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Milí čtenáři,  

 

je tady nový rok 2013. O tom, 

co nás v novém roce čeká

můžeme jenom dohadovat. 

Pevně věřme, že to bude jen to NEJ. 

Co nás však určitě čeká, jsou další čísla našeho zpravodaje Střípky 

z Domova.  

Tak pojďme společně vplout do našich vzpomínek, zajímavých 

postřehů, informací a stránek zábavy…

Všechno dobré v novém roce 2013!

 

 

 

nový rok 2013. O tom, 

ovém roce čeká, se 

můžeme jenom dohadovat. 

Pevně věřme, že to bude jen to NEJ.  

Co nás však určitě čeká, jsou další čísla našeho zpravodaje Střípky 

Tak pojďme společně vplout do našich vzpomínek, zajímavých 

hů, informací a stránek zábavy… 

novém roce 2013!  

Co nás však určitě čeká, jsou další čísla našeho zpravodaje Střípky 

Tak pojďme společně vplout do našich vzpomínek, zajímavých 

Vaše redakce 

 



Naši jubilanti 

Leden 

Oldřich Vidlák       

  12. 1. 1941 

Zdeněk Jaroš  

 28. 1. 1931 

Anna Hošová              

 30. 1. 1924 

 

Únor 

Vladimír Pešek   

 17. 2. 1931  

 

Březen 

Vlasta Pešková     

  5. 3. 1935 

Zuzana Karasová              

 15. 3. 1934 

Josef Macíček              

 18. 3. 1931 

Kristina Blahutová

 20. 3. 1929 

 

      

                

            

Vlasta Pešková     

             

             

Kristina Blahutová



Co jsme prožili….

Na cestě po Jemenu 

Stejně jako při pozvánce na dubnovou besedu o Vesuvu jsme byli nedočkaví 

dozvědět se něco o Jemenu na přednášc

do naší přednáškové „multifunkční haly“. 

Brzy po čtrnácté hodině jsme přivítali 

příjemnou paní středního věku, která po 

instalaci promítacího plátna začala svou 

přednášku spojenou s obrazovými fotografiemi 

země, kterou navštívila. Její zajímavý přednes, spojený s

sledováním míst na mapě nás postupně seznámil s

cestování možné jen s vojenským doprovodem. V

dalšími a dalšími soutěskami, cestami, pokud se ta

jsme navštívili i obydlí místních obyvatel, nahl

čistých příbytků. Překvapil nás poměrně malý počet dětí v

navštívili. Ještě víc nás překvapila skutečnost, že z

se dožívají pouze tři.  

Co jsme prožili…. 

Stejně jako při pozvánce na dubnovou besedu o Vesuvu jsme byli nedočkaví 

dozvědět se něco o Jemenu na přednášce, na kterou jsme byli pozváni již 1. 10. 

do naší přednáškové „multifunkční haly“.  

Brzy po čtrnácté hodině jsme přivítali 

příjemnou paní středního věku, která po 

instalaci promítacího plátna začala svou 

obrazovými fotografiemi 

kterou navštívila. Její zajímavý přednes, spojený s

sledováním míst na mapě nás postupně seznámil s místy, kde bylo další 

vojenským doprovodem. V ukázkách jsme se prodírali 

dalšími a dalšími soutěskami, cestami, pokud se tak dají nazvat. V

jsme navštívili i obydlí místních obyvatel, nahlédli do jejich skromných, ale 

čistých příbytků. Překvapil nás poměrně malý počet dětí v rodinách, které jsme 

navštívili. Ještě víc nás překvapila skutečnost, že z průměru 10 narozených dětí 

Jemen je země ležící 

v jižní Arábii, která 

vznikla spojením 

dvou zemí 

socialistické na jihu a 

arabské na severu. 

Mezi těmito částmi 

Jemenu je bojová 

nálada, která v

1994 přerostla 

v občanskou válku.   

Na severu země 

převládá ortodoxní 

islám, vlivem 

kterého většina žen 

Stejně jako při pozvánce na dubnovou besedu o Vesuvu jsme byli nedočkaví 

e, na kterou jsme byli pozváni již 1. 10. 

kterou navštívila. Její zajímavý přednes, spojený s konkrétním 

místy, kde bylo další 

ukázkách jsme se prodírali 

k dají nazvat. V ukázkách 

édli do jejich skromných, ale 

rodinách, které jsme 

průměru 10 narozených dětí 

Jemen je země ležící 

jižní Arábii, která 

vznikla spojením 

dvou zemí - 

socialistické na jihu a 

arabské na severu. 

Mezi těmito částmi 

Jemenu je bojová 

nálada, která v roce 

1994 přerostla 

občanskou válku.   

Na severu země 

převládá ortodoxní 

islám, vlivem 

kterého většina žen 



chodí zahalena. Díky 

politické nestabilitě je 

zde velmi malý 

hospodářský rozvoj. 

Většina obyvatel 

pracuje v zemědělství. 

Hornatý sever je 

úrodným pásmem 

podél Rudého moře. 

Suchá poušť a hory na 

jihu jsou neúrodnou 

oblastí. Pouštní klima a 

nadmořská výška 

ovlivňuje změny 

teploty až o 12 °C.  

Přednáška nás skutečně zaujala. Měli jsme možnost se z

a výkladu seznámit  s arabskou kulturou země a života obyvatel v

Hlavně pak se skromnými podmínkami života obyvatel

nesrovnatelných s podmínkami u nás

Po několika našich dotazech jsme se s

absolvování své další cestovatelské pouti přišla opět mezi nás se svými 

poznatky a zkušenostmi. Velice rádi ji přivítáme. 

kutečně zaujala. Měli jsme možnost se z obrazového

arabskou kulturou země a života obyvatel v

Hlavně pak se skromnými podmínkami života obyvatel

podmínkami u nás.  

šich dotazech jsme se s paní Lenkou rozloučili s

absolvování své další cestovatelské pouti přišla opět mezi nás se svými 

poznatky a zkušenostmi. Velice rádi ji přivítáme.  

K. Krčmářová ve spolupráci s

obrazového materiálu 

arabskou kulturou země a života obyvatel v nich žijících. 

Hlavně pak se skromnými podmínkami života obyvatel Jemenu tak 

paní Lenkou rozloučili s přáním, aby po 

absolvování své další cestovatelské pouti přišla opět mezi nás se svými 

 S. Petrulákovou  

 

 

 

 

 

 



Jak jsme byli nakupovat

Bylo to ve středu 24. října, krátce odpoledne, 

kdy si řidiči aut, jedoucích do Bílovce, všimli 

zvláštního průvodu na pravé straně chodníku 

od brány Sociálního zařízení města

pozornější zjistili, že se jedná o 

vozíčky obsazené staršími občany, které byly 

opatrně vedeny doprovodem. Byly to 

klientky Domova pro seniory v Bílovci 

s doprovodem zaměstnanců tohoto Domova.

„Kam jedete?“ zeptala se náhodná kolemjdoucí osazenstva prvého vozíčku. 

„Jedeme k Hruškovi nakupovat!“ zněla od

úplná pravda, protože nutné potřeby nám jednou týdně zajišťuje k

pověřena pracovnice Domova

z největších prodejen potravin Bílovci. Ty z

nebo vedoucí v potravinářských prodejnách chtěly zjistit rozdíly v

prodavaček dříve a dnes. Také jsme chtěly zjistit ceny některých výrobků. 

nakupovat 

Bylo to ve středu 24. října, krátce odpoledne, 

kdy si řidiči aut, jedoucích do Bílovce, všimli 

pravé straně chodníku 

ociálního zařízení města Bílovce. Ti 

pozornější zjistili, že se jedná o mechanické 

né staršími občany, které byly 

opatrně vedeny doprovodem. Byly to 

klientky Domova pro seniory v Bílovci 

doprovodem zaměstnanců tohoto Domova. 

„Kam jedete?“ zeptala se náhodná kolemjdoucí osazenstva prvého vozíčku. 

Hruškovi nakupovat!“ zněla odpověď. S tím nakupováním to nebyla 

úplná pravda, protože nutné potřeby nám jednou týdně zajišťuje k

Domova.  Spíše jsme jeli se zvědavostí, jaká je jedna 

největších prodejen potravin Bílovci. Ty z nás, které pracovaly jako 

potravinářských prodejnách chtěly zjistit rozdíly v

prodavaček dříve a dnes. Také jsme chtěly zjistit ceny některých výrobků. 

„Kam jedete?“ zeptala se náhodná kolemjdoucí osazenstva prvého vozíčku. 

tím nakupováním to nebyla 

úplná pravda, protože nutné potřeby nám jednou týdně zajišťuje k tomu účelu 

.  Spíše jsme jeli se zvědavostí, jaká je jedna 

nás, které pracovaly jako prodavačky 

potravinářských prodejnách chtěly zjistit rozdíly v práci 

prodavaček dříve a dnes. Také jsme chtěly zjistit ceny některých výrobků.  



Při cestě jsme si s potěšením prohlédli nově vybarvenou budovu zubního 

střediska - původní pojišť

krásná budova přispěje k zlepšení vzhledu města. 

A už jsme se dostali na chodník u hlavní cesty. Přes upravený přechod pro 

chodce jsme po jednom vozíčku bezpečně projeli až k

prodejny. Brzy bylo všech 9 vozíčků uvnitř prodejny. Ti z

v prodejně poprvé, jistě ohromila její velikost, množství regálů, počet pokladen 

a zejména to množství potravin v

bývalé pravidelné návštěvníci prode

zajistilo prodejně větší optický prostor. 

Začali jsme projíždět prodejnou. Naši vodiči 

nezpůsobili mezi jednotlivými regály „dopravní zácpu“ nebo „srážku“ 

s ostatními nakupujícími, což díky jejich šikovnosti nebylo zaznamenáno. Já 

jsem si všímala hlavně cen potravin, které konzumujeme u snídaní a večeří, 

také ostatní si s pomocí obětavých 

kabelky).  

potěšením prohlédli nově vybarvenou budovu zubního 

původní pojišťovny, na které finišují opravné práce. I tato skutečně 

zlepšení vzhledu města.  

A už jsme se dostali na chodník u hlavní cesty. Přes upravený přechod pro 

chodce jsme po jednom vozíčku bezpečně projeli až k samotným dveřím 

. Brzy bylo všech 9 vozíčků uvnitř prodejny. Ti z

prodejně poprvé, jistě ohromila její velikost, množství regálů, počet pokladen 

a zejména to množství potravin v jednotlivých regálech uskladněných. Mně, 

bývalé pravidelné návštěvníci prodejny, zaujalo lepší uspořádání nápojů, které 

zajistilo prodejně větší optický prostor.  

Začali jsme projíždět prodejnou. Naši vodiči - teď organizátoři 

nezpůsobili mezi jednotlivými regály „dopravní zácpu“ nebo „srážku“ 

ícími, což díky jejich šikovnosti nebylo zaznamenáno. Já 

jsem si všímala hlavně cen potravin, které konzumujeme u snídaní a večeří, 

pomocí obětavých doprovodů nakoupili. (Stačily jim jen malé 

potěšením prohlédli nově vybarvenou budovu zubního 

ovny, na které finišují opravné práce. I tato skutečně 

A už jsme se dostali na chodník u hlavní cesty. Přes upravený přechod pro 

samotným dveřím 

. Brzy bylo všech 9 vozíčků uvnitř prodejny. Ti z nás, kteří byli 

prodejně poprvé, jistě ohromila její velikost, množství regálů, počet pokladen 

jednotlivých regálech uskladněných. Mně, 

zaujalo lepší uspořádání nápojů, které 

teď organizátoři - se snažili, aby 

nezpůsobili mezi jednotlivými regály „dopravní zácpu“ nebo „srážku“ 

ícími, což díky jejich šikovnosti nebylo zaznamenáno. Já 

jsem si všímala hlavně cen potravin, které konzumujeme u snídaní a večeří, 

nakoupili. (Stačily jim jen malé 



byl ve větvích stromů. Ještě pár snímků na památku.

již uzamčenou, tolik v minulosti požadovanou prodejnu „Za Střelnicí“. 

Trošku prokřehlí jsme se po lavičce přes řeku Bílovku vraceli zpět k

Domovu, kde nás již unavený, ale na rozdíl od nás 

k zadnímu vchodu a do našich pokojů. Své dojmy z

na další „besedu“. 

Věřím, že za všechny „účastníky zájezdu

snahu připravit nám opět jeden z

„Naše milé děvušky, za další krásné odpoledne

Plni dojmu jsme se bezpečně z prodejny dostali 

na chodník, vedoucí zpět k Domovu. Při 

okolo objektu bývalého Koh

zavzpomínaly její bývalé pracovnice na dobu 

strávenou při práci v podniku.  

Další cestu jsme si trochu prodloužili. Odbočili 

jsme na Střelnici, kde jsme si mohli 

připomenout, že za pár dnů nás navštíví měsíc 

s příznačným názvem „listopad“. Kro

vyasfaltovaných cestiček to byla kolem dokola 

hluboká podestýlka spadaného listí, jen zbytek 

byl ve větvích stromů. Ještě pár snímků na památku. Další cestou jsme zahlédli 

minulosti požadovanou prodejnu „Za Střelnicí“. 

se po lavičce přes řeku Bílovku vraceli zpět k

Domovu, kde nás již unavený, ale na rozdíl od nás zahřátý 

mu vchodu a do našich pokojů. Své dojmy z cesty do Hrušky si necháme 

účastníky zájezdu“, znovu hodnotím tu obětavost a 

snahu připravit nám opět jeden z pěkných zážitků.  

„Naše milé děvušky, za další krásné odpoledne, díky Vám!“ 

S upřímným poděkováním 

prodejny dostali 

Domovu. Při cestě 

okolo objektu bývalého Koh-i-noor si 

zavzpomínaly její bývalé pracovnice na dobu 

Další cestu jsme si trochu prodloužili. Odbočili 

třelnici, kde jsme si mohli 

připomenout, že za pár dnů nás navštíví měsíc 

příznačným názvem „listopad“. Kromě 

yla kolem dokola 

hluboká podestýlka spadaného listí, jen zbytek 

Další cestou jsme zahlédli 

minulosti požadovanou prodejnu „Za Střelnicí“.  

se po lavičce přes řeku Bílovku vraceli zpět k našemu 

 tým dotlačil až 

cesty do Hrušky si necháme 

, znovu hodnotím tu obětavost a 

upřímným poděkováním K. Krčmářová 



Již po informaci z letáku, oznamujícího konání turnaje jsme si připomněli 

známou hru našeho mládí 

vnoučaty strávili při hře nej

krásně hádali a vyhazovali figurky, někdy velice urputně, ale hra skončila dobře. 

