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Milí čtenáři,  

uplynulé hektické měsíce už jsou naštěstí za námi a s nimi 

přichází také naše nové vydání.  

Připravili jsme pro vás souhrn nejzajímavějších událostí, které 

se u nás v domově udály (testování rapid testy jsme 

vynechali☺). Přes veškeré nesnáze a náročné podmínky se u 

spousty lidí probudila lidskost, snaha pomáhat, dělat radost a 

být tu také pro druhé. Moc děkujeme za vše, čím nás 

v uplynulých měsících druzí podpořili, starali se a zajímali se o 

své spoluobčany. V tomto čísle jsme pro vás připravili 

pokračování putování po Valašsku, několik doplňovaček pro 

dlouhou chvíli a recept na skvělý mechový dort. V okénku do 

minulosti si počtete o nábytku Bidermeir a doufáme, že si 

v tomto čísle najdete i mnoho jiných příjemných témat.  

Do dalších prosluněných dní vám přejeme mnoho zdraví, jak 

praví úvodní strana, protože bez něj to prostě nejde! 

 

Vaše redakce 
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Vše nejlepší přejeme oslavencům 
 

o paní Adamcová Anna   81 let 

o paní Hajná Drahomíra  89 let 

o paní Horáková Eliška    96 let 

o paní Hyráková Helena  85 let 

o pan  Janisch Josef   92 let 

o paní Niklová Zdeňka   91 let 

o paní Seidlerová Vlasta  84 let 

o pan Schaumann František  90 let 
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Co jsme prožili… 
Od března naši klienti neviděli 

své blízké. Byly to náročné časy, 

tak jsme se jim snažili tuto dobu 

zpříjemnit a vymýšleli jsme 

všechno možné, jen aby byli naši 

klienti spokojení.  

Po dobu zákazu návštěv 

v domově bylo možné využít 

SKYPU, kde se klienti spojili se 

svými blízkými alespoň přes 

obrazovku.  

 

Klienti svým blízkým posílali také zprávy skrze tyto obrázky, které jsme sdíleli na 
našich FB stránkách domova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díky rodině paní Římanové jsme klientům předali o Velikonocích překrásné 
perníčky a zavzpomínali na tradice a zvyklosti.  
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Abychom klienty rozptýlili, uspořádali jsme oslavu dne matek. Při této příležitosti 

paní vedoucí předala všem oslavencům, kteří v uplynulých měsících slavili, 

květiny. Připomenuli jsme si pár básniček, zazpívali společně s kytarou několik 

písniček a následně byly všem našim ženám – maminkám, předány karafiáty a 

překrásná přáníčka od zaměstnanců a žáků ZŠ a MŠ ul. Komenského. Klienti 

poseděli u kafíčka a zákusků od paní Hanky Honové a společně jsme si užili tento 

krásný den.  

 
I když nebyly návštěvy ještě možné, ZUŠ z Bílovce na nás myslela a zpívala nám 
pod balkónem. Bylo to milé, překrásné odpoledne a jsme za toto zpestření velmi 
vděčni.   
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Téma 

Doba „koronavirová“ 
 
Uplynulé měsíce se nesly v duchu mnoha kompromisů a odříkání. Nikdo z nás 
nečekal, jak se celá situace s nákazou COVID-19 bude vyvíjet do následujících dní.  

Klienti svoje rodiny neviděli skoro tři měsíce. Ve spojení byli pouze po telefonu a 
bylo možné se spojit také přes aplikaci SKYPE. Klienti museli svůj čas trávit 
zejména na pokojích, kde se také stravovali.  

Zaměstnanci domova pro seniory byli připraveni v zařízení v případě potřeby po 
dobu nezbytně nutnou s klienty zůstat, postarat se o ně a být jim oporou.  

Dostávám se však k tomu nejdůležitějšímu a tím je pomoc a podpora, které se 
nám dostalo. Z počátku, kdy byl nedostatek roušek a dalších ochranných 
pomůcek, spousta lidí z našeho okolí neváhali a rouškami a desinfekci nás 
zásobili. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou všem, kteří nás podporovali 
vyjádřit hluboký vděk za jejich ochotu, podporu a milé vzkazy.  

Tato doba byla pro mnoho lidí velkou zkouškou trpělivosti, ale také vlastních 
hranic a možností. Nevěděli jsme prakticky nic, ale podporovali se vzájemně a 
snažili jsme se situaci odlehčit. Myslím si, že naše populace ještě není tak úplně 
zkažená, protože tolik pocitu sounáležitosti, vzájemné pomoci a respektu k sobě 
navzájem, jsme asi již déle potřebovali opět pocítit. Uvědomění si vlastních 
hodnot a toho, co je v životě opravdu důležité, bylo více než třeba.  

Děkujeme také všem rodinám, které chápou celou situaci a respektují naše 
hygienická opatření po umožnění návštěv rodinným příslušníkům do zařízení. 
Veškeré aktuální informace můžete sledovat na našem FB profilu a webových 
stránkách Domova pro seniory v Bílovci.  

       Denisa Bártová 
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Něco na procvičení mozku 
HOMONYMA 

Pokuste se najít a zapsat co nejvíce významů uvedených slov v různých 

souvislostech, také rčení a přísloví, v nichž se tato slova vyskytují.  

OKO…………………………………………..  HLAVA…………………………………………. 

