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Milí čtenáři,  

doufáme, že jste si užili v poklidu a blízkosti svých drahých 

vánoční svátky a s novým rokem Vám přinášíme další číslo 

Střípků z našeho Domova.  

Hlavním tématem tohoto čísla jsou zvířata a jejich blahodárný 

vliv na náš organismus. Představíme Vám ty, kteří nám 

v domově dělají společnost, a počtete si také o tom, jak se 

starat o ptáčky v zimním období.  

Na podzim jsme měli spoustu akcí, ze kterých jsme Vám udělali 

výběr a chtěli bychom Vás informovat, že máme nově zřízené 

facebookové stránky našeho domova, jdeme přeci s dobou. ☺ 

V tomto čísle najdete také několik rad ku zdraví a 

zavzpomínáme na Mončičáky, kteří dříve nesměli chybět 

v žádné domácnosti. V putování Českem se zastavíme u 

Relikviáře sv. Maura a povíme si o historii tohoto skvostu.  

Přejeme Vám příjemné čtení a požehnané nastávající dny.  

 

Vaše redakce 
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Vše nejlepší přejeme oslavencům 
 

o paní Marie Blahová    90 let 

o paní Marie Brožová    80 let 

o paní Markéta Dušková   85 let 

o paní Ilona Hrnčířová    71 let 

o pan Josef Macíček    89 let 

o paní Gertruda Mullerová   92 let 

o paní Jarmila Niklová    88 let 

o paní Otilie Ognarová    95 let 

o paní Blažena Šeděnková   89 let 

o paní Anna Šmydkeová   96 let 

o paní Emílie Vavrečková   93 let 
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Co jsme prožili… 
16. 10. 2019 – Jablko-braní 
 

 

 

 

Podzimní posezení u jablečných dobrot, 

které provoněly celý domov. Klienti mohli 

ochutnat štrůdl, kompot, cupcaky, jablka v 

županu, mošt, různé jablečné čaje a další 

dobroty.  

Během programu jsme si vyprávěli o 

původu jablek, co na nich hodnotíme, jaké 

pokrmy je možné z jablek vytvořit, 

vyluštili jsme zábavný kvíz a řekli si o 

odrůdách jablek.   

 

22. 11. 2019 – Křest kalendáře 

Protože dílo to bylo veliké, nemohl jít 

kalendář do prodeje bez náležitého křtu. 

Ten uskutečnila paní vedoucí Vlasta 

Szotkowská s paní starostkou Renatou 

Mikolášovou. Křtu se zúčastnila také 

fotografka kalendáře paní Dara  Kuźmic se 

svojí maminkou, která jí byla po celou 

dobu focení velkou oporou.  
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Pokud si přejete mít jeden kousek doma, kalendář si můžete zakoupit 

v informačním a turistickém centru města Bílovce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 11. 2019 – Módní přehlídka 

Bylo deštivé, listopadové 

odpoledne a u nás se to 

proměnilo v přehlídkové molo. 

Inspirací bylo focení kalendáře 

pro rok 2020, kdy se již tehdy 

z naších klientů stali překrásní 

modelové a modelky. Tuto 

příjemnou atmosféru jsme 

klientům chtěli připomenout a z našich pracovnic se staly vizážistky, které se 

klientkám postaraly o účesy, líčení a také drobné doplňky. Stoly se vyzdobily 

jemnými recyklovanými 

květy z PET lahví a 

klientky za průvodního 

slova naší paní vedoucí 

předváděly své modely. 

Následně byly klientům 

předvedeny jak plesové 

róby, tak i netradiční 

oděvy, jako je např. 

indické sárí, turecké 



7 

 

kalhoty, kimono. Přehlídku zakončil sportovní a domácí úbor. Účastnice si u 

přehlídky pochutnaly na kafíčku a zákusku od paní Hanky a společně jsme si užily 

příjemné odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Konec listopadu – počátek prosince 

Opravdu jsme nezaháleli… Na posezení u vánočního stromu, které se konalo na 

konci prosince, bylo potřeba rozeslat pozvánky rodinám klientů, které byly  

doslova vlastnoručně vyrobené a tisknuté.  

 

Dále klienti vyráběli v průběhu prosince na aktivizačních činnostech PF 2020 

v podobě andělíčků, které slečna Tonička Bartošová odlila ze sádry a klienti si je 

následně sami ozdobili.   

 

 

 

 



8 

 

4. 12. 2019 – Návštěva klubu seniorů 

Opět nás svou návštěvou potěšily místní seniorky, které si pro naše klienty 

připravily domácí kdoulové bonbóny, přáníčka, cukroví a domácí pečený štrůdl, 

který si společně vychutnaly u šálku kávy. Děkujeme Vám za milou návštěvu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 12. 2019 – Návštěva dětí z mateřské školy Svobodova, Mikulášská nadílka  

Sedm pekelníčků předvedlo 

pásmo básniček a písniček 

o čertech a Mikuláši. Celý 

program uvedla svým slovem 

starostka Renata Mikolášová, 

po jejímž boku k nám zavítal 

i místostarosta Zbyněk Bajnar. 

Na konci svého vystoupení 

děti rozdaly klientům přáníčka 

do nového roku 2020 a paní 

starostka s panem 

místostarostou předali 

mikulášskou nadílku v podobě 

balíčku plného dobrot. Na závěr si všichni společně zazpívali koledu „Vánoce, 

Vánoce přicházejí“.  

 

11. 12. 2019 – Mateřská škola Zahradní 

S dalším adventním týdnem k nám zavítaly děti z Mateřské školy Zahradní, které 

si připravily originální pásmo básniček a písniček a našim seniorům zatancovaly. 

Pak spolu s paní učitelkou navštívily všechny klienty, kteří se vystoupení nemohli 

zůčastnit, na jejich pokojích. Klienti z toho měli upřímnou radost.  
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16. 12. 2019 – ZUŠ Bílovec 

Závěrem všech adventních 

vystoupení byl koncert 

učitelů a jejich žáčků ze 

Základní umělecké školy 

v Bílovci. Připravili si pro nás 

pásmo lidových písní, ale 

také koledy, které si naši 

klienti zpívali s nimi.  

