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leden, únor a březen 2017.  



 

Milí čtenáři,  

v úvodu nových Střípků bychom chtěli poděkovat panu 

fotografovi Martinu Holainovi

atmosféru při zavádění nových metod sociální práce se 

seniory v rámci realizace projektu Modernizace a přístavba 

domova pro seniory a panu Tomáši Brož

za dobrou spolupráci. Profesionálně vyhotovené fotografie 

jsme použili k vydání

Díky jeho přátelskému vystupování při fotografovaní se klienti

mohli uvolnit a fotografování pro ně bylo i zábavou.  Kalendář 

s fotkami poslouží klientům i

krásná vzpomínka na aktivity v

můžete vidět na titulní straně tohoto vydání Střípků. 

Toto vydání je zaměřeno na téma „Jablkobraní“, což byla 

podzimní originálně pojatá aktivizace o jablkách. Téma jsme 

promítli do samostatného článku o aktivizaci, do kapitoly 

Rady našich babiček i do kvízu 

A protože začal nový rok 2017, přejeme V

čtenářům hodně štěstí a zdraví!
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úvodu nových Střípků bychom chtěli poděkovat panu 

Martinu Holainovi, který dokázal zachytit 

atmosféru při zavádění nových metod sociální práce se 

rámci realizace projektu Modernizace a přístavba 

domova pro seniory a panu Tomáši Brožovi, majiteli tiskárny, 

za dobrou spolupráci. Profesionálně vyhotovené fotografie 

jsme použili k vydání kalendáře „Podzim života pro rok 2017“. 

Díky jeho přátelskému vystupování při fotografovaní se klienti

mohli uvolnit a fotografování pro ně bylo i zábavou.  Kalendář 

fotkami poslouží klientům i zaměstnancům jako celoroční 

na aktivity v Domově. Práci pana Holaina 

můžete vidět na titulní straně tohoto vydání Střípků. 

měřeno na téma „Jablkobraní“, což byla 

podzimní originálně pojatá aktivizace o jablkách. Téma jsme 

promítli do samostatného článku o aktivizaci, do kapitoly 

Rady našich babiček i do kvízu v kapitole Hrátky s 

A protože začal nový rok 2017, přejeme V

čtenářům hodně štěstí a zdraví!  

Vaše redakce

úvodu nových Střípků bychom chtěli poděkovat panu 

, který dokázal zachytit 

atmosféru při zavádění nových metod sociální práce se 

rámci realizace projektu Modernizace a přístavba 

majiteli tiskárny, 

za dobrou spolupráci. Profesionálně vyhotovené fotografie 

kalendáře „Podzim života pro rok 2017“. 

Díky jeho přátelskému vystupování při fotografovaní se klienti 

mohli uvolnit a fotografování pro ně bylo i zábavou.  Kalendář 

zaměstnancům jako celoroční 

pana Holaina 

můžete vidět na titulní straně tohoto vydání Střípků.  

měřeno na téma „Jablkobraní“, což byla 

podzimní originálně pojatá aktivizace o jablkách. Téma jsme 

promítli do samostatného článku o aktivizaci, do kapitoly 

 pamětí. 

A protože začal nový rok 2017, přejeme Vám věrným 

Vaše redakce 
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Zimní oslavenci
 

Markéta Dušková 8. 1. 1935 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Schaumannová 22.
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Zimní oslavenci 

Markéta Dušková 8. 1. 1935 – 82 let  

Oldřich Vidlák 12. 1. 1941

22. 1. 1935 – 82 let 

Zdeněk Horák 5. 2. 1927

 

1941 – 76 let       

 

 

5. 2. 1927 – 90 let 



 

Vlasta Pešková 5. 3. 1935

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Karasová 15. 3. 1934
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5. 3. 1935 – 82 let 

Ludmila Peterová 13. 3. 1926

15. 3. 1934 – 83 let 

Michal Vičan 15. 3. 1926

 

13. 3. 1926 – 91 let 

15. 3. 1926 – 91 let 



 

Josef Macíček 18. 3.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
V zimních měsících se narodilo hodně našich klientů. Přejeme 
jim pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
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18. 3. 1931 – 86 let 

Ilonka Hrnčířová 19. 3. 1949

zimních měsících se narodilo hodně našich klientů. Přejeme 
spokojenost do dalších let. 

