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Úvodní slovo redakce 

Milí čtenáři,  

do rukou se Vám dostává první číslo časopisu Střípky z Domova v roce 2015. Od 

vydání minulých Střípků se toho opět hodně událo. Je nám velkou ctí oznámit, že 

tento časopis obstál ve velké konkurenci a vybojoval třetí místo 

v  celorepublikové soutěži Zlaté listy 2013. Za tento úspěch vděčíme pracovnímu 

týmu, který spolupracuje na jeho tvorbě, klientům, bez kterých by to samozřejmě 

vůbec nešlo, a zejména paní Krčmářové, věrné přispěvatelce, která (nejen) svými 

články vlévá do druhých lidí pozitivní energii.  

Do tohoto čísla jsme sepsali naše zážitky týkající se z velké části období vánočních 

svátků. Více společných odpolední jsme strávili pečením perníkového vánočního 

stromečku, který byl určen jako dárek rodinám klientů. Zaznamenáno je 

předvánoční posezení klientů s jejich rodinami i další akce, kde se nás sešlo 

hodně. Již podruhé se dočtete, kdo mezi nás přišel nový, a představíme také 

pozoruhodný životní příběh jedné z klientek. Tradiční kapitolou je „Trénování 

paměti“ a nově „Vybíráme z našeho zpěvníku“, ve které můžete najít texty našich 

oblíbených lidových písniček. „Životy známých osobností" jsou tentokrát 

zaměřeny na vynálezce kontaktních čoček pana Wichterle.  

Do nového roku Vám přejeme hlavně pevné zdraví a tímto zveme k přečtení 

článku Novoroční zamyšlení.  

Vaše redakce 

https://www.email.cz/download/i/tNNLdEfq0ClE--y9tvcBmaIVo7bb0t9E8zyC8lGGAzyR_CeOEaeL09Ek2-5dMGf62DzzBkY/verze 1.jpg
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Novoroční zamyšlení  

Rok 2014 se stal definitivně minulostí. 

Pomalu utichá nadšení ze vstupu do 

roku nového a většina z nás začíná 

přemýšlet nad tím, jaký vlastně 

bude a co nás čeká. Přelom starého 

a nového roku znamená pro 

většinu lidí bilancování, hodnocení 

roku uplynulého a přání a předsevzetí 

do roku příštího. 

Doby, kdy jsme si dávali předsevzetí, jsou už 

dávno pryč. Dobré úmysly vydržely většinou týden až dva a pak se stejně všechno 

vrátilo do starých kolejí. 

Teď už vždy jen zhodnotíme minulý rok, snažím se uvědomit si, jaké chyby jsme 

udělali a přemýšlíme, jestli jsme se jim mohli 

vyhnout. 

A místo předsevzetí máme do nového 

roku přání. Přáli bychom si pevné 

zdraví sobě i všem našim blízkým. 

Přáli bychom si mít zase tolik energie 

jako dřív. Přáli bychom si, aby se svět 

tak rychle neměnil a my mu rozuměli 

jako v mladších letech. Přáli bychom si 

slunečné jaro a příjemně teplé léto. Ale 

tohle jsou věci, které nemůžeme ovlivnit. 

Zůstává jen u těch přání. 

Ale máme i přání, která ovlivnit můžeme a na kterých lze pracovat. Jsou to takové 

obyčejné věci, jako začít den úsměvem a nekabonit se na svět, být tolerantní, 

milý na své okolí, snažit se udržovat v rámci možností svou kondici, více 

optimismu do příštích dnů. Jsou to věci, díky kterým je život hezčí. 
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Starý rok je nenávratně pryč a my máme před 

sebou rok nový. K jeho zdolání Vám přejeme 

hodně síly, pevné zdraví a hlavně 

společnost dobrých lidí - moudrých a 

laskavých. Takových, kteří se dovedou 

vcítit do starostí druhých, mohou 

pomoci nebo alespoň neubližují. Lidí, 

kteří mají smysl pro humor a se 

kterými je veselo i ve špatných časech. 

Prostě lidí, se kterými je radost žít. 

Přejeme vám do nového roku nějakého 

hodného strážného anděla, který pohlídá to, co 

nemůžete ovlivnit a ať se vám splní všechna ta drobná přání a přáníčka, které má 

každý z nás.   

S. Petruláková 
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Naši jubilanti – přejeme vše nejlepší! 

Leden 

      Oldřich Vidlák   12. 01. 1941   74 let 
      Květoslav Loupanec 23. 01. 1928     87 let 

 

 

 

Únor  

Vladimír Pešek    17. 02. 1931    84 let 

 

 

Březen 

Vlasta Pešková    05. 03. 1935    80 let 

Zuzana Karasová 15. 03. 1934  81 let 

Josef Macíček 18. 03. 1931  84 let 
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Přivítali jsme mezi námi… 

V měsíci říjnu 2014 rozšířili naše řady dva noví obyvatelé.  

 

Dne 3. října posílil mužskou část obyvatel pan 

Josef Jaroš. Pan Jaroš nám prozradil, že 

byl 40 let zaměstnán ve Vagónce 

Studénka, má dva syny. Jeho velkou 

zálibou je poslech rockových 

písní, zejména písní Elvise 

Presleyho, který je znám také 

jako „Král Rock 'n' Rollu“. Pan 

Jaroš bydlel v rodinném domě 

v Bílovci, ve volném čase rád 

pracoval na zahradě a jeho 

dlouholetou zálibou jsou znamení 

zvěrokruhu.  

 

 

Dne 6. října 2014 jsme mezi námi 

přivítali paní Zdenku Starečkovou, 

paní Starečková k nám přišla ze 

Zbyslavic, kde bydlela u svého 

syna a snachy. K jejím zálibám 

patřilo vyšívání, ráda pekla a také 

luštila křížovky. Paní Starečková je 

díky svým synům sedminásobnou 

babičkou a již desetinásobnou 

prababičkou. 
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V měsíci listopadu 2014 jsme přivítali další 3 nové klienty. 

 

Pan Květoslav Loupanec mezi nás přišel dne                                                                                               

6. listopadu 2014. Pochází z Jablůnky u 

Vsetína a před přijetím do Domova bydlel 

v Bílovci u dcery. Kromě ní má ještě 

syna. Pracoval jako stavař a tesař a 

postavil si vlastní dům. Dříve ho bavila 

práce na zahradě a čtení.   

 

 

 

 

 

 

 

Pana Evžena Smejkala jsme uvítali o 

několik dní později - 19. listopadu 

2014. Pan Smejkal pracoval jako 

traťový dělník. Rád poslouchá hudbu, 

především Karla Valdaufa. Má dvě děti, 

dceru a syna. 

 

 

 

 

Od 1. prosince je tady usměvavá 

paní Jarmila Jarošová. Mezi její 

dřívější záliby patřila práce na 

zahradě, četba detektivek a 

pletení. Pracovala jako dělnice. 

Stejně jako nově příchozí pánové 

má i ona dceru a syna. 
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Uspěli jsme v soutěži Zlaté listy 2013  

Domov pro seniory v Bílovci se zúčastnil 

se svým zpravodajem Střípky z Domova, 

který právě držíte v ruce, celorepublikové 

soutěže o NEJ… časopis domova pro 

seniory Zlaté listy 2013. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 30 domovů pro seniory 

se svými časopisy. Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích. Domov pro seniory v Bílovci 

soutěžil v kategorii do šesti výtisků za rok 

společně s dalšími 18 časopisy. Do 

finálového kola postoupilo šest časopisů, 

jejichž vítěze vybírala odborná porota.  

 

Dne 8. října 2014 jsme byli pozváni na 

slavnostní vyhlášení výsledků a předání 

cen v Rytířském sále Domova pro 

seniory Heřmanův Městec. A uspěli 

jsme. Náš zpravodaj Střípky z Domova 

byl oceněn jako třetí NEJ… časopis 

domova pro seniory v roce 2013.  

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na 

vzniku našeho zpravodaje Střípky 

z Domova podílí, všem těm, kteří 

přispívají svými náměty a články, všem 

těm, kteří nás v naší práci podporují. 

Věřím, že tento úspěch bude motivací 

do dalších neméně úspěšných tvůrčích 

let.  

