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Milí čtenáři,  

je tady nový rok 2016

novoroční zamyšlení na

znamení stěhování a re

z Vás se ptá, jak rekonst

Informace 

fotodokumentace na str

Nebude zde chybět an

ke stěhování a jeho d

z pohledu klientky Dom

 

Ve Střípcích Vám

zprostředkujeme zajíma

klientů – poprvé si 

jízdu na trojkole. 

 

Seznámíme Vás s novou

Máme za sebou prosin

deváté setkání u váno

klientů a také všech za

děkujeme.  

Všem našim čtenářům

2016! 
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016. Toto vydání Střípků z domova

nad uplynulým rokem. Ten náš byl p

rekonstrukce Domova na Opavské 

onstrukce pokračuje a kdy se budeme

včetně 

a straně č. 5.  

t ani vyjádření 

ho důsledkům 

omova. 

Vám také 

jímavé zážitky 

si vyzkoušeli 

vou metodou práce seniory, a to kru

osinec, který je plný svátků a oslav.

vánočního stromu za přítomnosti 

h zaměstnanců Domova. Za hojnou

ům přejeme pevné zdraví a spokoj

ova Vám nabízí 

byl především ve 

ské ulici. Mnoho 

eme vracet zpět. 

 kruhový tanec. 

lav. Proběhlo již 

sti rodin, přátel 

jnou účast všem 

kojenost v roce 

Vaše redakce 
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Naši jubilanti 
Celá šestina klientů má na

klienti. Všem oslavencům p

Leden 

 Markéta Duškov
 Oldřich Vidlák 

Březen 

 Vlasta Pešková 

 Irma Richterová

 Zuzana Karasov

 Michal Vičan 

 Josef Macíček 
 

Zdroj: http://www.zahrada-centrum.
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nti  
á narozeniny v březnu. 15. března pak sl

m přeje kolektiv Domova všechno nejlepš

šková 08. 01. 1935   
ák  12. 01. 1941    

ová  05. 03. 1935    

rová 08. 03. 1932   

sová  15. 03. 1934    

 15. 03. 1926   

ek  18. 03. 1931    

um.cz/clanky/nahled/93-priprava-pestreho-jara-zacina-

k slaví rovnou dva 

jlepší! 

 81 let
 75 let 

 81 let 

 84 let 

 82 let  

 90 let 

 85 let 

-uz-ted 
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Novinky 

Slovo vedoucí zařízení 

Vážení přátelé, 

vstoupili jsme do nového roku a dochází k bilancování roku předešlého. Musím 

říci, že rok 2015 byl velmi náročný. Jednak celkovou přípravou náhradních 

prostor k plánovanému stěhování z důvodu celkové rekonstrukce, modernizace 

a přístavby budovy domova pro seniory, tak samotné stěhování, které se 

uskutečnilo 20. dubna 2015. Jeden by si myslel, že stěhováním klientů vše 

skončilo a vše pojede dál jako dosud, ale opak je pravdou. Pokračovali jsme 

v náročném vyklizení všech prostor domova a také v hledání vhodného místa 

pro uskladnění nábytku domova. Myslím, že každý z nás se někdy stěhoval a má 

představu, kolik věcí je možné nastěhovat do dvoupokojového bytu a kolik úsilí 

je nutné vynaložit k jeho vyklizení. Tady se jednalo o čtyřpodlažní objekt, který 

zde fungoval 20 let, takže opravdu velká spousta materiálů, které jsou potřebné 

pro naši práci s nutností je někde na dosah umístit. 

Nicméně vyklízením domova se uzavřela jedna etapa, ale začala další etapa 

ještě náročnější jak pro naše klienty, jejich příbuzné a známé, tak pro mé 

kolegy. Nastavení a zajištění fungujícího provozu, který by vyhovoval našim 

klientům a nenarušoval jejich zvyky a rituály v novém prozatímním domově. 

Nastalo náročné období ladění, snad by se to dalo přirovnat k dobrému 

muzikantovi, který usilovně cvičí a ladí svůj nástroj, aby podal co nejlepší výkon, 

tak i my se snažíme o kvalitu poskytovaných služeb. Hodnocení výsledku tohoto 

náročného ladění je již na Vás klientech, rodinách a přátelích. 

Snad se náš sen brzy vyplní a my se na přelomu října a listopadu budeme 

společně těšit z nového, modernějšího, většího a hlavně lépe vyhovujícího 

a kvalitnějšího místa pro život, místa, které bude našim společným domovem. 

Pro Vaši představu nahlédněte i vy pod pokličku toho, co se odehrává v našem 

„staronovém“ domově a podívejte se na následující fotografie.   

Vlasta Szotkowská 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7   

 

  



 

 

Vítejte mezi ná
 
Kateřina Hudcová 
2. října k nám nastoupila
bydlela v v domě s pečova
syna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlasta Seidlerová 
Paní Vlasta je mezi námi o
stejně jako paní Kateřina b
její záliby patří sledování te
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zi námi 

pila paní Hudcová. Společně s manžele
ovatelskou službou. Ráda sleduje televizi

mi od 14. prosince. Pochází k Lubojat, ale
na bydlela v DPS. Pracovala jako zubní lab
ní televize a čtení. Má dvě dcery a jednoho

 

želem Rostislavem 
evizi a má jednoho 

, ale poslední roky 
í laborantka a mezi 
oho syna. 
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Téma… 

Tipy na klidné dny sváteční 

UČIT SE BÝT SPOLU… 

Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny 

nemáme dost času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. 

Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme 

věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, vnoučaty, hrát si, číst si, jít na 

procházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o 

svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. 

I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu… 

UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ… 

Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí se do tohoto ale 

pouštějí s přílišnou důsledností, okázalostí a perfekcionismem… Udělejte o 

polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet a i radovat. A 

nebudete také muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni a povolovat 

pásky u kalhot.  

NECHTĚJTE VŠECHNO NAPLÁNOVAT… 

Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: 

dědeček nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde 

pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit 

Vánocemi. A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm 

druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. Buďte vynalézaví: 

vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí "na okraji". 

ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID... 

Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky 

potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o 

úklid všeho. To vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou 

přípravu… 



 

 

VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍP

Vánoce jsou svátky smířen

přece, že se Kristus narod

před svátky měli přestat uk

místem narození Ježíška b

Mariiny a objat péčí staros

nejen Kristovo.  

Vánoce žádají, abychom p

přichystat místo pro přícho

přijde i tichá radost a poko

DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZ

V dnešní uchvátané době p

proto radíme omezit vněj

zrychlí tempo našeho živo

dlouho před nimi brzdit. Je

dráha je dlouhá. Ty, kteří 

Vánoce pak budou pociťov
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ŘÍPRAVU SRDCE… 

íření Boha a lidí a vyžadují přípravu naše

arodil v chlévě. Nemyslím, že bychom p

t uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je,

ka byl chlév, protože byl položen do lás

arostlivého Josefa. V betlémském chlévě 

m připravili svá srdce. Tam je třeba uklidi

říchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat s

okoj. Výzvou a příležitostí k přípravě srdce

IBRZDIT… 

bě přistupuje ještě jeden přípravný úkol, z

vnější přípravy, které ještě zvýší požadav

života. Máme-li se o Vánocích zastavit, m

t. Jedeme, jak se dnes o životě říká, příliš 

eří do poslední chvíle pojedou rychle, če

iťovat jako cosi cizího - rušivého. 