………………………………………………….  …………………………………………………… 

…………………………………………………  …………………………………………………… 

…………………………………………………  …………………………………………………… 

………………………………………………….  …………………………………………………… 

…………………………………………………  …………………………………………………… 

…………………………………………………  …………………………………………………… 

KOLO………………………………………..  KORUNA…………………………………….. 

…………………………………………………  ………………………………………………….. 

…………………………………………………  ………………………………………………….. 

………………………………………………….  ………………………………………………….. 

………………………………………………….  …………………………………………………... 

………………………………………………….  ……………………………………………………. 

KOHOUTEK……………………………….  UCHO…..………………………………………. 

…………………………………………………  …………………………………………………… 

………………………………………………….  ……………………………………………………. 

………………………………………………….  ……………………………………………………. 

………………………………………………….  ……………………………………………………. 

………………………………………………….  …………………………………………………… 
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Spojte od čísla 1 k číslu 73 
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Pomozte ptáčkovi najít cestu zpět ke svým vajíčkům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věřili byste, že tyto čáry jsou rovné? 
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Ze života známých osobností z Bílovce 
Významné osobnosti nejsou jen v poli showbyznysu, ale také mezi námi, 

„obyčejnými“ lidmi. V této nové rubrice Vám představíme naše spoluobčany, 

kteří v průběhu svého života vytvářeli dění v Bílovci. Čerpáme z rozhovorů, které 

tito lidé poskytli pro Živou kroniku bíloveckého muzea.  

Květoslava Krčmářová 

Dětství a válečná léta 

Jmenuji se Květoslava Krčmářová, roz. Lazecká, 

narodila jsem se 14. dubna 1930 v rodině dělníka 

– tesaře ve Vítkovicích. Maminka se starala o 

drobné hospodářství. Měla jsem ještě sestru, 

která byla o třináct roků starší. 

Ve stejném roce se v Těškovicích narodilo 18 

děvčat a 10 hochů. V roce 1936 jsem nastoupila 

do školy, moc jsem se těšila. Mým učitelem byl 

Zdeněk Ryšavík, ředitelem školy Alois Myška a katechetou pan farář Josef Hlaváč. 

V roce 1938, když jsme se stali součástí Sudet, jsme politické poměry ještě moc 

nechápali. Ve škole došlo ke změně učitelů. Místo našeho třídního učitele přišla 

paní učitelka Pavlátová, ředitelem se stal Otakar Šindler, později ho nahradil 

místní rodák Karel Krayzel. Protože se v naší obci nikdo nepřidal k Němcům, 

zůstala nám škola s českým vyučovacím jazykem a pár hodin němčiny. Když jsme 

v pozdějších ročnících protestovali proti učení se o Německu, nechal si pan učitel 

Krayzel po vyučování ve třídě nás rebelanty a snažil se nám vysvětlit politickou 

situaci. 

Protože v Bílovci byla zrušena česká měšťanská škola, snažili se nám naši učitelé 

v posledních ročnících přidat k učivu i látku pro měšťanské školy, abychom 

neměli po ukončení školní docházky velké mezery při eventuálním dalším studiu, 

což se ukázalo jako prozíravé. 

V průběhu války došlo v naší rodině ke změnám. V roce 1939 se provdala má 

sestra. Její děti, Pavlíčka a Evičku, jsem si zamilovala. Velice ráda jsem je 

navštěvovala v Třebovicích, kde sestra bydlela, a to i se zakázaným proviantem – 

mléko, máslo, vejce. Pěšky to byly tři kilometry. I řidič autobusu pan František 

https://www.zivakronika.cz/upload/articles_text/76/img-2438.jpg
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Hájek moc riskoval. Tatínkovi se stal v práci vážný úraz. Domů se vrátil s 

podlomeným zdravím, ze statného muže se stala troska s invalidním důchodem. 

Školu jsem ukončila v roce 1944. 

Konec války jsme prožili i s rodinou mé sestry doma v Těškovicích v malém 

sklepě, i když jsme měli jako mnoho jiných občanů vykopán v lesíku v Pustelníku 

bunkr. Celá situace, hrozivé nálety, výbuchy granátů a bomb dávaly tušit, že se 

konečně blíží dlouho očekávaný konec války. 

V neděli 29. dubna šel tatínek pro vodu do studny, a když se vrátil, řekl nám: „Za 

chvíli tu budou Rusové. Už jsem je viděl v lesíku v Pustelníku.“ A skutečně – ještě 

dopoledne na nás do sklepa volal: „Rusové jsou už tady, vylezte všichni ven.“ A 

už jsme se s nimi srdečně vítali. Já jsem si ty naše osvoboditele trochu vybájila. 

Zjistila jsem však, že to jsou obyčejní lidé, k smrti unavení. Konec války však ještě 

nebyl. Po krátkém odpočinku je (Rudou armádu) čekala další cesta na Tísek. 

V naší ulici však mohlo dojít ke zbytečnému úmrtí. Tatínek ujistil ruského 

důstojníka, se kterým komunikoval, že na ulici není žádný German. Na jeho 

požádání mu šel dělat doprovod. Po prohlídce u Jaroslava Hozy se důstojník vrátil 

s informací, že tam je German. Tatínek s ním šel znovu a u dveří do sklepa volal: 

„Jaroslav, vylezte všichni ven!" Když už všichni vylezli, zjistili, že jeden z obyvatel 

měl na hlavě hasičskou helmu, kterou důstojník považoval za součást německé 

uniformy. Omyl byl vyřízen a Františku (řečenému Fanoš) Lindovskému byl 

zachráněn život. 