 

19. 3. 1949 – 68 let 

zimních měsících se narodilo hodně našich klientů. Přejeme 



 

Noví mezi námi
Štěpánka Chalupová 

V uplynulém období mezi nás nastoupila jen 

1. 12. 2016 naše řady rozšířila paní Štěpánka Chalupová.

a pochází z Bílovce. Pracovala jako dělnice v

prací na zahradě a v domácnosti. Ráda sleduje televizi Šlágr.
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Noví mezi námi 

mezi nás nastoupila jen jedna nová klientka. Dne 

2016 naše řady rozšířila paní Štěpánka Chalupová. Je matkou dvou dcer 

Bílovce. Pracovala jako dělnice v KOH-I-NOOR a svůj čas trávila také 

domácnosti. Ráda sleduje televizi Šlágr. 

 

jedna nová klientka. Dne 

Je matkou dvou dcer 

NOOR a svůj čas trávila také 
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Téma  

Valašské muzeum v přírodě 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bylo založeno v roce 

1925 sourozenci Jaroňkovými a je nejstarším muzeem svého druhu ve střední 

Evropě.  

V roce 1909 se oba bratři 

natrvalo usazují v 

Rožnově. Již tehdy v nich 

zrála myšlenka muzea v 

přírodě inspirovaná 

úsilím o uchování 

měšťanských domů z 

rožnovského náměstí. 

Vše usměrnila cesta Aloise 

Jaroňka, druhého z bratrů, do skandinávských zemí. Navštívil právě vznikající 

muzeum v přírodě v městě Aarhus v Dánsku a poznal první a nejstarší muzeum 

v přírodě na světě, Skanzen u Stockholmu. V roce 1911 byl v Rožnově založen 

muzejní spolek a v roce 1913 byl předložen první projekt muzea. K výstavbě 

Valašského muzea v přírodě však mohlo dojít až několik let po válce. V 

50. letech vznikl projekt Valašské dědiny a v 60. letech našeho století došlo k 

jeho realizaci. Cílem výstavby se stala pravdivá rekonstrukce modelu valašské 

dědiny. Tak se na rožnovské pasece, zvané Stráň, postupně vystavělo na 40 

objektů, vše, co k valašské vesnici patří.  

Nejvýraznějším rysem současného dění v muzeu je cílevědomé úsilí o oživení 

zapomenutých tradičních technik, lidového umění a obyčejů i o rekonstrukci 

společenského života, obchodu i zábavy našich předků. Další okruh aktivit patří 

lidovému řemeslu a lidovým umělcům. Kromě výrobků na prodej předvádějí 

svoji zručnost početným návštěvníkům muzea. Rožnovské muzeum tak plní 

odkaz svého zakladatele Bohumíra Jaroňka, který si přál, aby se skanzen stal 

živým muzeem.                 Šárka Schwarzová 

Zdroj: http://www.beskydy.cz/content/beskydy-zlinsky-kraj-muzea-valasske-muzeum-v-prirode-roznov-pod-r 
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Opomíjený poklad - jablko! 

Plné sady, stromy u cest i obchody – jablko dnes bereme jako samozřejmost. 

Jablko - latinsky pupillam, anglicky apple,francouzsky pomme nebo německy 

Apfel je plod stromu jabloň domácí. Patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější 

ovoce nejen ve střední Evropě, ale na celém světě. Po citrusových plodech, 

banánech a hroznovém víně jsou čtvrtý nejvíce pěstovaný druh ovoce. Každý 

rok se jich na celém světě vypěstuje více než 65 milionů tun a produkce i 

spotřeba se každý rok zvyšuje.  