So

ašeho srdce. Víme 

 proto již dlouho 

k je, že nevadilo, že 

 láskyplné náruče 

évě zářila tři srdce, 

klidit, tam je třeba 

at smír, neboť pak 

rdce je advent. 

ol, zpomalit. Právě 

adavky na výkon a 

it, musíme už dost 

říliš rychle a brzdná 

, čeká tvrdý náraz. 

Soňa Petruláková 



 

 

Zamyšlení 

Co se stalo s laskavostí? 

"Proč lidi nelitují síly, aby ji

Proč schválně druhým štěs

Proč tak rádi zraňujeme i ty

 

Proč člověk milá slova sotv

Vždyť jedna rána k druhé v

Proč se nechováme, jak nám

Veďme si tak, jak bychom c

 

Proč chyby druhých nám ta

Odpuštění a láska vystrnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nikdy není pozdě na to za
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by jiným trable způsobili?  

štěstí hatí, ač vědí, že se jim zlo dvakrát vr

e i ty, které milujeme?  

sotva svede?  

hé vede.  

 nám velí jeden slogan známý?  

m chtěli, aby se jednalo s námi.  

m tak vadí, jeden sotva uvěří…  

nadí satanův zadek ze dveří. " 

So

to začít znova. Nikdy není pozdě být šťastn

t vrátí?  

Soňa Petruláková 

astný.“ Jane Fonda 



 

 

Co jsme prožili

Jednoho říjnového dne kli

jízdu na trojkole, které m

asi 6 zájemců se nakonec

odhodláním a nadšením. Jí

jeden klient by vzhledem 

všechny včetně personálu t
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ožili… 

Jeli jsme na kole 

e klienti našeho domova využili příležitos

 městu Bílovec věnovala Nadace Eco Text

nec odvážili jen 3, a to pánové. Všichn

m. Jízdu na kole zvládli ve svých letech s p

em k jeho výšce potřeboval řídítka nas

álu to byl pěkný zážitek, který si rádi brzy z

Eva Pa

 

žitosti vyzkoušet si 

Textil. Z původních 

ichni do toho šli s 

h s přehledem, jen 

nastavit výše. Pro 

rzy zopakujeme. 

a Passendorferová 

 

 

 

 

 

 



 

 

Už více než půl roku po stě

Ano, vážení občané, je to

rámusem přestěhovali do 

abychom se po skončení 

vrátili do opravených a př

na starosti těm, kteří zaji

prostřednictvím našich 

informovat, jak jsme toto o

Přestěhování je podrobně 

klienty po nastěhování ne

fotografií klientů 

spojených do „stromu život

Velké změny k lepšímu do

výzdobou naše jídelna i po

hlavně doplněním rodin

fotografií a dle možno

zájmu klientů i vlastní výzd

oken kvetoucími rostlinami

 

informacemi i aktuálními n

Klienti se mohou pochlub

přičiněním. A tak jsou s
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 stěhování domova důchodců? 

e to už osm měsíců, kdy jsme se 20. 4. 

 do nových prostor – do domu s pečovate

ení nutné rekonstrukce a přístavby dom

a přistavěných prostor zpět. Jaké to bude

 zajišťují celou akci. My Vás chceme v 

h Střípků z domova nebo městskéh

to období prožívali a jak jsme si zvykli my 

bně popsáno ve druhém vydání Střípků 2

í nejvíc zaujalo na procházce chodbou 

vhodně 

života“.  

 doznala 

 i pokoje, 

rodinných 

žnosti a 

výzdobou 

ami.  

Je potěšující, 

hladké bílé 

dlouhých c

pomalu zaplňo

to byla organi

našeho domov

z předchozího 

postupně dopl

tabulemi 

mi novinkami, důležitý jídelníček i plán akt

lubit různými výrobky vyrobenými před

u stěny pokryté pěknými antistresovým

. 4. 2015 s velkým 

vatelskou službou, 

domova důchodců 

ude? To necháme 

 průběhu stavby 

ského zpravodaje 

 my klienti.  

ků 2015. Samotné 

ou velké množství 

jící, že původní 

bílé stěny na 

chodbách se 

plňovaly. Nejdříve 

ganizační struktura 

mova, nám známá 

ího bydliště, 

oplňována dalšími 

s potřebnými 

 aktivizací.  

ředevším vlastním 

ovými relaxačními 



 

 

omalovánkami, do oblo

s imitacemi knoflíkového o

volnou plochu chodby, js

rámečku či další předměty

zajímavé obrazce.  

Nesmíme pominout jednu 

nechala před časem připev

jsou klienti informováni, j

potřebné body a zakotvit

vesnici. V současné době 

přibývat další? 

byly ještě před nastěhován

I výborná situace s čistým

dodržována tím, že byla n

označování jednotlivých ku

A když nás sluníčko pár d

i našeho parčíku, podařilo 

zbavila lešení, které ji dlou

v parku dokumentuje spok
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bloučku zavěšenými zhotovenými vý

ho ovoce. Další výrobky, které vhodně 

y, jsou fotografie pořízené v domově a

ěty, které jen volně zachycené ke zdi do

dnu novinku, která se dobře ujala. Poblíž „

ipevnit na zeď naše sestřička extra pěkný

i, jak jednoduchým způsobem – vlastní ch

otvit možná při závěrečném hodnocení 

obě je v našem zařízení 16 aktivních c

Není b

že z

by

byd

klie

nem

kou

jsou

v no

kou

váním vybudovány úpravou dvou stávajíc

istým prádlem klientů do dvou dnů p

la nově vybavena prádelna. Důležité u p

h kusů, aby nedocházelo k záměně. 

ár dnů po sobě vybízelo k procházkám 

řilo se i nám obdivovat novou fasádu, k

louho svíralo jako krunýř. Pár fotografií z

pokojenost klientů.  

 výrobky stromů 

ně pokrývají ještě 

ě a upoutané do 

i dovedou vytvářet 

líž „stromu života“ 

kný krokoměr, kde 

ní chůzí – lze získat 

ení ve své vlastní 

ch chodců. Budou 

ní bez zajímavosti, 

že zcela přirozeně 

byl přijat stav 

z bývalého 

bydliště – koupání 

klientů, kteří 

nemohou využívat 

koupelny, které 

jsou součástí bytu, 

nově zřízených 

větších 

koupelnách, které 

ajících bytů.  

ů po koupání je 

u prádla je čitelné 

ám a prohlídce už 

u, když se budova 

fií z našeho pobytu 



 

 

Při trvalém nedostatku mí

podařila bez nároku na da

využila ke cvičení tak, že žid

zasáhli maximálně zeď cho

dříve při postavení židlí ve

madlo na jednom boku ch

na chodbě ve večerních ho

O jedné zvláštní večeři 

Po dlouhé době jsme byli 

Nebylo to pro nás nic n

v mimořádných případech 

na večeři s kyselým mléke

byla jsem mile překvapen

přítomností dvou mužů.  

Krásná červená jablíčka ulo

se pustili do práce. Po chvi
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 místa při cvičení se sestřičce, která cvič

a další náklady šikovná situace. Zadní čás

e židle postavila za sebou, aby klienti při r

 chodby a ne hlavu či jinou část souseda –

lí vedle sebe. Navíc se dá využít ke cviče

u chodby. Dlouhodobě vadí klientům ned

 hodinách, který se bude v zimních měsící

byli pozváni na dopolední loupání jablek

ic nového, možná už několik let je 

ech zapotřebí. Ale častěji se jednalo o lo

lékem. Protože v poslední době došlo k 

apena větší účastí žen ochotných k prá

 

a uložená v miskách už na nás všechny če

 chvilce přišla za námi naše paní vedoucí, 

cvičení klientů řídí, 

í část úzké chodby 

při rozpažení rukou 

– jako tomu bylo 

cvičení připevněné 

 nedostatek světla 

ěsících stupňovat. 