Nikdy jsme nepátrali po tom, kdo, kdy i

hrát.  

Své počátky má v Indii, kdy trvalo poměrně dlouho, než se rozšířila do okolních 

zemí a dále do světa. Do Evropy byla dovezena hned dvakrát. Poprvé přes Srí 

Lanku, Persii a Palestinu do Španělska. Podruhé hru do Evropy přivezli 

Angličané a podle latinského slova „Ludus“ ji nazvali „Ludo“. Poprvé byla 

vydána v roce 1896 a vyšla po první světov

„Mensh, Argere dich nicht

jméno „Člověče, nezlob se!“. Od roku 1914 se jí vydalo asi 60 miliónů kusů. 

 

Turnaj ve hře

nezlob se!“ 

Podle plánu se konal koncem 

měsíce listopadu. Všechny 

zájemce se podařilo sestřičkám i 

s vozíčky vtěsnat do jediné větší 

místnosti v přízemí. Na stolech 

byla již připravena hrací deska 

s figurkami. Celá místnost byla 

postupně zaplněna klienty. 

letáku, oznamujícího konání turnaje jsme si připomněli 

dí i z pozdějších let, kdy jsme již se svými dětmi, a 

vnoučaty strávili při hře nejednu hodinu. Se svými spoluhráči js

krásně hádali a vyhazovali figurky, někdy velice urputně, ale hra skončila dobře. 

rali po tom, kdo, kdy i kde tuto hru vymyslel a kde se začalo 

Indii, kdy trvalo poměrně dlouho, než se rozšířila do okolních 

dále do světa. Do Evropy byla dovezena hned dvakrát. Poprvé přes Srí 

Lanku, Persii a Palestinu do Španělska. Podruhé hru do Evropy přivezli 

Angličané a podle latinského slova „Ludus“ ji nazvali „Ludo“. Poprvé byla 

roce 1896 a vyšla po první světové válce v Německu pod názvem 

dich nicht!“. Jeho český překlad dává hře dodnes používané 

jméno „Člověče, nezlob se!“. Od roku 1914 se jí vydalo asi 60 miliónů kusů. 

ve hře „Člověče, 

Podle plánu se konal koncem 

měsíce listopadu. Všechny 

zájemce se podařilo sestřičkám i 

vozíčky vtěsnat do jediné větší 

přízemí. Na stolech 

ena hrací deska 

figurkami. Celá místnost byla 

postupně zaplněna klienty.  

letáku, oznamujícího konání turnaje jsme si připomněli 

již se svými dětmi, a 

hodinu. Se svými spoluhráči jsme se často tak 

krásně hádali a vyhazovali figurky, někdy velice urputně, ale hra skončila dobře.  

kde tuto hru vymyslel a kde se začalo 

Indii, kdy trvalo poměrně dlouho, než se rozšířila do okolních 

dále do světa. Do Evropy byla dovezena hned dvakrát. Poprvé přes Srí 

Lanku, Persii a Palestinu do Španělska. Podruhé hru do Evropy přivezli 

Angličané a podle latinského slova „Ludus“ ji nazvali „Ludo“. Poprvé byla 

Německu pod názvem 

“. Jeho český překlad dává hře dodnes používané 

jméno „Člověče, nezlob se!“. Od roku 1914 se jí vydalo asi 60 miliónů kusů.  



ochotné sestřičky. Celý turnaj probíhal v

důvodů hru přerušilo jediné družstvo mužů

utkání 4 vítězných hráček z

pozornosti účastníků, kteří sledovali bojové finále. Bylo velmi napínavé. 

Nakonec tu byl první vítěz, 91letá paní Marie, která svému vítězství nechtěla ani 

uvěřit. I napětí při sledování boje o vítěze druhého a třetího místa bylo nakonec 

ukončeno. Všem vítězům jsme poblahopřáli. Symbolické dárečky a diplom, 

které si opravdu zasloužily, j

byli s turnajem velmi spokojeni. Všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje i 

zajištění celého chodu Domova v

Naše příprava na Vánoce

Byl to skoro celý měsíc prosinec. Jak ten čas letí, říkali jsme si všichni, kterým se 

podařilo v přijatelném zdravotním stavu vstát ze svých postelí. Už za pár dnů tu 

bude náš velký svátek, den připravený pro naše potěšení připomínáme si. I my 

se musíme na něj pořádně připravit. 

Po trošce historie jsme se 

reality, a protože někteří hráči

na věk pravidla hry zapomněli, byla jim 

znovu připomenuta. Z přítomných 21 

účastníků bylo vytvořeno 5 skupin z

1 skupina mužů a 4 skupiny žen. Hra 

začala. 

Pomocníky u jednotlivých stolů se staly 

ochotné sestřičky. Celý turnaj probíhal v dělné atmosféře. Z 

diné družstvo mužů. Velmi zajímavé a poutavé bylo 

utkání 4 vítězných hráček z jednotlivých skupin. Celá hra byla středem 

pozornosti účastníků, kteří sledovali bojové finále. Bylo velmi napínavé. 

u byl první vítěz, 91letá paní Marie, která svému vítězství nechtěla ani 

uvěřit. I napětí při sledování boje o vítěze druhého a třetího místa bylo nakonec 

ukončeno. Všem vítězům jsme poblahopřáli. Symbolické dárečky a diplom, 

které si opravdu zasloužily, jim budou připomínat tuhé boje. Všich

lmi spokojeni. Všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje i 

zajištění celého chodu Domova v době konání akce, patří velké uznání. 

Naše příprava na Vánoce  

Byl to skoro celý měsíc prosinec. Jak ten čas letí, říkali jsme si všichni, kterým se 

přijatelném zdravotním stavu vstát ze svých postelí. Už za pár dnů tu 

bude náš velký svátek, den připravený pro naše potěšení připomínáme si. I my 

něj pořádně připravit.  

se vrátili zpět do 

protože někteří hráči s ohledem 

na věk pravidla hry zapomněli, byla jim 

přítomných 21 

účastníků bylo vytvořeno 5 skupin z toho 

1 skupina mužů a 4 skupiny žen. Hra 

Pomocníky u jednotlivých stolů se staly 

 mě neznámých 

. Velmi zajímavé a poutavé bylo 

jednotlivých skupin. Celá hra byla středem 

pozornosti účastníků, kteří sledovali bojové finále. Bylo velmi napínavé. 

u byl první vítěz, 91letá paní Marie, která svému vítězství nechtěla ani 

uvěřit. I napětí při sledování boje o vítěze druhého a třetího místa bylo nakonec 

ukončeno. Všem vítězům jsme poblahopřáli. Symbolické dárečky a diplom, 

im budou připomínat tuhé boje. Všichni účastníci 

lmi spokojeni. Všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje i 

době konání akce, patří velké uznání.  

K. Krčmářová 

Byl to skoro celý měsíc prosinec. Jak ten čas letí, říkali jsme si všichni, kterým se 

přijatelném zdravotním stavu vstát ze svých postelí. Už za pár dnů tu 

bude náš velký svátek, den připravený pro naše potěšení připomínáme si. I my 



připravené papírové kornoutky uháčkované řetízky z

připravila naše 90ti letá klientka tak, aby byly

směrem, zelenou barvou zvenčí. Hlav

podkladu. Předložený vzor

s nalepenými červenými hvězdičkami a největší hvě

se, že nám to moc nešlo, takže celá poměrně náročná příprava zůstala na 

bedrech našich sestřiček. My, zpívající seniorky

kterými chceme vánoční večer uvítat, připom

v jednotlivých rodinách.  

A hlavně jsme se spolu se sestřičkami snažily 

v předvečer vánočního setkání pomáhat při 

výzdobě vánočního stromku. Oproti loňské 

borovici to byla letos ve

Dostaly jsme za úkol rozmotat dva chumly 

pořádně slepených drátů vánočních 

elektrických svíček. Bylo to zpočátku velmi 

složité, ale podařilo se. Při samotné výzdobě 

stromečku se s pomocí žebříku podařilo 

upevnit na vršek obraz anděla s

křídly a už jsme postupně mohli

po částech rozmotané svíčky. Měly

z prvního úspěchu. Stromeček s

pro nás byla další práce. Pomáhat na ozdoby 

z převážně minulých let upevňovat drátěná 

Postupně jsme si vyzdobily

motivy jednotlivé prostory v

Domově. Především výzdoba krásného 

lustru, ze kterého opět jak girlandy 

visely krásné bílé háčkované zvonečky a 

sněhové vločky.  

I my, některé zdravotně schopné 

klientky, jsme chtěly pomáhat. Byla to 

příprava vánočních dárků pro naše milé. 

A tak jsme se snažily nalepit na 

připravené papírové kornoutky uháčkované řetízky z bílé a zelené vlny, které 

připravila naše 90ti letá klientka tak, aby byly na kornout lepeny stejným 

rem, zelenou barvou zvenčí. Hlavně nesmí být vidět po nalepení ani k

podkladu. Předložený vzorek výrobku nám ukázal krásný zelený stromeček 

nými hvězdičkami a největší hvězdou na vrchol

nám to moc nešlo, takže celá poměrně náročná příprava zůstala na 

ček. My, zpívající seniorky, jsme oprášily vánoční koledy, 

kterými chceme vánoční večer uvítat, připomněli jsme si vánoční zvyky i Vánoce 
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na kornout lepeny stejným 

vidět po nalepení ani kousek 
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nám to moc nešlo, takže celá poměrně náročná příprava zůstala na 

oprášily vánoční koledy, 

ěli jsme si vánoční zvyky i Vánoce 



očka, které sestřičky postu

navěšení stříbrných i barevných lamel na okrajové část

vrcholu a pěkné rozdělení na jednotlivé okrajové větve nám posloužila 

zapůjčená francouzská hůl naší klientky. 

S výslednou prací a dobrou spoluprací všech účastníků jsme mohli být 

spokojeni. Stromeček je krásný a bude nám připomí

roku 2012. 

Navštívil nás Mikuláš 

Když jsme 5. prosince v

aktivizačním programu vzpomínali na 

vánoce i vánoční zvyky v jednotlivých 

domácnostech, překvapila nás 

vzácná návštěva. Byl to samotný 

svatý Mikuláš v plné parádě, se 

sněhobílým vousem, v 

odznak své biskupské moci a na hlavě 

Mitru. Doprovázel jej mladý, krásný 

andílek. V mošničce měl malý balíček a 

pěkně se na nás usmíval.  

Nechyběl ani nutný doprovod

Protože jsme byli všichni hodní, obdaroval nás anděl výbornými perníčky ze své 

mošničky. Srdečně jsme se se vzácnou návštěvou rozloučili s

opětovného shledání za rok. Naše hosty doprovázely vzpomínky na naše mládí i 

mládí našich dětí.   

očka, které sestřičky postupně navěšovaly na stromeček. Poslední fází bylo 

navěšení stříbrných i barevných lamel na okrajové části větviček. K

vrcholu a pěkné rozdělení na jednotlivé okrajové větve nám posloužila 

zapůjčená francouzská hůl naší klientky.  
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oslední fází bylo 

i větviček. K zavěšení na 

vrcholu a pěkné rozdělení na jednotlivé okrajové větve nám posloužila 

výslednou prací a dobrou spoluprací všech účastníků jsme mohli být 

nat krásné vánoční období 

K. Krčmářová 

, který však nevzbuzoval příliš strachu. 

Protože jsme byli všichni hodní, obdaroval nás anděl výbornými perníčky ze své 

mošničky. Srdečně jsme se se vzácnou návštěvou rozloučili s přáním 

opětovného shledání za rok. Naše hosty doprovázely vzpomínky na naše mládí i 

       K. Krčmářová 



Setkání u vánočního stromu 

Již po šesté se 15. prosince 

s klienty Domova pro seniory v

zkušenostech z minulého ročníku a úspěšných olympi

těšili. Zejména klienti. Na sestřičky a ostatní pracovníky 

především den náročné práce. 

Dá se říci, že úderem 12. hodiny, kdy jídelnu ve druhém poschodí a prostory 

haly v přízemí opustili poslední klienti, začal znovu, j

se  zorganizováním prostor haly

i ty na vozíčcích a nejméně jednou tak velký počet hostů. Zároveň zaručit, aby 

alespoň malými prostorami mohly procházet obsluhující sestřičky. 

Díky maximálnímu úsilí všech byla krásně vyzdobená

rozsvícený vánoční strom,

hostů. A znovu se hledalo každé volné místečko, přinášely se další židle. 

Konečně se všichni, i když n

mohlo začít. Naše „mini pěvecké sdružení

zvonečků zazpívalo na zahájení 

s námi zpívali i hosté.  

 

Setkání u vánočního stromu  

Již po šesté se 15. prosince 2012 konalo tradiční setkání rodinných příslušníků 

klienty Domova pro seniory v Bílovci. Po předchozích přípravách

minulého ročníku a úspěšných olympiád jsme se na setkání 

těšili. Zejména klienti. Na sestřičky a ostatní pracovníky 

především den náročné práce.  

Dá se říci, že úderem 12. hodiny, kdy jídelnu ve druhém poschodí a prostory 

přízemí opustili poslední klienti, začal znovu, již po několikáté, velký ruch 

prostor haly tak, aby byla schopna pojmout všechny klienty 

ch a nejméně jednou tak velký počet hostů. Zároveň zaručit, aby 

prostorami mohly procházet obsluhující sestřičky. 

Díky maximálnímu úsilí všech byla krásně vyzdobená místnost, které vévodil 

, připraven pro příchod klientů, klientů na vozíčkách a 

hostů. A znovu se hledalo každé volné místečko, přinášely se další židle. 