Žádné jiné ovoce nemá v historii tak významnou roli. Známe ho z pohanských 

mýtů, antických pověstí, křesťanských a lidových tradic. Je symbolem lásky, 

plodnosti a krásy, pokušení i hříchu. Jeho pozitivní účinky na zdraví znali lidé již 

velmi dávno a jablko má velký význam v lidovém léčitelství a medicíně snad ve 

všech kulturách.  

Z historického a kulturního hlediska je člověk s jablkem spojen od dávných dob. 

Nalezené zkamenělé jádřince prokazují, že jabloně rostly už před 8 500 lety v 

historické Anatólii, a i staří Egypťané zanechali hieroglyfy s jablky na svých 

pyramidách a hrobech. Říšské jablko je dodnes symbolem světské a politické 

moci. 

Jablko je spojeno dokonce i s prvním lidským hříchem. V Bibli se sice přímo 

nepíše, že plod, který Eva utrhla ze stromu poznání dobrého a zlého, bylo 

jablko, ale nikdo o tom vlastně ani nijak nepochybuje. Zlaté jablko s nápisem 

„Té nejkrásnější“ bylo podle řecké mytologie také na začátku Trojské války a 

pádu Tróje. 

Jablka mají s největší pravděpodobností původ v horských oblastech západní 

Číny. Dodnes tam roste přibližně 20 druhů divokých jabloní a mimo jiné je i tato 

velká genetická koncentrace velmi zásadním důkazem toho, že odsud jabloně 

pocházejí. Za předky dnešních stolních jablek jsou považovány především 

jabloň východní, pocházející z Kavkazu a jabloň Sieversova, která má původ ve 

střední Asii a v Altaji. První pokusy o pěstování jablek byly v Persii. Ze střední 

Asie se jabloně po obchodních stezkách postupně dostaly až do oblastí okolo 

Černého moře a odsud pak do jihovýchodní a později i do střední Evropy. Jablka 
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se pěstovala už i ve starověkém Řecku a dokonce tam docházelo i k prvním 

pokusům o roubování. Šlechtění jabloní se věnovali i staří Římané a z té doby 

jsou o jablkách i první písemné zmínky. S již opravdu cíleným šlechtěním jabloní 

se začalo na začátku 19. století v Anglii a Německu, později i v USA. 

Víte, že existuje 

kolem dvaceti tisíc 

odrůd těchto 

ovocných stálic 

typického českého 

jídelníčku? 

Obchodníci ale chtějí 

pouze plody stejné 

odrůdy, které nejsou 

citlivé na otlačení a 

dají se dobře 

transportovat 

i skladovat, jsou 

přibližně stejně velké, dokonale zbarvené, šťavnaté, křupavé, sladké… Z 

pohledu dodavatelů to musí být odrůda s nízkými náklady na pěstování, která 

zároveň splňuje všechny základní požadavky obchodu. Takových odrůd je ale 

málo a tak se komerční pěstování jablek omezilo jen na několik z nich. 

Obchodní význam má proto pouze dvacet odrůd jablek. Mnoho vzhledově i 

chuťově zajímavých starších odrůd vyžaduje mnoho péče, případně mají 

krátkou trvanlivost a tak pro obchod nejsou vhodná. 

Některá jablka známe spíš pod lidovými názvy, jako jsou například jaderničky, 

koženáče, kyseláče, malináče, medůvky, soudky, štrůdláky či zmrzlata, míšeňská 

a panenská jablíčka či matčino. 

Jablka mají většinou kulovitý tvar o průměru 5 až 9 centimetrů. U několika málo 

odrůd může průměr plodu být i 15 centimetrů, některé odrůdy mají tvar 

zploštělý nebo vejčitý. Slupka zralého plodu má různou barvu podle odrůdy od 

zelené (např. odrůda Granny Shith) přes žlutou (Golden Delicius, Zlatá Reneta) 

až po sytě červenou (Idared, Spartan). Časté je i červené zbarvení na žluté nebo 

Stěhujeme se do 

většího bytu! 
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zelené slupce. Jablka se mimo jednotlivých odrůd rozlišují především podle 

období zrání na letní, podzimní a zimní. 