Květka 

blek v naší jídelně. 

je této výpomoci 

o loupání brambor 

 výměně klientů, 

práci i nebývalou 

y čekala, abychom 

ucí, aby nás v práci 



 

 

povzbudila a hlavně nás vy

problémem zůstává naladi

krouhání jablíček nám šlo v

z jablíček upeče k večeři ze

Protože dobře známe z 

vedoucí, mohli jsme se už t

Nebyli jsme zklamáni. Když

talířek s voňavým obsahem

prázdný. Když sbírala sestř

chlapů byla, že jim také sla

A já dodávám – byla to dob

práce schopní klienti, včetn

Nechcete se přihlásit na ak
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s vybídla ke zpěvu. I když nám zpívání šl

ladit hned po skončení další vhodnou pí

šlo velmi dobře zejména po sdělení paní v

ři zemlbábu. 

 minulosti všechny výborné kuchařské

 už těšit i na večeři.  

Když po páté hodině měli všichni naši klie

ahem, byla jsem si jistá, že byl ve velké

sestřička klientům prázdné talíře od veče

 sladká večeře chutnala. 

 dobrá sladká večeře, na jejíž přípravě se 

četně paní vedoucí, která ten voňavý obsa

a akci bramborových placků? 

Kolektiv pomocných kuc

ní šlo velmi dobře, 

u píseň. Loupání a 

ní vedoucí, že nám 

řské výrobky paní 

 klienti před sebou 

elké většině zcela 

ečeře, reakce i od 

ě se podíleli všichni 

obsah završila. 

 kuchařů z domova  



 

 

Kruhové tance 

Kruhové tance s našimi klie

nové pohybové aktivity jsm

zdravotním omezením. V 

klienti na předsudek, že ta

pocit, že aby mohli tančit,

odborné vzdělání či výbor

pravda. Jediné co potřebuj

V tanečním kruhu jsou v b

ke svým pocitům a emocí

takové, které díky své stru

vnějších tlaků a ponořit se 

A co to vlastně tančíme

bulharské, rumunské, arm

choreografií na klasickou i

nás zajímá vnitřní smysl ta

samozřejmě hudba.  
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i klienty tančíme pro radost z pohybu a h

 jsme zařadili dvanáct tanců, které si moh

. V přátelské atmosféře tanečního kruh

že tanec je pouze pro mladé a zdravé os

nčit, potřebují zvláštní pohybové nadání, 

bornou fyzickou kondici. Brzy zjistí, že n

bují, jsou pohodlné boty a oděv, ve kterém

 v blízkém kontaktu s druhými, ale zárov

ocím. Tančíme tance, které nabíjejí ene

 struktuře umožňují mysli našich klientů 

t se do meditace.  

íme? Tradiční tance z různých koutů 

arménské, lotyšské, židovské a jiné, ale

ou i současnou hudbu. Spíše než dokona

sl tance, to, co v nás vyvolávají taneční 

 a hudby.  Do této 

mohou užít i lidé se 

kruhu zapomenou 

é osoby. Překonají 

ání, hudební sluch, 

že nic z toho není 

erém se cítí dobře. 

roveň se dostávají 

 energií, a naopak 

ntů oprostit se od 

 

tů světa - řecké, 

, ale také tance s 

onalá vnější forma 

eční prvky, gesta a 



 

 

Nedílnou součástí našich

znamenají možnost být “t

tím, jestli dělám chyby. Tan

našemu vnitřnímu dítěti 

meditaci. Je to takové nená
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šich společných setkávání je humor. K

t “tady a teď”, dělat něco čistě pro rado

. Tančit v kruhu dodává energii, čistí hlavu

ěti i té části naší osobnosti, která touž

nenápadné antidepresivum bez vedlejších 

So

 

r. Kruhové tance 

radost, netrápit se 

lavu, přináší radost 

touží zklidnit se v 

ších účinků. 

Soňa Petruláková 



 

 

Příprava na Mikuláše 

Jak ten čas utíká... Tím, že j

dny v údivu, stejně jako 

programu sdělila, že se b

zabývat dnes. A už vytáhla 

papírů nastříhaných do r

hromádky, které položila 

úkolu zúčastnit. Spočítala 

budou složeny z deseti dílů

I když se i mně úkol jevil ja

klientce s ukázkou dalšího

protože přicházely jedna p

si klientky podle své úvahy

v Domově. 

Věřím, že každá z klientek 

své práce. 
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e ještě nenapadl žádný sníh, byl i svatý M

ako my, když nám sestřička v pátečním

se budeme přípravou figurek na počes

hla z připravené tašky celou přehršel nezn

o různých částí a barev. Rozdělovala 

žila před každou klientku, která se chtěl

ala jsem, že všechny tři figurky (Mikuláš

 dílů, které si připravila sestřička předem.

vil jako velmi náročný, sestřička ochotně 

lšího postupu. Že jsou klientky šikovné

na po druhé s hlášením: „jsem hotová“. H

vahy buď ponechají, nebo je nechají na vá

tek měla po skončení díla radost z dosaže

tý Martin před pár 

čním aktivizačním 

čest sv. Mikuláše 

neznámých kousků 

ala je na úhledné 

htěla stanoveného 

uláš, čert a anděl) 

m. 

tně přišla ke každé 

vné, bylo zřejmé, 

“. Hotové výrobky 

a vánoční výzdobu 

sažených výsledků 

Květka  



 

 

Přišel k nám sv. Mikuláš, č

Bylo 3. prosince – jako ka

vstávali. 

A přece to byl jiný den, 

organizovaly přísun klientů

všichni svátečněji. Svátečn

s předstihem poctila vzác

v doprovodu se svou p

neukazovala třetí nerozlu

v tomto zařízení nenajde 

Protože svatý Mikuláš je ja

letošního stěhování do 

přestěhování zpět. Popřál 

přestěhování byly dodržen

balíčkem, za který děkuje

návštěvou (a nakonec i s če
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š, čert i anděl. 

o každý jiný den, zdálo se nám všem, k

en, pracovitější pro sestřičky, které na

entů k objednané holičce, abychom o Ván

tečnější odpoledne bylo také proto, že

vzácná návštěva – v plné trojici byl 

u pobočnicí, kouzelným andělem. Vz

ozlučná osoba – umouněný čert, který

jde moc hříšníků, kteří by patřili do okru

je jako náš každoroční host dobře obezná

do náhradních prostor, zajímal ho t

řál nám, aby plánované termíny k doko

rženy. Andělem jsme byli obdarováni pěk

kujeme. Se srdečným pozdravem jsme 

čertem, i když byl bez práce) rozloučili.

m, když jsme ráno 

 navíc odpoledne 

 Vánocích vypadali 

, že nás dva dny 

byl svatý Mikuláš 

 Vzadu se moc 

terý dobře ví, že 

okruhu jeho péče. 

eznámen se situací 

o termín našeho 

okončení stavby a 

 pěkným dárkovým 

me se se vzácnou 

čili. 