Konečně se všichni, i když někde dost stěsnaní, usadili. Sváteční odpoledne 

mini pěvecké sdružení“ s podporou cinkotu malých 

zvonečků zazpívalo na zahájení vánoční píseň „Nesem vám noviny
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ád jsme se na setkání 
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velké smutné překvapení. Je to pochopitelné 

O dalších podrobnostech, týkajících se přímo nás klientů

dozvíme.  

A už se naše sestřičky prodíraly stísněnými uličkami s

pohoštění - koláčky, cukrovím, slanými pečivem, kávou

šampaňského na zdraví do příštího roku. 

V průběhu družné zábavy a při poslechu vánočních koled jsme 

velmi zajímavým hádankovým kvízem promítaným na televizi s

kdo jsem?“. Na promítaném

Paní vedoucí přivítala 

všechny přítomné, 

velkou radost měla 

zejména z

rodinných příslušníků. 

Všem popřála pěkné, 

v družné zábavě prožité 

odpoledne. 

Informovala všechny o 

situaci s

potřebnou přístavbou 

Domova a o 

odkladu 

realizace stavebních 

prací. Bylo to 

velké smutné překvapení. Je to pochopitelné s ohledem na vysoký věk klientů

O dalších podrobnostech, týkajících se přímo nás klientů, 

A už se naše sestřičky prodíraly stísněnými uličkami s talíři připraveného 

koláčky, cukrovím, slanými pečivem, kávou, zákusky

šampaňského na zdraví do příštího roku.  

průběhu družné zábavy a při poslechu vánočních koled jsme 

velmi zajímavým hádankovým kvízem promítaným na televizi s názvem: „Hádej, 

promítaném zakrytém obrázku měli účastníci v

Paní vedoucí přivítala 

všechny přítomné, 

velkou radost měla 

zejména z velké účasti 

rodinných příslušníků. 

Všem popřála pěkné, 

družné zábavě prožité 

odpoledne.  

Informovala všechny o 

situaci s plánovanou 

potřebnou přístavbou 

Domova a o ročním 

odkladu zahájení 

realizace stavebních 

. Bylo to pro nás 

ohledem na vysoký věk klientů. 

 se určitě ještě 

talíři připraveného 

ákusky a trochou 

průběhu družné zábavy a při poslechu vánočních koled jsme byli překvapeni 

názvem: „Hádej, 

zakrytém obrázku měli účastníci v průběhu 



odkrývání jednotlivých částí uhádnout, který předmět, výrobek či jiná věc 

obrázek ukrývá a skutečnost oznámit organizátorům soutěže. Soutěž všechny 

přítomné velmi zaujala. A zde se stejně

důležitá je spolupráce klienta s

postřeh jeho mladšího člena. Vítězem se stal k

nejvyšším počtem nejrychleji odhalených obrázků. Odměnou byl velký 

čokoládový dort.  

Po dalším malém pohoštění se v

další hodiny naší hosté loučili se svými 

příbuznými. Pomocníky při doprovodu na 

pokoje byli kromě sestřiček ve většině 

případů i vlastní příbuzní, 

nějakou tu chvíli se svými příbuznými pobýt

Když poslední host odešel a poslední klient 

opustil místnost, celé prostranství v

sestřiček i ostatních zaměstnanců, který se vrhl do úklidu a uvedení budovy do 

původního stavu. Ještě dlouho poté by nikdo nevěřil, že

celá budova žila po několik hodin tak krásnými a

rozsvícené svíčky na vánočním stromku by p

dveří připomněly ty uplynulé šťastné hodiny spících

seniory. Jistě se jim zdály krásné sny. 

Díky Vám, naši drazí, že jste tu byli s

odpoledne připravili. Šeptala

odkrývání jednotlivých částí uhádnout, který předmět, výrobek či jiná věc 

nost oznámit organizátorům soutěže. Soutěž všechny 

né velmi zaujala. A zde se stejně jako při poslední olympiádě ukázalo, jak 

důležitá je spolupráce klienta s jeho rodinným příslušníkem a jak důležitý je 

postřeh jeho mladšího člena. Vítězem se stal klient s nevyšším počtem bodu, tj. 

nejvyšším počtem nejrychleji odhalených obrázků. Odměnou byl velký 

malém pohoštění se v průběhu 

lší hodiny naší hosté loučili se svými 

příbuznými. Pomocníky při doprovodu na 

sestřiček ve většině 

případů i vlastní příbuzní, kteří chtěli ještě 

nějakou tu chvíli se svými příbuznými pobýt.  

Když poslední host odešel a poslední klient 

opustil místnost, celé prostranství v zápětí znovu ožilo. Byl to připravený tým 

ních zaměstnanců, který se vrhl do úklidu a uvedení budovy do 

původního stavu. Ještě dlouho poté by nikdo nevěřil, že před nemalou chvílí

po několik hodin tak krásnými a dojemnými událostmi. Jenom 

rozsvícené svíčky na vánočním stromku by při pohledu do okna u vstupních 

dveří připomněly ty uplynulé šťastné hodiny spících klientů Domova pro 

tě se jim zdály krásné sny.  

naši drazí, že jste tu byli s námi. Díky Vám všem, kteří jste toto krásné 

odpoledne připravili. Šeptala jsem tato slova i za Vás, moji „souputníci“ klienti. 

Vaše K. Krčmářová

odkrývání jednotlivých částí uhádnout, který předmět, výrobek či jiná věc 
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jako při poslední olympiádě ukázalo, jak 
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nevyšším počtem bodu, tj. 

nejvyšším počtem nejrychleji odhalených obrázků. Odměnou byl velký 

zápětí znovu ožilo. Byl to připravený tým 

ních zaměstnanců, který se vrhl do úklidu a uvedení budovy do 

před nemalou chvílí 

dojemnými událostmi. Jenom 

ři pohledu do okna u vstupních 

klientů Domova pro 

námi. Díky Vám všem, kteří jste toto krásné 

jsem tato slova i za Vás, moji „souputníci“ klienti.  

Vaše K. Krčmářová 



Vánoční besídka dětí  

Již v úterý po našem setkání s

návštěvou. Byly to naše děti, které jsou vždy z

Nejdříve děti z mateřské školy na Svobodově

loňských Vánocích. Malí kouzelní 

vybrali si pro své vánoční vystoupení básničky a písničky s

Milý byl i jejich dáreček, který n

poděkováním jim i jejich paním učitelkám jsme se s

Dalším překvapením byla návštěva dětí ze školy na Wolkerově ulici. Děti 

v připraveném pásmu písní a básní rády předvedly své schopnosti. Pozorně 

jsme si poslechli pěvecký výkon vítěze 

upřímným potleskem. Ve druhé části předvedly dět

která se postupně ukrývala v

rozboural zlý medvěd. Výkony dětí jak z

potleskem. 

 

úterý po našem setkání s rodinnými příslušníky jsme byli poctěni milou 

návštěvou. Byly to naše děti, které jsou vždy z návštěv nejmilejších.

mateřské školy na Svobodově ulici, které jsme poznali již 

loňských Vánocích. Malí kouzelní čertící i sněhové vločky trochu vyrostli a 

vybrali si pro své vánoční vystoupení básničky a písničky s vánoční tématikou. 

jejich dáreček, který nám předali na památku. S

poděkováním jim i jejich paním učitelkám jsme se s nimi rozloučili.

Dalším překvapením byla návštěva dětí ze školy na Wolkerově ulici. Děti 

připraveném pásmu písní a básní rády předvedly své schopnosti. Pozorně 

oslechli pěvecký výkon vítěze „Zlatého slavíčka“ a 

upřímným potleskem. Ve druhé části předvedly děti pohádku o zvířátkách, 

postupně ukrývala v opuštěném domečku v lese, který nakonec 

rozboural zlý medvěd. Výkony dětí jak z MŠ tak ZŠ jsme ocenili

rodinnými příslušníky jsme byli poctěni milou 

návštěv nejmilejších. 

ulici, které jsme poznali již o 

i sněhové vločky trochu vyrostli a 

vánoční tématikou. 

ám předali na památku. S upřímným 

nimi rozloučili. 

Dalším překvapením byla návštěva dětí ze školy na Wolkerově ulici. Děti 

připraveném pásmu písní a básní rády předvedly své schopnosti. Pozorně 

 ocenili jsme jej 

i pohádku o zvířátkách, 

, který nakonec 

jsme ocenili velkým 

K. Krčmářová 



Vánoční koncert  

Velmi pěkným odpoledním pořadem v

koncert. Jeho letošní provedení bylo uvedeno básní J. V. Sládka, opěvující 

kouzlo vánočního období, doplněno o stejně 

A už následovaly ukázky vánočních

písní našeho milovaného Jožky Černého. Nechyběla ani malá část Rybovy Mše 

vánoční. Závěr krásného, skutečně svátečního odpoledne byl doplněn části 

záznamu vánočního koncertu z

přinutil koncert ukončit. Vhodné uvádění jednotlivých částí činilo celý koncert 

ještě krásnějším. 

Štědrý večer našich klientů

Ani v ten, pro nás největší vánoční 

svátek Štědrého dne nebyli naši 

klienti opuštěni. Právě naopak. Po 

dobrých zkušenostech z

roku naše sestřičky, které měly 

v tento sváteční den službu, už 

dopředu zvažovaly, 

klientům, kteří neodcházejí ke svým 

příbuzným, připravit pěkný svát

večer. 

Nejtěžším úkolem bylo, jak je všechny vhodně usadit do naší malé jídelničky, 

která jediná přicházela v úvahu. Když byl zajištěn dostatečný počet stolů, židlí, 

provedeno pěkné uspořádání stolů do tvaru U, mohly sestřičky naplánovat i 

posezení tak, aby vedle sebe mohli být klienti

z pokojů, či jsou jinak sobě blízcí

Velmi pěkným odpoledním pořadem v průběhu dalšího týdne byl vánoční 

koncert. Jeho letošní provedení bylo uvedeno básní J. V. Sládka, opěvující 

kouzlo vánočního období, doplněno o stejně působivý text vánočního rozjímání. 

A už následovaly ukázky vánočních písní cimbálové muziky Hrad

písní našeho milovaného Jožky Černého. Nechyběla ani malá část Rybovy Mše 

vánoční. Závěr krásného, skutečně svátečního odpoledne byl doplněn části 

áznamu vánočního koncertu z vídeňské koncertní haly. Jen neúprosný čas nás 

přinutil koncert ukončit. Vhodné uvádění jednotlivých částí činilo celý koncert 

Štědrý večer našich klientů 

o nás největší vánoční 

ědrého dne nebyli naši 

klienti opuštěni. Právě naopak. Po 

nostech z loňského 

sestřičky, které měly 

tento sváteční den službu, už 

jak všem 

neodcházejí ke svým 

, připravit pěkný sváteční 

úkolem bylo, jak je všechny vhodně usadit do naší malé jídelničky, 

úvahu. Když byl zajištěn dostatečný počet stolů, židlí, 

provedeno pěkné uspořádání stolů do tvaru U, mohly sestřičky naplánovat i 

ak, aby vedle sebe mohli být klienti, kteří se vzájemně více znaj

sobě blízcí. 

průběhu dalšího týdne byl vánoční 

koncert. Jeho letošní provedení bylo uvedeno básní J. V. Sládka, opěvující 

působivý text vánočního rozjímání. 

písní cimbálové muziky Hradišťan a řada 

písní našeho milovaného Jožky Černého. Nechyběla ani malá část Rybovy Mše 

vánoční. Závěr krásného, skutečně svátečního odpoledne byl doplněn části 

neúprosný čas nás 

přinutil koncert ukončit. Vhodné uvádění jednotlivých částí činilo celý koncert 

K. Krčmářová 

úkolem bylo, jak je všechny vhodně usadit do naší malé jídelničky, 

úvahu. Když byl zajištěn dostatečný počet stolů, židlí, 

provedeno pěkné uspořádání stolů do tvaru U, mohly sestřičky naplánovat i 

, kteří se vzájemně více znají 



Na stolech už byly mísy s

jablkovým závinem, talíře s

přípitek i na minerálky.  

Takto připravena místnost se proměnila z

obyčejné jídelny v krásnou sváteční místnost. 

Proměnily to pro nás klienty, n

s láskou, abychom měli pěkný večer.

Když se před večeří postupně shromažďovali před 

vstupem do jídelny klienti, mnozí z

zde udála. Pomalu usedali na místa, kde na stolech viděli vizitky se svými jmény. 

Někteří se museli z vozíku přemisťovat na židle. To usedání na místa trvalo 

trochu déle, ale závěr se dal přirovnat k

celkem pohodlně usazeno a ček

spokojení klienti vraceli postupně do sv

postaraly sestřičky, na které čekalo ještě uvedení místnosti do původního stavu. 

Ještě před spaním to bylo nevyřčené poděkování klientů s

strávený štědrovečerní večer.

 

 

Na stolech už byly mísy s ovocem, cukroví, 

jablkovým závinem, talíře s příbory, skleničky na 

Takto připravena místnost se proměnila z naší 

rásnou sváteční místnost. 

nás klienty, naše sestřičky 

měli pěkný večer.  

Když se před večeří postupně shromažďovali před 

vstupem do jídelny klienti, mnozí z nich nevěřili svým očím, jaká proměna se 

ali na místa, kde na stolech viděli vizitky se svými jmény. 

vozíku přemisťovat na židle. To usedání na místa trvalo 

trochu déle, ale závěr se dal přirovnat k malému zázraku. Všech 23 klientů bylo 

celkem pohodlně usazeno a čekalo na zahájení slavnostní štědrovečerní večeře

Za malou chvíli sestřičky 

přinášely láhve se 

šampaňským a nalévaly do 

připravených skleniček 

přípitek. Popřály všem 

klientům hlavně zdraví, aby se 

dožili i tolik potřebné 

přestavby zařízení.

přinášely polévku, pa

chod... 

Po družných hovorech se 

spokojení klienti vraceli postupně do svých pokojů, o klienty na vozíčcí

postaraly sestřičky, na které čekalo ještě uvedení místnosti do původního stavu. 

Ještě před spaním to bylo nevyřčené poděkování klientů sestřičkám za pěkně 

strávený štědrovečerní večer. 