V. Szotkowská, vedoucí Domova  
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Jak šel čas s naším zpravodajem…. 

Byla to zajímavá situace, která se mi stala v květnu 2011, kdy jsem měla před 

sebou významnou událost. Svatba mého nejmladšího vnuka, která se měla konat 

přesně za 60 let od mé svatby, v Těškovicích. Před samotnou svatbou jsem 

navštívila kadeřnici, aby se i ona podílela úpravou mých vlasů na zlepšení mého 

zevnějšku. Při pilné práci jí zůstalo dost času, aby mě trochu vyzpovídala. Věděla, 

že jsem už před nějakým časem změnila ze zdravotních důvodů bydliště a nyní 

pobývám v Domově pro seniory v Bílovci. Snesly se na mně otázky jako například: 

„Jak se vám v Domově daří? Jak jste spokojena a co tam pořád děláte ve svém 

volném čase?“   

Po pravdě jsem ji informovala nejen o našem denním režimu, 

ale i o volnočasových aktivitách, které jsou plánovány a realizovány v souladu se 

zájmy klientů. Moje kadeřnice pozorně poslouchala mé vyprávění. Když jsem 

skončila, reagovala slovy, která si dodnes pamatuju: „A to si přitom všichni myslí, 

že se tam chodí jen umírat!“  

Brzy jsem o této situaci 

informovala paní vedoucí a 

zároveň jsem přednesla 

návrh, že se pokusím do 

„Bíloveckého zpravodaje“ 

napsat článek o našem 

Domově a o svých poznatcích 

klientky, která zde již půl roku 

bydlí. Již v měsíci červenci a 

srpnu 2011 byl otištěn první 

článek pod názvem: „Domov 

důchodců – poznatky ze 

života klientů.“ V dalším čísle 

zpravodaje vyšlo pokračování 

článku s informacemi o 

věkovém přehledu klientů. Následoval článek o zvláštní oslavě narozenin, kdy se 

nevědělo, jestli budeme slavit venku či uvnitř, bude-li pršet či nikoli a jak jsme si 

s tím všichni poradili. V říjnu následoval článek o hodnocení pětiletého období 

konání aktivizačních programů. 



9 
 

Příznivé hodnocení z řad občanů města, které nás již brzy po zveřejnění článků 

potěšilo, nám dalo impuls pro pokračování v započaté činnosti. Nejenom 

v pokračování organizování jednotlivých akcí s ohledem na věk a zdravotní stav, 

ale i k vytváření dalších příležitostí podporovat přátelskou a družnou atmosféru 

mezi našimi klienty.  

Velmi příjemným překvapením pro klienty, všechny rodinné příslušníky a přátele, 

bylo vydání prvního čísla samostatného časopisu „Střípky z domova“. Jeho cílem 

bylo ve formě čtvrtletníku přinášet zábavné čtení, informace i kvízy pro trénování 

paměti. Přivítat nové klienty a rozloučit se s bývalými, vzpomínat na časy dávno 

minulé. Autory článků se stali sami zaměstnanci a klienti Domova pro seniory. 

Tímto počinem pro nás odpadly drobné problémy s dodržováním termínů pro 

tiskárnu a redukcí obsahu jednotlivých příspěvků do „Bíloveckého zpravodaje“. 

Když bychom chtěli hodnotit výsledky a popularitu časopisu „Střípky z Domova“, 

stává se opravdu „našim“ časopisem. Není bezchybný, ale tím, že je zpřístupněn 

široké veřejnosti na internetových stránkách našeho zařízení, zavazuje 

k neustálému zlepšování kvality obsahu. 

A dosavadní největší úspěch? Účast v soutěži „Zlaté listy 2013“. Celorepubliková 

soutěž časopisů byla určena pro domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem. Byla otevřena pro všechny, kteří vydávají časopis v tištěné podobě pro 

své klienty, přátele, zaměstnance, rodiny a podobně.  

Do soutěže se přihlásilo 31 časopisů. Odborná porota posoudila všechny finálové 

časopisy a stanovila vítěze v kategoriích o nejlepší titulní stranu, grafické 

zpracování, nápaditost, originalitu… Časopis rovněž bodovala tzv. malá porota, 

která se skládala ze dvou dobrovolníků a třech zaměstnanců pořádajícího 

zařízení – Domova pro seniory Heřmanův Městec. Součet obou hodnocení 

stanovil vítěze. První místo patřilo Domovu pro seniory Drachninka Hlinsko, 

druhou příčku vybojovala Praha  - Chodov, třetí místo obsadil Domov pro seniory 

Bílovec. 

Na závěr mého příspěvku musím ještě jednou zdůraznit, že je to náš časopis a 

díky nám všem za každé slovo a nápad do časopisu vložený. Budeme si jej stále 

hýčkat, budeme ho vylepšovat pro jeho, nám tak milé, jméno – Střípky z Domova. 

K. Krčmářová 
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Co jsme prožili… 

Vzpomínka na letní zvláštní návštěvu v domově pro seniory 

My, klienti Domova, jsme vždycky rádi, když mezi nás přijdou milí hosté. Naše 

radost byla znásobena v úterý 24. června, když naše sestřička před obědem 

oznámila, že nás odpoledne navštíví vzácná návštěva – členové kynologického 

sdružení z Velkých Albrechtic se svými pejsky, aby nám předvedli, co všechno 

díky jejich učení dokážou. 

Polední přestávka byla zkrácena, abychom byli na ohlášené hosty dobře 

připraveni. Byly pro nás připraveny židle, abychom mohli pohodlně pozorovat 

ukázku výcviku.  

Odpoledne po druhé hodině jsme obsadili všechna místa na prostranství u 

zadního vchodu a vzápětí jsme mohli přivítat členy klubu se svými svěřenci. Jeden 

člen šel například se psem rasy foxteriér, druhý člen s velkým švýcarským 

pasteveckým psem, třetí člen s kníračem a tak dále. 
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Po představení psů a jejich majitelů došlo k ukázce jednotlivých disciplín, při 

kterých nás majitelé seznámili i s vlastnostmi pejsků, jejich schopností učení a 

povahou. Pěkné prostředí parku a jeho členitý terén byl pro pejsky jako stvořený. 

Po ukončení cvičení došlo i 

k bližšímu seznámení 

pejsků s klienty. To bylo 

velmi srdečné, nechybělo 

ani objetí psa a pohlazení, 

které pejskové odměnili 

svou přítulností. Velmi 

přátelské byly i rozhovory 

kynologů s klienty. 

Dozvěděli jsme se 

zajímavosti z oboru a 

překvapilo nás, že 80% 

z kynologů jsou ženy.  

I sluníčko se radovalo z tohoto krásného, upřímného setkání zvířat s lidmi. Po 

stejně srdečném rozloučení nás provázel příslib dalšího setkání ještě na podzim 

tohoto roku, což potvrdili svým štěkotem i naši zvířecí hosté. 

Květoslava Krčmářová 
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Návštěva Mikuláše, anděla a čerta 

V předvánočním období si návštěvu 

v našem domově nenechají ujít ani známé 

osobnosti jako jsou sv. Mikuláš 

v doprovodu svého pobočníka a nositele 

dárků anděla a také čerta, bez kterého by 

sestava nebyla úplná. Musí přeci být 

někdo, koho se bojí nezbedné děti. I jejich 

letošní návštěva, která byla již 4. prosince 

nás velmi potěšila. Srdečně jsme je přivítali, 

a protože se klienti našeho domova čerta 

už dávno nebojí, byl bez práce. Za milou 

návštěvu a obdarování jsme poděkovali a 

s radostí se budeme těšit na tu příští, ale to 

jim předem oznámíme, na které adrese se 

budeme nacházet … 

Květoslava Krčmářová 

Tradiční setkání u vánočního stromu 

Je pár dnů do nejkrásnějších svátků – 

Vánoc. Je nejvyšší čas vzpomenout si 

na své drahé alespoň malým 

přáníčkem. Vždyť Vánoce jsou svátky 

lásky, klidu a pokoje. Pojďme si v co 

největším počtu tyto svátky oslavit 

tam, kde budeme skutečně vítáni.  