Mnohdy jablko díky přetlaku ostatního ovoce opomíjíme. Málokdo se zastaví 

a uvědomí si, jaké bohatství se v jediném jablku skrývá. Jablko patří mezi 

nejzdravější druhy ovoce a v našem jídelníčku si stále udržuje nezastupitelnou 

roli. Pro lidské zdraví důležité látky jsou obsaženy v dužině, ale především ve 

slupce. Proto by se jablka neměla loupat, ale jen důkladně omýt studenou 

vodou a konzumovat i se slupkou. 

Kromě obrovského množství vitamínů (C, B, E, provitamin A atd.) a minerálů 

(vápník, fosfor, draslík či hořčík), je jeho velkou devizou obsah pektinu. Toho v 

jablku najdete mnohem větší dávku, než v jakémkoliv jiném ovoci. Pektin má na 

svědomí snižování hladiny cholesterolu v krvi, zvyšuje pocit sytosti, podporuje 

peristaltiku střev a také slouží jako výživa pro tolik potřebné střevní bakterie. 

Podporují trávení, činnost krevního oběhu a zabraňují otylosti. 

Pozor, s tepelnou úpravou se však  funkce pektinu rapidně snižují. Kromě již 

zmíněných látek obsahují jablka také řadu oxidantů, které chrání DNA v lidských 

buňkách (pomáhají nám tedy udržet si naše mládí) a také například významně 

snižují riziko vzniku rakoviny. Kromě toho konzumace jablek posiluje imunitní 

systém a srdce, zvyšuje vitalitu a povzbuzuje náladu, zabraňuje otylosti. 

V neposlední řadě pak chroupání tohoto „běžného“ ovoce posiluje dásně. Ne 

nadarmo již babičky našich babiček říkaly, že stačí jedno jablko denně 

a nebudeme potřebovat doktora. Využijte sezóny, jezte jablka syrová, vařená, 

pečená i sušená, nebo se napijte lahodného jablečného moštu. Jablečný ocet 

používejte ke koupelím pro zdravou pleť a vlasy a po slunění. Dejte jednoduše 

velkou dávku zdraví svému tělu, ještě než přijde zima. 

Jablka mají vysoký obsah vlákniny a nízký obsah kalorií. Dosazení jablka za jiné 

vysoce kalorické sladkosti může pomoci při hubnutí a snižuje příjem kalorií. 

Sladkosti může být obtížné vyloučit, když se snažíme zhubnout, a náhrada 

sladkostí ovocem může být zdravou alternativou. 

Soňa Petruláková 

Zdroj: http://www.milujivareni.cz/commodity-analysis/detail/?id=2057&catID=50&do=hintsSwitch 
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Co jsme prožili… 

Jak nás navštívila fenka 

Ashley 

Ashley patří pečovatelce Elišce a je jí 

deset let. Zajímavostí je, že se 

narodila a několik let žila v Irsku. Má 

ráda lidi, takže si kontakt s klienty 

užila, stejně jako oni ☺  



 

Plnění aktivizačního plánu v

5. října - Jak se žilo za doby Karla IV.

Tohoto našeho významného vládce jsme již ve Střípkách připomenuli. V
besedě, vedené sestřičkou Eliškou, o jeho svatbách byl přijat jako velice 
poutavý a my si je pro naše připamatování znovu připomeňme alespoň 
v datech.  

1) Blanka z Valois – nevěsta z
2) Anna Falcká – 1349 
3) Anna Svídnická – 1353, první císařovna 
4) Eliška Pomořanská –

Karel IV. měl jedenáct potomků 
 
10. října – Trénink na turnaj ve Člověče, nezlob se.
Naše klientky si pod vedením sestřičky Verči vyzkoušely, jak se jim bude dařit 
v měsíci listopadu na plánovaném turnaji „Člověče, nezlob se“ s
sousedních domovů. „Musíme
 
11. října – Rodina – vzájemná poznávání
Sestřička Barča si s námi chtěla vyzkoušet, jak dobře známe jmény své nejbližší 

příbuzné – rodiče a sourozence. Ve druhém kole to budou počty i jména dětí, 

spolubydlících v pokoji. Dále si musíme zjistit čísla našich pokojů pro eventuální 

informování příbuzných. 