 

 

17. 12. 2019 – Kousek po kousku 

Stejně jako loňský rok, náš přišly navštívit zástupkyně organizace Kousek po 

kousku se svými dcerami. Klientům předaly překrásné dárky, které vykouzlily 

nejen úsměv na tváři, ale mnohdy vehnaly až slzy do očí. Dámy si s klienty 

povídaly, vypily kávu a ochutnaly vánoční cukroví a zpívaly společně koledy. 

Následně předaly dárky klientům, kterým zdravotní stav neumožňoval účast ve 

společných prostorách.  
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Příchod milých a krásných dam... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předávání dárečků našim klientům ☺ 
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Oslavy narozenin 

Pokud klienti projeví zájem, pořádáme také společné oslavy narozenin, kde si 

mohou společně klienti přiťuknout, zazpívat oslavenci a popovídat. Rádi jim 

s přípravami pomáháme. ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 12. 2019 – Posezení s rodinami u vánočního stromu 

Závěrečnou akcí v roce 

2019 bylo setkání 

s klienty a jejich rodinami 

u vánočního stromu. 

Všechny přítomné uvítala 

milým slovem paní 

vedoucí. Následovalo 

zpívání koled s kytarou a 

pak se týmy, složené 

z klientů a jejich rodin, 

utkaly ve hře „Kufr“. První tři umístění získali malou odměnu. Společně jsme 

s klienty strávili příjemný čas a popovídali jsme si u kávy a občerstvení. Následně 

klienti rozdali svým rodinám ručně vyrobené PF 2020.  
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Téma 

Němé tváře mezi námi 

V tomto článku se dozvíte spoustu informací o tom, jak prospěšné je vlastnit 
domácího mazlíčka.  

Se vztahem člověk – zvíře se setkáváme na nejrůznějších úrovních už od pravěku. 
Zpočátku člověk zvířata lovil, později je – zejména některé druhy savců a ptáků – 
domestikoval. I dnes mají zvířata důležitou úlohu v různých odvětvích lidské 
činnosti. Stačí připomenout mnohostrannou úlohu psa v ochraně majetku, 
vyhledávání obětí zasypaných sněhovou lavinou, zjišťování netěsnosti 
plynového potrubí nebo v boji proti narkománii. V mnoha zemích Afriky nebo 
Asie jsou tažná zvířata dosud jediným dopravním nebo tažným prostředkem. 
Nesmíme však také zapomenout na úlohu zvířat jako pokusných objektů 
v medicíně a ostatních biologických vědách. Mnohé druhy zvířat, často exotické, 
jsou nám zdrojem farmak, která s úspěchem používáme při léčení dosud málo 
ovlivnitelných chorob. 

V posledních dvaceti letech se však ukázalo, že zvířata nám mohou prokazovat 
i další velmi důležité služby. Bylo zjištěno, že přítomnost zvířat ovlivňuje příznivě 
tělesný i duševní stav člověka. Vznikl celý vědní obor – terapie zvířaty (animal 
therapy).  

Ze zvířat se stal opravdovým společníkem především pes, který pro osamocené 
lidi bývá často jediným přítelem. V dnešním přelidněném anonymním světě jsou 
zvířata posledním pojítkem člověka s přírodou. Leckde se stávají členy rodiny. 
Kdyby každý vlastník psa nebo kočky svého miláčka alespoň třikrát denně 
pohladil, za rok je to více než tisíckrát 

První ojedinělé zprávy o využití zvířete v terapii pocházejí již z r. 1792, kdy králík, 
drůbež a jiná malá zvířata byla použita v ústavu mentálně postižených 
k usnadnění komunikace. K témuž účelu použil domácí zvířata. Bethel r. 
1867 v Bielefeldu v Německu. Za druhé světové války využívali Američané 
domácí zvířata na farmě k rychlejšímu zotavení válečných veteránů. 

Za dobu zrodu využívání zvířat v terapii se však klade rok 1980, kdy R. 
Friedmannová se spolupracovníky prokázala v dvojitě slepé studii, že přežívání 
osob po infarktu myokardu se významně zlepšilo, jestliže pacient vlastnil nějaké 
domácí zvíře. Během prvního roku po srdeční příhodě zemřeli pouze 3 z 53 
majitelů domácích zvířat, zatímco ve druhé skupině osob nechovajících zvířata 
zemřelo 22 osob z 39. Friedmannová také uvádí, že majitelé zvířat vyžadovali 
během hospitalizace časté ujištění o tom, že se jejich miláčkům vede dobře. 
Zvířata jim poskytovala pocit potřebnosti a představovala popud k rychlému 
zotavení. Podle A. Katchera snižuje promlouvání ke psům a hra s nimi krevní tlak, 
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zatímco rozhovor s lidmi jej zvyšuje. Pozorování tropických rybek v akváriu vede 
také ke snížení krevního tlaku, zvláště u osob s hypertenzí. Starší osoby se často 
uzavírají do sebe proto, že je komunikace s lidmi rozčiluje (a krevní tlak jim 
stoupá). „Konverzace“ s oblíbenými zvířaty je naopak uklidňuje. Dále bylo 
zjištěno, že péče o zvířecí miláčky zvyšuje péči o sebe sama. Potřeby lidí a zvířat 
jsou podobné – především řádná strava, pocit bezpečí, dostatečné přístřeší, 
dobrý hygienický a zdravotní stav a atmosféra poskytující určitý stupeň lásky 
a vzájemného ovlivňování. 

Když žije starší osoba osamoceně, nemá důvod pro normální denní režim, např. 
čas k jídlu, pravidelné cvičení, péči o sebe sama, čas k spánku. Avšak domácí 
zvířata, zvláště pes, potřebují jíst, jít se ven proběhnout atd. Starší osoba tak musí 
projevovat zájem alespoň o život svého zvířecího miláčka. Zvířata pomáhají 
udržovat konverzaci, navazovat nová přátelství, projevovat zájem o mezilidské 
vztahy. 

Jednou z amerických organizací, které se zabývají využitím zvířat pro zlepšení 
zdravotního stavu člověka, je Jeffovo středisko pro zvířata-společníky, které 
zahájilo provoz r. 1990. Základním programem střediska je umísťování zvířat 
v domech starších párů nebo jedinců. Druhý program představují návštěvy 
nemocnic, středisek denní péče a domů s pečovatelskou službou, kam pracovníci 
střediska zvířata přivádějí. Návštěvy probíhají podle 
přesného časového rozvrhu a stávají se pravidelnou součástí programu různých 
institucí. Pro obyvatele těchto zařízení má velký význam např. možnost dotknout 
se zvířete. Dotyk je zvlášť pro staré lidi důležitým prostředkem vyjádření 
oddanosti, působí jako lék proti úzkosti a psychickému utrpení. Někteří fyzicky 
bezmocní obyvatelé střediska se během „zvířecího návštěvního dne“ odhodlají 
vstát, jen aby se s čtyřnohými přáteli mohli setkat. Blízký vztah se zvířetem 
zvyšuje imunologickou odolnost a zlepšuje psychoendokrinní procesy. To má za 
následek větší odolnost proti nemoci.  