Za klienty K. Krčmářová

nich nevěřili svým očím, jaká proměna se 

ali na místa, kde na stolech viděli vizitky se svými jmény. 

vozíku přemisťovat na židle. To usedání na místa trvalo 

malému zázraku. Všech 23 klientů bylo 

jení slavnostní štědrovečerní večeře.  

Za malou chvíli sestřičky 

přinášely láhve se 

šampaňským a nalévaly do 

připravených skleniček 

přípitek. Popřály všem 

klientům hlavně zdraví, aby se 

dožili i tolik potřebné 

přestavby zařízení. A už 

nášely polévku, pak hlavní 

Po družných hovorech se 

ých pokojů, o klienty na vozíčcích se 

postaraly sestřičky, na které čekalo ještě uvedení místnosti do původního stavu. 

estřičkám za pěkně 

Za klienty K. Krčmářová 



Silvestr  

A ani poslední den v

nebyl pro naše klienty dnem 

obyčejným. Po loňském příznivém hodnocení závěru roku byli znovu klienti po 

odpolední svačině přemístěni

skleničky se šampaňským. Přípitkem všech se ozývalo přání, abychom se dožili 

chvíle, kdy se budeme těšit z

budovy. V přípitku bylo i skryté poděkování za všechny mimořádné akce 

v průběhu roku, zajištěné pro naše potěšení jak vedením a personálem, tak 

jednotlivými sestřičkami, které mají na každém mimořádném setkáni velký 

podíl. 

Odborně zapálené světlice svými různobarevnými 

poděkování potvrdily. 

Trochu prokřehlí, ale spokojení jsme se vrátili do svých pokojů.

 

A ani poslední den v roce 

nebyl pro naše klienty dnem 

obyčejným. Po loňském příznivém hodnocení závěru roku byli znovu klienti po 

í svačině přemístěni na prostranství za budovu. Brzy drželi v

skleničky se šampaňským. Přípitkem všech se ozývalo přání, abychom se dožili 

chvíle, kdy se budeme těšit z návratu zpět do zrekonstruované a přestavěné 

bylo i skryté poděkování za všechny mimořádné akce 

průběhu roku, zajištěné pro naše potěšení jak vedením a personálem, tak 

jednotlivými sestřičkami, které mají na každém mimořádném setkáni velký 

Odborně zapálené světlice svými různobarevnými obrazci jakoby naše 

Trochu prokřehlí, ale spokojení jsme se vrátili do svých pokojů. 

  Za klienty K. Krčmářová

obyčejným. Po loňském příznivém hodnocení závěru roku byli znovu klienti po 

. Brzy drželi v rukou 

skleničky se šampaňským. Přípitkem všech se ozývalo přání, abychom se dožili 

návratu zpět do zrekonstruované a přestavěné 

bylo i skryté poděkování za všechny mimořádné akce 

průběhu roku, zajištěné pro naše potěšení jak vedením a personálem, tak 

jednotlivými sestřičkami, které mají na každém mimořádném setkáni velký 

obrazci jakoby naše 

 

Za klienty K. Krčmářová 



Rady našich babiček 
aneb tajné fígle na úklid

Čisté vařečky 

Ponořte přes noc zašlé vařečky do 
sody. Ráno je vytáhněte, důkladně opláchněte 
a nechte vyschnout. Vařečky budou jako nové.

Šálky od usazeniny 

Z cigaretového popela a vody si připravte kašičku, ve které snadno vyčistíte 
šálky znečištěné od čajových či kávových usazenin.

Osvěžovač vzduchu 

Kousek smotané vaty namočené v
květináč). Bude šířit svou příjemnou vůni

Rady našich babiček 
tajné fígle na úklid 

Ponořte přes noc zašlé vařečky do roztoku 
vytáhněte, důkladně opláchněte 

Vařečky budou jako nové. 

cigaretového popela a vody si připravte kašičku, ve které snadno vyčistíte 
d čajových či kávových usazenin. 

Kousek smotané vaty namočené v citrónovém oleji dejte na parapet za okno (za 
svou příjemnou vůni do celého okolí. 

Svíčky 

Svíčky nebudou kapat a také 
budou pomaleji hořet
asi na hodinu před použitím 
ponoříte do stu
vody nebo je vložít
mrazničky. 

Čištění šperků 

Zašlé šperky při čištění nejprve 
ponořte na několik minut 
odmastit do misky s 
přípravkem na mytí nádobí. 
Pak je lépe jemnými pohyby 
vyčistíte měkkým zubním 
kartáčkem.  
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cigaretového popela a vody si připravte kašičku, ve které snadno vyčistíte 

citrónovém oleji dejte na parapet za okno (za 

nebudou kapat a také 
budou pomaleji hořet, když je 
asi na hodinu před použitím 
ponoříte do studené osolené 
vody nebo je vložíte do 

 

perky při čištění nejprve 
ponořte na několik minut 

do misky s 
přípravkem na mytí nádobí. 

lépe jemnými pohyby 
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Pečeme…  

CHLÉB  - Boží dar, chlebíček, chlebík, 

komisárek … 

Chléb je starý tak jako samo lidstvo a jeho vývoj se kryje s

společnosti. Jako základní potravina provází 

lovce a sběrače stal zemědělec. Lidstvo konzumovalo nejdříve potravu na bázi 

bílkovin, jako byly placky a kaše. Později zjistili, že těsto připravené z

vody a soli lze ponechat přirozeně nakynout působením kvasinek a

Tím vznikalo pečivo lehké, vzdušné a s

První zmínky o chlebu máme z

k Babyloňanům a Asyřanům, k

Od těch se jej naučili péct Gallové, kt

výhodě v tom, že uměli vyrábět pivo, takže znali kvasnice. V

péct chleba naučili také Germáni, zřejmě od Slovanů. Nejpozději se dostal chléb 

na sever, kde ještě v 16. století znali pouze nekvašené

uhnětené z mouky a vody. Nejstarší chléb na evropské pevnině pochází z

přes 6000 let vzdálené. Byl nalezen v

stavbách doby kamenné, v

jezer. 

Chléb byl společně s pivem a cibulí určitou formou platidla, které sloužilo jako 

odměna za vykonanou práci dělníků a otroků. 

Celé věky prošly, než člověk opakovaným výběrem vyšlechtil zrna. Podle nálezů 

archeologů bylo obilí nejdříve roztíráno na plo

kamene. Opakovaným používáním a vyhlubováním spodního kamene vznikla 

hluboká prohlubenina, miska, ze které se vyvinul hmoždíř. Z

pak vznikla palice. Takové kameny známe již z

Bible říká, že ve starém Egyptě byly domy na shromažďování obilí a že zde byli 

otroci - pekaři, zabývající se peče

pekaře. Neznáme přesně dobu, kdy byl upečen první kvašený chléb, ale zřejmě 

ze zapomenutého a vykynutého těsta byl připra

Boží dar, chlebíček, chlebík, 

Chléb je starý tak jako samo lidstvo a jeho vývoj se kryje s

společnosti. Jako základní potravina provází lidstvo od doby, kdy se z

lovce a sběrače stal zemědělec. Lidstvo konzumovalo nejdříve potravu na bázi 

bílkovin, jako byly placky a kaše. Později zjistili, že těsto připravené z

vody a soli lze ponechat přirozeně nakynout působením kvasinek a

Tím vznikalo pečivo lehké, vzdušné a s chutnou kůrkou. 

První zmínky o chlebu máme z východu. Od Indů se rozšířil k Peršanům, od těch 

Babyloňanům a Asyřanům, k Židům a Féničanům. Egypťané byli mistry Řeků. 

Od těch se jej naučili péct Gallové, kteří byli na rozdíl od jiných národů ve 

tom, že uměli vyrábět pivo, takže znali kvasnice. V 6. století se obyčej 

péct chleba naučili také Germáni, zřejmě od Slovanů. Nejpozději se dostal chléb 

16. století znali pouze nekvašené, tvrdé sušené koláče, 

mouky a vody. Nejstarší chléb na evropské pevnině pochází z

přes 6000 let vzdálené. Byl nalezen v nákolních osadách v jehlových, kolových 

stavbách doby kamenné, v sídlištích, která se nacházela na okrajích alpských 

pivem a cibulí určitou formou platidla, které sloužilo jako 

odměna za vykonanou práci dělníků a otroků.  

Celé věky prošly, než člověk opakovaným výběrem vyšlechtil zrna. Podle nálezů 

archeologů bylo obilí nejdříve roztíráno na plochém kameni pomocí druhého 

kamene. Opakovaným používáním a vyhlubováním spodního kamene vznikla 

hluboká prohlubenina, miska, ze které se vyvinul hmoždíř. Z druhého kamene 

pak vznikla palice. Takové kameny známe již z nejstarších dob. 

ém Egyptě byly domy na shromažďování obilí a že zde byli 

pekaři, zabývající se pečením chleba pod dozorem komorního

pekaře. Neznáme přesně dobu, kdy byl upečen první kvašený chléb, ale zřejmě 

ze zapomenutého a vykynutého těsta byl připraven chléb lepší chuti.

Chléb je starý tak jako samo lidstvo a jeho vývoj se kryje s vývojem lidské 

lidstvo od doby, kdy se z pouhého 

lovce a sběrače stal zemědělec. Lidstvo konzumovalo nejdříve potravu na bázi 

bílkovin, jako byly placky a kaše. Později zjistili, že těsto připravené z mouky 

vody a soli lze ponechat přirozeně nakynout působením kvasinek a vzduchu. 

Peršanům, od těch 

Židům a Féničanům. Egypťané byli mistry Řeků. 

eří byli na rozdíl od jiných národů ve 

6. století se obyčej 

péct chleba naučili také Germáni, zřejmě od Slovanů. Nejpozději se dostal chléb 

, tvrdé sušené koláče, 

mouky a vody. Nejstarší chléb na evropské pevnině pochází z doby 

jehlových, kolových 

sídlištích, která se nacházela na okrajích alpských 

pivem a cibulí určitou formou platidla, které sloužilo jako 

Celé věky prošly, než člověk opakovaným výběrem vyšlechtil zrna. Podle nálezů 

chém kameni pomocí druhého 

kamene. Opakovaným používáním a vyhlubováním spodního kamene vznikla 

druhého kamene 

ém Egyptě byly domy na shromažďování obilí a že zde byli 

ním chleba pod dozorem komorního, vrchního 

pekaře. Neznáme přesně dobu, kdy byl upečen první kvašený chléb, ale zřejmě 

ven chléb lepší chuti. 



Chléb byl po staletí plochý a nedal se krájet. Bylo všeobecným obyčejem chléb 

lámat. Nejlépe nás o tom opět poučuje bible, která říká, že Kristus lámal chléb a 

podával svým učedníkům. 

První historické zprávy o pekařích v

která pochází z 11. století a ve výčtu řemesel zde figuruje také řemeslo 

pekařské. Pekaři byli spolčeni do bratrstev a cechů, které měly na své červené 

korouhvi vyobrazenou bílou housku, pletený koláč a preclíky. Velice je 

podporoval sám císař Karel IV. Ve svém řádu živnostenském, stavu řemeslného 

stanovil pekaře na deváté místo v

byli počítáni k nejbohatším měšťanům ve větších městech.  Nejeden pekař držel 

mlýn.  

Pekaři za starodávna pekl

pecnový. Měli hledět na hodnotu těchto chlebů, nezaměňovat suroviny ani 

jinak chleba šidit, to vše pod pokutou nebo ztrátou možnosti řemeslo 

provozovat. Nejtěžším trestem byl koš, ve kterém byl viník 

na dvě hodiny a tím vystaven posměchu kolemjdoucích.

Jakost a cena pekařských výrobků byla ovlivňována cenou obilí a dohlížel na ni 

úřad. Aby se na chlebu poznalo, kdo jej upekl, musel být každý bochník označen 

cejchem – znamením.  

Chléb byl po staletí plochý a nedal se krájet. Bylo všeobecným obyčejem chléb 

lámat. Nejlépe nás o tom opět poučuje bible, která říká, že Kristus lámal chléb a 

podával svým učedníkům.  

První historické zprávy o pekařích v Čechách nalézáme v Kosmově kronice, 

11. století a ve výčtu řemesel zde figuruje také řemeslo 

pekařské. Pekaři byli spolčeni do bratrstev a cechů, které měly na své červené 

korouhvi vyobrazenou bílou housku, pletený koláč a preclíky. Velice je 

val sám císař Karel IV. Ve svém řádu živnostenském, stavu řemeslného 

stanovil pekaře na deváté místo v slavnostních průvodech. Společně s

nejbohatším měšťanům ve větších městech.  Nejeden pekař držel 

Pekaři za starodávna pekli chléb bílý (pšeničný) a chléb z žita, režný nebo také 

pecnový. Měli hledět na hodnotu těchto chlebů, nezaměňovat suroviny ani 

jinak chleba šidit, to vše pod pokutou nebo ztrátou možnosti řemeslo 

provozovat. Nejtěžším trestem byl koš, ve kterém byl viník spouštěn do řeky až 

na dvě hodiny a tím vystaven posměchu kolemjdoucích. 

Jakost a cena pekařských výrobků byla ovlivňována cenou obilí a dohlížel na ni 

úřad. Aby se na chlebu poznalo, kdo jej upekl, musel být každý bochník označen 

Chléb byl po staletí plochý a nedal se krájet. Bylo všeobecným obyčejem chléb 

lámat. Nejlépe nás o tom opět poučuje bible, která říká, že Kristus lámal chléb a 

Kosmově kronice, 

11. století a ve výčtu řemesel zde figuruje také řemeslo 

pekařské. Pekaři byli spolčeni do bratrstev a cechů, které měly na své červené 

korouhvi vyobrazenou bílou housku, pletený koláč a preclíky. Velice je 

val sám císař Karel IV. Ve svém řádu živnostenském, stavu řemeslného 

slavnostních průvodech. Společně s řezníky 

nejbohatším měšťanům ve větších městech.  Nejeden pekař držel 

žita, režný nebo také 

pecnový. Měli hledět na hodnotu těchto chlebů, nezaměňovat suroviny ani 

jinak chleba šidit, to vše pod pokutou nebo ztrátou možnosti řemeslo 

spouštěn do řeky až 

Jakost a cena pekařských výrobků byla ovlivňována cenou obilí a dohlížel na ni 

úřad. Aby se na chlebu poznalo, kdo jej upekl, musel být každý bochník označen 



Vývoj pekařského řemesla ovlivnilo 19. století, ve kterém nastal rozvoj nových 

technologií a technických vymožeností. Ruční práce ustoupila ve značné míře 

práci strojové a velké pekárny jsou vlastně továrnami. Vedle nich malé pekárny 

těžko obstávají, i když dnes pozorujeme jejich návrat na trh, kde si hledají cestu 

k zákazníkovi. 