14. října -  Výroba ozdobných skleniček

K výrobě byly doneseny menší čisté skleničky. 

Dalším pomocným prostředkem byl toaletní 

papír, který natrháme do výšky sklenice. Další díl 

připravíme pro dno skleničky. Papír navlhčíme a 

přitlačíme na dno. Ostatní připravené papíry 

navlhčíme a přilepíme po celém obvodu. Papír 

při venkovním olepování pečlivě 

aby nevytvořil záhyby. Nahoru uvážeme 

ozdobnou mašli a na boky nalepíme ozdobné 

papírové kytičky. 
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Plnění aktivizačního plánu v měsíci říjnu

Jak se žilo za doby Karla IV. 

Tohoto našeho významného vládce jsme již ve Střípkách připomenuli. V
besedě, vedené sestřičkou Eliškou, o jeho svatbách byl přijat jako velice 

my si je pro naše připamatování znovu připomeňme alespoň 

nevěsta z dětství (domlouvána v sedmi letech)
 

1353, první císařovna  
– 1363 v Krakově 

ěl jedenáct potomků – šest synů a pět dcer. 

Trénink na turnaj ve Člověče, nezlob se. 
Naše klientky si pod vedením sestřičky Verči vyzkoušely, jak se jim bude dařit 

listopadu na plánovaném turnaji „Člověče, nezlob se“ s
sousedních domovů. „Musíme ještě moc trénovat.“  

vzájemná poznávání 
námi chtěla vyzkoušet, jak dobře známe jmény své nejbližší 

sourozence. Ve druhém kole to budou počty i jména dětí, 

pokoji. Dále si musíme zjistit čísla našich pokojů pro eventuální 

 

Výroba ozdobných skleniček 

výrobě byly doneseny menší čisté skleničky. 

pomocným prostředkem byl toaletní 

papír, který natrháme do výšky sklenice. Další díl 

připravíme pro dno skleničky. Papír navlhčíme a 

přitlačíme na dno. Ostatní připravené papíry 

navlhčíme a přilepíme po celém obvodu. Papír 

při venkovním olepování pečlivě natahujeme, 

aby nevytvořil záhyby. Nahoru uvážeme 

ozdobnou mašli a na boky nalepíme ozdobné 

měsíci říjnu 

Tohoto našeho významného vládce jsme již ve Střípkách připomenuli. V této 
besedě, vedené sestřičkou Eliškou, o jeho svatbách byl přijat jako velice 

my si je pro naše připamatování znovu připomeňme alespoň 

sedmi letech) 

Naše klientky si pod vedením sestřičky Verči vyzkoušely, jak se jim bude dařit 
listopadu na plánovaném turnaji „Člověče, nezlob se“ s klientkami 

námi chtěla vyzkoušet, jak dobře známe jmény své nejbližší 

sourozence. Ve druhém kole to budou počty i jména dětí, 

pokoji. Dále si musíme zjistit čísla našich pokojů pro eventuální 



 

17. října – Hra na Orfovy nástroje s

Regina rozdala klientkám Orfovy

zpěvníky, ze kterých jsme sestřičce brzy ukázaly, co z

zazpívat. Byly to skutečně dobré znalosti našeho milovaného zpívání. Pro 

zvýšení kvality našeho zpívání si dáme do souladu zpěvníky a

započatou píseň La Paloma ze skupiny trampských písniček.

19. října – Tvoření zajíčků s

Ke tvoření zajíčků přinesla sestřička ponožky, jejichž spodní díl byl na rubové 

straně sešitý. Ve větší misce byly nasypány luštěniny a potřebné

z umělé hmoty. Ponožka byla 

vyplňována luštěninami až do výše 

krčku. Po vytáhnutí tvořítka byl 

objem stažen silnou nití a dále 

dosypáván do dostatečné výše 

hlavičky, kterou před dalším 

stáhnutím potřebně vytvarujeme do 

kulata. Stáhnutím hlavičky 

část upravíme na ouška, která potřebným zastřihnutím také upravíme. Zbývá 

ještě zajíčkovi vhodně vymalovat obličej. I tento pěkný výrobek bude zdobit 

okno v našem zařízení. 