 

Zdroj: Vliv zvířat na psychiku člověka, [online] [cit.2019-12-20], Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-

casopisu/1995/cislo-11/vliv-zvirat-psychiku-cloveka.html 

 

A jelikož se našim klientům snažíme 
vytvořit co nejpříjemnější prostředí, níže 
Vám představíme trvalé obyvatele, ale i 
pravidelné návštěvníky našeho domova.  

Posezení u venkovní terasy, zdobí 
venkovní jezírko s našimi okrasnými 
rybami. Pravidelně je krmí a stará se o ně 
náš p. Kubíček. Napravo můžete vidět 
jeden z exemplářů.  

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1995/cislo-11/vliv-zvirat-psychiku-cloveka.html
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1995/cislo-11/vliv-zvirat-psychiku-cloveka.html
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Rybičky máme opravdu rádi. Pro případnou nepřízeň počasí, kdy není možné za 
rybkami ven, máme akvárium také uvnitř, ve společenských prostorách.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednou ročně nás svojí návštěvou poctí členové kynologického spolku z Velkých 
Albrechtic se svými čtyřnohými kamarády, kteří klientům předvádějí svoji 
poslušnost. 

 
Dá se říci, že skoro denním návštěvníkem je pes Dobby, který se mnou chodí 
pravidelně do práce, aby potěšil naše klienty. Navštěvuje klienty na pokojích, 
někdy také v lůžku a nejraději u oběda. ☺ Když má méně práce, odpočívá na 
svojí dece v kanceláři…  
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Tato kočičí krasavice z povzdálí sleduje dění 
v našem domově a hlídá nově příchozí.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Poslední, které bychom Vám chtěli představit, jsou tyto úchvatné srnky, které 
se pasou v prostorách zahrady domova. Klienti mají tento dech beroucí pohled 
nejen ze svých pokojů, ale také ze společné dolní jídelny.  

Denisa Baláčová  
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Zimní přikrmování ptáků 

S příchodem chladných dnů mají ptáci výrazně zhoršené podmínky pro přežití. 

Pokud se budete držet několika zásad, můžete jim přikrmováním významně 

pomoci. Musíte mít na paměti, že umístěním krmítka na svou zahradu či balkon 

(i parapet okna) na sebe berete 

velkou zodpovědnost. Ptáci tvoří 

tukové zásoby především 

v druhé části dne. Při 

rozhodování, kde se před nocí 

nakrmit, počítají také s vaším 

krmítkem, a pokud v něm bude 

potrava chybět, může být již 

pozdě shánět ji někde jinde. 

Pokud se tedy rozhodnete ptáky 

přikrmovat, měli byste to dělat 

pravidelně.  

• Krmíme od listopadu do března.  

• Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Více krmiva 

podáváme za mrazů a vysoké sněhové pokrývky.  

• Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí, ideálně na závětrné a nerušené 

místo.  

•  Potrava musí být vždy chráněna před sněhem a deštěm.  

• Krmení pravidelně doplňujeme a krmítko čistíme od trusu a slupek.  

• Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem. Vhodné potraviny 

z naší kuchyně jsou např. neslaná vařená rýže a brambory, strouhaná 

mrkev, vločky, syrové maso nebo lůj. Nikdy nedáváme kořeněné, solené, 

uzené či přepálené kuchyňské zbytky!  

• Pozor na skleněné plochy v blízkosti krmítka. Ptáci do nich mohou narážet 

a vážně se poranit či zabít. Zabezpečíme je záclonami nebo nálepkami. 

• Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídneme, tím více druhů 

pozorujeme.  

• Nezapomínejme na pítko! I v zimě ptáci potřebují vodu. 

 
Zdroj: Ptačí hodinka, [online] [cit.2020-01-01], Dostupné z: https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-

content/uploads/2019/11/plakat-410x292-mm-hodinka-hometisk150.pdf 

Sčítání ptactva, [online] [cit.2020-01-01], Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/do-scitani-ptactva-na-

krmitkach-se-zapojilo-na-10-000-lidi-zatim-vede-sykorka.A190106_195719_ln-zajimavosti_ele  

https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/11/plakat-410x292-mm-hodinka-hometisk150.pdf
https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/11/plakat-410x292-mm-hodinka-hometisk150.pdf
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/do-scitani-ptactva-na-krmitkach-se-zapojilo-na-10-000-lidi-zatim-vede-sykorka.A190106_195719_ln-zajimavosti_ele
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/do-scitani-ptactva-na-krmitkach-se-zapojilo-na-10-000-lidi-zatim-vede-sykorka.A190106_195719_ln-zajimavosti_ele
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Sčítejte ptáky na krmítku 

Projekt České ornitologické společnosti „Ptačí hodinka“ je víkendové sčítání 

ptáků na krmítkách. Je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich 

okolí. Již loňský první ročník se setkal u české veřejnosti s velkým zájmem. 

Pozorování a sčítání ptáků na krmítku je program občanské vědy určený pro 

nejširší veřejnost. Zapojit se může každý, předchozí zkušenosti nejsou potřeba. 

Není to vůbec těžké, a ještě se u toho pobavíme, a přitom nemusíte opustit teplo 

svého domova. Sčítání je vhodné pro jednotlivce, rodiny, školní třídy, družiny či 

kroužky…  

Jak akce probíhá? Česká ornitologická společnost určí lednový víkend, kdy akce 

proběhne. Místo sčítání si vybere každý sám. Může to být okno do zahrady, park, 

pole… Pro každý druh sledujeme nejvyšší počet pozorovaných jedinců během 

jedné hodiny (například 3 kosi, 2 sýkory modřinky …viděni současně). 