Náš celkem prostorný dvorek, ohraničený budovami, se stal skladištěm 

pohonných hmot. Zejména pro Rusy to bylo velké množství sudů. Měli jsme velké 

štěstí, že žádná střela nezasáhla sud s benzinem, jinak mohlo dojít k velké 

katastrofě. V naší světničce měli také své stanoviště němečtí, později ruští 

velitelé. I zde jsme se setkávali s velmi slušnými veliteli jak na německé, tak i na 

ruské straně. S ruskými vojáky jsem se docela ráda bavila, i když jsem neznala 

jejich řeč. 

Horní konec vesnice byl celkem uchráněn požárů. Byla však zraněna naše malá 

sousedka Anička Řeháčková a její babička, která následně zemřela. Na všech 

domech však zůstaly větší či menší stopy války. 
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Těškovice zůstaly ryze českou vesnicí po celou dobu války, a proto byly ušetřeny 

některých válečných hrůz, které zasáhly Bílovec, kde žilo hodně osob německé 

národnosti. 

Poválečná euforie 

Pro mě, tehdy patnáctiletou, válka skončila, začal jiný, nový život. Mohli jsme se 

konečně vystěhovat ze sklepů. Sledovala jsem život, který byl i pro mě jiný. I jaro 

bylo jiné, bohatší. Příroda jako by se snažila odměnit se nám za příkoří, které nám 

válka připravila – svěží tráva a rozkvetlé stromy slibovaly hojnou úrodu. Dospělí 

lidé však viděli především práci, která je čekala na každém úseku. Ale všichni jako 

by omládli. 

Vzpomínám na první shromáždění mladých v Těškovicích. Trubka, na kterou 

uměl hrát Jarda Tížek, vyzývala mladé lidi k hojné účasti na shromáždění. 

Dávaly se dohromady první recitační a pěvecký soubor a poválečný soubor 

divadelních ochotníků. Všude jsem se přihlásila. Byl to Máchův Máj, který jsem 

recitovala, první vystoupení v divadelní hře. Staněk Holuša a my mladí jsme veselí 

chtěli být, chtěli jsme tancovat a nejen tancovat, ale i zpívat. Zpívali jsme každou 

neděli, hlavně v létě při procházkách po vesnici a okolí, cestou k Výškovicím přes 

Těškovice do Bítova a zpět. Láska ke zpěvu mnohým z nás zůstala po celý život. 

V obci pokračovaly brigády na odstraňování válečných škod. Očekávala se i 

radostná událost. Těškovice jako jedna z dědin postiženého Slezska dostala v 

rámci celostátní akce svého „kmotra“. Bylo jím město Humpolec v Čechách. 

Těškovičtí se chystali své kmotry náležitě přivítat, ale hlavně dát najevo radost z 

toho, že někdo uvidí ty strašné důsledky války, které nebude lehké odstranit, že 

se někdo zajímá o to, jak nám v naší těžké situaci pomoci. Jak jsem už zmínila, 

chtěli jsme své kmotry náležitě přivítat. Šli jsme krojovaným průvodem vesnicí 

na hřiště, kde byl připraven program, například „slezská beseda“, kterou nacvičili 

naši mladí chlapci a děvčata, nebo program stále aktivních hasičů. Já mám v 

paměti z průvodu i dalších dnů ten krásný pocit svobody a radosti. Snažili jsme 

se i s hosty mluvit naším krásným nářečím, které si, jak jsme zjistili, velice 

zamilovali. Milovali jsme básně Petra Bezruče a mnozí je uměli nazpaměť. 

Milovali jsme rázovité verše básníka Frana Směji, tu překrásnou oslavou slezské 

řeči. 

Každý z nás začal nový život, život beze strachu, jaký bude ten den příští. Většinou 

všichni z mých vrstevníků žili ve skromných poměrech, ale měli jsme před sebou 
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vidinu lepšího, svobodného života. Mnozí z nás šli do školy, někteří kluci do učení, 

někteří pomáhali doma. Já s Miluškou Kupkovou jsme absolvovaly pololetní kurz 

pro vedení domácnosti, organizovaný Odbornou školou pro ženská povolání v 

Bílovci. Předměty v kurzu vyhovovaly mým zájmům, zejména šití a přešívání, kdy 

se ze dvojích starších šatů vykouzlily jedny moderní. I tady nám pomohli kmotři 

z Humpolce. Za poskytnuté látky z jejich továrny na sukno jsme se jim chtěli 

odvděčit. Naši hoši při nedostatku uhlí sfárali dvakrát do dolů a získané uhlí bylo 

doručeno kmotrům do Humpolce. A jak jsem zjistila, spolupráce Těškovických s 

Humpoleckými stále pokračuje, zejména v kulturní oblasti. 

Po ukončení školy jsme se s děvčaty připravovaly na další manifestační pochod 

mládeže v Bílovci. Bylo to krásné. Z červených německých praporů určených k 

likvidaci jsme si ušily sukně, na které jsme našily bílé pruhy. Záhadným způsobem 

jsme získaly bílé halenky. Dodnes si vzpomínám na ten kontrast, když jsme 

přicházely do Bílovce. Jen chodníky, kde jsme procházely, byly odklizené, jinak 

všude kopy ruin, na náměstí domy bez střech a oken. A uprostřed šlo to rozjásané 

mládí, jako předzvěst dalších let. Opravdu jsme si nedovedli plně představit, co 

všechno se musí udělat, aby se věci daly do pořádku. 