Květka  
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Příprava na Vánoce 

S přípravou všech prosto

předstihem a to nejen vý

pokojů. Klienti mohou zho

z uklízeček a vážit si jich p

vykonávají. To, že celé 

samozřejmostí. Za Vaši peč

 

Počet klientů domova je stá

nastěhování hodnotí prost

podmínkách je ale situace 

aktivizační programy, kde

mnohdy i ve spolupráci s

vidinu, že už se opravuje 

v lepších podmínkách moh

a my Vám chceme sdělit, ja

Nejdříve Vám však připom

vývěsní tabuli jsme si měli 

2014“, kde bylo přihlášeno

se umístili na velmi pěkném

tomto velmi pěkném umís

příspěvky. Je třeba všem

a k pěknému umístění naš

výsledek nás nabudí k další
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ostor domova na Vánoce, jsme poča

n výrobou vánočních ozdob, ale i z doko

 zhodnotit poctivě odváděnou každoden

h pro jejich poctivost a svědomitost, s ja

lé poschodí, které obýváme, je denn

 pečlivou práci Vám patří i naše poděkován

stále stejný, ale všichni klienti příznivě p

rostory bydlení a zejména samostatného

ace pro zabezpečování provozních prosto

kde se často pro tyto akce hledají náhr

ci s klienty. Nestěžujeme si, protože mám

uje a přistavuje pro nás bydlení nové, k

ohli být příští Vánoce. Ale ještě jsou tad

it, jak jsme se na ně připravovali. 

ipomeneme jednu pro nás příjemnou z

ěli možnost přečíst, jak jsme uspěli v sou

šeno 25 zařízení. V bodovém hodnocení 

ném 7. místě (první místo získalo 460, po

místění mají zásluhu naši zaměstnanci i k

všem, kteří jakýmkoli způsobem přis

 našich Střípků upřímně poděkovat. Vě

alší činnosti i v příštím roce. 

počali s patřičným 

dokonalého úklidu 

denní práci každé 

jakou svou práci 

enně uklizeno, je 

ování. 

ivě po 

ého WC. V horších 

ostor, zejména pro 

náhradní prostory, 

máme před sebou 

é, kde bychom už 

 tady Vánoce 2015 

u zprávu. Na naší 

 soutěži „Zlaté listy 

ení 411 bodů jsme 

, poslední 248). Na 

ci i klienti se svými 

přispěli ke zdaru 

 Věříme, že tento 



 

 

V další přípravě byly velmi

stěnách chodby. Po otevře

nepřehlédnutelného velké

smotaných dílů zapíchnut

středu kotouče, kde byl

malé svítící ozdůbky.

zhotoven sestřičkou 

vyřazené velmi staré knih

skutečně pěkný, což 

posoudit na fotografii. 

používat. V další části nám

předků – tomuto je věnová

Našimi klienty byla zhotov

stromů. I naše klientky b

sledovat návštěvy opeřenc
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Čtyři týdny před Vánoci jsme měli 

Vázání adventního věnce. Naše šikov

svými čtyřmi pomocnicemi využil

ochotných klientek v jejich pokoji pro

plánu. Ukázala nám, jak se tvoří a

jehož pozvolné rozsvěcování jedn

v týdenních intervalech připomín

narozeniny očekávaného Ježíška. 

elmi pěkně a vtipně vyplněny zbývající v

evření vstupních dveří jsme si všimli na z

elkého vypouklého kotouče vyrobenéh

nutých do 

byly také 

bky. Byl 

u z listů 

knihy. Byl 

ž můžete 

 

Na části volné plochy 

umístěna řada vánočních p

kromě jejich stáří a tvarů

poučení, odkdy a kde se zač

 nám bylo připomenuto, jak vypadal jíd

ována kapitola Rady našich babiček. 

otovena tři krmítka pro ptáky, která byl

ky bydlící na východní straně zařízení 

enců v jednotlivých krmítkách. 

ěli akci s názvem 

ikovná sestřička se 

užila pohostinství 

i pro splnění svého 

ří adventní věnec, 

jednotlivých svící 

míná blížící se 

ící volné plochy na 

na zdi zavěšeného 

ného z papírových 

hy chodby byla 

ch pohlednic, kde 

arů bylo i vtipné 

 začaly pohlednice 

l jídelníček našich 

 byla zavěšena do 

ení mají možnost 
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Tradiční setkání u vánočního stromu 

Doba předvánoční je v našem Domově pro seniory již tradičně věnována 

společenské akci „Setkání u vánočního stromu“.  

V Domově pro seniory každoročně zůstává přes vánoční svátky čím dál víc 

klientů. Svátky v rodinném prostředí tráví spíš jednotlivci. Podle pracovníků 

domova není na vině neochota příbuzných, ale spíš zdravotní stav seniorů nebo 

jejich snížená mobilita.   

„Setkání u vánočního stromu“ se tak stává příležitostí k setkání klientů 

s rodinnými příslušníky či přáteli, ale rovněž se všemi zaměstnanci zařízení. 

Příbuzní a blízcí našich klientů tak mají možnost zastavit se v předvánočním 

shonu a strávit společné sobotní odpoledne, kdy si mohou navzájem popovídat, 

vyměnit si zkušeností, ale také ochutnat připravené sváteční pohoštění. 

V průběhu měsíce prosince byl celý program volnočasových aktivit klientů 

věnován výrobě vánočních dekorací a výzdoby. Vánočně vyzdobené prostředí, 

sváteční hudba, koledy – to vše dotvářelo sváteční domácí atmosféru 

společenského setkání.  

Program vánočního odpoledne, na kterém se podíleli členové celého 

pracovního kolektivu a klienti, začal tradičně zpěvem koled a svátečním 

projevem vedoucí zařízení. 

Následoval vánoční kvíz, jehož otázky byly věnovány zvyklostem staročeských 

Vánoc. Ukázalo se, že většina našich klientů i účastníků setkání je velmi zběhlá 

v českých tradicích a zvycích. Odměnou za podaný výkon byly originální vánoční 

zápichy v podobě vánočního stromečku. 

Nezvyklým bodem programu se stalo společné vystoupení našich klientek 

a pracovnic v přímé péči, které zatančily kruhový izraelský tanec „Píseň slávy“ 

v choreografii Jonathana Gabaye. Kruhové tance jsou novou metodou práce se 

seniory zaměřenou na pohybovou aktivitu klientů. Počáteční nervozita klientek 

před vystoupením a obavy z nezdaru byly odměněny spontánním potleskem 

a obdivem nad nezvyklou židovskou hudbou spojenou s tancem. 

Program byl zakončen soutěží „Kufr“, kde se projevil dobrý postřeh a znalost 

starých předmětů zúčastněných. 



 

 

Z bohatě prostřených sto

káva, domácí koblížky, řízeč

Celý večer doprovázela pří

všech, kteří byli na tomto s

A takto vidí deváté setkán

 

I s Vánoci na starém bydliš

spojena výzdoba celého

které vždy vévodil velk

strom. 

Rybičky v akváriu zdobi

S poděkováním tvůrcům

opustily jídelnu, která brzy

současný účel a bude

velkého svátečního setkán

se lidí, kteří si budou

vzájemně největší dary –

vzpomínek a možná i 

budoucna.  

k sezení a k občerstvení bu

výběrem pochutin.  
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 stolů rautu bylo průběžně nabízeno cu

řízečky, slané pečivo či ovoce. 

 příjemná vánoční atmosféra, která jen u

to setkání přítomni. 