Účastníci při hodinovém pozorování zapisují vždy nejvyšší počet 

současně spatřených jedinců každého druhu, od pátku 

do neděle se mohou zapojit i vícekrát. Lze přitom využít 

pomocný sčítací arch s obrázky nejčastěji se vyskytujících ptáků, 

který je ke stažení na webových stránkách České společnosti 

ornitologické. Výsledky sčítání lze odeslat do ČSO. Údaje je možné zadávat buď 

online na stránkách programu ptacihodinka.birdlife.cz či zapsat do papírových 

formulářů, které jsou na webu volně ke stažení a odeslat poštou. 

roč je účast veřejnosti důležitá? O chování zimujících ptáků toho zatím víme 

velmi málo. Jen ve spolupráci s laickou veřejností lze získat dostatek údajů o tom, 

kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje. Časem získáme přehled, jaké druhy ptáků 

ubývají, a které přibývají. Dozvíme se, jaké prostředí ptáci nejraději využívají. 

Díky mezinárodní spolupráci mohou srovnat výsledky i se zahraničím. Konečné 

výsledky jsou známy cca na přelomu ledna a února. 

Do loňského sčítání se zapojilo a poslalo výsledky 14 000 dobrovolníků.  

Dobrovolníci poslali záznamy o pozorování bezmála 249 000 ptáků, a to desítek 

druhů. Podle průběžných výsledků lidé nejčastěji na krmítkách 

pozorovali sýkoru koňadru, s odstupem následoval vrabec polní 

a vrabec domácí. Na krmítkách se často objevovali také sýkora 

modřinka, zvonek zelený, stehlík obecný, kos černý, hrdlička 

zahradní či pěnkava obecná. 

                  Soňa Petruláková 
Zdroj: Ptačí hodinka, [online] [cit.2020-01-01],  Dostupné z: https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe 

https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe
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Něco na procvičení mozku 

 Proměny slov  

V uvedeném slově změňte jedno písmeno tak, aby vzniklo slovo s jiným 

významem. U tohoto nového slova také změňte jedno (jiné) písmeno tak, aby 

vám stejným postupem vzniklo zadané koncové slovo. (Např. TUHA-DUHA-

DUNA-DANA) 

ROLE   …………………………..  - …………………………………  - PÍCE 

RUKA   …………………………..  - …………………………………  - NULA 

MOTO  …………………………..  - …………………………………  - LITR

RULA   …………………………..  - …………………………………  - MUKL

VLEK  …………………………..  - …………………………………  - VRAH

ŘEPA   …………………………..  - …………………………………  - DEKL

OSEK  …………………………..  - …………………………………  - OCET

LES   …………………………..  - …………………………………  - PÁV 

KREV   …………………………..  - …………………………………  - KLEC

PLYŠ  …………………………..  - …………………………………  - PLÁŽ

PLUK   …………………………..  - …………………………………  - PRÁH

BOSA   …………………………..  - …………………………………  - CHATA

PULZ   …………………………..  - …………………………………  - KALT
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Ze života známých osobností 

Karel Gott 

Karel Gott je sice rodák z Plzně, ale od dětství 

žije v Praze. Tíhnul k malířství, ale jeho pokus 

dostat se na UMPRUM nebyl úspěšný, načež 

se vyučil elektromontérem a začal pracovat v 

ČKD. Souběžně se začal věnovat zpěvu, v roce 

1958 se zúčastnil soutěže Hledáme nové 

talenty, poté příležitostně zpíval v pražských 

kavárnách, stěžejní pro něj byla spolupráce s 

orchestrem Karla Krautgartnera, s nímž také 

absolvoval první zahraniční zájezdy. V roce 

1960 pořídil Gott první studiové nahrávky, 

současně začal pod vedením profesora 

Karenina studovat na pražské konzervatoři. 

Gottův ostrý tenor se v době kulminující popularity barytonů nesetkal s 

pochopením, nicméně pracovitost, zlepšení hlasové techniky na konzervatoři a 

také fakt, že jeho projev byl naprosto odlišný od všeho dosud prezentovaného, 

přinesly první úspěchy. V roce 1963 byl angažován do divadla Semafor, kde zpíval 

svůj první velký hit Oči sněhem zaváté, načež následovaly další nahrávky i četná 

vystoupení na domácích a zahraničních písňových festivalech. V roce 1965 spolu 

s bratry Štaidlovými založil vlastní divadlo Apollo, jehož byl hlavní hvězdou. Pro 

vystupování Karla Gotta mělo velký význam půlroční angažmá v Las Vegas (1967). 

V roce 1968 začala letitá spolupráce se skladatelem Karlem Svobodou, jejíž první 

výsledek – Lady Carneval – patří dodnes ke Gottovým největším hitům. 

V 70. a 80. letech zůstával Karel Gott na české pěvecké scéně osobností číslo 

jedna, koncertoval a nahrával po celém světě, rozšiřoval svůj repertoár o klasiku 

i lidové písně, vděčnými počiny byla jeho vánočně koncipovaná alba a jeho 

popularita byla na vrcholu. Nutno dodat, že úspěchů dosahoval především s 

převzatými písněmi, skutečně kvalitní domácí repertoár dokázal dodat jen Karel 

Svoboda (Mistrál, Nápoj lásky č. 10, Mám zlatej důl, Beatles, Čau lásko), zřídka 

také Ladislav Štaidl (Kávu si osladím). Gottova tvorba navíc začala trpět 

nadprodukcí, ze stovek a tisíců nahrávek mělo jen nevelké procento skutečné 

kvality a kritika řadu jeho písní zcela strhala. Nicméně před neuvěřitelnou 
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pracovitostí, suverénním přednesem a bezkonkurenčním hlasem nelze než 

smeknout. Snahou o udržení přízně publika se Karel Gott v 80. letech dostal k 

pokusům o moderní zvukový projev, což se mu poměrně dařilo, byť začala 

vyrůstat konkurence, již o generaci mladší. V roce 1989, kdy Karel Gott slavil 

padesáté narozeniny, došlo v tehdejším Československu ke změně společenské 

situace, která zpěváka postavila znovu na startovní čáru, protože byl vnímán jako 

umělecká ikona socialistického režimu a navíc nově konfrontován s přísunem 

zahraniční hudby, dosud u nás odpírané. Své rozhodnutí ukončit kariéru však 

přehodnotil po fantastickém úspěchu dvou velkých turné v letech 1990 a 1991, 

načež pokračoval v tvůrčí činnosti. 