Vítat hosty chlebem a solí byl prastarý slovanský obyčej. Chléb je symbolem 

každodenní nezbytné výživy, sůl pak znamení čistoty a vzácnosti. Chléb, jako 

boží dar přírody a těžké lidské

každodennímu chlebu věnována, zaznívá ze slovanských přísloví, pořekadel a 

tradic. Chléb má symbolický obsah o Velikonocích i o Vánocích (v podobě 

vánočky). Chlebové placky ve tvaru kruhu symbolizují jed

Chléb je znak pohostinnosti a dobrosrdečnosti. Odmítnutí se považovalo za 

urážku. Stejnou urážkou bylo hostovi chleba nenabídnout. Tento zvyk starých 

Slovanů přetrvává dodnes. 

I my jsme si takový chléb zkusili upéct, a jak to dopadlo, to posuďte sa

                                             
    

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Polenský

j pekařského řemesla ovlivnilo 19. století, ve kterém nastal rozvoj nových 

technologií a technických vymožeností. Ruční práce ustoupila ve značné míře 

práci strojové a velké pekárny jsou vlastně továrnami. Vedle nich malé pekárny 

es pozorujeme jejich návrat na trh, kde si hledají cestu 

Vítat hosty chlebem a solí byl prastarý slovanský obyčej. Chléb je symbolem 

každodenní nezbytné výživy, sůl pak znamení čistoty a vzácnosti. Chléb, jako 

boží dar přírody a těžké lidské práce, se těšil velké úctě. Největší úcta, která je 

každodennímu chlebu věnována, zaznívá ze slovanských přísloví, pořekadel a 

tradic. Chléb má symbolický obsah o Velikonocích i o Vánocích (v podobě 

vánočky). Chlebové placky ve tvaru kruhu symbolizují jednotu.  

Chléb je znak pohostinnosti a dobrosrdečnosti. Odmítnutí se považovalo za 

urážku. Stejnou urážkou bylo hostovi chleba nenabídnout. Tento zvyk starých 

Slovanů přetrvává dodnes.  

I my jsme si takový chléb zkusili upéct, a jak to dopadlo, to posuďte sa

S. Petruláková
                                                                                 

Zdroj: Polenský, F. Z dějin, života a práce řemesla pekařského. Praha: Věstník pe

j pekařského řemesla ovlivnilo 19. století, ve kterém nastal rozvoj nových 

technologií a technických vymožeností. Ruční práce ustoupila ve značné míře 

práci strojové a velké pekárny jsou vlastně továrnami. Vedle nich malé pekárny 

es pozorujeme jejich návrat na trh, kde si hledají cestu 

Vítat hosty chlebem a solí byl prastarý slovanský obyčej. Chléb je symbolem 

každodenní nezbytné výživy, sůl pak znamení čistoty a vzácnosti. Chléb, jako 

práce, se těšil velké úctě. Největší úcta, která je 

každodennímu chlebu věnována, zaznívá ze slovanských přísloví, pořekadel a 

tradic. Chléb má symbolický obsah o Velikonocích i o Vánocích (v podobě 

 

Chléb je znak pohostinnosti a dobrosrdečnosti. Odmítnutí se považovalo za 

urážku. Stejnou urážkou bylo hostovi chleba nenabídnout. Tento zvyk starých 

I my jsme si takový chléb zkusili upéct, a jak to dopadlo, to posuďte sami…. 

S. Petruláková 

Praha: Věstník pekařů, 1910. 



Naše vzpomínky 

Zima na vesnici 

V okolí Bílovce je krajina zvlněná, 

žádná rovinka, spíše kopečky

kopce.  

V této krajině je hondě malých 

vesniček. A na jednom z

kopců je vesnička, která se jmenuje 

Tísek.  

Je velmi známá svými různými zvyky 

a charakteristickým způsobem 

života. Někteří jedinci jej nazývají 

stereotypem. Opak je pravdou. Jsou tu lidé velmi slušní a pracovití. Nejvíce 

zkoušení bývají právě v tomto období, kdy v

počasí. V obci Tísek je už pravá zima. Nemusí vždy mrznout, ale sněhu bývá 

dostatek. Jednou napadalo tolik sněhu,

bílou tmu, vypráví paní Niklová. 

Zpočátku jsme nevěděli, co dělat,

nějakým způsobem otevřít dv

Všichni jsme popadli lopaty i jiné nářadí a

že jej nebylo kam dávat. A tak hospodář zapřáhl koně za vůz, který vypadal jako 

velké sáně. Metr po metru s

nahazovali sníh na vůz.  

Naše vzpomínky  

je krajina zvlněná, 

íše kopečky až 

této krajině je hondě malých 

vesniček. A na jednom z největších 

kopců je vesnička, která se jmenuje 

e velmi známá svými různými zvyky 

a charakteristickým způsobem 

i jej nazývají 

stereotypem. Opak je pravdou. Jsou tu lidé velmi slušní a pracovití. Nejvíce 

tomto období, kdy v nížinách je poměrně dobré a stálé 

obci Tísek je už pravá zima. Nemusí vždy mrznout, ale sněhu bývá 

ednou napadalo tolik sněhu, že jsme oknem neviděli vůbec nic, jen 

bílou tmu, vypráví paní Niklová.  

nevěděli, co dělat, ale potom nám nezbylo nic jiného, než 

nějakým způsobem otevřít dveře od domu. 

Všichni jsme popadli lopaty i jiné nářadí a pustili se do práce. Sněhu bylo tolik, 

že jej nebylo kam dávat. A tak hospodář zapřáhl koně za vůz, který vypadal jako 

velké sáně. Metr po metru s vozem postupoval dopředu a my ostatní 

stereotypem. Opak je pravdou. Jsou tu lidé velmi slušní a pracovití. Nejvíce 

poměrně dobré a stálé 

obci Tísek je už pravá zima. Nemusí vždy mrznout, ale sněhu bývá 

že jsme oknem neviděli vůbec nic, jen 

ale potom nám nezbylo nic jiného, než 

ře od domu.  

pustili se do práce. Sněhu bylo tolik, 

že jej nebylo kam dávat. A tak hospodář zapřáhl koně za vůz, který vypadal jako 

vozem postupoval dopředu a my ostatní 



„babské rady“. Na kašel se podáv

obklad, na horečku studený zábal aj. Přesto 

kouzelná a ráda na ni vzpomínám. 

Po 

práce byl vůz 

naložen a o

za humna. Ale byly 

i radostnější chvíle, 

kdy třeba zamrznul 

malý rybník a děti 

na něm od rána do 

večera bruslily 

nebo se jen 

klouzaly. Nejhůře 

bylo, když někdo 

onemocněl. Lékaře 

nebylo možné 

přivézt a tak 

„babské rady“. Na kašel se podávala cibule a med, na bolavý zub studený 

obklad, na horečku studený zábal aj. Přesto všechno byla zima na vesnici něč

kouzelná a ráda na ni vzpomínám.  

Podle vyprávění Z. Niklové sepsala M. Kasprzyková 

 hodinách těžké 

práce byl vůz 

naložen a odvezen 

za humna. Ale byly 

i radostnější chvíle, 

kdy třeba zamrznul 

malý rybník a děti 

na něm od rána do 

večera bruslily 

nebo se jen 

klouzaly. Nejhůře 

bylo, když někdo 

onemocněl. Lékaře 

nebylo možné 

přivézt a tak 

nastupovaly 

ala cibule a med, na bolavý zub studený 

všechno byla zima na vesnici něčím 

Podle vyprávění Z. Niklové sepsala M. Kasprzyková  



Napsala nám celebrita

Co všechno způsobil v 

Počátkem října jsem své spolubydlící v

časopisu TV magazín s 

Černého. Byla tak upřímná, že jsme se rozhodli jubilantovi poblahopřát 

osobním dopisem s přáním dalších úspěšných let a pevného zdraví.  Do dopisu 

jsme připojili náš obdiv za jeho písničky, které si všichni v

zpíváme. Požádali jsme ho o zpěvníček písní, abychom mohli rozšířit naši 

znalost a zazpívat si i jiné jeho písně. 

Jen s trochou naděje jsme čekali na odpověď na náš dopis. 

Jak velké bylo naše překvapení, k

ve kterém kromě dopisu byly vlastnoručně podepsané fotografie jubilanta a CD 

s jím nazpívanými písněmi v

Všechno, ale hlavně CD s 15 krásnými písničkami, jsme přijali s

tím spíše, že jsme se o vše mohli ihned podělit s

probíhajícím aktivizačním programu s

Napsala nám celebrita 

 Domově pro seniory jeden dopis

Počátkem října jsem své spolubydlící v Domově seznámila s článkem z

 krásnou zpovědí sedmdesátiletého jubilanta Jožky 

Černého. Byla tak upřímná, že jsme se rozhodli jubilantovi poblahopřát 

přáním dalších úspěšných let a pevného zdraví.  Do dopisu 

jsme připojili náš obdiv za jeho písničky, které si všichni v Domově moc rádi 

zpíváme. Požádali jsme ho o zpěvníček písní, abychom mohli rozšířit naši 

znalost a zazpívat si i jiné jeho písně.  

trochou naděje jsme čekali na odpověď na náš dopis.  

Jak velké bylo naše překvapení, když jsme obdrželi nejenom dopis, 

ve kterém kromě dopisu byly vlastnoručně podepsané fotografie jubilanta a CD 

jím nazpívanými písněmi v doprovodu dechové hudby. 

Všechno, ale hlavně CD s 15 krásnými písničkami, jsme přijali s

tím spíše, že jsme se o vše mohli ihned podělit s ostatními na právě 

probíhajícím aktivizačním programu s mottem „hudba léčí“. Téma programu 

pro seniory jeden dopis 

článkem z přílohy 

krásnou zpovědí sedmdesátiletého jubilanta Jožky 

Černého. Byla tak upřímná, že jsme se rozhodli jubilantovi poblahopřát 

přáním dalších úspěšných let a pevného zdraví.  Do dopisu 

Domově moc rádi 

zpíváme. Požádali jsme ho o zpěvníček písní, abychom mohli rozšířit naši 

dyž jsme obdrželi nejenom dopis, ale i balíček, 

ve kterém kromě dopisu byly vlastnoručně podepsané fotografie jubilanta a CD 

Všechno, ale hlavně CD s 15 krásnými písničkami, jsme přijali s velkou radostí 

ostatními na právě 

mottem „hudba léčí“. Téma programu 



jsme změnili, protože jsme se chtěli společně radovat při poslechu CD 

s písničkami jubilanta. Zjistili jsme, že část písní je nám dobře známá. Zbylou 

část písní si budeme muset postupně zapisovat a naučit, abychom byli hodni 

titulu “ zpívající senioři“, který nám dal náš milý

Bylo to pro nás skutečně sváteční odpoledne. 

Již za dva dny se na velmi působivé nástěnce mohli s

našeho Domova seznámit nejen ostatní klienti a zaměstnanci, ale i návštěvníci 

klientů.  

Přijali jsme uznání za náš zpravodaj ŠTŘÍPKY Z

Richard Sobotka, uznávaný český 

spisovatel, oceňovaný 

fejetonista nám zaslat uznání za „

pěkně provedenou a obsahově dokonalou 

publikaci Domova pro Seniory v

Štřípky z Domova“.  

Tyto slova jistě těší nejen 

na tvorbě zpravodaje podílejí

kteří v jeho stránkách nachází vzpomínky, 

zamyšlení, zábavu nebo nové informace. 

Richard Sobotka se narodil v

své „babí léto“ tráví v

Radhoštěm. Je členem Obce spisovatelů, 

Klubu autorů literatury faktu, Syndikátu 

novinářů ČR a Rady starších Valašského 

muzea v přírodě. Z jeho tvorby jmenujme 

např. Příběh toulavého kocoura, Štěňata, 

Život na oblaku, Vlčí stopou. 

Richard Sobotka [online]. Dostupné z 

 

 

e jsme se chtěli společně radovat při poslechu CD 

písničkami jubilanta. Zjistili jsme, že část písní je nám dobře známá. Zbylou 

část písní si budeme muset postupně zapisovat a naučit, abychom byli hodni 

titulu “ zpívající senioři“, který nám dal náš milý jubilant s věnováním na CD. 

Bylo to pro nás skutečně sváteční odpoledne.  

Již za dva dny se na velmi působivé nástěnce mohli s touto radostnou událostí 

našeho Domova seznámit nejen ostatní klienti a zaměstnanci, ale i návštěvníci 

za náš zpravodaj ŠTŘÍPKY Z DOMOVA

Richard Sobotka, uznávaný český 

spisovatel, oceňovaný povídkář a 

zaslat uznání za „velmi 

pěkně provedenou a obsahově dokonalou 

publikaci Domova pro Seniory v Bílovci - 

nejen všechny, kteří se 

na tvorbě zpravodaje podílejí, ale také ty, 

jeho stránkách nachází vzpomínky, 

zamyšlení, zábavu nebo nové informace.  

Richard Sobotka se narodil v roce 1935 a 

své „babí léto“ tráví v Rožnově pod 

Radhoštěm. Je členem Obce spisovatelů, 

Klubu autorů literatury faktu, Syndikátu 

novinářů ČR a Rady starších Valašského 

jeho tvorby jmenujme 

ho kocoura, Štěňata, 

Život na oblaku, Vlčí stopou.  