So

kání u vánočního stromu klientka Domov

dlišti byla vždy 

lého zařízení, 

velký vánoční 

dobil betlém. 

rcům jsme 

brzy změní svůj 

ude svědkem 

tkání milujících 

dou předávat 

– lásku, řadu 

 i slibů do 

Ještě dopoledne to b

způsobený stěhovanými

Zřejmě nebudou odpo

myslela jsem si. A pak 

tajná zpráva. Počítá se 

í budou pro hosty použity tzv. švédské s

 cukroví, zákusky, 

n umocnila zážitky 

Soňa Petruláková 

mova: 

 byl velký ruch, 

ými stoly z jídelny. 

dpoledne použity, 

pak se mi donesla 

 se jen se židlemi 

ké stoly s bohatým 



 

 

z obsluhujících kromě péč

prosoukávat mezi sedícími 

Chvíle, kdy skončila první

přítomné vtipně vym

kvízem. A co by to bylo za 

kde by chyběla nejdůležitě

písničky, které jsme zpí

svých mladých let, a to 

Protože u nás máme dost 

která rády a pěkně 

Sestřička, dala ke zpěvu p

už to byla celá řada z

koled. A bylo tam i dost

hlasů i od našich hostů, kte

Jako zlatou perlu jsme pro

místa museli snížit počet ú

tanec s názvem Píseň slávy
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Když jsme se usazovali, přip

děvčata (sestřičky, uklízečk

měl zdravé nohy a ochotné

pro každého (kromě řidičů

byly s rodiči). Když měli vy

skleničku v ruce, došlo k

vedoucí, ve kterém nás 

probíhající rekonstrukc

předpokládaném přestěhov

2016. To nás potěšilo, i k

nezapomněli na stěhování le

Odnesené skleničky vystříd

číšníci s podnosy, na 

narovnány zákusky, pozdě

všechno v situaci, 

péče o donášené pokrmy se musela do

ími hosty.  

rvní dávka pohoštění, byla využita, aby

vymyšleným 

 za Vánoce, 

žitější věc - 

zpívali od 

 to koledy. 

ost děvčat, 

ně zpívají. 

vu pokyn a 

a známých 

dost hlubších 

, kteří se přidali. 

 pro Vás zatančili tanec, na který jsme p

et účinkujících i výzdobu taneční plochy. 

lávy jsme Vám zatančili moc rádi.  

připravovala naše 

ízečky, každý, kdo 

otné ruce) přípitek 

idičů a dětí, které 

li vyvolení už svou 

lo k projevu paní 

ás informovala o 

rukci i o 

ěhování do Vánoc 

 i když jsme ještě 

ní letošní.  

střídali další rychlí 

a kterých byly 

ozději i káva a to 

kdy každá 

 doslova dopředu 

abychom potrápili 

e pro nedostatek 

hy. Ale připravený 



 

 

A dle potlesku se líbil, i kd

přestávce se mezi námi op

tentokrát s masitějšími vý

nějaké místo pro umístě

doplňován patřičným poho

Věkové složení hostů bylo

nejstarší 95letá paní, na 

holčička. Bohaté fotografi

družné zábavě probíhalo 

spokojenost klientů, pro kt

svátkem, na který se vž

vzájemným setkáním v prů
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 i když tančily i poněkud odrostlejší taneč

i opět prosoukávaly naše dnešní zásobo

i výrobky. Tam, kde se už odchodem 

ístění malého servírovacího stolku, by

ohoštěním.  

bylo různorodé. Byla tu se svým vnukem 

 na druhé straně tu byla nejmladší kr

rafie pořízené naší sestřičkou nám přip

alo celé to bohaté společenství přítomn

o které je toto setkání se svými drahými 

e vždy těší. Věříme, že bude i podn

průběhu roku. 

 

nečnice. Po krátké 

obovačky s jídlem, 

em hostů uvolnilo 

byl tento ihned 

em přítomná naše 

í krásná dvouletá 

připomenou, v jak 

omných hostů, ale 

ými vždy největším 

odnětem k dalším 

Květka 



 

 

Střípky ze setkání u vánočn
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nočního stromu 

 



 

 

29   

 
  



 30   

 

Štědrý večer v Sociálním zařízení města Bílovce 2015 

Dnes je úterý 29. prosince a je to 17 dní od velkého shromáždění klientů a jejich 

hostů, kdy proběhlo setkání u vánočního stromu. Bylo to v prostorech, které 

jsou pro nás velmi milostivé, pokud se týká bydlení, ale mnohdy příliš těsné. 

Problémy se odrazily i při posledním setkání, kdy část hostů k naší lítosti odešla 

z prostorových důvodů předčasně. Před podobným problémem stály sestřičky, 

které měly službu 24. prosince, kdy potřebovaly zajistit slušné posezení pro 

všechny klienty, kteří zůstanou o Štědrém dni v zařízení. I v minulosti to byl 

pokaždé problém, ale čtvercová místnost jídelny nahoře i při natěsnané situaci 

dovolila všem přítomným klientům v zařízení být po celý večer spolu. Ale jak 

vyřešit situaci zde, když chceme, aby co nejvíce klientů mohlo být posazeno 

spolu? 

Řešení bylo započato v největší rohové místnosti, kde se podařilo se souhlasem 

dvou bydlících klientek umístit dalších šest. Na dalších dvou sousedních 

pokojích byli umístěni zbývající klienti.  

K uklidnění celé mimořádné situace přispívala skutečnost, že se již na 

rekonstrukci a přístavbě pracuje.  

Na závěr jsem si nechala bohaté pohoštění, které potěšilo jedlíky, bohaté 

sladké pamlsky zase milovníky sladkostí, což přispělo ke spokojenosti všech. 

I zapít to bylo čím. Když jsme se unaveni chystali spát, věřím, že se mnozí z nás 

zamysleli nad náročnou 12hodinovou prací našich sestřiček, které kromě své 

ošetřovatelské povinnosti k nám byly vlídné, ochotné a naše přání nám dle 

možností splnily. I to jedno slovíčko z našich úst, to prosté „děkuji“, které jsme 

vyslovili s láskou, je jistě potěšilo. Nezapomeňme na ně. 

Květka  
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Hrátky s pamětí  

Špatná paměť neexistuje! 

Říká se, že ztráta paměti je nejkrásnější choroba – nebolí a každý den se člověk 

dozví spoustu nových věcí. Je ale nutné dodat, že to způsobuje řadu problémů 

a trapasů! 

Dobrá zpráva na úvod. Zapomínáte jména kolegů, 

nevíte, jak se jmenoval film, na kterém jste byli 

před týdnem v kině, natož jeho hlavní hrdina? 

Hledáte často klíče a mobil? Vracíte se ráno při 

odchodu z domu, zda jste doopravdy zamkli? 

Pokud podobné situace prožíváte čím dál častěji, 

pravděpodobně pořád nejde o první příznaky 

Alzheimerovy choroby. 

Tohle jsou jen následky nesoustředěnosti a kvanta informací, které se na nás ze 

všech stran valí. Když ráno odcházíme z bytu, doznívá nám v uších předpověď 

počasí, přitom telefonujeme a myslíme na to, co nás čeká v práci a co musíme 

stihnout potom. Je tedy logické, že si za pět minut nevybavíme, jestli jsme byt 

zamkli, nebo ne. 

Řešení je jednoduché. Klíčům, brýlím, mobilu, jakémukoliv předmětu v bytě i v 

práci vyčleňte pevné místo. S disciplínou brýle vždy najdete v košíčku, klíče od 

auta v zásuvce, prášky si berte vždy ve stejný čas. A pokud jde o zamykání dveří 

a elektrické spotřebiče, třikrát za sebou si nahlas řekněte, co právě děláte: 

„Zamykám dveře, zamykám dveře.“ 

Teď, když už víte, že jste v pořádku, se můžeme věnovat paměti. Kouzlo 

paměťového tréninku spočívá v tom, že aktivujeme ty části mozku, které 

normálně necháváme zahálet. Při trénování paměti se zpaměti nic neučíme, 

všechno máme podložené mnemotechnikami. Ty představují dokonalou 

kompenzaci nedokonalosti lidské paměti. Díky ní je vše v hlavě jištěné. Když 

údaje potřebujete, víte, jak je dostat ven. O co tedy jde? Mozek si nejlépe 

pamatuje v obrazech a v příbězích. A právě na tom je paměťový trénink 

postavený.  
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Pojďme si to ukázat na příkladu. Potřebujete si zapamatovat vitamíny 

rozpustné ve vodě? Písmena A, D, E, K si budete pamatovat obtížně, ale 

slovo ,,ZADEK,“ pod kterým se vitamíny ukrývají, dostanete do hlavy snadno. 