V té době se připravovala změna zákona o rodině. Dotkla se i našeho nejmenšího 

matričného obvodu Těškovice, Výškovice, Bítov, tedy prakticky každého občana, 

a to zejména při uzavíraní sňatků – nejdřív musel být uzavřen sňatek občanský v 

místnosti k tomu svátečnímu účelu připravené, a teprve potom mohl 

proběhnout sňatek církevní. Protože jsem byla matrikářkou, prožila jsem i 

všechny problémy a starosti související s touto změnou. Obřadní místnost se 

nemohla v žádném případě rovnat důstojnosti kostela, důležitá proto byla vždy 

funkce oddávajícího a úroveň projevů. Vrcholem našeho úspěchu bylo, když 

svatebčané přišli i do oddací síně již svátečně oblečeni a po obřadu občanském 

šli přímo do kostela. To se ale stávalo jen málokdy. 

Zdroj: Živá kronika, [online] [cit.2020-06-22], Dostupné z: https://www.zivakronika.cz/krcmarova  
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Nemoc nebo ne-moc 

Smutek, skleslost, deprese 

Skleslost vzniká tehdy, když se člověk přestává radovat ze života. Nechce žít a 

objevují se první myšlenky na sebevraždu. V medicíně se takovému stavu říká 

deprese. V křesťanství se skleslost zařazuje mezi sedm smrtelných hříchů, vždyť 

nechtění žít je myšlenková sebevražda. Dle autora je deprese výsledkem 

potlačeného hněvu, nenávisti, podrážděnosti a ukřivděnosti vůči okolnímu světu. 

Tyto myšlenky však mohou být také vůči sobě samému, nahromaděné v průběhu 

dlouhé doby. Lidé potlačují svoje agresivní emoce, a čím více, tím silnější mají 

pak deprese. Je to proto, že lidé žijí nudný, nezajímavý život a jsou pak nešťastní. 

Není možné, skrze prolévání slz, stálého naříkání na okolní svět nebo pomocí 

zobání prášků udělat život zajímavý.  

Způsob chování    Pozitivní záměr 

Smutek, skleslost    Změnit svůj život a mít radost ze života.  

Ze začátku se to nemusí 

zdát jednoduché, ale 

cvičení je matka 

moudrosti. Všímejte si ve 

svém životě těch 

příjemných věcí. Ze 

začátku to může být jedna 

za pár dní, pak každý den 

a zjistíte, že jich za dne 

máte hned několik. Soustřeďte se na to podstatné a na to, co vám v životě dělá 

radost a podporuje vaši energii, ne co vám ji bere.  

Pokud chcete změnit svůj život, je zapotřebí vzít všechno do svých rukou. Je 

nesmyslné litovat minulosti a žít v minulosti. Je třeba si položit otázku, co udělá 

můj život radostným a šťastným? Přehodnoťte nepříjemné události z minulosti 

tolikrát, kolikrát bude potřeba a změňte svůj vztah k nim, vyměňte staré 

nepříjemné pocity za nové – příjemné. Každý člověk vždy koná podle svého 

nejlepšího vědomí, možností a situace. Bez těch špatných událostí, bychom 

nebyli právě tím, kým jsme teď. Nyní můžete bez lítosti a pocitu viny změnit své 

myšlenky a vytvořit nový život.  
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Přejídání a obžerství 

Přejídání je jedním z dalších hříchů podle křesťanství. Lidé si často myslí, že 

„žijeme pro to, abychom jedli a ne jíme pro to, abychom žili!“ Ztrácíme však 

obrovské množství drahocenné životní energie na obstarávání potravy a její 

trávení. Jídlo má jednoduše doplňovat ztrátu té energie, kterou vydáváme na 

každodenní činnost. Kromě toho, prostřednictvím potravy dostáváme určitou 

informaci o světě, jenž nás obklopuje.  

Lidé, kteří trpí přejídáním, pomocí jídla uskutečňují pro sebe určité pozitivní 

záměry.  

Způsob chování    Pozitivní záměr 

Přejídání     Získání uspokojení a radosti ze života.  

Záměr je to krásný, avšak má negativní důsledky. 

Naše tělo je jedním z článků v koloběhu látek a 

energie na Zemi. Pokud je však jídlo pro člověka 

jedním z hlavních způsobů získávání radosti ze 

života, dochází k porušení přírodních zákonů. Dojít 

pak může k těžkým onemocněním. Není nic proti 

ničemu se dobře najíst, ale neměla by to být ta 

hlavní radost v životě.  

Mělo by v životě být mnoho jiných způsobů získávání radosti a uspokojení. Jídlo 

je jen jedním z nich.  

Co kromě jídla vám může přinášet radost ze života a uspokojení? 

  

 

 

 

 

 

Denisa Bártová 

Zdroj: SINEL'NIKOV, Valerij. Dohoda s nemocí. V Praze: Zvonící cedry, 2007. ISBN 80-903302-4-X. 
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Bylinkopedie 
 

Pro toto číslo jsme se zaměřili na „dezinfekční bylinky“. Hodí se nejen na rány, 

ale také třeba pro léčbu zánětlivých onemocnění. Snad si najdete tu svoji.  

 

Myrta obecná 

Asi každý ví, o které bylině článek praví. Myrta najde své využití 

nejen na svatbách, v kuchyni, ale také v léčitelství. Tato bylina 

pročišťuje dýchací cesty, pomáhá při léčbě akné, působí proti 

zánětu dutin a kašli, má silné dezinfekční účinky a pomáhá také 

při bronchiálních infekcích a zánětech dásní. Myrtu se 

nedoporučuje užívat déle jak tři týdny, pro její silnou 

aromatičnost.  