Půjdeme? Po souhlasu mých tří přátel 

jsem se vydala s nimi na cestu, kterou 

nám ukazoval v dálce osvětlený 

čtverec velké budovy. Asi po půl 

hodině jsme přišli k velké zahradě, 

která byla naštěstí otevřena. Po 

asfaltovém chodníku jsme se dostali až 

k hlavnímu vchodu, který nám po 

zazvonění někdo otevřel. Uvnitř bylo 
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ticho a klid – zřejmě to byl polední klid, který však po druhé hodině skončí. Když 

jsme se v místnosti rozhlédli, byla ještě prázdná. Jen uprostřed byly postaveny 

v řadě jídelní stoly pokryté ubrusy. Kolem nich ve dvou řadách byly natěsnány 

židle. Zřejmě čekají víc hostů, pomyslela jsem si. Celý prostor mi připadal jako 

hodovní síň připravená pro vzácné hosty. Byla také zajímavě vyzdobena. Podél 

schodiště, na horní části u zábradlí na větvičkách stromků byly upevněny různé 

perníkové figurky, zvířátka, rybičky. I pohled na celé schodiště byl úžasný. I pár 

sněhuláčků se houpalo u stropu. Krásnou výzdobu měl i lustr uprostřed 

místnosti. 

Na věnci ze slámy bylo do kruhu na stejně dlouhých červených úzkých stužkách 

zavěšeno 10 krásných perníkových figurek rybiček, zvířátek a jiných drobných 

perníkových ozdůbek. Houpající se perníčky byly kouzelné.  

V rohu celé místnosti končící vstupem na schodiště trůnil vysoký, krásně 

vyzdobený vánoční strom. Tvůrci jeho výzdoby si zaslouží za pečlivost naše 

poděkování. Chvilky do příchodu hostů využily obsluhující sestřičky k pokrytí 

stolů pokrmy – mísy plné voňavých, smysly lákajících koláčků, mísy s ovocem, 

sklenice na nápoje. A už se začali scházet hosté, kteří byli seřazeni podle dispozic 

obsluhujících – v první řadě domácí klienti, za nimi ve druhé řadě pozvaní hosté. 

Brzy byla i ta největší místnost zaplněna do posledního místa. I druhé poschodí 
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bylo hosty využito.Když byli hosté usazeni, přihlásila se ke slovu naše paní 

vedoucí. Přivítala všechny přítomné, domácí i hosty. Popřála všem krásné prožití 

dnešního odpoledne a popřála všem pěkný a spokojený zážitek. Prvního bodu 

programu se ujali domácí – náš pěvecký soubor, který s chutí a pečlivostí jí vlastní 

zazpíval několik vánočních koled, ke kterým se rádi přidali jako naše posila i 

přítomní hosté. I náš krátký vánoční kvíz se setkal se zájmem, i když mohl být 

využit v pozdějším čase.  

Naproti tomu byl velmi pečlivě sledován další hádankový kvíz s názvem „Co je 

to?“. Vynutil si více pozornosti a zájmu přítomných. O pohoštění hostů se po 

celou dobu pečlivě staraly naše sestřičky, které se však v důsledku zcela zaplněné 

místnosti musely mezi hosty většinou prosoukávat. Jejich hlavní starostí bylo, 

aby nikde nic nechybělo, aby z bohaté tabule si mohli pochutnat všichni přítomní 

v dostatečné míře. Byla to zejména živá debata mezi klienty a hosty, která činila 

celé setkání srdečné a upřímné. Bylo nám mezi vámi dobře, shodli jsme se 

všichni, když jsme se chystali poděkovat za krásné chvíle strávené mezi vámi. A 

ta krásná výzdoba celé budovy. Připadali jsme si jako v pohádce O perníkové 

chaloupce.  

Bylo nám mezi vámi dobře, říkali si hosté, když se loučili při odchodu. Upřímné 

poděkování patří všem, kteří nám toto krásné předvánoční odpoledne připravili.  

Vaši hosté a klienti předvánočních oslav roku 2014 
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Byli jsme na koncertě 

Velmi pěkným odpoledním pořadem se 

stal náš vánoční koncert. V klienty 

zaplněném prostoru přízemí našeho 

Domova všechny upoutala svým výkladem 

o vánočních koledách a osobně 

zazpívanou ukázkou jedné z prvních koled 

naše sestřička. Dále následovaly ukázky 

vánočních písní cimbálové muziky 

Hradišťan a řada vánočních koled v podání 

Jožky Černého.  

Poslechli jsme si také část Rybovy Vánoční mše a vzpomněli na tragický konec 

života skladatele. Na závěr jsme si nemohli nechat ujít poslech části koncertu 

Vídeňské komorní hudby. Všichni jsme odcházeli velmi spokojeni a plni dojmů 

z nevšedního zážitku. 

K. Krčmářová  

Naše děti na nás nezapomněly  

V úterý 16. prosince, krátce po 

vánočním setkání s našimi 

rodinnými příslušníky jsme byli 

poctěni milou návštěvou. Byly to 

opět děti z MŠ na Svobodové ulici.  

Zazpívaly nám pěkné vánoční 

písničky a přednesly básničky. Měli 

jsme z jejich vystoupení velkou 

radost a ze srdce jim děkujeme za 

jejich milý dáreček.  Poděkování 

patří i paním učitelkám, které na 

každé vystoupení děti připravují. 

Vždy se na Vás těší Vaše babičky a dědečkové z Domova pro seniory v Bílovci. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.popron.cz/jakub-jan-ryba-ceska-mse-vanocni-cd/s-216633/&ei=pba4VPKxI8HTaN_rgfAK&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNHL2ECgN1mvJgA7nuqsdRDHXIQhkg&ust=1421477890953389
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Silvestr v Domově 2014-2015 

Poslední den v roce nebývá pro naše klienty dnem obyčejným. Po polední 

přestávce a odpočinku sestřičky oznamovaly, že v 16 hodin bude na závěr 

letošního roku uspořádán v areálu Domova  ohňostroj. Zjišťovaly,  kdo má zájem 

se v uvedenou hodinu na terase rozloučit s rokem 2014. Podmínkou je 

dostatečné oblečení jednotlivých klientů. Před uvedenou hodinou se však 

zhoršilo počasí, napadený sníh namrzal, klouzal, a tím se počet uchazečů snížil. 

Ani pracovníkovi, který se snažil ohňostroj zažehnout, se nedařilo. Nakonec došlo 

namísto světelných efektů k pár ukázkám. Ale i to stálo za to! Po slavnostní večeři 

zůstala část klientů při sledování televize. Těch klientů, kteří se rozhodli konec 

roku vyprovodit a přivítat rok následující. Při střídavé debatě, konzumaci 

připravených pamlsků nám utíkaly nejen minuty, ale i hodiny. Nastala hodina 

poslední, ze které nám taky čas ukrajoval, až tu byla poslední minuta roku 2014. 

Upřímné vzájemné gratulace nás všech, kteří jsme zůstali. Bylo to i skryté přání, 

ať se dožijeme nejen opravy našeho zařízení, ale i návratu zpět. Stovky 

rozzářených světelných ohňostrojů, které jsme viděli z oken našeho zařízení, 

jakoby naše přání potvrzovaly. Unaveni a spokojeni jsme se vrátili dospávat první 

noc roku 2015.  

Květoslava Krčmářová 
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Pečeme tentokrát perníkový dáreček 

V čase předvánočním je milou starostí každého z nás shánění dárků pro 

obdarování těch, kteří jsou nám blízcí. My jsme se rozhodli skrýt do jednoho 

dárku hned několik potěšení. Náš domov se již na konci listopadu naplnil známou 

vůní perníkového těsta, dali jsme se do pečení vánočních perníkových 

stromečků.   

Příprava stromečků byla poněkud náročnější na čas a naplnila nám 4 společně 

strávená odpoledne. Pečení a zdobení jsme prokládali vzpomínkami na vánoční 

časy minulých let a 

zpíváním oblíbených 

písniček i vánočních koled. 

Pod rukama nám postupně 

vznikly krásné, zasněžené, 

voňavé a snad i chutné 

perníkové stromečky. Práce 

nás velmi těšila a výsledek, 

který lahodí oku, duši i chuti 

snad přinesl radost také 

všem obdarovaným…  

A zde je recept:  

 1/2 kg hladké mouky 

 1/4 kg cukru  

 2 - 4 lžíce medu  

 2 vejce 

 1/8 másla 

 1 prášek do perníku 

 přiměřeně perníkového koření (na "ovonění") 

 1 lžíce kakaa 

Vykrájené tvary dáme upéct a po upečení ihned potíráme žloutkem rozšlehaným 

v troše mléka. 