[online]. Dostupné z http://www.kotarbova.eu/0070324Sobotka_stranka.htm

e jsme se chtěli společně radovat při poslechu CD 

písničkami jubilanta. Zjistili jsme, že část písní je nám dobře známá. Zbylou 

část písní si budeme muset postupně zapisovat a naučit, abychom byli hodni 

věnováním na CD. 

touto radostnou událostí 

našeho Domova seznámit nejen ostatní klienti a zaměstnanci, ale i návštěvníci 

K. Krčmářová 

DOMOVA 

www.kotarbova.eu/0070324Sobotka_stranka.htm [cit. 2012-12-10]. 



Trénování paměti

Proč je dobré trénovat paměť?

Kde mám zase brýle? Jak se jmenuje člověk, kterého 

jsem právě potkal/a? Kolikátého dnes je?

Málokdo ví, že skoro každý z nás si po jednoduchém 

tréninku dokáže bez časového limitu vybavit řadu 

100 čísel. Na kurzech zaměřených na trénování

paměti to zjišťují mladí lidé stejně jako 

sedmdesátníci nebo osmdesátníci.

Poznatky z aktivizační besedy

Smyslem našeho trénování paměti ve skupinách je 

projednávaného tématu co nejvíce klientů. To bylo i 

besedě „O přátelství“, která se uskutečnila

Po dobré zkušenosti s přípravou

jsem se snažila navodit příjemnou atmosféru v

stolů, plápolajícími svíčkami i připravenými šálky,

voňavý čaj. Klienti byli při příchodu do místnosti zjevně mile překvapeni. 

Trénování paměti  

ré trénovat paměť? 

Kde mám zase brýle? Jak se jmenuje člověk, kterého 

a? Kolikátého dnes je? 

Málokdo ví, že skoro každý z nás si po jednoduchém 

tréninku dokáže bez časového limitu vybavit řadu 

100 čísel. Na kurzech zaměřených na trénování 

paměti to zjišťují mladí lidé stejně jako 

sedmdesátníci nebo osmdesátníci. 

aktivizační besedy 

Smyslem našeho trénování paměti ve skupinách je aktivně 

projednávaného tématu co nejvíce klientů. To bylo i mým plánem při další 

přátelství“, která se uskutečnila ke konci října.   

přípravou místnosti při besedě na téma „S

jsem se snažila navodit příjemnou atmosféru v místnosti vhodným postavením 

stolů, plápolajícími svíčkami i připravenými šálky, do kterých se později naléval 

voňavý čaj. Klienti byli při příchodu do místnosti zjevně mile překvapeni. 

aktivně zapojit do 

mým plánem při další 

místnosti při besedě na téma „Svatební den“, 

místnosti vhodným postavením 

do kterých se později naléval 

voňavý čaj. Klienti byli při příchodu do místnosti zjevně mile překvapeni.  



na přátelství různorodá - mezi manželi, mezi zaměstnanci. Byly to vzpomínky na 

přátelské návštěvy v nemocnici, kdy upřímné slovo mno

podávané léky. V našem povídání byla hodnocena manželství na takové úrovni, 

že si byli manželé po celou dobu i přáteli. Byla vzpomínána i přátelství, trvající 

po několik desítek let, kdy každé setkání i po mnoha letech je tak srdečné

by nebylo nikdy přerušeno. Byly to i další krásné vzpomínky, prohlídky 

fotografií, které si někteří z

Na závěr besedy jsem si připomněla krásný text blahopřání k

životnímu jubileu, který 

upřímného nezištného přátelství, za vzp

které si budeme stále opakovat

„Co by byl náš život bez vzpomínek“

Po usazení ke stolům jsem po 

zahájení začala besedu o 

přátelství vlastním příběhem. 

Není zcela běžné, aby byl 

sourozenecký vztah v

umocněn na

upřímného přátelství

Po úvodním vyprávění klienti 

jeden po druhém vzpomínali a 

vyprávěli. A byly to vzpomínky 

mezi manželi, mezi zaměstnanci. Byly to vzpomínky na 

nemocnici, kdy upřímné slovo mnohdy znamenalo víc, než 

našem povídání byla hodnocena manželství na takové úrovni, 

že si byli manželé po celou dobu i přáteli. Byla vzpomínána i přátelství, trvající 

po několik desítek let, kdy každé setkání i po mnoha letech je tak srdečné

by nebylo nikdy přerušeno. Byly to i další krásné vzpomínky, prohlídky 

fotografií, které si někteří z klientů přinesli a které se vázaly k 

Na závěr besedy jsem si připomněla krásný text blahopřání k

 byl zároveň i poděkováním: „Za dlouhá krásná léta 

upřímného nezištného přátelství, za vzpomínky, které nám nikdo nevezme

které si budeme stále opakovat, děkuji…“ 

„Co by byl náš život bez vzpomínek“ 

Po usazení ke stolům jsem po 

zahájení začala besedu o 

přátelství vlastním příběhem. 

Není zcela běžné, aby byl 

sourozenecký vztah v rodině 

umocněn navíc vztahem 

upřímného přátelství… 

Po úvodním vyprávění klienti 

jeden po druhém vzpomínali a 

vyprávěli. A byly to vzpomínky 

mezi manželi, mezi zaměstnanci. Byly to vzpomínky na 

hdy znamenalo víc, než 

našem povídání byla hodnocena manželství na takové úrovni, 

že si byli manželé po celou dobu i přáteli. Byla vzpomínána i přátelství, trvající 

po několik desítek let, kdy každé setkání i po mnoha letech je tak srdečné, jako 

by nebylo nikdy přerušeno. Byly to i další krásné vzpomínky, prohlídky 

 tématu besedy. 

Na závěr besedy jsem si připomněla krásný text blahopřání k významnému 

Za dlouhá krásná léta 

omínky, které nám nikdo nevezme a 

P. Borůvková 



Prezidentský kvíz

Jistě jsme všichni zvědavi, kdo bude prvním prezidentem České republiky, 

kterého si zvolí sám lid prostřednictvím tzv. př

Vraťme se společně do minulosti, zapátrejme v

prezident je na fotografii. 

Doplňte jméno prezidenta 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prezidentský kvíz 

zvědavi, kdo bude prvním prezidentem České republiky, 

kterého si zvolí sám lid prostřednictvím tzv. přímé volby.  

Vraťme se společně do minulosti, zapátrejme v paměti a zkusme poznat, který 

prezident je na fotografii.  

jméno prezidenta na fotografii:   

 

    
 

 

 ………………………………………

 

  
 

 

 ………………………………………
 

 

 

 

 

 ………………………………………

zvědavi, kdo bude prvním prezidentem České republiky, 

paměti a zkusme poznat, který 

  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 



 ………………………………………

  

 

 

 

       ……………………………………… 

     ……………………………………… 

 

 

   ……………………………………… 

 

Nápověda: Na fotografiích jsou: K. Gottwald, V. Klaus, T. G. Masaryk,                  

L. Svoboda, E. Beneš, V. Havel, G. Husák.  



Volba prezidenta

Nastal čas, kdy i my se můžeme 

zvolit si prezidenta. Pojďme si je proto krátce představit.

Oficiální kandidáti do prvního kola

Ing. Jan Fischer, CSc. 

Vystudoval vysokou školu ekonomickou v
pracoval na federálním statistickém úřadě, nejprve jako 
výzkumný pracovník, poté jako ředitel oboru a 
místopředseda. V
V 
statistického úřadu a v
předsedou. Také je členem Mezinárodního 
statistického institutu a Vědeckých rad Vysoké školy 
ekonomické a Univerzity J. E. Purkyně. Když vyslovil 
nedůvěru Topolánkově vl
premiérem. Ústavní soud a Jan Fischer svůj mandát 
vykonával až do řádných 
viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

Studovala Fakultu 
Sametové revoluce se stala spoluzakladatelkou a mluvčí 
Občanského fóra zdravotníků. Je spoluzakladatelkou 
Asociace nemocnic ČSFR (ČR), kde od roku 1991 
zastávala funkce předsedkyně a místopředsedkyně. 
V 
nemocnice Královské Vinohrady, Univerzita Karlova ji za 
její působení v
zásluhy. V
zároveň ve stejném roce byla zvolena do Senátu. Od 

roku 1999 je členkou KDU
strany. Působila jako předsedkyně Evropského hnutí v
zvolena do Evropského parlamentu, kde je členkou Výboru pro vnitřní trh a 
ochranu spotřebitelů, Výboru pro zahraniční obc
rovnost pohlaví. 

Volba prezidenta 2013  

Nastal čas, kdy i my se můžeme zasloužit o změnu a po 4 letech

Pojďme si je proto krátce představit. 

Oficiální kandidáti do prvního kola jsou: 

Ing. Jan Fischer, CSc. (*2. ledna 1951) 

Vystudoval vysokou školu ekonomickou v
pracoval na federálním statistickém úřadě, nejprve jako 
výzkumný pracovník, poté jako ředitel oboru a 
místopředseda. V letech 1980 až 1989 byl členem KSČ. 

 roce 1993 se stal místopředsedou Českého 
statistického úřadu a v roce 2003 potom jeho 
předsedou. Také je členem Mezinárodního 
statistického institutu a Vědeckých rad Vysoké školy 
ekonomické a Univerzity J. E. Purkyně. Když vyslovil 
nedůvěru Topolánkově vládě, stal se v
premiérem. Ústavní soud a Jan Fischer svůj mandát 
vykonával až do řádných voleb v roce 2010. Poté se stal 
viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA (*30. ledna 1953)

Studovala Fakultu všeobecného lékařství. V
Sametové revoluce se stala spoluzakladatelkou a mluvčí 
Občanského fóra zdravotníků. Je spoluzakladatelkou 
Asociace nemocnic ČSFR (ČR), kde od roku 1991 
zastávala funkce předsedkyně a místopředsedkyně. 

 letech 1990 až 1997 byla ředitelkou Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, Univerzita Karlova ji za 
její působení v této funkci ocenila Čestnou medailí za 
zásluhy. V roce 1998 se stala ministryní zdravotnictví a 
zároveň ve stejném roce byla zvolena do Senátu. Od 

členkou KDU-ČSL, v letech 2001 až 2003 byla místopředsedkyní 
strany. Působila jako předsedkyně Evropského hnutí v ČR; v 
zvolena do Evropského parlamentu, kde je členkou Výboru pro vnitřní trh a 
ochranu spotřebitelů, Výboru pro zahraniční obchod a Výboru pro práva žen a 

zasloužit o změnu a po 4 letech máme možnost 

Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze, poté 
pracoval na federálním statistickém úřadě, nejprve jako 
výzkumný pracovník, poté jako ředitel oboru a 

letech 1980 až 1989 byl členem KSČ. 
roce 1993 se stal místopředsedou Českého 

roce 2003 potom jeho 
předsedou. Také je členem Mezinárodního 
statistického institutu a Vědeckých rad Vysoké školy 
ekonomické a Univerzity J. E. Purkyně. Když vyslovil 

ádě, stal se v roce 2009 
premiérem. Ústavní soud a Jan Fischer svůj mandát 

roce 2010. Poté se stal 
viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 

ledna 1953) 

všeobecného lékařství. V období 
Sametové revoluce se stala spoluzakladatelkou a mluvčí 
Občanského fóra zdravotníků. Je spoluzakladatelkou 
Asociace nemocnic ČSFR (ČR), kde od roku 1991 
zastávala funkce předsedkyně a místopředsedkyně. 

yla ředitelkou Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, Univerzita Karlova ji za 

této funkci ocenila Čestnou medailí za 
roce 1998 se stala ministryní zdravotnictví a 

zároveň ve stejném roce byla zvolena do Senátu. Od 
letech 2001 až 2003 byla místopředsedkyní 

 roce 2004 byla 
zvolena do Evropského parlamentu, kde je členkou Výboru pro vnitřní trh a 

hod a Výboru pro práva žen a 



Ing. Jana Bobošíková

Studovala na Vysoké škole ekonomické, pracovala jako 
redaktora a moderátorka v
v Hospodářských novinách, Českém rozhlasu a v
Frekvence 1, na Nově mo
Sedmička. 
mezinárodních a veřejných vztahů.
poradkyně tehdy předsedy Poslanecké sněmovny 
Václava Klause, svou politickou kariéru začala v
NEZÁVISLÍ, za které 
Evropského parlamentu. V
členkou Výboru pro regionální rozvoj a Meziparlamentní 
delegace Evropského parlamentu a Ukrajinské 
republiky.

Táňa Fischerová 

Režim se ji snažil vytěsnit z
hostovala v
dvaceti filmech. Vedle umělecké činnosti působí 
v mnoha nadacích a občanských sdruženích. Je členkou 
Amnesty International a Nadace Vize 97, také je čestnou 
předsedkyní občan
2002 
zasedala v
kulturu, mládež a tělovýchovu. Stojí v
hnutí, které se snaží přinášet alternativní pohledy na 
současnou
prezidenta chápe především jako mravní úlohu.

MUDr. Přemysl Sobotka 

Studoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy, po studiích nastoupil na chirurgické oddělení 
liberecké nemocnice,
rentgenologii. V
v Občanském fóru, po jeho rozpadu se stal členem ODS. 
Je členem Výkonné rady a grémia ODS. Dále působí ve 
Správních radách Technické univerzity v
Zemědělské univerzity

Ing. Jana Bobošíková (*29. srpna 1964) 

Studovala na Vysoké škole ekonomické, pracovala jako 
redaktora a moderátorka v České televizi, 

Hospodářských novinách, Českém rozhlasu a v
Frekvence 1, na Nově moderovala 
Sedmička. Vyučuje mediální komunikaci na Vysoké škole 
mezinárodních a veřejných vztahů. Krátce působila jako 
poradkyně tehdy předsedy Poslanecké sněmovny 
Václava Klause, svou politickou kariéru začala v
NEZÁVISLÍ, za které byla v roce 2004 zvolena do 
Evropského parlamentu. V Evropském parlamentu byla 
členkou Výboru pro regionální rozvoj a Meziparlamentní 
delegace Evropského parlamentu a Ukrajinské 
republiky. 