21. října - Beseda „Nositelé tradic“

Od roku 2001 každoročně uděluje mini

lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Titul je udělován 

nanejvýš pěti výrobcům z

lidové výroby a současně se podílí na jejich uchování, předávání následo

a prezentaci veřejnosti. Smyslem udělování titulu není ocenit dovednost, nýbrž 

podpora výrobců, kteří jsou zárukou pokračování ve výrobě předmětů těmi 

tradičními technologiemi, jimž bez této podpory hrozí zánik. Ocenění řemeslníci 

jsou oprávněni označovat své výrobky speciálním logem a můžete se s

v současnosti setkat na mnoha místech Čech, Moravy, Slezska i v
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Hra na Orfovy nástroje s Reginou 

Regina rozdala klientkám Orfovy nástroje. Vedoucí souboru přinesla další nové 

zpěvníky, ze kterých jsme sestřičce brzy ukázaly, co z nich jsme už schopny 

zazpívat. Byly to skutečně dobré znalosti našeho milovaného zpívání. Pro 

zvýšení kvality našeho zpívání si dáme do souladu zpěvníky a

započatou píseň La Paloma ze skupiny trampských písniček. 

Tvoření zajíčků s Barčou  

Ke tvoření zajíčků přinesla sestřička ponožky, jejichž spodní díl byl na rubové 

straně sešitý. Ve větší misce byly nasypány luštěniny a potřebné

umělé hmoty. Ponožka byla 

vyplňována luštěninami až do výše 

krčku. Po vytáhnutí tvořítka byl 

objem stažen silnou nití a dále 

dosypáván do dostatečné výše 

hlavičky, kterou před dalším 

stáhnutím potřebně vytvarujeme do 

kulata. Stáhnutím hlavičky zbývající 

část upravíme na ouška, která potřebným zastřihnutím také upravíme. Zbývá 

ještě zajíčkovi vhodně vymalovat obličej. I tento pěkný výrobek bude zdobit 

Beseda „Nositelé tradic“ 

Od roku 2001 každoročně uděluje ministr kultury České republiky vybraným 

lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Titul je udělován 

nanejvýš pěti výrobcům z ČR, kteří ovládají významné a zánikem ohrožené 

lidové výroby a současně se podílí na jejich uchování, předávání následo

a prezentaci veřejnosti. Smyslem udělování titulu není ocenit dovednost, nýbrž 

podpora výrobců, kteří jsou zárukou pokračování ve výrobě předmětů těmi 

tradičními technologiemi, jimž bez této podpory hrozí zánik. Ocenění řemeslníci 

ačovat své výrobky speciálním logem a můžete se s

současnosti setkat na mnoha místech Čech, Moravy, Slezska i v

 

nástroje. Vedoucí souboru přinesla další nové 

nich jsme už schopny 

zazpívat. Byly to skutečně dobré znalosti našeho milovaného zpívání. Pro 

zvýšení kvality našeho zpívání si dáme do souladu zpěvníky a naučíme se už 

Ke tvoření zajíčků přinesla sestřička ponožky, jejichž spodní díl byl na rubové 

straně sešitý. Ve větší misce byly nasypány luštěniny a potřebné tvořítko 

část upravíme na ouška, která potřebným zastřihnutím také upravíme. Zbývá 

ještě zajíčkovi vhodně vymalovat obličej. I tento pěkný výrobek bude zdobit 

str kultury České republiky vybraným 

lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Titul je udělován 

ČR, kteří ovládají významné a zánikem ohrožené 

lidové výroby a současně se podílí na jejich uchování, předávání následovníkům 

a prezentaci veřejnosti. Smyslem udělování titulu není ocenit dovednost, nýbrž 

podpora výrobců, kteří jsou zárukou pokračování ve výrobě předmětů těmi 

tradičními technologiemi, jimž bez této podpory hrozí zánik. Ocenění řemeslníci 

ačovat své výrobky speciálním logem a můžete se s nimi 

současnosti setkat na mnoha místech Čech, Moravy, Slezska i v zahraničí. 