V roce 1963 získal Zlatého slavíka a první příčka mu s přestávkami, pragmaticky 

odůvodnitelnými, patřila dodnes (1963-1966, 1968-1991, 1996-1997, 1999-

2011, 2013-2015 - jubilejní čtyřicátý). Když byla po roce 1989 zřízena Akademie 

populární hudby, jednou z kategorií byla Síň slávy, do níž je každoročně uváděna 

jedna osobnost s významným přínosem české populární hudbě. Není s podivem, 

že jako první byl do Síně slávy uveden Karel Gott (1991).  

Karel Gott působil také jako 

herec v řadě známých filmů a 

pohádek.  

Řadu filmů také doprovázela 

hudba, kterou nazpíval Gott a 

nejznámějším hitem je asi píseň 

z pohádky TŘI OŘÍŠKY PRO 

POPELKU (1973), jejíž obrovská 

popularita a časté opakování 

dodnes udržuje v povědomí 

píseň Karla Svobody Kdepak ty, 

ptáčku, hnízdo máš? Karel Gott 

zemřel po těžké nemoci 1. 10. 

2019. 

Denisa Baláčová 

Zdroj: Karel Gott, [online] [cit.2020-01-04],  Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/951-karel-gott/  

https://www.csfd.cz/tvurce/951-karel-gott/
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Nemoc nebo ne-moc 

Závist 

Závist je rozmrzelost z cizího majetku a bohatství. Zištnost a závist stojí vždy 

vedle sebe, jelikož se jejich záměry ztotožňují – přání mít nebo dostávat pro sebe 

něco důležitého a potřebného.   

Způsob chování    Pozitivní záměr 

Závist Dostat pro sebe něco důležitého, 

potřebného a užitečného: hmotné statky, 

nádherné vztahy, úspěch. Mít v životě 

dostatek. Mít to, co mají ostatní, ale co 

chybí v mém životě.     

Závistivý člověk pociťuje rozmrzelost, nespokojenost a nemůže klidně spát. Přece 

nebude mít někdo jiný něco, co on sám nemá. V jeho podvědomí se vytváří 

program zničení jiného člověka, kvůli kterému nenávist vznikla. Závist vytváří 

obrovskou vědomou a podvědomou agresi. Závist je velmi zhoubná pro 

samotného autora a pro Vesmír. Závistivý člověk nechápe, že vystupuje proti 

okolnímu světu. Neuvědomuje si své skutečné místo a předurčení. Neví a nevěří, 

že se o něj Vesmír postará a dopřeje mu vše potřebné, v pravý čas. Jen je potřeba 

se tomu otevřít a závist je velkou překážkou.  

Pro získání čehokoliv se především 

řiďte principem hojnosti. Pro všechny, 

včetně sebe. Co nejčastěji upřímně 

přejte úspěch jiným lidem. Je to 

nádherný lék proti závisti a také proti 

mnohým onemocněním a životním 

problémům, které závist vyvolává. 

Přejte úspěch svým blízkým, 

sousedům, svému městu, vládě, státu 

a ostatním.  

Pokud budeme neustále nadávat např. na vládu, budeme dostávat to, co jsme 

očekávali. Naučte se radovat z cizího úspěchu a štěstí. Tímto také přitáhnete 

úspěch a štěstí do života svého. 
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Žárlivost 

Žárlivost je trýznivá pochybnost o něčí lásce a věrnosti. Ničí rodiny, zabíjí lásku, 

vyvolává velice těžká onemocnění ať už u jedince samotného, nebo se může 

projevit prostřednictvím dítěte, které v těchto vztazích musí vyrůstat. Jedná se o 

jeden z nejzhoubnějších pocitů.  

Způsob chování    Pozitivní záměr 

Žárlivost Přání mít stabilní, čistý a bezpečný vztah 

s milovaným člověkem. Ukázat svou lásku 

a být si jist v lásce partnera (existuje fráze: 

„Žárlí – tedy miluje“).  

Žárlivost je komplexem několika citů: zlosti, hněvu, nenávisti, ukřivděnosti, 

pochybnosti, sebelítosti, nejistoty a pohrdání. Pokud máme v sobě alespoň 

špetku žárlivosti, vytváříme si problémy sami a potom z toho obviňujeme jiné.  

Jak žárlivost vzniká a jak se jí zbavit: 

Žárlivost je příznakem lpění na vztazích – bojíme se, že ztratíme člověka, na 

kterém nám záleží. Tento člověk však není naším majetkem a nemůžeme k němu 

ani tak přistupovat. Nepatří Vám. Sundejte jej z „trůnu“ a postavte ho vedle sebe.  

Važte si individuality blízkého člověka a pamatujte, nelze ztratit to, co nám 

nepatří.  Žárlivost je příznakem toho, že Vám chybí důvěra k sobě jako 

muži/ženě. Myslíte si, že jste v něčem špatní nebo nedostateční. Změňte tedy 

vztah k sobě. Začněte se mít rádi. Pokud pochybujete o lásce k vám, začněte 

projevovat lásku k sobě, tehdy dostanete od blízkého člověka totéž.  

Naučte se důvěřovat, protože důvěra k blízkému člověku, je nejvyšším projevem 

lásky. Lásku každý projevujeme svým specifickým konáním, ale nestojí za to 

žárlit. Jinak z vaší lásky nic nezůstane. 

Denisa Baláčová 

 

 

Zdroj: SINEL'NIKOV, Valerij. Dohoda s nemocí. V Praze: Zvonící cedry, 2007. ISBN 80-903302-4-X. 
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Bylinkopedie 
Kardiovaskulární problémy postihují drtivou většinu populace. Správná činnost 

srdce má přímý vliv na činnost všech orgánů v našem těle, a proto bychom se 

měli věnovat prevenci před jeho onemocněním. Bylinky na činnost 

srdce pomáhají upravovat srdeční rytmus a další faktory, které napomohou k 

jeho správné činnosti. Některé z nich používáme denně a pravděpodobně je 

pořádně nedokážeme ani docenit.    

 

Paprika setá 

Papriku setou můžeme použít k přípravě 

jednoduché, ale efektivní směsi, která má čistící 

účinek na systém. Do šálku s vodou vymačkejte 

citron, přidejte lžíci javorového sirupu a špetku 

kajenského pepře. Pijte jeden nebo více šálků této  

směsi denně. Neexistuje žádné omezené množství. 