Táňa Fischerová (*6. června 1947) 

Režim se ji snažil vytěsnit z uměleckého života, i přesto 
hostovala v mnoha dalších divadlech a hrála ve více než 
dvaceti filmech. Vedle umělecké činnosti působí 

mnoha nadacích a občanských sdruženích. Je členkou 
Amnesty International a Nadace Vize 97, také je čestnou 
předsedkyní občanského sdružení Remedium. V
2002 - 2006 byla nezávislou poslankyní za US
zasedala v Petičním výboru a Výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu. Stojí v
hnutí, které se snaží přinášet alternativní pohledy na 
současnou společnost, ekonomiku a politiku. Úřad 
prezidenta chápe především jako mravní úlohu.

MUDr. Přemysl Sobotka (*18. května 1944)

Studoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy, po studiích nastoupil na chirurgické oddělení 
liberecké nemocnice, později přestoupil na 
rentgenologii. V roce 1991 se stal primářem. Byl aktivní 

Občanském fóru, po jeho rozpadu se stal členem ODS. 
Je členem Výkonné rady a grémia ODS. Dále působí ve 
Správních radách Technické univerzity v
Zemědělské univerzity v Praze a Karlovy univerzity. Od 

 

Studovala na Vysoké škole ekonomické, pracovala jako 
České televizi, 

Hospodářských novinách, Českém rozhlasu a v rádiu 
derovala diskusní pořad 

mediální komunikaci na Vysoké škole 
Krátce působila jako 

poradkyně tehdy předsedy Poslanecké sněmovny 
Václava Klause, svou politickou kariéru začala v hnutí 

roce 2004 zvolena do 
Evropském parlamentu byla 

členkou Výboru pro regionální rozvoj a Meziparlamentní 
delegace Evropského parlamentu a Ukrajinské 

ěleckého života, i přesto 
mnoha dalších divadlech a hrála ve více než 

dvaceti filmech. Vedle umělecké činnosti působí 
mnoha nadacích a občanských sdruženích. Je členkou 

Amnesty International a Nadace Vize 97, také je čestnou 
ského sdružení Remedium. V roce 

2006 byla nezávislou poslankyní za US-DEU, 
Petičním výboru a Výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu. Stojí v čele Klíčového 
hnutí, které se snaží přinášet alternativní pohledy na 

společnost, ekonomiku a politiku. Úřad 
prezidenta chápe především jako mravní úlohu. 

(*18. května 1944) 

Studoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy, po studiích nastoupil na chirurgické oddělení 

později přestoupil na 
roce 1991 se stal primářem. Byl aktivní 

Občanském fóru, po jeho rozpadu se stal členem ODS. 
Je členem Výkonné rady a grémia ODS. Dále působí ve 
Správních radách Technické univerzity v Liberci, 

Praze a Karlovy univerzity. Od 



roku 1996 je senátorem, za liberecký volební obvod. V
vykonával funkci předsedy Senátu, v

 

Ing. Miloš Zeman, CSc.

Nejprve nebyl přijat na 
později vystudoval Vysokou školu ekonomickou v
Stal se členem KSČ, ze strany byl ovšem v
vyloučen pro nesouhlas se sovětskou okupací.
převratu
téma byl ně
1990 byl zvolen poslan
vykonával funkci předsedy rozpočtového výboru.
po svém vstupu do ČSSD se stal předsedou její pražské 
str
strany,

1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny a stal se
2002 vykonával funkci předsedy vlády České republiky, poté již nekandidoval.
V roce 2003 se Miloš Zeman ucházel o pozici prezidenta
poražen Václavem Klausem

 

Prof. JUDr. Vladimír Franz 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a 
soukromě studoval malbu, skladbu, dějiny umění a 
dějiny hudby. Nikdy se právnické profesi nevěnoval a 
prosadit se jako umělec bylo pro něj bez formálního 
vzdělání a členství v
Nejprve proto pracoval v
Spoluzaložil divadlo Kytka, kde působil jako scénograf, 
výtvarník a skladatel. V
Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde vede 
Kabinet scénické hudby. Čtyři roky byl Vladimír Franz 
v čele akademického senátu AMU, jako pedagog působil 

rovněž na Fakultě výtvarných umění. Je autorem dvou oper. Rozsáhlé dílo 
vytvořil rovněž jako malíř. Šestkrát získal Cenu Alfreda Radoka, je také 
držitelem Ceny Divadelních novin a Ceny OSA.

roku 1996 je senátorem, za liberecký volební obvod. V letech 2004 až 2010 
vykonával funkci předsedy Senátu, v současnosti je prvním místopředsedou.

Ing. Miloš Zeman, CSc. (*28. září 1944) 

Nejprve nebyl přijat na univerzitu z politických důvodů
později vystudoval Vysokou školu ekonomickou v
Stal se členem KSČ, ze strany byl ovšem v
vyloučen pro nesouhlas se sovětskou okupací.
převratu se věnoval prognostice, za své články na toto 
téma byl několikrát propuštěn ze zaměstnání. V
1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění,
vykonával funkci předsedy rozpočtového výboru.
po svém vstupu do ČSSD se stal předsedou její pražské 
stranické organizace, v roce 1993 předsedou celé 
strany, na této pozici setrval až do roku 2001. V
lanecké sněmovny a stal se předsedou. V

2002 vykonával funkci předsedy vlády České republiky, poté již nekandidoval.
roce 2003 se Miloš Zeman ucházel o pozici prezidenta. Ve volbách byl však 

poražen Václavem Klausem. 

Prof. JUDr. Vladimír Franz (*25. května 1959)

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a 
soukromě studoval malbu, skladbu, dějiny umění a 
dějiny hudby. Nikdy se právnické profesi nevěnoval a 
prosadit se jako umělec bylo pro něj bez formálního 
vzdělání a členství v patřičných organizacích složité. 
Nejprve proto pracoval v učňovském školství. 
Spoluzaložil divadlo Kytka, kde působil jako scénograf, 
výtvarník a skladatel. V současné době vyučuje n
Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde vede 
Kabinet scénické hudby. Čtyři roky byl Vladimír Franz 

čele akademického senátu AMU, jako pedagog působil 
rovněž na Fakultě výtvarných umění. Je autorem dvou oper. Rozsáhlé dílo 

alíř. Šestkrát získal Cenu Alfreda Radoka, je také 
držitelem Ceny Divadelních novin a Ceny OSA. 

letech 2004 až 2010 
současnosti je prvním místopředsedou. 

 

politických důvodů, 
později vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. 
Stal se členem KSČ, ze strany byl ovšem v roce 1970 
vyloučen pro nesouhlas se sovětskou okupací. Až do 

věnoval prognostice, za své články na toto 
kolikrát propuštěn ze zaměstnání. V roce 

cem Federálního shromáždění, 
vykonával funkci předsedy rozpočtového výboru. Krátce 
po svém vstupu do ČSSD se stal předsedou její pražské 

roce 1993 předsedou celé 
na této pozici setrval až do roku 2001. V roce 

předsedou. V letech 1998 až 
2002 vykonával funkci předsedy vlády České republiky, poté již nekandidoval. 

. Ve volbách byl však 

(*25. května 1959) 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a 
soukromě studoval malbu, skladbu, dějiny umění a 
dějiny hudby. Nikdy se právnické profesi nevěnoval a 
prosadit se jako umělec bylo pro něj bez formálního 

patřičných organizacích složité. 
učňovském školství. 

Spoluzaložil divadlo Kytka, kde působil jako scénograf, 
současné době vyučuje na 

Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde vede 
Kabinet scénické hudby. Čtyři roky byl Vladimír Franz 

čele akademického senátu AMU, jako pedagog působil 
rovněž na Fakultě výtvarných umění. Je autorem dvou oper. Rozsáhlé dílo 

alíř. Šestkrát získal Cenu Alfreda Radoka, je také 



Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Vystudoval Právnickou fakultu
pracoval jako advokát, do roku 2011 působil v
z předních českých advokátních kanceláří.
věnoval
Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské 
fórum jako zástupce studentů. Řadu let byl 
Dienstbier ml. aktivní v
demokratech, od roku 1997 je členem ČSSD.
2011 byl zvolen místopředsedou ČSSD a senátorem, a to 
ve stejném volebním obvodu, kde před ním působil jeho 
zesnulý otec.

 
 

Karel Schwarzenberg

Studoval práva a lesnictví, kvůli předčasné smrti svého 
adoptivního otce ovšem studia přerušil a začal 
hospodařit na rodinných statcích v
Bavorsku.
helsinského výboru pro lidská práva, za své působení 
v této organizaci byl Radou Evropy vyznamenán Cenou 
lidských práv. 
v roce 1990 se stal kancléřem prezidenta republiky.
vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, Velkým stříbrným 
vyznamenáním za zásluhy Rakouské republiky a 
Velkokřížem řádu za zásluhy SRN.

Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro zahraničí věci, obranu a 
bezpečnost. V roce 2007 byl 
2009 s Miroslavem Kalouskem založil politickou stranu TOP 09, jejíž je 
předsedou. V roce 2010 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR a 
funkce ministra zahraničních věcí. Je také prvním místopředsedou v

 

 

Mgr. Jiří Dienstbier ml. (*27. května 1969)

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
pracoval jako advokát, do roku 2011 působil v

předních českých advokátních kanceláří.
věnoval politice, roku 1990 byl zvolen poslancem do 
Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské 
fórum jako zástupce studentů. Řadu let byl 
Dienstbier ml. aktivní v Mladých sociálních 
demokratech, od roku 1997 je členem ČSSD.
2011 byl zvolen místopředsedou ČSSD a senátorem, a to 
ve stejném volebním obvodu, kde před ním působil jeho 
zesnulý otec. 

Karel Schwarzenberg *(10. prosince 1937)

Studoval práva a lesnictví, kvůli předčasné smrti svého 
adoptivního otce ovšem studia přerušil a začal 
hospodařit na rodinných statcích v
Bavorsku. V roce 1984 se stal předsedou Mezinárodního 
helsinského výboru pro lidská práva, za své působení 

této organizaci byl Radou Evropy vyznamenán Cenou 
lidských práv. Krátce po převratu se vrátil do vlasti a 

roce 1990 se stal kancléřem prezidenta republiky.
vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, Velkým stříbrným 
vyznamenáním za zásluhy Rakouské republiky a 
Velkokřížem řádu za zásluhy SRN. V Senátu působil ve 

Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro zahraničí věci, obranu a 
roce 2007 byl jmenován ministrem zahraničních věcí, 

Miroslavem Kalouskem založil politickou stranu TOP 09, jejíž je 
roce 2010 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR a 

funkce ministra zahraničních věcí. Je také prvním místopředsedou v

(*27. května 1969) 

Univerzity Karlovy, 
pracoval jako advokát, do roku 2011 působil v jedné 

předních českých advokátních kanceláří. Už za studií se 
politice, roku 1990 byl zvolen poslancem do 

Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské 
fórum jako zástupce studentů. Řadu let byl Jiří 

Mladých sociálních 
demokratech, od roku 1997 je členem ČSSD. V roce 
2011 byl zvolen místopředsedou ČSSD a senátorem, a to 
ve stejném volebním obvodu, kde před ním působil jeho 

e 1937) 

Studoval práva a lesnictví, kvůli předčasné smrti svého 
adoptivního otce ovšem studia přerušil a začal 
hospodařit na rodinných statcích v Rakousku a 

roce 1984 se stal předsedou Mezinárodního 
helsinského výboru pro lidská práva, za své působení 

této organizaci byl Radou Evropy vyznamenán Cenou 
Krátce po převratu se vrátil do vlasti a 

roce 1990 se stal kancléřem prezidenta republiky. Byl 
vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, Velkým stříbrným 
vyznamenáním za zásluhy Rakouské republiky a 

Senátu působil ve 
Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro zahraničí věci, obranu a 

ván ministrem zahraničních věcí, v roce 
Miroslavem Kalouskem založil politickou stranu TOP 09, jejíž je 

roce 2010 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR a znovu se ujal 
funkce ministra zahraničních věcí. Je také prvním místopředsedou vlády. 



Životy známých osobností 

Marta Kubišová oslavila své sedmdesátiny

*1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích
 

Životní příběh Marty Kubišové je dodnes jen málo uvěřitelným
úspěšná zpěvačka, kterou dokázala zlikvidovat politická moc
dlouhých letech nečinnosti do pozice morální ikony národa. 
Marta Kubišová se narodila v Českých
sny o studiu medicíny se ale rozplynuly
amatérskou kapelou konkurz do divadla Stop! v
se skladatelem Bohuslavem Ondráčkem, který 
roce 1963 přešli společně
vzbudila pozornost divadelních ředitel
angažmá v divadle Rokoko. 

 
Z úspěšných rozhlasových nahrávek vynikl převzatý hit 
Marta vynikala svou odlišností 
nedomykavosti hlasivek, který
konkurenci. Její hvězda začala stoupat.
  
Do Rokoka krátce po Kubišové nastoupila Helena Vondráčková, spolu nazpívaly 
několik úspěšných duetů
stříbrnou Bratislavskou lyru. D
Neckář.  

Životy známých osobností  

oslavila své sedmdesátiny 

Českých Budějovicích 

Marty Kubišové je dodnes jen málo uvěřitelným
, kterou dokázala zlikvidovat politická moc

dlouhých letech nečinnosti do pozice morální ikony národa.  
Marta Kubišová se narodila v Českých Budějovicích do rodiny lékaře. 

se ale rozplynuly. Po zkušenostech se zpívání
konkurz do divadla Stop! v Pardubicích, kde se také setkala 

skladatelem Bohuslavem Ondráčkem, který výrazně ovlivnil její kariéru. 
společně do divadla Alfa v Plzni. Jejich vzrůstající p

pozornost divadelních ředitelů v Praze a v roce 1965 oba nastoupili do 
angažmá v divadle Rokoko.  

rozhlasových nahrávek vynikl převzatý hit „Loudá se půlměsíc
Marta vynikala svou odlišností – hluboký alt spolu s nedostatkem tzv. 

, který způsobil snadnou rozpoznatelnost v dobové 
ejí hvězda začala stoupat. 