L. Pustějovská 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://e-vita.cz/?p=66&ei=6Ne4VOKwE8zaarj1gugH&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNEQ8pTIa7vFNE1DPocw4sy8GCLIfg&ust=1421486430945394
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://e-vita.cz/?p=66&ei=6Ne4VOKwE8zaarj1gugH&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNEQ8pTIa7vFNE1DPocw4sy8GCLIfg&ust=1421486430945394
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://e-vita.cz/?p=66&ei=6Ne4VOKwE8zaarj1gugH&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNEQ8pTIa7vFNE1DPocw4sy8GCLIfg&ust=1421486430945394
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://e-vita.cz/?p=66&ei=6Ne4VOKwE8zaarj1gugH&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNEQ8pTIa7vFNE1DPocw4sy8GCLIfg&ust=1421486430945394
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Historie perníkářství 

Slovo perník v nás probouzí 

různé představy. U těch starších 

se většinou vybaví perníkové 

srdce, perníkový husar nebo 

drobné perníčky na vánočním 

stromku. Tyto představy jsou 

obvykle spjaty se vzpomínkou 

na léta dětství a mládí. Děti toto 

slovo zavede do pohádkového 

světa, k perníkové chaloupce. 

Název „perník“ pochází z doby, kdy se jeho chuť začala upravovat pepřem.  

Historie perníků a jiného medového pečiva sahá do nejdávnějších časů. 

Samozřejmě šlo nejprve o velice jednoduché pracovní postupy. Výroba se však 

stále vylepšovala, pečivo bylo kvalitnější, člověk objevoval nové a nové suroviny, 

získával k ochucení nové koření. 

Pečivo z mouky a medu se nacházelo v egyptských hrobech a také angličtí 

spisovatelé píší o zvyku starých Řeků rozdávat při různých slavnostech a svátcích 

perníky různých tvarů. V Itálii byly nalezeny hliněné formy na medové pečivo. Už 

tehdy patřilo k nejoblíbenějším symbolické srdce. 

Od 16. století se začaly používat formy dřevěné, ručně vyřezávané, kterým se 

říkalo kadluby. K jejich výrobě bylo nejvhodnější tvrdé hruškové dřevo, které bylo 

odolné proti tlaku, pomocí kterého se do formy těsto vtlačovalo. Někdy bylo 

použito dřevo švestkové, třešňové, ale též lipové a bukové. 

Kadluby patří svými národními, lidovými nebo křesťanskými motivy k vrcholům 

řezbářského umění. Bohaté ornamenty, zdobená roucha, podoby světců, 

portréty panovníků, milostné výjevy. Pod vlivem módy v období třicetileté války 

vzniká obliba jezdců na koni, dam a kavalírů v nádherných oblecích, rodové erby 

a znaky. 

Do lidových vrstev se dostává perník až v 18. a 19. století, vznikají náměty jako 

husar, srdce, holubička, jelen, koník, zvířátka, později nastupují různé technické 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.chatar-chalupar.cz/pampeliskovy-med/&ei=d-i4VIPSBs20abHmgaAP&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNFtKt8vARu6ZN61xod19o4q1kgYHA&ust=1421490562035493
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vynálezy například vlak, brýle, zbraně, hodiny. 

Figury znázorňují zástupce různých řemesel – 

kominík, hasič, voják. 

Ve starých dobách vyráběli formy především 

zlatníci a rytci nebo řezbáři. Teprve později je začali 

vytvářet sami perníkáři. Byl-li perníkář zároveň 

řezbář byl honě vážený. V Čechách se objevila první 

zmínka o perníku v roce 1335. Tehdy v Turnově 

prodávali perník cáletníci, jak se tehdy říkalo 

perníkářům.  Perník byl prodáván hlavně o poutích a na jarmarcích. Domácí 

perníkáři měli vždy přednostní a výhodné prodejní místo oproti perníkářům 

přespolním.  

Jakost staročeských perníků určoval med, použitý při jeho výrobě. Složení 

perníku bylo vždy střeženým tajemstvím každého perníkáře. Mnohé recepty 

obsahovaly až devatero koření nebo marcipán.  Zboží bylo vyráběno do zásoby a 

dodělávalo se až před samotným prodejem.  Perník byl považován i za lék při 

žaludečních a střevních potížích. 

Vzorem pro české mistry byli výrobky norimberských perníkářů.  Staré perníky se 

ničím nezdobily, teprve později přišly do obliby perníčky zdobené bílkovou 

polevou. Bylo to v době, kdy se perníky začaly vykrajovat plechovými tvořítky, 

vyráběnými klempíři.  

Z medového těsta můžeme dělat pečivo nejrůznějších tvarů a podob. Dá se 

krásně tvarovat a různé techniky jeho zdobení nám poskytují mnoho možností 

jeho konečné úpravy. Ale i zdobení vyžaduje vkus. Už samotný tvar perníčku nám 

napoví, jak jej nejlépe ozdobit. Také bychom neměli nikdy zapomínat, že 

k tmavému lesklému povrchu perníku se nejlépe hodí bílá barva. Jakákoliv jiná 

barva musí být pouze doplňkem barvy bílé. 

Na vkusně zdobený perníček se každý nejen rád podívá, ale jistě i zatouží po tom, 

aby jim mohl zkrášlit svůj domov! 

                                                                                                    S. Petruláková 

Zdroje: BAYEROVÁ, V. a kol. Zužitkování medu v domácnosti, Praha: SNS, 1968. 
SCHEJBALOVÁ, J. Pernikářství, Muzejní a vlastivědná práce 3, 1974. 

NEPRAŠ, J.: České včelařství. Praha: SZN, 1971.  
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Rady našich babiček  
V tomto díle Střípků se věnujeme období Vánoc a podobně zaměříme i první tip 

v rubrice Rady našich babiček. Po vánočním hodování je třeba se pročistit a 

k tomu může sloužit například pšeničná očistná kúra  

 

Provoňte vzduch kořením 

Vaši kuchyni provoníte, když v ní uvaříte směs 

koření. Ve větším hrnci povařte asi půl hodiny 

hrst hřebíčků, pět kousků celé skořice, 

několik kousků kůry z citrónu nebo 

pomeranče a tři muškátové oříšky. Směs 

přeceďte a po vychladnutí nalijte do 

rozprašovače. Ten pak používejte podle 

potřeby. Už při samotném vaření však bude 

vaše kuchyně vonět. 

 

Pšeničná očistná kúra   

Během týdenní pšeničné kúry se zlepší činnost střev a ztratí přebytečné kila. 

K tomu stačí namočit 250 gramů pšenice na 12 hodin do vody a uvařit. Dále 

budete potřebovat ovoce – syrové i sušené, zeleninu, pšeničné klíčky, minerálku 

a bylinkový čaj. Ráno pijte čaj či ovocnou šťávu a do deseti hodin jezte jen ovoce. 

Pak snězte třetinu vařené pšenice. K tomu 

si dejte další třetinu pšenice se zeleninou a 

k večeři zbytek pšenice s ovocem nebo 

zeleninou dle vaší chuti. Kúru ukončete, 

pokud se necítíte příjemně. Jestliže hned 

napoprvé nevydržíte celý týden, nevadí. 

Dagmar Krčmářová 

Zdroj: SÝKOROVÁ, Ivana. Tipy a triky. In DomaDnes: Magazín Mladé fronty dnes o bydlení, zahradě a hobby. 

Praha: Moraviapress, 1. 10. 2014, s. 27. [cit. 2015-01-10] 
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Trénování paměti 

Kreativita 

Kreativita má svůj původ v latinském slově „Creare“, které znamená tvořit. 

Tvořivost je vlastností každého člověka, ne všichni ji však dokážou využívat 

stejně. Dnes už je poměrně známo, že tak, jako si pravidelným cvičením 

udržujeme fyzickou kondici, tak i speciálním druhem cvičení můžeme aktivizovat 

i naše duševní schopnosti. Když se nebudeme věnovat žádné pohybové aktivitě, 

naše svaly zakrní. Podobně je to i s naší schopností být tvořiví. Schopnost být 

tvořiví není limitovaná ani věkem ani vzděláním, ani povoláním. Tvořiví 

(kreativní) můžete být v každém okamžiku Vašeho života, v jakýchkoliv situacích 

vašeho všedního dne. Ve vztazích k jiným lidem i k sobě samotným. Každá lidská 

aktivita (fyzická, mentální, sociální) podporuje vznik a tvorbu nových spojení 

v mozku.  

