a „Podzim“. 
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Něco na procvičení mozku 
 

Nech každý den, aby byl tím …. 

Vyluštěte křížovku a zjistěte správnou odpověď 😊.  

 

1. Nejčastější ovoce, které se konzumuje na podzim.  
2. Vždy musí být konec, aby mohl přijít nový…. 
3. Podzimní zelenina k jídlu, tvoření i k dekoraci.  
4. Nezbytná součást příboru. 
5. Strom, z jehož plodů si děti vyrábí zvířátka.  
6. Živočich, který si nosí domov všude s sebou. 
7. Vánoční nápoj k cukroví.  
8. Alkoholický nápoj z medu.  
9. První den po Silvestru.  
10. Harmonizující kruh různých znaků a barev.  

                

1. 
      

            
   

2. 
 

              
       

3. 
      

        
     

4. 
  

                
     

5. 
 

            
        

6. 
    

              
    

7. 
  

                          

8.                 
       

9. 
   

                
    

10. 
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Ze života známých osobností 

Květa Fialová 

*1. 9. 1929 †26. 9. 2017 
Jelikož nás před pár dny po dlouhé a těžké opustila tato skvělá herečka 

vzpomeneme v tomto vydání na její 
život. 

Květa Fialová se narodila na 

Slovensku, v obci Vel'ké Dravce v 

okrese Lučenec. Její maminka byla 

výtvarnice, vedle malby se věnovala i 

sochaření. Na Slovensku žila rodina 

do roku 1938, kdy je slovenští 

nacionalisté přinutili odejít do Čech. 

Z konce 2. světové války si 

dospívající Květa odnesla nanejvýš 

traumatizující zážitek, když ji spolu s 

matkou brutálně znásilnili sovětští 

vojáci. Tato zkušenost byla 

počátkem jejího komplikovaného a 

rozporuplného vztahu k mužům. Po 

válce se matka vrátila na Slovensko a 

Květa Fialová zůstala sama. 

Přitahovalo ji divadlo a v roce 1946 začala hrát v Českém Těšíně. Téhož roku 

byla přijata na brněnskou konzervatoř. Pokračovala studiem na JAMU, které 

úspěšně zakončila v roce 1950. Ještě během studia se objevila v malé roli 

zapomenutého budovatelského snímku Velká příležitost. 

V 50. letech postupně prošla divadelními angažmá v Opavě, Českých 

Budějovicích, Kolíně a jednu sezónu hrála dokonce ve vzdáleném Martině na 

Slovensku. Přestože se pohybovala na oblasti, byla obsazena v několika 

nevýrazných filmech oné doby. Do Prahy mladou herečku pozval v roce 1958 

Jan Werich. Divadlu ABC zůstala v následujících desetiletích věrná i po jeho 

připojení k Městským divadlům pražským až do roku 1991 a i později zde 

pohostinsky vystupovala. Příchod do Prahy znamenal větší nabídku filmových 

rolí. V 60. letech ztvárnila řadu výrazných filmových postav. Objevila se např. ve 

válečných dramatech Smrt si říká Engelchen nebo Ostře sledované vlaky. Česká 

kinematografie ale především v Květě Fialové objevila ideální představitelku 
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krásných osudových žen a v 60. letech se tak herečka stala pro mužské 

publikum sexy symbolem.  

Její životní rolí se stala postava barové 

zpěvačky v parodii na divoký západ 

Limonádový Joe aneb koňská opera. Protože 

neuměla zpívat, pěvecký part za ni nazpívala 

zpěvačka Yvetta Simonová. Ta ji ostatně 

zastoupila po pěvecké stránce i v muzikálu 

Zvonokosy o několik desítek let později. 