Do Rokoka krátce po Kubišové nastoupila Helena Vondráčková, spolu nazpívaly 
několik úspěšných duetů. Za píseň „Oh, Baby, Baby“ získaly v roce 19
stříbrnou Bratislavskou lyru. Dvojici populárních zpěvaček rozšířil Václav 

Marty Kubišové je dodnes jen málo uvěřitelným. Mimořádně 
, kterou dokázala zlikvidovat politická moc, vyrostla po 

Budějovicích do rodiny lékaře. Její vlastní 
zpíváním vyhrála s 

, kde se také setkala 
výrazně ovlivnil její kariéru.  V 

do divadla Alfa v Plzni. Jejich vzrůstající popularita 
ů v Praze a v roce 1965 oba nastoupili do 

Loudá se půlměsíc“. 
hluboký alt spolu s nedostatkem tzv. 

atelnost v dobové 

Do Rokoka krátce po Kubišové nastoupila Helena Vondráčková, spolu nazpívaly 
získaly v roce 1966 

vojici populárních zpěvaček rozšířil Václav 



V roce 1968 se Marta Kubišová provdala za režiséra Jana Němce
Éra Golden Kids je dnes v
patřila k tomu nejlepšímu, co česká populární hudba produkovala. Dvě 
mimořádně úspěšná koncertní turné, dvě LP 
desky, nadčasové hity, natáčení pro 
zahraniční televize, účast na mezinárodních 
festivalech. Současně 
pokračovala i v sólové dráze, jejímž 
vyvrcholením byla LP deska Songy a balady 
(1969), obsahující také slavnou píseň 
Modlitba pro Martu. Marta Kubišová se 
texty písní, manželským svazkem s 
mezinárodně uznávaným, ale doma 
kritizovaným režisérem, i svými veřejně 
proklamovanými postoji k dění po okupaci v 
roce 1968 znelíbila politickému vedení a 
zhruba od poloviny roku 1969 byly patrné 
náznaky omezování její umělecké činnosti, 
které nakonec počátkem roku 1970 
vyvrcholily úplným zákazem činnosti. Pokus 
o její likvidaci prostřednictvím 

K narůstající popularitě Marty Kubišové 
přispěly dodnes hrané skladby 
Svobody jako „Depeše, Tajuplnej hráč 
nebo Nechte zvony znít“ i písně 
převzaté ze zahraničí „
ochotou“ či „Denně ček
také Kubišová začala objevovat 
v televizi v pořadech „VYSÍLÁ STUDIO 
A“ nebo v seriálu „PÍSEŇ PRO RUDOLFA 
III.“ Před filmovou kamerou debu
v povídce MUČEDNÍCI LÁSKY v
1966.  
V letech 1966 a 1968 
Kubišová Zlatého slavík
zpěvačku.  
Popularita trojice Kubišová
Vondráčková vedla nakonec k odchodu 
všech tří z Rokoka a založení vlastní 
skupiny Golden Kids (1968). 

V roce 1968 se Marta Kubišová provdala za režiséra Jana Němce
Éra Golden Kids je dnes v historii jen krátkou epizodou, ale v letech 1968
patřila k tomu nejlepšímu, co česká populární hudba produkovala. Dvě 
mimořádně úspěšná koncertní turné, dvě LP 
desky, nadčasové hity, natáčení pro 
zahraniční televize, účast na mezinárodních 

 Marta Kubišová 
pokračovala i v sólové dráze, jejímž 
vyvrcholením byla LP deska Songy a balady 
(1969), obsahující také slavnou píseň 
Modlitba pro Martu. Marta Kubišová se 
texty písní, manželským svazkem s 
mezinárodně uznávaným, ale doma 

aným režisérem, i svými veřejně 
proklamovanými postoji k dění po okupaci v 
roce 1968 znelíbila politickému vedení a 
zhruba od poloviny roku 1969 byly patrné 
náznaky omezování její umělecké činnosti, 
které nakonec počátkem roku 1970 

em činnosti. Pokus 
její likvidaci prostřednictvím podvržených 

K narůstající popularitě Marty Kubišové 
přispěly dodnes hrané skladby Karla 
Svobody jako „Depeše, Tajuplnej hráč 
nebo Nechte zvony znít“ i písně 
převzaté ze zahraničí „S nebývalou 

„Denně čekám“. Tehdy se 
vá začala objevovat 

pořadech „VYSÍLÁ STUDIO 
PÍSEŇ PRO RUDOLFA 

řed filmovou kamerou debutovala 
v povídce MUČEDNÍCI LÁSKY v roce 

V letech 1966 a 1968 získala Marta 
Kubišová Zlatého slavíka za nejlepší 

Popularita trojice Kubišová - Neckář -
Vondráčková vedla nakonec k odchodu 
všech tří z Rokoka a založení vlastní 
skupiny Golden Kids (1968).  

V roce 1968 se Marta Kubišová provdala za režiséra Jana Němce. 
v letech 1968-1970 

patřila k tomu nejlepšímu, co česká populární hudba produkovala. Dvě 



pornografických fotografií se ukázal jako neúčinný. N
politických důvodů a nebylo jí ani umožněno převzít dalšího Zlatého slavíka za 
rok 1969.  
Skupina Golden Kids se oficiálně rozpadla v únoru 1970, Helena Vondráčková a 
Václav Neckář pokračovali v sólových dráhách, Marta Kubišová se určitý čas 
marně snažila dosáhnout práva pomocí soudů. Do roku 1974 byla bez 
zaměstnání a žila na chalupě na Slapech. Mezitím v roce 1971
v osmém měsíci těhotenství a o rok později se rozvedla s Janem Němcem, který 
emigroval do Spojených států. V tíživé situaci Martě Kubišové pomáhali přátelé
jako např. Karel Gott, ale také bratr Jan,
jejím druhým manželem stal režisér Jan Moravec, s nímž měla dceru Kateřinu 
(*1979).  
V roce 1977 podepsala Marta Kubišová Chartu 77, později byla i její mluvčí, což 
jí přineslo další pronásledování a nátlak ze strany StB. 
získat stálé zaměstnání. V
zásobování v podniku Výstavba sídlišť. 

Medaili za zásluhy. V rámci udělování cen Akademie populární hudby byla v 
roce 1998 uvedena do Síně slávy
v neděli“ získala v roce 2002 další prestižní ocenění 

Zdroje:   Marta Kubišová [online]. Dostupné z 

[cit. 2012-12-10]. 

grafií se ukázal jako neúčinný. Nakonec byla umlčena tiše z 
ebylo jí ani umožněno převzít dalšího Zlatého slavíka za 

oficiálně rozpadla v únoru 1970, Helena Vondráčková a 
Václav Neckář pokračovali v sólových dráhách, Marta Kubišová se určitý čas 
marně snažila dosáhnout práva pomocí soudů. Do roku 1974 byla bez 
zaměstnání a žila na chalupě na Slapech. Mezitím v roce 1971 prodělala potrat 
v osmém měsíci těhotenství a o rok později se rozvedla s Janem Němcem, který 
emigroval do Spojených států. V tíživé situaci Martě Kubišové pomáhali přátelé

, ale také bratr Jan, který žil v emigraci. V roce 1974 se 
jím druhým manželem stal režisér Jan Moravec, s nímž měla dceru Kateřinu 

V roce 1977 podepsala Marta Kubišová Chartu 77, později byla i její mluvčí, což 
jí přineslo další pronásledování a nátlak ze strany StB. I přesto se jí podařilo 

. V letech 1981-1989 pracovala jako referentka 
zásobování v podniku Výstavba sídlišť.  

Listopadová revoluce v roce 
1989 vynesla Martu Kubišovou 
na výsluní pozornosti národa. 
Stala se jedním ze symbolů tzv. 
Sametové revoluce. Její 
Modlitbu pro Martu 
poslouchalo na Letens
třičtvrtě miliónu lidí
 
K aktivitám Marty Kubišové je 
nutno připomenout také 
adventní koncerty a dlouholeté 
moderování televizního pořadu 
Chcete mě?, jemuž 
od roku 1992. 
 V roce 1995 obdržela Marta 
Kubišová státní vyznamenání 

Medaili za zásluhy. V rámci udělování cen Akademie populární hudby byla v 
roce 1998 uvedena do Síně slávy a za účinkování v muzikálu 

e 2002 další prestižní ocenění – Cenu Thálie. 

Dostupné z http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/20075-marta

akonec byla umlčena tiše z 
ebylo jí ani umožněno převzít dalšího Zlatého slavíka za 

oficiálně rozpadla v únoru 1970, Helena Vondráčková a 
Václav Neckář pokračovali v sólových dráhách, Marta Kubišová se určitý čas 
marně snažila dosáhnout práva pomocí soudů. Do roku 1974 byla bez 

prodělala potrat 
v osmém měsíci těhotenství a o rok později se rozvedla s Janem Němcem, který 
emigroval do Spojených států. V tíživé situaci Martě Kubišové pomáhali přátelé 

. V roce 1974 se 
jím druhým manželem stal režisér Jan Moravec, s nímž měla dceru Kateřinu 

V roce 1977 podepsala Marta Kubišová Chartu 77, později byla i její mluvčí, což 
I přesto se jí podařilo 

1989 pracovala jako referentka 

Listopadová revoluce v roce 
1989 vynesla Martu Kubišovou 
na výsluní pozornosti národa. 

jedním ze symbolů tzv. 
Sametové revoluce. Její 
Modlitbu pro Martu 
poslouchalo na Letenské pláni 

čtvrtě miliónu lidí.   

K aktivitám Marty Kubišové je 
nutno připomenout také 
adventní koncerty a dlouholeté 
moderování televizního pořadu 
Chcete mě?, jemuž se věnuje již 

V roce 1995 obdržela Marta 
Kubišová státní vyznamenání – 

Medaili za zásluhy. V rámci udělování cen Akademie populární hudby byla v 
činkování v muzikálu „Líp se loučí 

Cenu Thálie.  
J.Dufková 

 

marta-kubisova.html       



Pranostiky 

Leden 

  Když není konec ledna studený, únor to 
dvakrát nahradí. 
  Leden jasný, roček krásný.
  Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
  Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
  Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
  Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné
  Holomrazy - úrody vrazi.
 
 

 

Březen 

  Březen - za kamna vlezem.
  V březnu vítr, v dubnu déšť 
jest. 
  Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce 
ohřát. 
  Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.
  Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
  Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
 

Když není konec ledna studený, únor to 

Leden jasný, roček krásný. 
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

ozve, hojnost vína je v očekávání. 
li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné 

úrody vrazi. 

Únor 

  Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký 
srpen. 
  Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima 
potom bývá. 
  Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
  Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy 
jaro. 
  Na Hromnice zima s létem potkala se.
  Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
  Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.

za kamna vlezem. 
v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok 

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce 

následuje požehnání boží. 
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku. 
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 

Pranostiky [online]. Dostupné z  < http://pranostiky.wz.cz/php/index.php

li v únoru zima a sucho, bývá prý horký 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima 

i únor rohem, šlehne ocasem. 
li o Hromnicích studeno, přijde brzy 

Na Hromnice zima s létem potkala se. 
Svatá Veronika seká ledy z rybníka. 
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje. 

http://pranostiky.wz.cz/php/index.php> [cit. 2013-01-07]. 



Informace na závěr

Projekt Modernizace a přístavba Domova

Plánovaný počátek stavebních prací 

v rámci realizace projektu Modernizace a 

přístavba Domova pro seniory v

přesouvá na květen/červen 2014. 

Předpokládané ukončení -

probíhat v září 2015.  

Po dobu stavebních prací (cca 18 měsíců) bu

do náhradních prostor Domu s

listopadu 373/36 (budova „DPS“) tak, aby byla zachována dosavadní kvalita 

poskytované péče, důstojné podmínky života klientů a v

bezpečnostní a hygienické předpisy. 

Informace na závěr   

Projekt Modernizace a přístavba Domova 

Plánovaný počátek stavebních prací 

rámci realizace projektu Modernizace a 

přístavba Domova pro seniory v Bílovci se 

přesouvá na květen/červen 2014. 

- kolaudace bude 

Po dobu stavebních prací (cca 18 měsíců) budou klienti Domova přestěhovaní 

do náhradních prostor Domu s pečovatelskou službou v Bílovci na ulici 17. 

listopadu 373/36 (budova „DPS“) tak, aby byla zachována dosavadní kvalita 

poskytované péče, důstojné podmínky života klientů a v neposlední řadě 

čnostní a hygienické předpisy.  

Pro klienty bude připraveno 15 

zpravidla bezbariérových bytů o 

velikosti 27m2, které jsou vybavené 

kuchyňskou linkou a koupelnou s

Klientům bude nabídnuto ubytování 

po dvou osobách v každém bytě. 

Péče o klienty v nálež

zůstane zachována. Spolu s

do DPS přestěhuje také personál 

Domova.  

Věříme, že i přes nutné, pro někoho 

možná nepříjemné stěhování se 

budeme moci po skončení stavebních 

prací společně těšit ze života v

zrekonstruované a přistave

Domově nabízejícím péči ve vysoké 

kvalitě.  

dou klienti Domova přestěhovaní 

Bílovci na ulici 17. 

listopadu 373/36 (budova „DPS“) tak, aby byla zachována dosavadní kvalita 

neposlední řadě 

lienty bude připraveno 15 

zpravidla bezbariérových bytů o 

, které jsou vybavené 

kuchyňskou linkou a koupelnou s WC. 

Klientům bude nabídnuto ubytování 

každém bytě.  

náležité kvalitě 

zůstane zachována. Spolu s klienty se 

do DPS přestěhuje také personál 

Věříme, že i přes nutné, pro někoho 

možná nepříjemné stěhování se 

budeme moci po skončení stavebních 

prací společně těšit ze života v nově 

zrekonstruované a přistaveném 

Domově nabízejícím péči ve vysoké 



Vzpomínáme 

 

Leden 

Libuše Němečková 

 † 27. 1. 2011 

Milada Martinásková 

 † 31. 1. 2011 

 

Únor 

Helga Švejcarová 

 † 11. 2. 2011 

Olga Střižíková  

 † 16. 2. 2010 

 

Březen 

Kazdová Libuše  

 † 6. 3. 2011 

   

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak 
prožiji čas, který mi byl určen.“

 

 

života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak 
prožiji čas, který mi byl určen.“ 

Mahátma Gándhí 

 

života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak 
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