A víte, co je pro nás seniory důležité?  

 dobrý zdravotní stav 

 soběstačnost do nejvyššího věku 

 dobře fungující paměť 

A co je velmi důležité pro náš mozek?  

POHYB, POHYB, POHYB! 

Proto jsme začali každé ráno po snídani pravidelně cvičit 15 minutovou rozcvičku. 

Pravidelným tréninkem usilujeme o zachování kvality života a zpomalení 

degenerativních procesů. Cvičením a pohybovou aktivitou podporujeme 

mentální schopnosti a ještě celou řadu pozitivních efektů na naše tělo: 

 zlepšení krevního tlaku, méně únavy při běžných činnostech 

 zvětšení dechového objemu 

 redukce zvýšení tělesné hmotnosti 

 podpora pohybových funkcí (koordinace, stabilita) 

 nižší pravděpodobnost fyzického poranění, uvolnění psychického stresu 

 podpora sociálních vztahů 

A to už stojí za jistou námahu, nebo ne?  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cernova.cz/poradna_ivotniho_stylu.html&ei=AfG4VNHjIdDOaM3vgOAL&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNE0cmIU7WsbCZyVSMlsnT362u14dQ&ust=1421492837969422
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A jak dopadl filmový kvíz? 

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme doplňovali filmový kvíz, kde byli 

vyobrazeni prvorepublikoví herci, které známé z černobílých filmových komedií.  

Mohli jste poznat:  

  

 

 

●Jaroslav Marvan      ●Ferenc Futurista    ●Adina Mandlová       ●Vlasta Burian 

 

 

 

                 ●Jaroslav Marvan       ● Antonie Nedošínská    ● Oldřich Nový 

 

Úspěšnými luštiteli v tomto kvízu byla p. Přibilová, p. Krčmářová a p. Pešková, 

protože nejen, že poznaly všechny herce, ale také kvíz samy doplnily. A to si 

zaslouží pochvalu.  

 

 

 

 

 

 

S ostatními klienty jsme se k filmovému kvízu vrátili společně v trénování paměti. 

V tomto čísle jsem si pro vás připravila křížovku s názvem zimní rýmování. 
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Zimní rýmování v křížovce 

Dosaď z připravené NABÍDKY rýmy do zimních pranostik a vylušti tajenku.  

1. Když prosinec bystří, po Vánocích ….(DOPLŇTE) 

2. Únor bílý – pole ….(DOPLŇTE) 

3. Komáři-li v únoru bzučí, v březnu pak mrazivý vítr ….(DOPLŇTE) 

4. Není-li prosinec studený, bude příští rok ….(DOPLŇTE) 

5. Co leden sněhem opráší, to únor s vichrem ….(DOPLŇTE) 

6. Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé ….(DOPLŇTE) 

7. Ve dne jas, v noci ….(DOPLŇTE) 

8. V lednu voda, věčná ….(DOPLŇTE) 

9. Když únor vodu spustí, ledem ji březen ….(DOPLŇTE) 
 

NABÍDKA: škoda, skučí, Vysočině, zahustí, sílí, mráz, jiskří, hubený, odnáší, sílí. 

Zdroj: FANTOVÁ, Petra. Super křížovky pro holky a kluky. 

      1.                     

      2.                     

      3.                     

   4.                         

          5.                

           6.                 

         7.                   

  8.                         

 9.                           
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Ze vzpomínek našich klientů 

Jedno zvláštní uvítání 

   Paní Drahomíra Přibilová je mezi námi již osm 

měsíců a jako by tu byla odjakživa. Určitě se 

nebude zlobit za její opožděné přivítání. Její 

přítomnost na všech aktivitách, kde jsou 

zapotřebí pracovité ruce pomocníků, je u 

nás již neodmyslitelná. Od prvních dnů 

mezi námi je naší součástí, získala si nás 

svou rozvážností, pracovitostí a milou 

povahou. A přitom se v následujícím 

příběhu máme možnost seznámit s tím, 

jak těžký život prožila, přesto je často 

usměvavá a potěší dobrým slovem, za což 

si ji můžeme považovat.  

Drahuško, přejeme Ti mezi námi mnoho 

spokojených let. 

 

Ze života Drahomíry Přibilové 

Pokaždé, když z našeho středu nenávratně odejde jedna naše spolubydlící, 

čekáme, kdo přijde na její místo. 

Bylo to tak i 15. dubna, kdy jsem se na chodbě setkala s drobnou menší paní, se 

kterou jsme se pozdravily a vzájemně se představily. Protože jsem zjistila nejen 

jméno a příjmení, ale i věk nově příchozí, navrhla jsem, abychom používaly 

křestní jména a vzájemně si tykaly. Můj návrh byl ihned přijat.  

Nová příchozí – Drahomíra – byla velmi příjemná. Hned mě upozornila, že v jejím 

příjmení nejsou používány tvrdé samohlásky – nikoli Přibylová ale Přibilová. Toto 

jméno získala provdáním za manžela, který byl Jugoslávec. Zároveň u mě chtěla 

zjistit adresu odpovědné osoby, která má ve městě na starosti agendu 

perzekuovaných nebo odsouzených osob za druhé světové války. Odkázala jsem 

ji na paní vedoucí. Obě tyto zvláštnosti, její sympatické chování, dobrá paměť, 



28 
 

kterou prokázala při všech setkáních s dalšími klientkami, i její aktivita účastnit 

se programů v Domově dávala předpoklad, že pokud jí bude sloužit zdraví, bude 

aktivní členkou našeho kolektivu. 

Shodou okolností je paní Přibilová mou sousedkou. Protože mě vždycky zajímaly 

životní osudy našich klientů, požádala jsem i Drahušku, zda bych ji mohla trochu 

vyzpovídat. Souhlasila. Bylo to několik následujících dnů, kdy si připomínala 

jednotlivé úseky svého života, které jsou součástí celé její životní tragedie. 

Přiznám se, že jsem nevěřila, že je jeden člověk schopen unést takovou tíhu 

utrpení, jaká byla naložena na ni.  

Byla to nesmírná láska ke všem svým blízkým i síla, která jí pomohla přežít 

nepřekonatelné útrapy a sdělit je nám, pro poučení a pochopení.   

Vzpomínky paní Přibilové 

„Od mého narození bydlela celá naše rodina v Tísku. Po roce 1935 jsme se 

přestěhovali do Ostravy – Vítkovic, kde tatínek, absolvent obchodní školy, 

pracoval jako mistr ve Vítkovických železárnách. Já i bratr jsme chodili do školy, 

maminka se starala o domácnost. Tatínek dostal pěkný podnikový byt. Všichni 

jsme se chystali prožít spokojený život mladého manželství. 

Válka nám však udělala do našeho spokojeného života tvrdý zásah. V roce 1942 

byl z práce odvolán a odvlečen můj tatínek. Nikdo nevěděl, kam a kdy se vrátí. 
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Byla to pro mou maminku naprosto zoufalá situace. Protože byla bez finančních 

prostředků, našla si zaměstnání uklízečky.  

Po měsících jsme od tatínka dostali první zprávu – z koncentračního tábora z 

Osvětimi a pak z Buchenwaldu a Dory, kde byla podzemní továrna na výrobu V1. 

Když se už blížil konec války, Němci už organizovali nucené vyhánění zajatců z 

objektů, aby nebyli u osvoboditelů (Američanů) podezíráni z velkého množství 

zajatých vězňů. Další informace o tatínkovi jsme neměli.  

Týden před osvobozením Ostravy jsme šly v neděli s maminkou na návštěvu ke 

známé paní, která měla také zavřeného manžela a byla bez informací o něm. V 

Ostravě zuřily v plné síle osvobozovací boje. Kousek od nás spadl na cestu granát. 

Jeho střepiny poranily maminčinu levou ruku. Přiběhla jsem k ní, chytla jí za ruku, 

že jí pomůžu vstát, ale ruka – vlastně zbývající pahýl – mi zůstal v ruce. Začala 

jsem zoufale křičet a utíkat pro nějakou pomoc. Byl to nepopsatelný zmatek. 