Typově podobné role femme fatale si 

zopakovala i v parodiích na brakové 

detektivky (Fantom Morrisvillu) a špionážní 

thrillery bondovského střihu (Konec agenta 

W4C prostřednictvím psa pana Foustky) a v 

detektivkách (Partie krásného dragouna). Slušný prostor jí od konce 60. let 

poskytla i televize. Objevila se např. v inscenaci Vajíčko, seriálu Hříšní lidé 

města pražského nebo v představení Charlieho teta. Její filmová, televizní i 

divadelní kariéra plynula bez větších propadů a s přibývajícím věkem bez 

problémů měnila svůj herecký typ z 

osudových žen na zralé elegantní 

dámy a babičky, které hrála s 

nezaměnitelným šarmem a 

nadhledem. Taková byla její 

hraběnka v parodii Adéla ještě 

nevečeřela nebo babička v rodinné 

komedii S tebou mě baví svět. Své 

role uměla ztvárnit s typickou 

sebeironií a lehkou nadsázkou. Má 

široký herecký rejstřík, objevila se 

prakticky ve všech žánrech, největší 

podíl ale tvořily komedie, které také 

měly největší ohlas. 

V pozdějším věku našla svou 

parketu v postavách záhadných a 

komicky výstředních starých dam a 

řadu si jich zahrála zejména v 

televizních inscenacích, jako např. Tři 
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Alberti a Slečna Matylda, Záhadná paní Savageová nebo Tři dámy s pistolí. I v 

důchodovém věku, kdy většina hereček postupně mizí z obrazovek a filmového 

plátna, zůstala často obsazovanou a populární herečkou. Z jejích četných, 

většinou komediálních divadelních rolí stojí za zmínku např. Marta Brewsterová 

ve hře Jezinky bezinky nebo hlavní ženská role v černé komedii Harold a Maud. 

Pokud jde o osobní život, poprvé se provdala už v 21 letech, ale vzhledem 

k jejímu svéráznému vztahu k mužům manželství trvalo velmi krátce. Mladou 

herečku manželský život vyděsil natolik, že od manžela utekla a nějaký čas 

dokonce přespávala v opuštěné márnici kolínského hřbitova. Svého druhého 

muže, režiséra Pavla Hášu, poznala v roce 1957 a o dva roky později se vzali. 

Manželství nejenže vydrželo, ale lze ho považovat za šťastné – především díky 

tomu, že oba partneři k sobě byli nanejvýš tolerantní a dopřávali si vzájemně 

velkou míru svobody. V roce 1962 se jim narodila dcera a dnes je již Květa 

Fialová babičkou. Herečka se vždy zajímala o východní nauky, zejména 

budhismus, o okultismus a čarodějnictví. Vlastní sbírku předmětů vztahujících 

se k tomuto okruhu zájmů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Vrátná 
 

Zdroj: https://www.csfd.cz/tvurce/1144-kveta-fialova/  
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Jan Tříska 

*4.11.1936 –† 25.9.2017 
 

Tento skvělý herec se narodil na podzim 
roku 1936 v Praze. Mladý talentovaný 
mladík chtěl být původně tanečníkem, ale 
když ho známý herec Karel Höger slyšel 
recitovat, přemluvil ho k cestě herectví.  
Vystudoval jej tedy na pražské DAMU  
a pak se stal historicky nejmladším členem 
činohry Národního divadla. Zde se projevil 
v nezapomenutelné roli Romea. Po 
Národním divadle odešel do nově 
založeného Divadla za branou. Po jeho 
zrušení nastoupil do Městských divadel 
pražských. Zlomovým rokem v jeho životě 
byl r. 1977, kdy odešel z Československa 
do USA a zahájil zde novou životní  
i profesionální etapu.  

 

Po odchodu do USA se prosadil jako ďábel 
Woland v dramatizaci Bulgakovova románu 
Mistr a Markétka. Spolupracoval s tak váženými 
režiséry jako je Peter Brook, Peter Sellars, 
Anatolij Efros, Warren Beatty a Miloš Forman, 
účinkoval ve hrách W. Shakespeara, G.B. Shawa, 
A.P. Čechova i V. Havla. Pravidelně vystupoval v 
amerických filmech a televizích. 
 