Asi většině z nás dělají potíže čísla. Jak na to, když potřebujeme do hlavy dostat 

kombinace nejrůznějších čísel? Pro ně existuje systém klíčových slov nebo 

můžeme číslům přiřadit obrazce a pro zapamatování si vytváříme příběh.  

Například – číslo 0 může být vajíčko, 2 - labuť, 3 - pták, 4 – židle atd. Tohle jsou 

jednoduchá čísla, vy si však můžete zapamatovat dlouhé číselné řady. Můj 

příběh, který mi pomáhá vybavit si prvních dvacet čísel pí, tedy 

3,14159265358979323846 je ,,Začínám číslem 3 - to si pamatuji, pokračuji 

letopočtem 1415 – upálení Mistra Jana Husa a dále – 92letý otec, 65letý syn a 

35 letý vnuk jeli tramvají č. 89 na stadion, kde bylo 79323 diváků, seděli jsme v 

8 řadě a Messi měl číslo dresu 46.“   Zkuste i Vy si vymyslet příběh na první 

číselnou řadu dvaceti čísel pí. Jinak existuje 100 čísel pí. 

Příště Vás naučím zapamatovat si, kdy je který den v roce. Stačí znát první dny 

jednotlivých měsíců. Potřebujete tedy najít pouze pomůcku na zapamatování! 

PAMĚŤ MÁ RÁDA POŘÁDEK A ŘÁD!! 

DESATERO JANY VEJSADOVÉ - udržovat mozek ve formě, lepší nekoupíte! 

• Nakrmte ho!         

• Dejte mu přivonět!  

• Dejte mu zahrát! 

• Proběhněte se s ním! 

• Používejte ho! 

• Dopřejte mu klídek! 

• Nechejte ho vyspat! 

• Rozesmějte ho! 

• Neškoďte mu! 

• Nechejte ho zrát! 

 

 

Zdroj: ČSPT Jana Vejsadová, www.mneme.cz, http://nostalgiafilm.blog.cz/ 

http://www.zamek-slavkov.cz/cz/kalendar-udalosti/?date=2014-04-10 



 

 

Ke každému uvedenému
• Černý / ............
• Pomalý / ..........
• Ostrý / .............
• Dobrý / ............
• Hodný / ...........
• Hladký / ...........
• Jemný / ............
• Velký / .............
• Nízký / .............
• Úzký / ..............
• Plný / ...............
• Dlouhý / ..........
• Hluboký / .........
• Zábavný / ........
• Teplý / .............
• Minulý / ...........
• Tuzemský /  .....
• Čistý / ..............
• Veselý / ...........
• Unavený / ........
• Hladový ...........
• Drahý / ............
• Hlavní / ............
• Chytrý / ...........
• Pracovitý / .......
• Jednoduchý /  
• Zdravý / ...........
• Lepší / ..............
• Aktivní / ...........
• Přední / ...........

 

Zdroj: Suchá, Jitka. Cvičte si svůj moze
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A jak

BARVY  

1. Na baru dává číšník host

2. Kromě ovce i jehně dává

3. Každého člověka vábí lá

4. Příjemný večer náhle sko

ČÁSTI TĚLA 

5. Sousedova dcera Pavla s

6. Cestující zdvihla vak a vy

7. K odklízení sněhu je zapo

8. Byla pro něj jen jednou z

9. Koupil si v bazaru kalhot

10. Je libo kávu? 

11. Štěně zavrčelo a zakous

12. Z tohoto podrazu bycho

Nejvíce se dařilo paní Hrnč
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 jak dopadla podzimní skrývačka? 

hostovi vodku. 

vá maso.  

í láska.  

skončil. 

vla sypala odpadky do popelnice. 

 a vystoupila z vlaku. 

zapotřebí lopata. 

ou z mnoha. 

lhoty a kabát. 

kouslo se do něj. 

chom se měli poučit. 

Hrnčířové a paní Borucké. Těm moc gratu

 

 

ratulujeme! 
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Rady našich babiček 

Vánoční jídelníček našich předků 

Štědrost posvátného večera 24. prosince spočívala v lidovém prostředí 

především v pestré skladbě pokrmů. Štědrovečerní jídelníček měl kraj od kraje 

své zvláštnosti. Řada prvků však byla společných.  

Prvním chodem byly oplatky s medem (někdy také s česnekem, šípkovými 

a jinými plody, s různými bylinami). Potom se podávala polévka, zasmažená, 

nejčastěji s houbami. Místy, například na Chodsku, 

se místo houbové polévky jedla hustší houbová 

omáčka. Houby byly štědrovečerním jídlem i v jiné 

úpravě. Oblíbený byl zvláště kuba z krupek s hřiby 

modráky, od jejichž barvy byl pojmenován černý 

kuba. Osobité chuti dodává tomuto pokrmu 

česnek. Někde měli k večeři i chlebové topinky s 

česnekem.  

Starými obřadními pokrmy byly kaše (prosná, krupičná, hrachová), symbolizující 

hojnost. Časté byly rovněž různé moučné pokrmy, vařené i pečené. Nezbytnou 

součástí štědrovečerní hostiny bylo vařené sušené ovoce, kraj od kraje různě 

upravované a pojmenované. Ryby, bez nichž si dnes stěží dovedeme představit 

štědrovečerní večeři, byly ve vesnických rodinách ještě počátkem 20. století 

vzácností. Uplatňovaly se především v zámožných měšťanských domácnostech 

a ve vesnicích v rybníkářských krajích a v povodí rybnatých řek (zejména 

v jižních Čechách). Obecně bylo rozšířeno vánoční pečivo různého druhu, tvaru 

a názvu. Výběr štědrovečerních jídel byl ovlivněn charakterem krajiny (rolnické 

oblasti s rozvinutým obilnářstvím, chudé kraje s chovem dobytka, 

vinohradnické a ovocnářské obce, rybníkářská území) a také sociálním 

postavením venkovských rodin.  

Co s následky nemírnosti v jídle a pití?  