Listy myrty necháme vylouhovat ve vodě a poté podáváme 

jako čaj. Na odřeniny a lehčí rány je dobré použít nadrcený list 

myrty, který se zalije vodou a nechá louhovat. Kapesník pak 

namáčíme v odvaru a poté natíráme ránu.  

 

Chilli papričky 

Chilli paprička, feferonka či čili paprička je známá pro svůj léčivý kapsaicin. Tato 

látka má pro naše tělo celou řadu léčebných přínosů. Chilli má v sobě vitamín C, 

A, B6, hořčík, draslík, železo a mangan. Vědci ji zkoumají kvůli protinádorovým 

vlastnostem a je známo, že urychluje spalování tuků. Velmi jsou však ceněny jeho 

pozitivní účinky na imunitní systém a snížení cholesterolu. Při nachlazení čistí 

dýchací cesty, zahřívá organismus a prokrvuje sliznice, což pomáhá k potlačen 

baterií a virů. Přistupuje se ke konzumaci extraktů, případně využití v masážních 

olejích. Pokud vám nevadí pálivost, 

je možné užívat i prášek nebo 

čerstvé chilli. Dávkování se liší 

podle původu a důležité je 

přihlédnout právě k obsahu 

kapsaicinu. Extrakt z něj by v denní 

dávce neměl přesáhnout 11 mg. 
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Ibišek súdánský 

Tato jednoletka je známa nejen jako dekorace na naši 

zahradu, ale také pro své léčebné účinky. Tato bylina má 

vysoký obsah vitamínu C, snižuje cholesterol, prospívá 

cévám a má antibakteriální účinky. Používá se ke zmírnění 

projevů cukrovky a k dezinfekcím močových cest a trávicí 

soustavy. Tato bylinka je jako jedna z mála vhodná také pro těhotné a kojící ženy.  

Okvětní plátky, které se sklízejí těsně před sběrem, se však nesmí louhovat příliš 

dlouho. Většinou postačí 5 až 10 minut. Dá se koupit také v kandované verzi.  

 

Vitánie snodárná 

Jedná se o druh „ženšenu“ ayurvédské medicíny, 

což je tradiční indická medicína. Tato bylina 

zvyšuje odolnost proti nachlazení a infekcím, 

zvyšuje také sexuální kapacitu a plodnost, 

posiluje celkovou imunitu. Zlepšuje vitalitu 

člověka, působí na centrální nervový systém a 

redukuje stres. Vitánii lze pěstovat i 

v interiérech, ačkoli se jedná o polokeř vysoký až jeden metr. Její plody 

připomínají mochyni, bobule jsou však zbarveny červeně. Ty je pak možné použít 

pro jejich zdravotní přínosy. Kdo však nechcete čekat, prodává se ve formě kapslí, 

pilulek a tinktur.  

 

Anýz vonný 

Anýz je známý také jako bedrník anýz. Tato jednoletka 

dnes už neroste tak divoce, ale lze si ji doma vysadit do 

květináče. Je velmi účinná na kašel a bolavé průdušky, 

zmírňuje křeče a působí proti střevním parazitům. 

Pomáhá také při zánětech horních dýchacích cest.  Při 

problémech s trávením pak stačí jednu kávovou lžičku 

semen přelít horkou vodou a louhovat asi 15 minut. 

Doporučuje se užívat šálek dvakrát denně.  

 

 

Denisa Bártová 

Zdroj: Bylinkopedie,[online] [cit.2020-06-17],  Dostupné z: Bylinky, https://bylinkopedie.cz/  
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Putování tou naší krajinou českou 

Valašsko - pokračování 

Salašnictví a pastevectví má na Valašsku několikasetletou tradici. 

Kolonizace současné valašské krajiny probíhala postupným kácením části lesů v 

horských oblastech a na vzniklých mýtinách poté pastevci stavěli své příbytky a 

zakládala se hlavně políčka na pěstování zemědělských plodin a také nové osady. 

Tehdejší pasekáři tak byli zejména zemědělci, kteří se však postupem času od 

příchozích Valachů naučili pastevectví. Chov ovcí byl na Valašsku odedávna velmi 

rozšířený. Ovce se chovaly nejen na maso, kožešinu, kůži a výrobu mléčných 

produktů, ale též kvůli vlně, která se používala jak při řemeslné výrobě textilu, 

soukenictví, tak při podomáckém zhotovování textilií. Ve Valašském muzeu v 

přírodě je chováno vzácné stádo původního plemene ovcí, tzv. valašek. Tyto 

ovce byly v minulých stoletích chovány v těch nejsložitějších klimatických 

podmínkách podhorské krajiny Moravy a Slovenska. Nevlídnému prostřední se 

tyto ovce přizpůsobily a chladné a deštivé počasí jim nevadí. 

Tanečníci na Valašsku našlapují zprvu hebounce a jemně, aby nakonec tanec 

proměnili v nekončící příval energie plný výskoků až do nebe. To je tradiční 

mužský sólový tanec odzemek. V roce 2012 byl zařazen na seznam 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Díky svému 

uvedení na tento seznam může odzemek aspirovat i na zařazení do seznamu 

světového dědictví UNESCO. Valašský odzemek obuškový je variantou 

valašského odzemku, při kterém tanečníci využívají valašky. Valaška je dlouhá, 

ale velmi tenká a lehká sekyrka, kterou během tance drží v ruce a předvádějí s ní 

roztodivné pohyby a kreace. Valašce se dříve říkalo obušek, a i dnes se tento 

název považuje za vhodnější. Strhující tradice vaše smysly uchvátí lehkostí a 

živelností. 