Také v Čechách po něm při první příležitosti 
opět sáhli filmaři. Jan Svěrák jej obsadil do jeho 
asi nejznámější hlavní role pedagoga v obecné 
škole (1990), která byla nominována na Oscara, 
a poté i Petr Hvižď, který Jana Třísku angažoval 
do historického dramatu Řád. 
 
Jan Tříska byl ženatý s herečkou Karlou Chadimovou a z jejich vztahu  
se narodily dvě dcerky. 23. 9. 2017 se vážně zranil po pádu z Karlova mostu, kde 
čerpal tradičně energii na svá vystoupení. Těmto zraněním po dvou dnech 
podlehl.  

Denisa Baláčová 
Zdroj: http://zivotopis.osobnosti.cz/jan-triska.php  
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Pranostiky  
 
 
Říjen 

• Září víno vaří, říjen víno pijeme. 

• Říjen, když blýská, zima plíská. 

 

 

 

Listopad 

• Když napadá sníh na zelené listí, bude 

tuhá zima.  

• Jaký listopad, takový březen.  

 

 

 

Prosinec 

•  Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý 

kožich.  

• Není-li prosinec studený, bude příští rok 

hubený. 
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I na znamení záleží 
 
Jak jistě víte, každý měsíc má své znamení. S příchodem podzimu nám do 
znamení v průběhu září vstupují VÁHY, které následuje ŠTÍR, jejž střídá STŘELEC 
a konec roku nám završí KOZOROH.  
 
V tomto článku naleznete charakteristiku těchto znamení, dále typické drahé 
kameny, které jsou, pro jaké znamení nejvíce prospěšné a představíme i 
některé osobnosti, narozené v tomto znamení.   
 
 

VÁHY (24.9. – 23.10.) 

Charakteristika znamení 
Snad aby učinili radost názvu svého znamení, jsou lidé narození ve znamení Vah 
většinou rozvážní, vyvážení a harmoničtí. 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. 
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.   
Tito lidé se zdají pevní a rozhodní, ale za maskou stability zastírají své vnitřní 
nejistoty. V každém společenském seskupení jsou lidé 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 obsidián, topaz, akvamarín, růženín, 
perla, korál. 
 
Známé osobnosti   narozené ve znamení Vah 
Rudolf Hrušínský, Ondřej Havelka, Václav Havel, Emil Holub, John Lennon, 
Vladimír Menšík, Margaret Thatcherová, Oscar Wilde. 
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ŠTÍR (24.10. – 22.11.) 

Charakteristika znamení 
Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný 
odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní tvořivé myšlení, 
které se vyznačuje originalitou. Je v nich velká tvrdošíjnost, pokud hájí názory, 
ke kterým dospěli a vyplývá to z jejich oprávněné sebejistoty.  
Štíři jsou velmi okouzlující společníci, kteří dovedou hýřit nápady a každé 
společnosti vtisknou svou pečeť. Jsou to přitažlivé osobnosti, které nešetří 
námahou ani prostředky na to, aby se lidé, které mají rádi, dobře bavili.  
Planeta Mars, která vládne jejich znamení jim dává nejen bojovnost, ale hlavně 
nadání pro medicínu, obzvláště chirurgii, pro kterou mají všechny předpoklady i 
vnitřní sílu, která každého uzdraví. 
 
Drahými kameny pro znamení Štíra jsou magnetit, hematit, býčí oko, granát, 
rubín, topaz. 
 
Známé osobnosti   narozené ve znamení Štíra 
Pavel Trávníček, Petra Janů, Marta Kubišová, 
Marie Antoinetta, Karel Havlíček Borovský, Julia 
Robertsová, Marie Rottrová, Pablo Picasso, 
Voltaire. 
 
 

STŘELEC (23.11. – 21.12.) 