Ač téměř každý ví, že nestřídmost v jídle i pití rozhodně nepatří mezi ctnosti, je 

velmi časté, a v některých případech je to bohužel i pravidlo, že období svátků 

vánočních, silvestr a !ový rok jsou časem nemírné hojnosti. !ejednomu z nás se 



 

 

zřejmě i letos přihodí, že 

zmírnit potíže "žaludku na v

Je opravdu smutnou realito

Nového roku svátky přejíd

(v duchu spílajíce "těm str

napečou a nakoupí takové 

měsíc. A potom to všechn

zkazit - to by byl hřích, kdy

potížích, které si sami způ

většinou pozdě, a co je nejh

"Žaludek na vodě" či "tě

způsobené buď přemírou 

popřípadě kombinací oboj

rezervy - a tím se též snaží

věděl, kam až může jít - co

tyto příznaky, je opravdu n

 A jak pomoci tělu? Pot

odstranit malé množstv

a následně strávit 

a podporuje produkci ž

šťávy). Pokud máme dom

z léků obsahujících enzymy

břišní (např. z volně pro

Gastrix), můžeme užít dvě

Chlazený běžný nápoj (ča

bez bublinek) po doušcích 

zklidnit rozbouřený žaludek

jsou obtíže způsobeny n

konzumací alkoholu, je 

organismu dodat do

množství tekutin nejlépe v
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, že se přejí nebo přebere alkoholu. Může

 na vodě" a "těžká rána"? 

alitou, že pro mnoho lidí jsou Vánoce, a 

řejídání. Hospodyně i její pomocníci s vy

 strašným Vánocům - už aby to bylo za

ové množství jídla a pití, které by jim norm

echno za několik dní zkonzumují ("přece

 když už to stálo tolik peněz a námahy"). K

způsobili, popřípadě s děsem pohlédnou

 nejhorší: do příštího roku je opět vše zapo

 "těžká rána" jsou vlastně projevy otr

ou konzumace těžko stravitelného jídla, 

obojího. Tělo tím dává najevo, že byly p

naží vychovávat svého majitele do budou

co zkrátka nezůstane bez následků. Pok

u na místě zpytovat svědomí.  

Potíže způsobené těžko stravitelným j

žství nejlépe hořkého alkoholu (pom

it tuky 

i žaludeční 

oma některý 

ymy slinivky 

 prodejných 

dvě tablety. 

j (čaj, voda 

cích pomůže 

udek. Pokud 

y nemírnou 

je vhodné 

dostatečné 

pe ve formě 

ůžete poradit, jak 

, a zejména oslavy 

s vypětím všech sil 

 za námi") navaří, 

ormálně stačilo na 

řece to nenechám 

"). Když pak úpí při 

nou na váhu, je už 

zapomenuto.  

otravy organismu 

dla, nebo alkoholu, 

ly překročeny jeho 

doucna. Aby příště 

 Pokud dojde až na 

m jídlem pomůže 

pomáhá rozpustit 



 

 

chlazeného iontového ná

Postačí i běžná minerální v

také cukr - nejlépe hroznov

Procházka na zdravém vzd

i těžce zkoušenému zažíva

opatření nezklidní bolesti 

(Ibuprofen, Paralen apod.).

Snad každému je jasné

sebezdravějšímu. Připadá 

na životě člověka chron

onemocnění, žlučníkové p

přihodilo, měl by raději nav

Zdroj: http://magazin.ceskenoviny

http://hvezdnysnilek2.blog.cz/1001/k

http://cilichili.cz/blog/18-podob-oblu
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 nápoje 2-3 litry (různé směsi dostane

lní voda bez bublinek. Vhodné je dodat z

znový, který je možné přidat do nápoje. 

 vzduchu pomůže nejen okysličit mozek

žívacímu traktu ve správném pohybu. P

sti hlavy, budete muset užít běžné léky,

od.). 

asné, že podobné stavy neprospívají 

dá mi ale důležité zdůraznit, že mohou d

hronicky nemocného (diabetik, jaterní

vé potíže apod.). Pokud by se mu ně

i navštívit lékaře.  

Z knihy Vánoce v české kultuře So

viny.cz/zpravy/co-jidavali-na-stedry-vecer-nasi-pred

01/kocovina-a-jak-na-ni  

obludne-zvireci-kocoviny/ 

tanete v lékárně). 

dat ztýranému tělu 

 

zek, ale jistě uleví 

u. Pokud ani tato 

éky, které ji zmírní 

ívají nikomu, byť 

ou doslova ohrozit 

erní a slinivkové 

 něco podobného 

e Soňa Petruláková 

predkove/350507 
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Pranostiky
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Zdroj: Pranostiky%20Leden%2C%C3%BAnor%2Cb%C5%99ezen.docx 
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Ze života známých osobností  
Karel Čapek 

Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka. Matka 

sbírala slovesný folklor.  S rodiči se brzy přestěhoval do Úpice, kde byl 

v místním kostele 13. ledna 1890 pokřtěn. 

V Úpici také absolvoval základní školu Na 

Blahovce, která byla později, po Karlově smrti, 

přejmenována na Základní školu bratří Čapků. 

Poté studoval na gymnáziu v Hradci Králové, 

odkud musel (po odhalení jím organizovaného 

protirakouského spolku) přestoupit 

na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil 

studium na Filosofické fakultě UK v Praze a získal 

doktorát. V letech 1910 – 11 byl Karel Čapek na 

studijním pobytu v Paříži a v Berlíně. 

Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v první světové 

válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukončení studia krátce působil 

jako vychovatel v šlechtické rodině (v roce 1917 byl domácím učitelem Prokopa 

Lažanského na zámku Chyše), brzy však přešel k novinařině. Jako vychovatel 

údajně působil pouze tři měsíce. Působil jako redaktor v několika 

časopisech: Národních listech (19171921), Nebojsa(1918–1920), Lidových 

novinách (od r. 1921). Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti 

vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) 

směřování listu.  

V letech 1921–1923 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. 

V letech 1925–1933 byl prvním předsedou Československého PEN klubu. 

26. srpna 1935 se na vinohradské radnici oženil s herečkou a dlouholetou 

přítelkyní Olgou Scheinpflugovou. 

Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka 

zhroucení jeho dosavadního světa a osobní tragédii.  



 

 

„ 

 

 

Zdá se mi, že už tu nemám

umřel, věřil jsem totiž v

podobné věci. Myslím, že

 Karel Čapek 

Po vzpamatování se z pr

a prezidentových kroků 

ospravedlnitelná řešení. Ja

Snažil se svou činností zab

abdikaci prezidenta Beneš

republiky a často plnil roli

stávaly nejen četné urážlivé

Čapkova domu apod. V re

bylo otištěnou 26. listopadu

své aktivity v roce 1938.  

Strž u Staré Huti - romantic

Poslední tři roky svého živ

Huti (nedaleko Dobříše). D

Zemřel na plicní edém

plánovaným zatčením ge

na vyšehradském hřbitově

Zajímavosti 

Roku 1995 mu byl in memo

Čapek byl mimořádně dob

fotografií v Dášeňce svědčí

známých osobností (mj.

amatér Karel Čapek byl aut

první republiky. Dášeňka 

desítkách vydání. 

Méně známá je jeho zálib

vůbec. Patřil mezi přední 
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mám co dělat, byl bych tu směšnou figur

tiž v jakési závazky, v takzvanou čest v

, že bych se v téhle tlačenici nevyznal... 

prvotního šoku se snažil o ospraved

ků v situaci, která dle Čapka ne

í. Jako nemístné viděl v tehdejší situaci 

 zabránit rozdělení národa a usiloval o je

neše se však stal jediným viditelným s

 roli „obětního beránka“. Součástí této k

žlivé anonymní dopisy a telefonáty, ale i

reakci na útoky na svou osobu zveřejn

padu 1938 v Lidových novinách, kde se p

 

ntické letní sídlo Karla Čapka. 

 života prožil ve Strži u Staré 

). Dnes je zde jeho památník. 

dém několik měsíců před 

gestapem. Byl pohřben 

ově v Praze. 

emoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka. 

dobrým amatérským fotografem, o čemž 

ědčí řada dalších dochovaných snímků v

j. prezident Masaryk a další pátečníci

l autorem nejprodávanější fotografické pu

ňka čili Život štěněte z roku 1933 vy

záliba v etnické hudbě, vyrostlá ze zájmu

dní sběratele; celou dochovanou sbírku 

igurkou, můj svět 

st ve smlouvě a 

 

“ 

 
vedlnění vládních 

nenabízela jiná 

aci hledání viníků. 

jeho jednotu. Po 

m symbolem první 

to kampaně se tak 

le i vytloukání oken 

řejnil úvahu Jak to 

se pokusil vysvětlit 

 

mž vedle známých 

ků včetně portrétů 

íci). Paradoxně – 

é publikace období 

 vyšla v několika 

ájmu o cizí kultury 

írku jeho dědicové 
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v r. 1981 věnovali Náprstkovu muzeu (celkem 462 desek 78 ot./min. a 

115 katalogů světových gramofonových firem). Po r. 1990 byly nahrávky 

s podporou UNESCO digitalizovány a výběr z nich byl vydán na pěti CD. 