Vychutnat si tradice znamená užít si je opravdu všemi smysly. Díky místním 

kulinářským specialitám, tradičním postupům a surovinám si můžete region 

skutečně ochutnat. 

Tradiční a asi nejslavnější valašskou specialitou jsou frgály. Na Valašsku jsou tyto 

obrovské koláče známy spíše pod názvem vdolky, „pecáky“, někde i „laty“. Název 

„frgál“ bylo dříve označení pro nepodařené vdolky. Tyto obrovské koláče obvykle 

po upečení zaplní celý plech. V minulosti tak jeden koláč nasytil několikačlennou 

rodinu. Základem pro frgály je jejich velmi tenké těsto, které se plní povidly z 
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vysušených hrušek. Na přípravu frgálů by se 

mělo myslet již na podzim, jelikož právě tehdy 

hrušky dozrávají. Důležitou přísadou pravého 

frgálu je máslo, do kterého se pro zvýraznění 

chuti přidává menší množství rumu. V blízké 

budoucnosti obdrží valašské frgály ochrannou 

známku od Evropské unie. Tento tradiční koláč 

tak získá tzv. chráněné zeměpisné označení, 

což je jeden z několika různých způsobů 

evropské ochrany potravin.  

 

Nejdůležitější přísadou Valašské kyselice je kvalitní kysané zelí. Pořádná kyselica 

nejde uvařit také bez brambor, kousků klobásy a kmínu. Zakysaná smetana se již 

přidává dle chuti, pro kvalitní kyselicu není nutná. Polévku lze po uvaření ještě 

dochutit citronem, pepřem nebo překvapivě také cukrem. 

 

Kontrabaš je vynikající pokrm z pohanky, brambor a bůčku. Pohanka a brambory 

se povaří, na pánvi vyškvaříme nakrájenou slaninu, cibuli a česnek. Po chvilce 

přidáme i nakrájený bůček. Poté se směs orestuje a přisypeme pohanku, 

majoránku a dochucujeme solí. Poté přidáme brambory, vložíme do mísy a 

pečeme 5–10 minut. Kontrabaš se na Valašsku servíruje s kysaným zelím, které v 

této oblasti pochází většinou z domácí úrody. 

 

Základem slivovice je kvalitní ovoce s vysokým obsahem přírodního cukru, bez 

známky hniloby. Dobře vyzrálé ovoce se dříve ukládalo výhradně do dřevěných 

beček a nechalo se asi 6–8 týdnů kvasit. Doba kvašení je závislá na teplotě, 

cukernatosti plodů a množství v jednom sudu. Vykvašené ovoce se vaří (pálí) při 

teplotě do 100 ° C, kdy se odpařuje jen alkohol, a v kvasu zůstávají silice, které 

jinak způsobují v konečném výrobku pachy. Destilát má v závislosti na počáteční 

cukernatosti kvasu a stavu při dokvašení přibližně 60–80 objemových procent 

alkoholu. V tomto stavu se chuť ovoce neprojeví. Ideální je ředit na 50–51 

procent, kdy je nápoj lahodný a voňavý. 

 

Dalším tradičním valašským alkoholickým nápojem je Borovička, která je 

založena na bázi jalovcového destilátu. Borovička je velice oblíbena zejména v 

chladných podzimních a zimních měsících, kdy člověka zahřeje její chuť a aroma 

po bobulích jalovce. 
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Portáši byli členové zemského bezpečnostního sboru, který měl na starosti 

ochranu průsmyků, hranic, později země a bezpečnost v příhraničí. Krom toho 

portáši potírali pytláctví, chytali odvedence, kteří nepřišli k odvodu, doprovázeli 

vojenské oddíly, vodili zločince k soudům, do vězení, pronásledovali pašeráky 

tabáku a soli. 

Portáši nosili valašský kroj, k jejich výzbroji patřily 

zejména: krátká ručnice „těšínka“, valašský obušek neboli 

„valaška“ na jehož konci byla sekyrka, provaz na konci 

opatřený koulí, později krátká šavle. Přes rameno nosili 

pletenou mošnu na chléb (sajdak), polní láhev obsahovala 

tekuté občerstvení. Na prach a olovo nosili tzv. „túlec“. V 

službě byla vždy polovina portášů, druhá musela být k 

dosažení. Na službu se vycházelo i na několik dní, 

přespávali v panských budovách. V každém údolí měli své místo k odpočinku 

(např. přes údolí Podťatého ve Velkých Karlovicích se jmenovali Noclehy). 

Portášské posty se nacházely na mnoha místech východní Moravy-Lidečku, 

Čeladné, Halenkově, Jasenné, Velkých Karlovicích, Valašské Bystřice atd. Sbor byl 

definitivně rozpuštěn roku 1830, k obnovení činnosti došlo v roce 2005 ve 

Valašské Bystřici. 

 

Soňa Petruláková 

Zdroj: Valašsko,[online] [cit.2020-03-23], Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Valašsko, https://visit-valassko.cz/, 

https://valassky.denik.cz/nazory_region/nazor-burda-a-nas-kapelnik-su-stryc-matalik.html 

https://valassky.denik.cz/nazory_region/nazor-burda-a-nas-kapelnik-su-stryc-matalik.html
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Okénko do minulosti 
Bidermeier  

Biedermeier byl slohem interiérů střední Evropy, který trval přibližně od roku 

1815 do roku 1848. Po roce 1848 na tento styl navázalo druhé rokoko, pak 

neogotika a po roce 1860 další neostyly. V Anglii, Francii, Rusku a v zemích 

severní Evropy vládl klasicismus i empír. Viktoriánská Anglie byla spojena s 

etablováním nové buržoazní aristokracie a styl ovlivněný rokokem byl doplňován 

motivy z kolonií britského impéria. 