Charakteristika znamení 
Lidé narození ve znamení Střelce nesou pečeť vládce svého znamení Jupitera, 
který symbolizuje spravedlnost a štěstí. Jsou proto optimističtější, aktivní, 
společenští a velice upřímní, někdy do té míry, že jejich přímost zraňuje druhé, 
aniž by si toho byli vědomi. Kdo je pozná blíže a zvykne si na ně, zažije nejen 
hodně legrace, ale najde v nich spolehlivé přátele, kteří sice někdy dost mluví, 
ale zpravidla se jim dá věřit.  
Tito lidé nesnášejí pocit jakéhokoli omezování. Jsou schopní hodně pracovat, 
ale nesmí mít dojem, že to je nevyhnutelná povinnost a že je nad nimi dozor. 
Dovedou brát život z jeho lepší stránky a dovedou inspirovat i své bližní k 
veselejšímu pohledu na svět. Tím vším se jeví svému okolí jako trochu povrchní, 
ale mají v sobě filozofického ducha, který jim dává nadhled nad malicherností a 
pomáhá jim i smířlivost a dobrota.  
 
Drahými kameny pro znamení Střelce jsou Sodalit, safír, labradorit, obsidián, 
tyrkys, záhněda. 
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Známé osobnosti   narozené ve znamení Střelce 
Josef Abrhám, Ludwig van Beethoven, Winston Churchill, Edith Piaf, Frank 
Sinatra, Marie Stuartovna, Mark Twain. 
 

KOZOROH (22.12. – 20.1.) 

Charakteristika znamení 
Znamení Kozoroha je ovládáno planetou Saturn, která dává lidem narozeným v 
tomto znamení klid, trpělivost, vytrvalost a ctižádost. Tito lidé jsou schopni 
vynaložit maximum úsilí na práci, kterou si zvolili, nebo která jim byla zadána. 
Jsou to lidé příjemní i veselí, ale svou podstatou jsou nesmírně vážní a 
zodpovědní a všechno, čemu se budou věnovat, bude vycházet z těchto jejich 
postojů.  
 
Jsou velmi houževnatí, a proto většinou dosáhnou to, co chtějí a nic 
nenechávají náhodě. Je zajímavé, že si tito lidé volí většinou ty nejobtížnější 
úkoly a překážky je spíš zocelují, než by jim 
působily útrapy. Nikdy jim nevadí začít stejný úkol 
znovu, dokud nedosáhnou maximálního výsledku. 
Jsou to lidé zdrženliví a spolehliví a málokdo 
dosáhne takovou důvěru jako oni, protože k jejich 
dobrým vlastnostem patří i takt a mlčenlivost. 
Jejich humor je duchaplný, protože ani v tom se 
nedají strhnout k povrchnostem.  
Tito lidé jsou plánovití a dovedou zacházet s 
časem tak, aby dali povinnostem i odpočinku správnou proporci. Kozorohové 
jsou snášenlivými partnery, ale samota je jim často milejší než sebepříjemnější 
společnost. 
 
Drahými kameny pro znamení Kozoroha jsou Růženín, rubín, křišťál, tyrkys, 
záhněda. 
 
Známé osobnosti   narozené ve znamení Kozoroha 
Vlasta Fialová, Jiří Sovák, Eduard Bass, Karel Čapek, Edgar Allan Poe, Elvis 
Presley 
 
 

Denisa Baláčová 
Zdroj: http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/ 
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Rady našich babiček 

Tipy pro zdravé tělo a ducha 

Podzim a zima je obdobím, kdy se snadno nachladíme, střídají se teploty a 

počasí. Proto pro vás máme pár tipů, jak posílit imunitu a poprat se s nemocí. 

Jak na chrapot? 

Na chrapot účinkuje babský a mnoho let starý 

recept, který je navíc chutný. Je dobré převařit 

kvalitní pivo, a ještě teplé ho vypít, stačí třetinka.  

Jak na horký krk a teplotu? 

Nastrouhejte syrovou bramboru, zabalte jsi do 

plátýnka a přiložte na krk a hrudník jako obklad. Je 

to základní pomůcka, která sráží horkost a pomáhá i 

při opakovaném kašli.  