Plody rostliny se používají jak pro kuchařské, tak pro 

lékařské účely. Ze sušených plodů se vyrábí, jak už 

jsem zmínila kajenský pepř, používá se jako 

kloktadlo při laryngitidě a koupíme ji také ve formě 

kapslí (jako podpora hubnutí). Je součástí hřejivých 

náplastí a krémů na bolavé klouby a záda. 

 

 

Česnek kuchyňský 

Česnek se používá ve všech vyhlášených 

kuchyních, od Francie až po Čínu. Nemalý 

význam má i ve včelařství. V lékařství se 

česnek používá především jako přírodní 

antibiotikum, dále pro lepší trávení nebo 

jen čistě pro zlepšení imunity organismu. 

Česnek je výborné: antiseptikum, zlepšuje 

obranyschopnost, snižuje krevní tlak, 

snižuje cholesterol v krvi, zlepšuje funkci 

srdce, pročišťuje cévy, působí proti 

nadýmání, ničí parazity ve střevech. 

https://bylinkopedie.cz/srdce/
https://bylinkopedie.cz/srdce/
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Olivovník evropský 

Olivové listy se do lidské stravy přidávají ve formě 

extraktu, bylinného čaje nebo prášku. Obsahují 

mnoho potenciálně bioaktivních sloučenin, které 

mají antioxidační, antihypertenzní, 

antiaterogenní, protizánětlivé. V minulosti (v 18. 

století) se drcené listy používaly v nápojích ke 

snížení horečky. Pokud máte přístup k olivovníku, 

můžete si z jeho čerstvých listů připravit také čaj. 

Listy důkladně omyjte a pečte je na 60 °C nebo 

méně, dokud se nevysuší. Poté je rozdrťte a odstraňte stopky. Jednu lžíci těchto 

listů zalijte v šálku horkou vodou, počkejte deset minut a můžete pít. Pro lepší 

chuť přidejte organický med nebo citron. 

Škornice velkokvětá 

Škornice se pěstují jako okrasné květiny, ale 

také pro své zdravotní účinky. Jednou z 

hlavních účinných látek ve škornici je icariin. 

Icariin působí uvolněním hladké svalové 

tkáně, která se liší od tkáně kostní svaloviny. 

Význam toho je to, že nedobrovolné napětí 

ve vnitřních tkáních může být uvolněno – 

někteří věří, že centrální nervový systém se 

tak přesune z pohotovostního režimu do 

režimu klidového. Když k této změně dojde, 

mnoho prvků onemocnění má tendenci se 

zvrátit, protože tělo už není ve stresovém 

stavu. Přestože existuje mnoho přírodních 

koncentrací icariinu, které se nacházejí v 

této rostlině v přírodě, je možné během kultivace upravit dávku pro individuální 

spotřebu. Jednotlivá dávka bude částečně určena podle výšky, hmotnosti a 

dalších zdravotních stavů. Listy této rostliny jsou jedlé, ale jsou extrémně hořké 

a nejčastěji se podávají ve formě kapslí.  Z listů se také připravuje čaj. Nadměrná 

hořkost listů se dá odstranit vařením. 

Denisa Baláčová 

Zdroj: Bylinkopedie,[online] [cit.2019-12-15],  Dostupné z: Bylinky, https://bylinkopedie.cz/  
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Putování tou naší krajinou českou 

Příběh téměř detektivní 

Zajímavý a téměř detektivní je příběh opětovného zjevení se románského 

klenotu, a jedné z nejcennějších památek Čech a Moravy vůbec, relikviáře 

svatého Maura. Už ve 13. století se ve Francii začal psát napínavý příběh 

relikviáře svatého Maura, zlatem a drahokamy zdobené truhly, ve které byly 

uloženy ostatky tohoto světce. Kdo byl svatý Maurus? Hodně lidí si díky jménu 

myslí, že se jednalo o černocha. Možná pro podobnost se slovem mouřenín. 

Svatý Maurus byl ale Evropan a běloch, kazatel křesťanské víry, zakladatel 

benediktinského kláštera ve Francii. Působil v Remeši na severovýchodě země. 

Měl prý, podobně jako jeho učitel svatý Benedikt, dar uzdravovat nemocné. 

Dílem náhod doputovala vzácná zdobená truhla v minulém století až na hrad a 

zámek v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Po druhé světové válce se ale po 

vzácné památce slehla zem. 

A proč vlastně relikviář po válce zmizel? Členové rodu Beaufortů-Spontinů, kteří 

obývali bečovský zámek, kolaborovali s fašistickým Německem a po válce ukryli 

relikviář do sutě podlahy jedné ze dvou kaplí. Nikde o tom ale nebyly žádné 

záznamy a nebyli ani svědci. Na dlouhá desetiletí byl hrad i zámek pro veřejnost 

uzavřen. Nacházel se totiž příliš blízko nově vzniklého vojenského újezdu a 

vlastně i západní Evropě. 

Znovuobjevení truhly předcházely události jako z filmů s Jamesem Bondem. 

České velvyslanectví v Rakousku oslovil v roce 1984 americký obchodník Danny 

Douglas s tím, že by rád odvezl z Československa blíže neurčenou historickou 

památku nacházející se asi 100 kilometrů od Mnichova, za což nabízel 250 tisíc 

dolarů. Část komunistických vládců se mohla zbláznit. Tak rádi by mu památku 

prodali a získali tolik potřebné devizy, ale nevěděli co a ani kde to najít. Během 

14 měsíců „vytáhli“ naši rafinovaní kriminalisté, v čele s Františkem Maryškou, z 

Douglase několik cenných indicií. Kriminalisté se tedy dali do pátrání a skutečně 

v roce 1985, dva dny po té, když zjistili, co hledají, nalezli zasypaný relikviář v 

podlaze kaple bečovského kláštera a zabránili tak jeho vývozu do ciziny. Památka, 

nebo spíš to, co z ní zbylo, byla převezena do Prahy.  
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Teprve v roce 1991 se začalo s náročným restaurováním. Restaurátorům patří 

velký obdiv. Po 11 letech zvládli památku dokonale a citlivě zrestaurovat. Ještě 

větší obdiv a úžas ale patří samotným zlatníkům a umělcům, kteří se ve 13. století 

pustili do tak bohatě zdobeného a do detailu propracovaného díla. 