Jestliže se v předchozí době snažilo měšťanstvo napodobovat životní styl šlechty, 

bylo tomu v tomto období naopak. Pompézní tvary empiru vystřídal elegantní 

měšťanský styl. Antické vzory a velké ideály vystřídala „květina“, podvědomě 

spjatá s intimním prostorem člověka, který se stal únikem před 

metternichovskou normalizací. Květinové motivy byly přejímány ale i feudální 

vrstvou, pro niž byly tyto motivy vzpomínkou na moc v době rokoka. Oblíbené 

byly drobné květinové motivy nebo stylizované přírodní motivy kombinované se 

zaoblenými tvary. V módě byly oblíbeny středně hnědé tóny a strohé tvary 

empíru se barokně zaoblily. Přes aplikované květinové motivy bylo ale možno z 

nábytku cítit empír a tichý odboj měšťanstva proti policejnímu státu. 

S nábytkem doby biedermeieru žila Němcová, Borovský, Světlá, Tyl a další. U 

nábytku tohoto období došlo k zjednodušení tvarů, které bylo podmíněno 

požadavky produktivní výroby. Současně se snažili výrobci nábytku zachovat 

znaky luxusu, které byly u nábytku určeného pro 

novou společenskou elitu očekávaným atributem. 

Nábytek získal měkkou obrysovou linii, která je 

zřetelná zejména u pohovek, opěradel židlí, ale i u 

sekretářů a prosklených vitrín. Bohatí měšťané si 

objednávali často několik modelů židlí, které doma po 

nějakou dobu „prubovali“ a teprve potom si objednali 

židle, které se jim zdály být nejpohodlnější. Tento 

výběr měl za následek postupné zlepšování sedacího 

nábytku, ke kterému přispěl i vývoj strojního zařízení. 

Sedací nábytek biedermeieru je charakterizován plynulou, měkkou obrysovou 

linií. Typologii doby představuje pohovka, křeslo a čalouněné židle. Novinkou 
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bylo křeslo pro seniora, oblíbeným typem byl anglický ušák. Opěradla byla 

zpravidla oblá, půlkruh se přenášel i na loketníky pohovek, které přejímaly 

loďkovitý tvar empíru. Nová materiálová skladba čalounění byla umožněna 

aplikací stáčených kovových pér. Kovová péra byla průmyslově vyráběna od roku 

1826. Pro čalounění byla používána africká tráva, kokosové vlákno a koňské žíně. 

Častou součástí pohovek byl dřevěný lem ve tvaru „měkké křivky“. Čalounění 

bylo doplňováno volnými polštáři, jejichž obliba dosáhla v biedermeieru vrcholu. 

Potah tvořil převážně květovaný kreton, černý damašek a pruhované rypsy. V 

končícím údobí biedermeieru se objevil první ohýbaný nábytek Michaela 

Thoneta (1796–1871). 

Lůžkový nábytek byl spíše tvrdší, přestože byla již známa výroba per, která se při 

výrobě lůžek používala zatím zřídka. Lehací plochu tvořily žíněné matrace na 

prkenném roštu. Ložnice měla u „lepších rodin“ intimní funkci, byla bez skříní, 

které byly ve zvláštní místnosti. Lůžka se vyznačovala jednoduchostí hladkých 

ploch bez ozdob. Jedinou ozdobou byl lesk nábytku, díky němuž vyznívalo 

oblíbené žilkované dřevo a kořenice. Konstrukci lůžka tvořila čela spojená s 

postranicemi, baldachýn zmizel i z ložnic nejbohatších vrstev. 

Skříňový nábytek provází zjednodušování tvaru a ústup zdobení. Bronzové 

empírové ozdoby vystřídal leštěný povrch nábytku, dýhovaný světlými dřevy, ko-

řenicí nebo křížovou sesazenkou, případně jednoduchým intarzováním. V 

měšťanské rodině byl oblíben sekretář, nízká skříň po vzoru komody a ze tří stran 

prosklená vitrína pro vystavování drobných předmětů, parádního skla, nádobí a 

maličkostí. Oblíbený byl žaluziový uzávěr sekretáře nebo sklopná psací deska. V 

jídelnách se objevila nízká příborníková skříňka. 

Stolový nábytek byl často kruhový na jedné noze, která byla v dolní části 

rozšířena do empírové trojúhelníkové podstavy. V jídelně byl používán 

roztahovací stůl pro zvětšení jídelní plochy. Časté byly šicí stolky a toaletní stolky 

s oválným naklopitelným zrcadlem, nazývané slangově psycha nebo květinové či 

karetní stolky. Jednoduché stoly nechávaly vyznít tvaru a kresbě přírodního 

dřeva. 

Nábytkové kování - poprvé po gotickém cínování dochází na konci biedermeieru 

k pokovování nábytkového kování. Schopnost zinku ochránit ocel proti korozi 

byla objevena již v roce 1741 a od roku 1837, kdy byl zaregistrován první patent 

na žárové zinkování, se metoda ochrany oceli pokovením zinkem používala 

průmyslově. Zinkovaná kovová pouzdra používal později i Thonet na stabilizaci 
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dřevěných závitů noh proti vlivu mořské vlhkosti při vývozu svých 

demontovatelných židlí do USA.         