Jak na kašel a nachlazení? 

Chladná rána jsou nejhorší, organismus ještě není dodatečně nastartovaný, aby 

se mohl bránit všemožným virům. Proto se nezapomínáme ráno teple oblékat. 

A co je účinné proti kašli? Doporučujeme bylinkový čaj, tentokrát z jitrocele 

anebo podbělu. Obsahuje látky, které usnadňují vykašlávání. Na nachlazení je 

také vhodný čaj smíchaný z kopřivy a heřmánku. 

Co zabírá proti únavě? 

Budete se divit, ale je to jmelí bílé, lžičku namočíme 

na dvanáct hodin do studené vody a ohřátý výluh 

popíjíme po doušcích.  

Mateřídouško-třezalková koupel – účinné přírodní 

antidepresivum 

Podzim je jednoduše obdobím velkých změn a tělo se 

s tím snaží vypořádat. Co dělat, když vám čaje nechutnají? Zkuste koupel 

z mateřídoušky a třezalky tečkované. Přede si připravíme výluh z bylinek 

(cca 200 g na 6 l vody), který vlijeme do vany s teplou vodou. 

Zdroj: Časopis Darina, Rady báby kořenářky, str. 22     Eva Vrátná  
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Okénko do minulosti 
Síťovka  

Síťovky vnímáme jako jeden ze symbolů éry 1948–1989. Používaly se hojně jako 

nákupní tašky a většina z nás si je představí naplněné lahvemi s pivem nebo 

vánočními kapry. Síťovka je síťkovaná taška, vyráběná od 20. let 20. století v 

Československu a později i v dalších zemích světa. Původně se vyráběla 

metodou síťkování (necování) z umělé hedvábné příze, později jako materiál 

přibyla i různá syntetická vlákna a další materiály, přičemž se setkáme i se 

síťovkami vlněnými. Síťovka je velice lehká, skladná, pružná a zároveň pevná. 

Přizpůsobí se nesenému obsahu a po jeho vyndání lze zmuchlat do malé kuličky 

a vložit do kapsy. Její držadlo (lidově zvané „ucho“) je také vytvořené metodou 

síťkování. 

Historie 

V polovině 20. let 20. století obchodní 

zástupce firmy Jaro J. Rousek v Zámku Žďáře 

Vavřín Krčil, majitel obchodní značky 

SAARENSE, zahájil výrobu síťkovaných tašek 

namísto původně vyráběných vlasových 

sítěk, jejichž odbyt značně poklesl. Síťovky 

dovedly jeho podnik k nové prosperitě. 

Ručně vyráběné nákupní tašky byly 

zhotovovány z umělé hedvábné příze 

domácími dělnicemi (často i jako přivýdělek 

či dětská práce), které své výrobky odevzdávaly přímo Vavřinu Krčilovi. 

Nedůvěru budily u kupujících jen krátce, neboť byly levné, lehké a skladné. 

Jakmile si je zákazníci oblíbili, objevily se síťovky všech možných druhů: 

nákupní, vycházkové, loketní, ramenovky, tlumokové, pro sport a hry (na tenis, 

na fotbalové míče). Po pár letech se tak začaly síťovky vyrábět ve Švýcarsku a v 

Itálii a za čas doslova zaplavily celý svět. Vyvážely se mj. do Kanady, Francie, 

Švýcarska, Německa, Rakouska a do zemí severní Afriky. 

 

O pokračování české tradice ve výrobě síťových 

tašek se zasadil pan Zdeněk Červinka z Kolína. 

Dnes se v České republice opět vyrábí.  
 

Zdroj: www.wikipedia.cz         Eva Vrátná 
 

http://www.wikipedia.cz/
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Zpívánky – Kometa – Jaromír Nohavica 
1. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, 
chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, 
zmizela jako laň u lesa v remízku, 
v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. 
 
Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, 
až příště přiletí, my už tu nebudem, 
my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá, 
spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat. 
 