Maminku vozili střídavě do Ostravské a Vítkovické nemocnice, kde zjistili, že má 

ještě rozsáhlé poranění břicha, kterému brzy podlehla. Ještě v průběhu týdne byla 

pohřbena. Dlouho mi celá hrozná událost ležela jako velký a těžký kámen na srdci, 

který nebylo možno odvalit.  

Byli jsme osvobozeni. Ale radost ze svobody byla pokryta závojem smutku a 

bolesti, která byla všude kolem nás. Má velká starost byla: kde je tatínek? Uvidím 

ho ještě? I přes usilovné pátrání obou sourozenců po otci prostřednictvím ČSČK 

byla jejich snaha marná. Byl prohlášen za nezvěstného a nakonec za mrtvého.  

Ale život šel dál. V bytě jsem zůstala se svým bratrem, již zaměstnancem 

vítkovických železáren. Snažila jsem se hospodařit ze skromného přídělu potravin 

z potravinových lístků. Vzpomínala jsem na naše příbuzné z Tísku, kteří nám ze 

Sudet v době války posílali zemědělské produkty převážené přes svinovskou 

celnici. Riskovali tak své životy i životy přepravců. Skutečným hrdinou byl 

soukromý přepravce osobního autobusu František Hájek se svou sestrou Ankou, 

kteří na trase Těškovice – Ostrava Vítkovice spolu se zaměstnanci převezli za celé 

období války tuny potravin určených odběratelům, především potraviny pro děti. 

Překvapením pro nás byla návštěva cizího mladého muže, který se nám představil 

jako František Přibil, původem z Jugoslávie. Ve svých 15 letech se přistěhoval s 

maminkou do Domažlic. Vyučil se číšníkem a poté šel pracovat na České dráhy. 

Právě z práce jej odvedli do tábora v Osvětimi, kde se setkal s mým tatínkem 
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Josefem Kubečkou. Oba se spolu postupně až do skončení války přemísťovali přes 

Buchenwald a Doru. Líčil celou strastiplnou cestu – částečně pěšky i vlakem 

absolvovali pochod smrti až do skončení války. Když přišli Američané a viděli 

zajatce v zuboženém stavu, urychleně vyčlenili ty, kteří potřebovali okamžitou 

pomoc a odvezli je k léčení. Byl mezi nimi i tatínek Josef Kubečka. Další stopa se 

však po nemocném i přes usilovné hledání přes ČSČK ztratila. Z původní rodiny 

jsem zůstala jen já – tak strašlivou daň jsme museli zaplatit válce. Tolik hoře a 

utrpení jsme všichni prožili.“ 

František se i přes nezdar svého pátrání sblížil s mladou dcerou svého zemřelého 

kolegy Drahomírou Kubečkovou a v roce 1947 uzavřeli sňatek. V roce 1948 se 

manželům narodila holčička, které dali jméno Jarmilka.  

Pro Františka, Drahušku a malou Jarmilku měl nastat po válce nový život. Jen 

velmi pomalu se však zacelovaly rány, které způsobila ztráta obou rodičů 

Drahušce, ale byl tu nový malý život, který je donutil pokračovat. Našli si nová 

zaměstnání, postavili nové bydlení, kdy František při stavbě prokázal svou 

neobyčejnou zručnost v převážné většině řemeslných prací. Oba se dočkali 

malých vnoučátek i svou zlatou svatbu jim bylo dopřáno oslavit. 

Jakmile se vyskytla po skončení války možnost navštívit své příbuzné v Jugoslávii, 

využívali František a jeho příbuzný v Jugoslávii všech možností ke vzájemným 

návštěvám, kterých se uskutečnilo již několik. Všechny byly velmi srdečné a 

upřímné.  

U Františka se však jako připomínka těžce prožitých let v koncentračních 

táborech přihlásily nemoci – vážné, neodbytné, kterým přes pečlivé ošetřování 

podlehl. Období po manželově smrti prožívala Drahuška těžce. Přesto, když 

vzpomínala na uplynulé období, potěšilo ji, že se manžel sešel se svými 

sourozenci, že i ona a dcera našly další příbuzné a hlavně, že už ji nestraší 

události, při kterých se bouřilo srdce a úzkostí svíralo hrdlo.  

Stávalo se převážně v domácnosti dcery, že se cítila Drahuška doma osamocena 

a tehdy si přála zapojit se do kolektivu starších žen. Její přání se splnilo. Již tři 

měsíce je klientkou našeho zařízení, kde je dle svých slov spokojena. 

Přejeme jí ze srdce pěkný podzim života a hodně vzpomínek na své drahé.  

Vzpomínala D. Přibilová, příběh zaznamenala K. Krčmářová 
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Slavíme svátek Tří králů 

Význam svátku Třech králů doprovází lidové zvyky. Ve střední Evropě je časté 

žehnání domů, při kterém se na dveře křídou píší písmena C+M+B, u nás v České 

republice obvykle K+M+B. Nejsou to pravděpodobně počáteční písmena jmen 

Třech králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale zkratka 

latinského Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto domu. 

„Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od 

východu slunce vypravili se do Jeruzaléma. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí 

velmi velikou. I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho, a padše, 

klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a 

mirru.“ (Nový zákon, Ev.Sv.Matouše 2, verše 1, 10, 11, Bible Kralická) Západní 

křesťané slaví památku sv. Tří králů 6. Ledna, přičemž východní církve si 

připomínají příchod Tří mudrců do Betléma už 25. Prosince, tedy na svátek 

Narození Páně). 

Svátek Tří králů byl posledním dnem ve vánočním období, kdy se koledníci 

vydávali na koledu. A takto zní známá koleda: "My Tři králové jdeme k Vám, štěstí 

zdraví vinšujem Vám...".  

6. ledna teprve Vánoce 

začínají pro pravoslavné 

věřící. Ve východní 

liturgii na tento den 

připadá jeden z 

nejdůležitějších svátků 

pravoslavné církve - 

svátek Zjevení Páně 

(původní svátek Ježíšova 

zjevení se světu). 

Dary Tří králů – zlato, kadidlo a myrha 

Zlato, kadidlo a myrha byly dary, které malému Ježíškovi přinesli Tři králové. Co 

tyto dary představovaly, nevíme. Jisté ale je, že tyto dary byly v tehdejší době 

nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu.  
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Zlato je a samozřejmě vždy bylo nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství.  

Kadidlo bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, 

velmi vyhledávané v mnoha náboženstvích. Šlo o směs 

vonných dřevin a pryskyřic, semínek, kořenů a usušených 

květů. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí 

v kadidelnicích a tím se uvolňoval vonný dým. 

Prodávalo se v podobě malých, místy průhledných, 

kulovitých kousků barvy světle žluté nebo bledě červené, na 

povrchu voskově lesklých. Kadidlo se mimo vykuřování v 

chrámech používalo odedávna k výrobě mastí a léků. 

Myrha byla hmota – 

šťáva, za kterou se 

platilo zlatem. Tato 

šťáva na vzduchu ztuhla 

ve žluté, červené nebo 

hnědé průhledné 

kousky o velikosti 

ořechu, proto si ji mohli 

dovolit jen ti 

nejbohatší. Také se 

používala při vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech. Už staří 

Egypťané balzamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané zas myrhu přidávali k 

vínu, aby nasálo libou vůni a také si ji vtírali do vlasů. Podobně jako kadidlo patřila 

i myrha mezi vonné látky s léčebnou schopností. 

Z. Pavlicová 

Zdroje: Dary tří králů. In Ceske-tradice.cz - České tradice z dob dávných i našich [online].  17. 10. 2013 [cit. 

2015-01-08].  Dostupné z: http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/tri-kralove/_zobraz=dary-tri-kralu 

Příchod sv.Tří králů. In Ceske-tradice.cz - České tradice z dob dávných i našich [online].  17. 10. 2013 [cit. 2015-

01-08].  Dostupné z: http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/tri-kralove/_zobraz=prichod-sv.tri-kralu 

Tradice tříkrálová… [online].  05. 01. 2007 [cit. 2015-01-08].  Dostupné z: http://www.fiftyfifty.cz/tradice-

trikralova-8249810.php 

Na Tři krále začínají pravoslavné Vánoce. In 60.cz [online]. 6. 1. 2015 [cit. 2015-01-13].Dostupné z: 

http://www.i60.cz/clanek_3118_na-tri-krale-zacinaji-pravoslavne-vanoce.html#.VLUdb9KG8kw      

http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/tri-kralove/_zobraz=dary-tri-kralu
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/tri-kralove/_zobraz=prichod-sv.tri-kralu
http://www.fiftyfifty.cz/tradice-trikralova-8249810.php
http://www.fiftyfifty.cz/tradice-trikralova-8249810.php
http://www.i60.cz/clanek_3118_na-tri-krale-zacinaji-pravoslavne-vanoce.html#.VLUdb9KG8kw
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Protože jsme se v tomto čísle věnovali Třem králům, jako kvízový bonus tady 

máte tříkrálové kvízové bludiště.  