Jedná se o cennou románskou zlatnickou práci z první třetiny 13. století, která 

vznikla „na objednávku" benediktinského biskupa Gérarda de Rumigny z kláštera 

Florennes, nacházejícího se na území dnešní Belgie, která měla sloužit jako 

schrána na ostatky sv. Maura. Během Francouzské revoluce relikviář odkoupil 

šlechtic Alfred de Beaufort. Ten ho nechal v polovině 19. století poprvé 

restaurovat, a poté ho přivezl na svůj zámek v Bečově na Karlovarsku. Při svém 

útěku ze zámku po II. světové válce ho stihli ukrýt v podlaze někdejší hradní 

kaple. 

Sám relikviář je výjimečnou památkou, svou hodnotou srovnatelný s 

korunovačními klenoty. Je jediným „domečkovým“ tumbovým relikviářem, který 

není využíván pro liturgické účely. Relikviář s obdélníkovým půdorysem (rozměry 

140 x 42 cm) je 65 cm vysoký. 

Jeho ořechové jádro je 

bohatě zdobeno pozlaceným 

Stříbrem, drahými kameny, 

polodrahokamy, filigrány, 

antickými gemy (miniaturní 

díla umělců stará dvě 

tisíciletí) i emaily se 

starozákonními výjevy. 

Jedná se o dílo mimořádné 

výtvarné i řemeslné kvality, 

které se řadí k 

nejvýznamnějším středověkým památkám celé Evropy. Kromě ostatků sv. Maura 

– podle odborných analýz – ukrývá také ostatky sv. Jana Křtitele i některé další 

relikvie. Výzdobě čelních stran relikviáře dominují postavy sv. Maura a Ježíše 

Krista. Relikviář však na první pohled upoutá zejména zpracováním „bočních“ 

sošek a reliéfů, které překvapí „nerománskou“ živostí a expresivitou výrazu 

apoštolů. 

Tlačené (tepané) sošky představují apoštoly s jejich atributy. Na jedné straně 

vidíme sv. Pavla s pilou, sv. Jakuba Menšího s knihou, sv. Bartoloměje s nožem, 
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sv. Judu Tadeáše s holí, sv. Tomáše s knihou a sv. Matouše s knihou a brkem. 

Druhou stranu zdobí sošky sv. Ondřeje s křížem, sv. Jakuba Většího s měšcem na 

holi, sv. Matěje se sekerou, sv. Filipa s křížem, sv. Jana s kalichem a sv. Petra s 

klíčem a knihou. Všechny tyto sošky zřejmě nevznikaly současně. 

Rovněž tlačené (tepané) reliéfy v kulatých medailonech pak představují na jedné 

straně následující výjevy: Jan Křtitel kárá Heroda za to, že smilní se švagrovou, 

Uvěznění Jana Křtitele, Tanec Salome na hostině, Herodes nabádá Salome, 

Salome nese hlavu Jana Křtitele a Pohřeb Jana Křtitele. Na druhé straně se 

nachází tyto výjevy: sv. Timotej žehná sv. Maurovi, sv. Timotej káže v sv. Timoteje 

k smrti a poprava sv. Timoteje a jeho družiny. 

Dnes se podle mnohých jedná o druhou nejcennější kulturní památku tohoto 

druhu u nás, hned po korunovačních klenotech. A také o vůbec nejhodnotnější 

románské umělecké dílo na našem území. 

Soňa Petruláková 

Zámek Bečov 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Svatý maur, [online] [cit.2020-01-04], Dostupné z: http://www.svatymaur.cz/cs/jine/o-restauratorovi/relikviar-
svateho-maura.html.  
Zámek Bečov, [online] [cit.2020-01-04], Dostupné z:https://www.zamek-becov.cz/cs 

 
 
 
 
 

http://www.svatymaur.cz/cs/jine/o-restauratorovi/relikviar-svateho-maura.html
http://www.svatymaur.cz/cs/jine/o-restauratorovi/relikviar-svateho-maura.html
https://www.zamek-becov.cz/cs
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Okénko do minulosti 
Mončičáci  

Plyšové zvířátko druhově neurčitelné, s dětským 

obličejíkem a velkýma očima a ušima. Často má palec 

v puse, jako že si ho cumlá. Mončičákový boom nastal 

v Československu v roce 1985, byla to tehdy velmi 

oblíbená hračka. Odkud se k nám mončičákové šílenství 

dostalo?  

Mončičák byl před 33 lety velmi oblíbenou dětskou 

hračkou. Nejprve byl k dostání pouze v prodejnách 

Tuzex, později bylo možné ho koupit i v dětských 

obchodech. Původem pocházel z Japonska – koneckonců v japonštině se mu říká 

Monchhichi (vyslovuje se Mončitči). Zvířátko mělo nejdříve hnědou barvu, 

později se objevily i žlutí, bílí, růžoví nebo světlomodří mončičáci. Jejich obličej 

byl dětský pihovatý. Mončičáka tehdy mělo na základní škole snad každé dítě. 

Někteří rodiče se o něm ale dozvídali jen z vyprávění svých dětí. Reklamy 

v televizi na hračky totiž neběžely. Děti tak často musely rodiče přemlouvat roky, 

než zajeli do Tuzexu a jednoho takového plyšového mončičáka jim koupili. 

Jako první uvedla na trh mončičáky japonská firma Sekiguchi v roce 1974. První 

pár mončičáků měl za úkol dětem přinášet poselství o lásce a přátelství. Obličej, 

ruce a nohy byly z plastu. Tělo bylo hebké, měkoučké a plyšové.  

Hračky se původně prodávaly po 

dvou, buď v páru nebo jako dvě 

holčičky či dva kluci. Jeden měl 

obvykle namalovaný úsměv a 

druhý slzy. Slzy znamenaly výraz 

radosti, byly to slzy štěstí. 

O dva roky později, tedy v roce 1976, byl pro mončičáky otevřen první butik 

s oblečením. Později i s dalšími doplňky. I samotná postavička prošla proměnou 

od doby svého vzniku. Změnil se třeba materiál plyšového kožíšku nebo barva očí 

z původní modré na hnědou. I když byly mončičáci v různých barvách, základní 

jejich barva je středně hnědá. Ti barevní už nejsou původními mončičáky. Stejně 
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tak ti, kteří symbolizují různé druhy zvířat jako je králík, medvěd, kočka nebo pes. 