  
Zdroj: Nábytek Bidermeier, [online] [cit.2020-06-05], Dostupné z: http://www.n-i-s.cz/cz/bidermeier-a-druhe-

rokoko/page/360/ 

http://www.n-i-s.cz/cz/bidermeier-a-druhe-rokoko/page/360/
http://www.n-i-s.cz/cz/bidermeier-a-druhe-rokoko/page/360/
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Recept – Mechový dort 
Špenátový korpus 
500 g mraženého nebo čerstvého špenátu 
5 vajíček 
220 g krupicového cukru    Smetanový krém 
špetka soli      250 ml smetany ke šlehání 
100 ml slunečnicového oleje    250 g mascarpone 
2 lžíce citronové šťávy    3 lžíce moučkového cukru 
350 g polohrubé mouky 
14 g prášku do pečiva 

 
Mražený špenát necháme rozmrznout, přes sítko z něj vymačkáme vodu a rozmixujeme jej. 
Čerstvý špenát rozmixujeme na hladké pyré. Všechny suroviny musí mít pokojovou teplotu. 
Dno dortové formy o ∅ 24 cm vyložíme pečicím papírem, boky vymažeme máslem a vysypeme 
hrubou moukou. 
Mouku prosejeme s práškem do pečiva. Vejce vyklepneme do mísy, přidáme k nim cukr a sůl, 
a při nejvyšší rychlosti je šleháme cca 10 minut, dokud nevznikne světlá hutná pěna. Do ní 
následně, za stálého šlehání, tenkým pramínkem přiléváme olej. Vařečkou nebo stěrkou do 
těsta opatrně zamícháme špenátové pyré, citronovou šťávu a na konec mouku. 
Těsto nalijeme do připravené dortové formy, uhladíme na povrchu a pečeme 50 až 60 minut 
v troubě vyhřáté na 175°C s ventilátorem. Upečený korpus necháme vychladnout. Nejlépe je 
upéct si jej den předem. 
 
Při přípravě krému musí být mascarpone i smetana dobře vychlazené. Dáme je spolu s 
prosátým cukrem do mísy a vyšleháme z nich hladký krém. Nejdříve zapneme šlehač na malou 
rychlost, po minutě zvýšíme na plnou rychlost, šleháme cca 1½ minuty, až bude krém téměř 
vyšlehaný, snížíme rychlost opět na nízkou a krém došleháme, aby byl dostatečně pevný, ale 
nepřešlehal se. 
 
Vychladlý korpus vyjmeme z dortové formy. Odkrojíme jeho horní část, kterou později 
rozdrobíme na povrch dortu. Zbývající část korpusu rozřízneme na dvě stejně široké části. 
Spodní část položíme na dortový podnos a uzavřeme do dortové obruče. Potřeme polovinou 
lemon curd a následně vyšlehaným smetanovým krémem. Přikryjeme druhou částí korpusu, 
tu potřeme zbývajícím lemon curd. Nahoru nadrobíme odříznutou horní část korpusu. Dáme 
vychladit na dvě hodiny do ledničky. Vychlazený dort vyjmeme opatrně z dortové obruče, kraje 
uhladíme a povrch dortu ozdobíme ovocem.   
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Zpívánky – Hruška 
 

Stojí hruška v širém poli,  
vršek se jí zelená,  

pod ní se pase kůň vraný,  
pase ho má milá,  

pod ní se pase kůň vraný,  
pase ho má milá.  

 
Proč má milá dnes pasete,  

z večera do rána,  
kam můj milý pojedete,  

já pojedu s váma,  
kam můj milý pojedete,  

já pojedu s váma.  
 

Ó já pojedu daleko,  
přes vody hluboké,  

kéž bych byl nikdy nepoznal,  
panny černooké,  

kéž bych nikdy nepoznal,  
panny černooké.  
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Na závěr malá zkouška! 
1. Jaká je hlavní surovina v mechovém dortu? 

a) medvědí česnek 

b) kopr 

c) špenát 

2. Kdo nás v uplynulých měsících navštívil pod terasou? 

a) Romeo 

b) lišky 

c) Základní umělecká škola z Bílovce 

3. Co nebylo součástí valašského kroje? 

a) valaška 

b) těšínka 

c) štulpny 

4. V co ústí potlačování negativních emocí? 

a) v migrénu 

b) v afázii 

c) v deprese 

5. Jak se jmenuje muž, který vynalezl ohýbaný nábytek? 

a) Michael Thonet 

b) Milan Tonky 

c) Marek Thonette 

6. Jak se jmenuje známý pokrm z pohanky? 

a) kotrbanec  

b) korbelec 

c) kontrabaš 

7. O které kandované dobrotě se v tomto čísle povídalo? 

a) zázvor 

b) ibišek 

c) mango 

 

Tak kdo dával pozor a odpověděl na vše správně?  
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Vzpomínáme 
 

Červenec 

† Jarmila Jarošová        2. 7. 2017 
 

 

Srpen 

       † Josefa Patáčiková        2. 8. 2017 

     † Zdenka Heiníková      27. 8. 2018 

       † Bohuš Fryčka       31. 8. 2019 

  

Září 

† Irma Richterová      11. 9. 2016 

     † Ladislava Křesťanová             8. 9. 2019 

      † Libuše Burečková              27. 9. 2019 
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