Zdroj: FANTOVÁ, P. Super křížovky pro holky a kluky. Praha: Fragment, 2011. 
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Vynález, který změnil svět  
Brýle 

Usnadňují čtení, pomáhají při sledování televize a mnohým umožňují řízení auta. 

Bez brýlí by více než 60 procent z nás stěží zvládlo všední den.  

Konečně vidím ostře!  

Mniši byli v dřívějších dobách jediní, kdo se 

denně zabývali čtením a psaním. Není tedy 

divu, že brýle byly vynalezeny ve 13. století 

v jednom italském klášteře. Protože se skládaly 

pouze ze dvou snýtovaných skel, bylo nutné je 

před očima držet rukou.  

Monokl (z mono = jeden a oculus = oko) se 

vyvinul ze čtecího skla – broušené čočky 

z křemene, která byla podobně jako lupa 

používána ke zvětšení čteného textu. Později 

se sklo připevnilo přímo před oko, tak měl 

člověk volné ruce.  

Na konci 15. století vznikly první brýle s obroučkami, díky nimž se udržely na 

nose. Na něm ale dost často tlačily, a tak se začaly pomocí tenkého provázku 

upevňovat kolem hlavy.  

Většina lidí zná Benjamina Franklina jako státníka a zakladatele USA. Tento 

výjimečný muž se však zajímal nejen o politiku, ale také o fyzikální jevy a vynalezl 

několik užitečných předmětů – mezi nimi bleskosvod a bifokální brýle, tedy brýle 

s dvoudílnými skly.  

Jak k tomu došlo? Protože byl 

Franklin zároveň krátkozraký 

a dalekozraký, musel 

neustále měnit brýle na 

dálku a na blízko, a to ho 

pořádně rozčilovalo. Proto 

v roce 1780 smontoval dvě 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.optikmatuskova.cz/historie-bryli/&ei=URW-VIWxNMmyUeD6g5gB&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNFxDgJYS-3uBQDVNGuZJHhhEHWCdA&ust=1421829833687198
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poločočky do jednoho rámečku. Horní část čočky sloužila pro pohled do dálky, 

spodní k vidění na blízku. Tímto způsobem bylo možné tyto brýle, pojmenované 

po svém vynálezci Franklinův bifokál, používat na dvě různé oční vady zároveň, 

což byl na svou dobu opravdový pokrok.  

 Bifokální brýle ale měly jednu výraznou nevýhodu. Na 

hranici obou skel, ve středu zrakového pole, se obraz 

najednou zlomil. To se změnilo až v 50. letech 

minulého století a multifokálními brýlemi. Ty neměly 

žádnou pevnou hranici mezi polem pro vidění do 

dálky a na blízko, a umožňovaly tak téměř plynulé 

obousměrné přecházení třeba mezi čtením 

a pohledem z okna. Multifokální čočky navíc tvoří jen 

jedno sklo, jsou tedy nenápadnější a vypadají 

estetičtěji.  

Protože trpěl extrémní poruchou zraku, musel vědec August Műller nosit velice 

tlusté brýle. Proto v 80. letech 19. Století na univerzitě v Kielu pracoval na 

neviditelné zrakové pomůcce. Od jednoho optika si nechal vybrousit 20 mm 

velkou čočku, umrtvil si oko kokainovým roztokem a čočku si nasadil.  

Ve své doktorandské práci Műller napsal: 

„Úspěch byl přesně podle očekávání. Moje 

krátkozrakost – 14, 0 dioptrií byla korigována až 

na polovinu.“ Mělo to ale dost velký háček. 

Műller nemohl čočky nosit déle než půl hodiny, 

pak začalo jejich nošení bolet. Vynález v té době 

ještě zcela nedozrál.   

Kontaktní čočky vymyslel Čech. V 60 letech 20. 

století český vědec Otto Wichterle vyrobil první 

měkké kontaktní čočky, které plavou na povrchu 

oka. Díky neustálému vylepšování je dnes nošení 

čoček pohodlné.  
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V roce 1727 vznikly brýle, jak je známe dnes. Anglický optik Edward Scarlett tehdy 

jako první sestrojil brýlové obroučky s nožičkami za uši. Po stranách skel připevnil 

tyčky, jejichž konce byly opatřeny kruhy. Obroučky ale silně tlačily do spánků, což 

během jejich nošení způsobovalo nepříjemné bolesti hlavy.  

Protože ale stálé nošení brýlí nebylo 

v té době módní, trvalo určitý čas, než 

se Scarlettův vynález prosadil. Monokl 

a lorňon se částečně udržely až do 20. 

století. Dnes už se brýle berou nejenom 

jako zraková pomůcka, ale zvláště ty 

sluneční také jako módní doplněk.  

Ve 20. Století se začalo používat velké množství nových materiálů. Skla vyráběli 

optici hlavně z plastu – tento materiál byl lehčí a robustnější. U obrouček vedly 

lehké materiály jako titan, takže brýle vážící méně než 15 gramů už dnes nejsou 

výjimkou. Navíc se začaly masově vyrábět i nedioptrické brýle sluneční. 

Obchodníci vycítili příležitost a brýle se staly módní záležitostí. Od 70. let 20. 

století existuje alternativa i pro ty, kdo nechtějí nosit brýle – kontaktní čočky. Ke 

korekci své vady zraku je používá téměř 3,5 milionu lidí. Princip je takový, že 

„mističky“ z plastu plavou v oku na filmu ze slz, jsou proto téměř neviditelné. 

Kromě toho se nezašpiní a umožňují provozovat sportovní aktivity, třeba plavání.  

Z. Pavlicová 

Zdroj: Příloha MF Dnes 

Sluneční brýle [online]. [cit. 2015-01-13].  Dostupné z: http://slunecni-bryle.webnode.cz/album/slunecni-bryle-

ray-ban/slunecni-bryle-ray-ban-1-jpg/ 

Brýle – monokl [online]. [cit. 2015-01-13].  Dostupné z: http://www.karneval-megashop.cz/doplnky-ke-

kostymum/bryle/bryle-monokl 

Historie brýlí [online]. [cit. 2015-01-13].  Dostupné z: http://www.optikmatuskova.cz/historie-bryli/ 

Fyzikální kalendář [online]. [cit. 2015-01-13].  Dostupné z: http://fyzikal.unas.cz/osoby/franklin1.html 

Contact lens history [online]. [cit. 2015-01-13].  Dostupné z: 

http://www.andrewgasson.co.uk/opioneers_mullera.htm 

 

http://slunecni-bryle.webnode.cz/album/slunecni-bryle-ray-ban/slunecni-bryle-ray-ban-1-jpg/
http://slunecni-bryle.webnode.cz/album/slunecni-bryle-ray-ban/slunecni-bryle-ray-ban-1-jpg/
http://www.karneval-megashop.cz/doplnky-ke-kostymum/bryle/bryle-monokl
http://www.karneval-megashop.cz/doplnky-ke-kostymum/bryle/bryle-monokl
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Ze života známých osobností  

Otto Wichterle (*27. 10. 1913 - †18. 08. 1988) 

Přední český chemik se narodil roku 1913 v Prostějově, kde později vystudoval 

také gymnázium. Po studiích na chemické fakultě pražského Českého vysokého 

učení technického (ČVUT) zde působil jako odborný asistent u profesora Votočka 

až do zavření vysokých škol v roce 

1939. Od roku 1940 vedl v Baťově 

výzkumném ústavu ve Zlíně pracovní 

skupinu, která se zabývala výzkumem 

polyamidů. Výzkum byl úspěšný – vlákna 

polyamidu bylo možné spřádat. Díky 

problémy s utajením před německými 

okupanty a poté s poválečným 

průmyslem, byla průmyslová výroba 

těchto polyamidů s označením Silon 

zahájena až za deset let. V roce 1945 se O. 