Ref: O vodě, o trávě, o lese, 
o smrti, se kterou smířit nejde se, 
o lásce, o zradě, o světě 
a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. 
 
2. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, 
pan Kepler rozepsal nebeské zákony, 
hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech 
tajemství, která teď neseme na bedrech. 
Velká a odvěká tajemství přírody, 
že jenom z člověka člověk se narodí, 
že kořen s větvemi ve strom se spojuje 
a krev našich myšlenek vesmírem putuje. 
Ref: Na na na ... 
 
3. Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf 
zpod rukou umělce, který už nežije, 
šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, 
marnost mne vysvlékla celého donaha. 
Jak socha Davida z bílého mramoru 
stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, 
až příště přiletí, ach, pýcho marnivá, 
my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá. 
 
Ref: O vodě, o trávě, o lese, 
o smrti, se kterou smířit nejde se, 
o lásce, o zradě, o světě, 
bude to písnička o nás a kometě ... 
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Recept – Dýňová polévka 
CO BUDEME POTŘEBOVAT? 

• 1 kg dýně 

• 3 lžíce másla 

• 1 cibule 

• 1 stroužek česneku 

• 990 ml zeleninového vývaru 

• 1 lžička mletého zázvoru 

• 1 lžíce citrónové šťávy 

• 3-4 proužky pomerančové kůry 

• 300 ml mléka 

• sůl 

• pepř 

• na ozdobu: 4-6 lžic tučné smetany 

• dýňová semínka 

POSTUP PŘÍPRAVY: 

1. Dýni oloupejte, odstraňte semínka a dužinu pokrájejte na kostky velké cca 
2,5 cm. Ve velké pánvi rozpusťte máslo, přidejte na jemno nakrájenou cibuli, 
nasekaný česnek a kostky dýně. Vše duste 2–3 minuty. 

2. Pak přidejte vývar a na středním plameni uveďte do varu. Osolte a opepřete, 
podle chuti přidejte zázvor, citronovou šťávu a proužky pomerančové kůry. 
Vařte na mírném plameni asi 20 minut – aby dýně lehce změkla. 

3. Pak odstraňte pomerančovou 
kůru a bobkový list, polévku 
nechte trochu vychladnout a 
opatrně ji po částech rozmixujte 
dohladka. 

4. Vlijte ji do čisté pánve, přidejte 
mléko a mírně prohřejte. Na talíři 
ozdobte trochou smetany a 
opraženými dýňovými semínky. 
Ihned podávejte.  
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Na závěr malá zkouška!  
Teď se ukáže, jestli jste pozorně četli tento díl ☺ 

1. I v tomto vydání je recept, tentokrát na polévku. Z čeho 

se vaří? 

a) Jablka 

b) Celer 

c) Dýně 

2. Kam ukryl penízky J. Nohavica ve své písni „Kometa“? 

a) Pod polštář 

b) Do hlíny pod dubem 

c) Dal je manželce 

3. Jak se přezdívalo Petru Bezručovi? 

a) Starý ještěr 

b) Starý muž 

c) Mladý had 

4. Kde se narodila Květa Fialová? 

a) V Maďarsku 

b) V Americe 

c) Na Slovensku 

5. Jak správně zní pranostika na červenec? 

a) Když pondělí ubývá, deště přibývá.  

b) Když dne ubývá, horka přibývá. 

c) Když horka ubývá, dne přibývá. 

6. Ve kterém znamení se narodil Václav Havel? 

a) Vah  

b) Raka 

c) Kozoroha 

7. Jak se jmenuje nejznámější film, ve kterém hrál Jan Tříska? 

a) Pelíšky 

b) Šakalí léta  

c) Obecná škola 

Tak kdo dával pozor a odpověděl na vše správně?  

Doufáme, že jste při čtení strávili příjemné chvíle a také se něco užitečného 

dozvěděli. Děkujeme Vám za pozornost těšíme se na Vás u příštích Střípků. 
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