Praví mončičáci byli dovezeni do Československa z Maďarska, ale byli vyrobeni 

v Číně. Poznávacím znakem je to, že pokud byste jim zatlačili na bříšku, 

vypísknou. Nicméně i kopie hnědých mončičáků se setkaly s úspěchem a děti po 

nich tehdy toužili. Jejich popularita byla veliká, upadla až s přílivem nových 

hraček, které k nám začaly proudit ze západu po otevření hranic. 

Tito roztomilí plyšáci získaly popularitu i v zahraničí. Jen ve Francii se jim říkalo 

Kiki a v Anglii Chic-a-boo. V Japonsko, odkud původně jsou, mají pro mončičáky 

speciální muzeum a návrhář Sekiguchi má úspěšnou hračkářskou firmu, kde se 

rodí noví a noví Monchhichi. 

V Česku je o mončičáky zájem stále, a to nejen ze strany sběratelů. Tradiční 

hračka s letitou historií je oblíbená, i když se obměňuje její vzhled a design se 

modernizuje. Legendární mončičáky naleznete nejenom v bazarech – tam 

především ty staršího data, ale i ve hračkářstvích. 

Podoba těch dnešních je různá. Najdete třeba holčičku s bryndáčkem, holčičku 

v šatičkách, nebo chlapečka s pejskem. Variace si můžete prohlédnout v galerii. 

          Denisa Baláčová 

Zdroj: Mončičáci, [online] [cit.2020-01-17], Dostupné z: https://nasregion.cz/praha/moncicakovy-boom-v-ceskoslovensku-

zviratko-s-lidskym-oblicejikem-chtelo-domu-kazde-dite 

https://nasregion.cz/praha/moncicakovy-boom-v-ceskoslovensku-zviratko-s-lidskym-oblicejikem-chtelo-domu-kazde-dite
https://nasregion.cz/praha/moncicakovy-boom-v-ceskoslovensku-zviratko-s-lidskym-oblicejikem-chtelo-domu-kazde-dite
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Recept – Kapr na černo 
Na přípravu 6 porcí budete potřebovat:  

2 lžíce másla 
kořenová zelenina (1 mrkev, 1 menší celer, 1 petržel), nastrouhaná 
1 cibule, nadrobno nakrájená 
2 lžíce krupicového cukru 
směs koření (3 hřebíčky, špetka tymiánu, 10 kuliček pepře, 6 kuliček 
nového koření, 1 bobkový list) 
2 kolečka citronu i s kůrou 
25 ml octa 
750 ml rybího vývaru nebo vody 

6 porcí kapra, osolených 
4 lžíce povidel 
100 g sušených švestek, pokrájených 
50 g loupaných mandlí, nasekaných 
20 g rozinek 
50 g vlašských ořechů, nasekaných 
2 lžíce strouhaného perníku 
 

Postup: 

Ve větším hrnci rozehřejte máslo a osmahněte na něm kořenovou 
zeleninu a cibuli. Přisypte cukr a za stálého míchání ho nechte 
zkaramelizovat. Přidejte koření, citron a minutu opékejte; pak přilijte 
ocet a nechte ho odpařit. Takto připravený základ omáčky zalijte 
vývarem nebo vodou a zvolna pět minut povařte. 
 
Do vroucí omáčky přidejte kapra a 12–15 minut ho za občasného 
otáčení duste. Poté rybu vyjměte a do omáčky přimíchejte povidla. 
Sušené ovoce, rozinky, mandle a ořechy povařte asi 5 minut ve vodě.  
 
Omáčku propasírujte, dejte do ní povařené sušené ovoce i s tekutinou 
a zahustěte perníkem. Před podáváním kapra ohřejte v páře a přelijte 
teplou omáčkou. Jako přílohu doporučujeme houskový knedlík.  
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Zpívánky – Černé oči jděte spát 
 

 

Černé oči, jděte spát, 
černé oči jděte spát, 

však musíte ráno vstát, 
však musíte ráno vstát. 

 
Ráno, ráno, raníčko, 
ráno, ráno, raníčko, 

dřív než vyjde sluníčko, 
dřív než vyjde sluníčko. 

 
Sluníčko už vychází, 
sluníčko už vychází, 
má milá se prochází, 
má milá se prochází. 

 

Prochází se po rynku, 
prochází se po rynku, 
přinesla nám novinku, 
přinesla nám novinku. 

 
Novinečku takovou, 
Novinečku takovou, 

že na vojnu verbujou, 
že na vojnu verbujou. 

 
Když verbujou, budou brát, 
když verbujou, budou brát, 

škoda hochů nastokrát, 
škoda hochů nastokrát. 
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Na závěr malá zkouška! 
1. Jakou dobrotu klienti neochutnali na jablko-braní? 

a) mošt 

b) jablka v županu 

c) hraběnčin moučník 

2. Jak se jmenuje organizace, jejíž členky přišly klientům 

předat vánoční dárky? 

a) Krůček po krůčku 

b) Kousek po kousku 

c) Kus od kusu 

3. Ze kterého roku pocházejí první zmínky o zvířecí terapii? 

a) 1568 

b) 1792 

c) 1815 

4. Kdo je autorem písně Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? 

a) Karel Svoboda 

b) Karel Gott 

c) Karel Šnajdr 

5. Která v domácnosti užívaná potravina je nejlepším 

antibiotikem? 

a) cibule 

b) pepř 

c) česnek 

6. Jak se jmenoval americký obchodník, který chtěl r. 1913 

odvézt z Československa neurčenou historickou 

památku?  

a) Danny Douglas  

b) krokodýl Dundee 

c) Butch Cassidy 

7. Jaká je klasická barva mončičáků? 

a) světle hnědá 

b) středně hnědá 

c) tmavě hnědá 

 

Tak kdo dával pozor a odpověděl na vše správně?  



33 

 

Vzpomínáme 
 

† Libuše Pitříková    7. 11. 2019 

† Oldřich Vidlák     9. 11. 2019 

† Drahomíra Přibilová         20. 12. 2019 
 

Leden  

† Ludmila Peterová     26. 1. 2019 
 

Únor 

       † Zdeněk Horák          17. 2. 2017 

     † Prokopová Jiřina      12. 2. 2019 

       † Břežný Petr       28. 2. 2019  
 

Březen 

     † Josef Jaroš         9. 3. 2017 

      † Libuše Knoppová              20. 3. 2018 

† Pešková Vlasta                 8. 3. 2019 
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spokojenosti, ať jste v lásce obklopeni Vašimi nejbližšími  
a ať Vás naplňuje vše, co děláte.  
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