Autorství slova „robot“, které se s divadelní hrou R.U.R. rozšířilo po světě, je 

připisováno jeho bratru Josefu, který mu toto slovo poradil na návštěvě u otce v 

Trenčanských Teplicích. Původně chtěl Karel Čapek roboty nazvat „laboři“. 

Slovo robot je slovanského původu, vzniklo ze slovesa robotovat (pracovat). 

V roce 1989 byl uveden do kin jeho životopisný film Člověk proti zkáze, který 

režíroval Štěpán Skalský a Jaromír Pleskot. Hlavní postavu Karla Čapka zde 

ztvárnil Josef Abrhám, jeho bratra Josefa zde hrál František Řehák, Olgu 

Scheinpflugovou pak hrála Hana Maciuchová, postavu T. G. Masaryka si v něm 

zahrál Svatopluk Beneš. 

Teprve v roce 2009, tedy až 70 roků po Čapkově smrti, byla knižně vydána 

obsáhlá korespondence, kterou se spisovatelem vedl na 

téma pacifismu a odpírání vojenské služby brněnský advokát Jindřich Groag. Do 

té doby byla známa jen část těchto dopisů. 

Celkem byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, v letech 1932 

až 1938. 

Svoji literární tvorbu zahájil před první světovou válkou, zpočátku tvořil se svým 

bratrem Josefem, který byl především malířem. Na jeho tvorbu mělo velký vliv 

jeho filosofické a estetické vzdělání, především pragmatismus aexpresionismus, 

dále ho velmi ovlivnila vědeckotechnická revoluce, v mnoha dílech vyjadřoval 

obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem. 

Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání 

neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí. Čapek 

uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností. 

V dílech K. Čapka se uplatňuje individualistický přístup, a z toho vyplývající 

uznávání silných jedinců, neuznává jednoznačnou pravdu, ale pouze pravdu 

z pohledu jednotlivce. Jeho dílo samozřejmě také ovlivnila první světová válka a 

později blížící se druhá světová válka. 

Jeho dílo je velmi obsáhlé, a tak bývá z praktických důvodů děleno na dvě 

základní části: 
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• část zabývající se vnitřním životem člověka jako jedince a jehož 

prostřednictvím se Čapek pokouší zkoumat možnosti i hranice lidského 

poznání, mnohost pohledů na realitu, zabývá se noetikou (Boží muka, 

noetická trilogie…). 

• utopická část – sem řadíme jeho utopické romány a dramata, ve kterých 

Čapek kritizuje společenské problémy celé moderní společnosti, zároveň je 

zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je 

i patrná obava z nastupujícího fašismu. Pro tato díla bývají oba bratři 

Čapkové považováni za předchůdce sci-fi literatury. 

Kritičnost jeho děl často oslabuje idylizující nebo harmonizující závěr, ve svých 

vrcholných dílech tuto tendenci opustil. 

Jeho novinářská činnost je velmi zajímavá. Novinařina mu poskytla řadu 

tvůrčích podnětů a ovlivnila vnitřní organizaci jeho literárních děl, jejich jazyk, 

sloh, ale i výraz a tvar. Je třeba říci, že jeho tvorba výrazně ovlivnila podobu 

tradičních i nově vzniklých novinářských útvarů. A to především jazykovou 

svěžestí a slovesnou propracovaností. 

Jeho působení v tisku je spojeno především s Lidovými novinami, kde v jistém 

slova smyslu navazoval na Nerudu. Napsal velké množství fejetonů, které 

později vycházely v různých souborech. Dále se vyjadřoval k aktuálním 

problémům – sloupky. Tento novinářský žánr vymyslel Karel Poláček. 

Vzhledem k jeho přátelství s T. G. Masarykem, kterého si velmi vážil, se ale stal 

v Hovorech pouhým zapisovatelem. Lze tvrdit, že Čapek psal velmi 

promasarykovsky a stal se jakýmsi oficiálním, hradním novinářem. 

                                                                                                      

                                                                                                         Vlasta Szotkowská 

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek 



 

 

Pečeme… tento
K vánočním svátkům beze

Přinášíme ověřený recept 

které je v něm obsaženo. 

Budeme potřebovat: 10 

jeden vanilkový cukr, jedno

Těsto zpracujeme a hodinu

Po hodině těsto vyválím

formiček. Dáme do trouby

Upečené těsto spojujeme m

Dobrou chuť!  

 

Zdroj: http://www.vanocni-darky.cz/
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entokrát linecké 
ezesporu patří linecké cukroví. 

ept - těsto se nelepí díky sádlu, 

o.  

0 dkg másla, 10 dkg sádla, 10 dkg mouč

dno vejce, jeden žloutek, 40 dkg hladké m

dinu necháme v chladu odležet. 

álíme na výšku půl centimetru a vykr

uby. 

me marmeládou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.cz/linecke-cukrovi/  

oučkového cukru, 

ké mouky. 

vykrajujeme podle 

Vlaďka Molková 
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Zpívánky 

Okolo Hradce 

/: Okolo Hradce v malé zahrádce,  
rostou tam tři růže. :/   
/: Jedna je červená, druhá je bílá,  
třetí kvete modře. :/  
 
Vojáci jdou, vojáci jdou, Bože, jaká je to je to krása,  
vojáci jdou, vojáci jdou pěkně v řadách za sebou.  
Vojáci jdou, vojáci jdou, každé dívčí srdce jásá,  
vojáci jdou, vojáci jdou pěkně v řadách za sebou. 
 
/: Kobylka malá, kovat se nedá,  
kováři nechce stát, :/ 
/: tak jako má milá, když se na mě hněvá,  
hubičku nechce dát. :/ 
 
/: Kobylka malá kovat se dala,  
kováři postála, :/ 
/: tak jako má milá, když se usmířila, 
 hubičku mi dala. :/ 
 
Vojáci jdou, vojáci jdou … 
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Na rozlúčení 

/: Na rozlúčení, mý potěšení, postavím pod okny máj, :/ 

/: haby věděli falešný lidi, že sem já chodíval k vám,  

že sem já chodíval k vám. :/ 

 

/: Panckej pacholku, půjč mi pistolku,  

já si dám jednu ranku, :/  

/: haby věděli falešný lidi, že sem měl ve vsi holku. :/ 

 

/: Jeníčku hezkej, jen si zavýskej,  

až ty od nás pudeš, :/ 

/: haby věděli falešný lidi,  

že mně věrně miluješ. :/ 

 

/: Ptáček neseje, zpívá vesele,  

má milá nevdávej se, :/ 

/: jestli ty se vdáš, na mně nepočkáš,  

uvidíš, ošidíš se. :/ 

 

 

  



 

 

Vzpomínáme 
Jindřich Beihauer  † 15. 1. 

Markéta Kapiasová † 4. 2. 
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. 1. 2015 

 

Jan Michalík † 16. 1. 2015

. 2. 2015 

 

Vladimír Pešek † 1. 3. 2015

 

2015 

 

015 
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