Wichterle vrátil na Vysokou školu 

chemickotechnologickou v Praze, kde se 

později stal univerzitním profesorem a 

přednášel obecnou a anorganickou 

chemii. Napsal učebnici anorganické 

chemie, která předběhla svou dobu.  

Na škole se roku 1952  začal zabývat syntézou síťovaných hydrofilních gelu 

s cílem najít vhodný materiál pro oční implantáty. Podařilo se mu připravit poly-

hydroxyethylmethakrylátový (HEMA) gel, který vodou bobtnal a pohlcoval až 

40 procent vody. HEMA gel měl vhodné mechanické vlastnosti a byl průhledný. 

Po nástupu komunistů k moci byl v roce 1958 profesor Wichterle spolu s dalšími 

vynikajícími učiteli ze školy vyhozen. Výzkum nitroočních čoček na VŠCHT byl 

zničen. 

V roce 1958 se stává prvním ředitelem – zakladatelem Ústavu makromolekulární 

chemie Československé akademie věd v Praze. Pracoviště se zaměřilo na výzkum 

syntetických polymerů.  



40 
 

Rozhodující pokusy se zpracováním hydrogelů do vhodného tvaru oční kontaktní 

čočky prováděl profesor Wichterle doma. Na vánoce roku 1961 si pomocí dětské 

kovové stavebnice Merkur sestavil první prototyp odstředivého odlévacího 

zařízení, které poháněl 

dynamem z jízdního kola. 

Na něm se mu podařilo 

odlít první čtyři velmi 

pravidelné čočky, které 

nedráždily oko. O několik 

let později se sen 

o nápravě oční vady, který 

poprvé popsal v roce 

1508 Leonardo da Vinci a 

který k realizaci dovedl 

profesor Otto Wichterle, rozšířil do celého světa. Dnes užívá jednoduše 

aplikovatelné kontaktní čočky přes 100 000 000 obyvatel naší planety. 

Po mimořádném úspěchu odprodává komunistický režim bez vědomí vynálezce 

kontaktních čoček Wichterleho patent na jejich výrobu do zahraničí za zlomek 

jeho skutečné ceny. Jeho aktivní občanské postoje spojené s kritikou postupů 

vládnoucí komunistické strany pak vedli k tomu, že je roku 1970 zbaven všech 

svých vedoucích postů   

Po změně režimu byl v roce 1990 profesor Otto Wichterle, člen mezinárodních 

společností, držitel řady zahraničních cen, čestný doktor zahraničních univerzit, 

autor více než dvou set odborných publikací a přes 150 vynálezů a patentů, 

zvolen předsedou Československé akademie věd, a to až do rozdělení 

Československa v roce 1993. V roce 1993 byla jedna z planetek naší sluneční 

soustavy pojmenována Wichterle. 

Otto Wichterle zemřel 18. srpna roku 1998. 

Z. Pavlicová 

Zdroj: Otto Wichterle [online]. [cit. 2015-01-13].  Dostupné z: http://www.cocky-online.cz/informace/otto-

wichterle.html/ 

Jak najít nejlevnější kontaktní čočky? [online]. [cit. 2015-01-13].  Dostupné z: 
http://blog.hledejceny.cz/2010/07/21/nejlevnejsi-kontaktni-cocky/ 

http://blog.hledejceny.cz/2010/07/21/nejlevnejsi-kontaktni-cocky/
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Vybíráme z našeho zpěvníku 
Protože jedním z nejoblíbenějších aktivizačních programů v našem Domově je 

zpívání, rozhodli jsme se sepsat všechny naše oblíbené písně do zpěvníku. Ten 

nám pomáhá, abychom všichni zpívali písně jednotně a celé od začátku až do 

konce.  

Od tohoto vydání budou písničky i ve Střípcích. Jako první byla vybrána píseň 

Okolo Suče a druhá, pravděpodobně nejoblíbenější, Beskyde, Beskyde. Tak si 

s námi také zazpívejte… ♪♪  

 

Okolo Suče 

/: Okolo Suče voděnka teče. :/  
/: Vzkázal mně můj milý, že už mňa nechce. :/ 
 
/: Když nechceš, nechtěj, já o ťa nedbám. :/ 
/: Smutek neponesu, ani ho nemám. :/  
 
/: Proč bych já přesmutná smutek nosila, :/ 
/: když jsem tě synečku nemilovala. :/ 
 
/: Milovala jsem ťe, bylo to špásem. :/ 
/: Nevěděls synečku, že falešná jsem. :/ 
 
/: Falešná jsem byla, falešná budu. :/ 
/: Chlapce jsem šidila a šidit budu. :/ 
 
/: Ošidila jsem jich, bolo jich dvě stě. :/ 
/: A tebe synečku ošidím ještě. :/ 
 
/: Pro jedno kvítí slunce nesvítí. :/ 
/: Však já tě synečku nemusím míti. :/ 
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Beskyde, Beskyde 

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide, 
/: černooký bača ovečky zatáčá. :/  
 
Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš, 
/: kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš? :/ 
 
Já nemám maměnku, ale mám galánku, 
/: ona mně vypere černú košulenku. :/ 
 
Ona ju vypere, ona ju vyválí, 
/: až půjdu k muzice, každý mňa pochválí. :/  
 
Všeci sa starajú o moju chudobu, 
/: a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :/ 
 
Všeci sa ženíju, vojny sa bojíju, 
/: a já sa nežením, vojny sa nebojím. :/ 
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Vzpomínáme 

Leden  

Anna Hošová          † 15. 01. 2013 

 

 

 

 

 

Otakar Hrdlička    † 03. 01. 2014  

 

 

 

 

 

 

Růžena Šrotová    † 15. 01. 2014 
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Vzpomínka na Mařenku Gojovou 

Bylo to 27. 1. 2013, kdy jsme se dozvěděli, že jako další klientka našeho zařízení 

přišla mezi nás paní Mařenka Gojová. Velká většina našich klientů hlavně 

z Bílovce, ale i z blízkých vesnic, ji dobře znala buď z bývalého pracoviště KIN, kde 

dlouhá léta pracovala, nebo z restaurace na střelnici, kde pomáhala svému 

manželovi, oblíbenému vedoucímu této restaurace. 

Nezapomenutelná pro všechny zaměstnance podniku, ale i široký okruh občanů 

Bílovecka, byla zpráva o tragické havárii automobilu jedoucího na pohřeb otce 

mladého Jiřího Goje, při které Jiří zahynul, jeho manželka Mařenka byla zraněna. 

Byla to tak velká rána, ze které se dlouho a těžce vzpamatovávala. Stala se dost 

samotářskou. Zůstaly jí zdravotní problémy, kterých léty přibývalo, až podala si 

žádost o přijetí do našeho zařízení. To jí bylo již téměř 83 let. 

Když přišla do našeho 

Domova, snažili jsme se 

ji začlenit do našeho 

kolektivu hlavně 

v odpoledních 

aktivizačních hodinách. 

Věděli jsme, že ráda a 

pěkně zpívá, miluje 

vážnou hudbu a byla 

dlouholetou členkou 

sboru. Občas jsme i my 

slyšeli její pěkně 

nazpívanou písničku. 

Úspěch jsme měli i při 

jejím získávání k dalším 

drobných pracím, kde 

byla ochotna pomoci. 

Nezapomenutelná byla 

její chuť a elán před loňskými Vánoci, kdy se pustila do zdobení upečených 

perníčků. Zdařilé fotografie z této práce nám ji budou dlouho připomínat jako 

zdatnou cukrářku i pomocnici při dalších drobných pracích.  
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Dlouho a nenápadně však 

ubývalo chuti a síly k životu. 

Přes zdravotní péči přibývalo 

nemocí. Paní Mařenka pomalu 

chřadla a loučila se se 

sestřičkami, které sledovaly 

každý její výdech a poslouchaly 

tlukot jejího srdce, které se 

nakonec odmlčelo. Paní 

Mařenka nám odešla. 

Jako s jinými, se smutkem jsme 

se s ní rozloučili, když nám její 

úmrtí oznámila sestřička na 

společné aktivizaci. Její 

památku nám bude připomínat 

toto vzpomínkové rozloučení 

s ní na stránkách našich Střípků 

z Domova jako vzpomínka na 

dobrého člověka, kterého jsme 

měli rádi. 

Zaměstnanci a klienti Sociálního zařízení v Bílovci 
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