 

Květka – Kruhadlo na zelí

Ráda bych vás seznámila s

který byl vyučen tesařem 

nože, které rozřezávají hlávku zelí, která padá do připravené podložky. I otáčivý 

pohyb při krájení byl méně náročný než tlakový u původního výrobku. Výsledný 

výrobek, který vidíte na obrázku, byl po mnoho 

vesnici, když poplatek za broušení nožů představoval pouze jednu nebo dvě 

koruny na cigarety. Práce při krouhání byla méně namáhavá. Dnes je již na 

zaslouženém odpočinku –

zemřel. Tento svůj výklad o obyčejném kruhadlu na zelí, jsem použila pro 

informaci o dalších šikovných, obyčejných lidech, jak je zřejmé i z

uvedených do síně slávy. Všem jejich uznání ze srdce přeji a blahopřeji jim. 

26. října – Výroba podzimních věnečků se Šárkou 

V naší již tradiční místnosti se k

klientek, z toho dvě nad devadesát let. Sestřička si připravila 6 kulatých bílých 

polystyrenových věnečků, kovovou jehlici a kopu různobarevných, na m

čtverečky rozstříhaných textilních dílků. Dle její odborné ukázky jsme měli 
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Kruhadlo na zelí 

Ráda bych vás seznámila s výrobkem mého tatínka, narozeném v

který byl vyučen tesařem a pracoval ve Vítkovicích. Byl doma velkým kutilem a 

rád se pouštěl do 

věcí, které by 

přispěly i v

hospodářství ke 

zlepšení práce. Bylo 

to i kruhadlo na zelí, 

kde přemýšlel jak 

nahradit těžkou 

práci při používání 

krouhání tlakem. 

Vymyslel jiný 

způsob

kotouči, ve kterém 

jsou zamontovány 

nože, které rozřezávají hlávku zelí, která padá do připravené podložky. I otáčivý 

pohyb při krájení byl méně náročný než tlakový u původního výrobku. Výsledný 

výrobek, který vidíte na obrázku, byl po mnoho roků v každé domácnosti ve 

vesnici, když poplatek za broušení nožů představoval pouze jednu nebo dvě 

koruny na cigarety. Práce při krouhání byla méně namáhavá. Dnes je již na 

– to kruhadlo, tatínek už ve svých 75ti letech bohužel 

el. Tento svůj výklad o obyčejném kruhadlu na zelí, jsem použila pro 

informaci o dalších šikovných, obyčejných lidech, jak je zřejmé i z

uvedených do síně slávy. Všem jejich uznání ze srdce přeji a blahopřeji jim. 

Květa Krčmářová

a podzimních věnečků se Šárkou  

naší již tradiční místnosti se k chystané práci shromáždilo celkem šest 

toho dvě nad devadesát let. Sestřička si připravila 6 kulatých bílých 

polystyrenových věnečků, kovovou jehlici a kopu různobarevných, na m

čtverečky rozstříhaných textilních dílků. Dle její odborné ukázky jsme měli 

výrobkem mého tatínka, narozeném v roce 1889, 

a pracoval ve Vítkovicích. Byl doma velkým kutilem a 

rád se pouštěl do 

věcí, které by 

přispěly i v malém 

hospodářství ke 

zlepšení práce. Bylo 

to i kruhadlo na zelí, 

kde přemýšlel jak 

nahradit těžkou 

práci při používání 

krouhání tlakem. 

Vymyslel jiný 

způsob – otáčivý na 

kotouči, ve kterém 

jsou zamontovány 

nože, které rozřezávají hlávku zelí, která padá do připravené podložky. I otáčivý 

pohyb při krájení byl méně náročný než tlakový u původního výrobku. Výsledný 

každé domácnosti ve 

vesnici, když poplatek za broušení nožů představoval pouze jednu nebo dvě 

koruny na cigarety. Práce při krouhání byla méně namáhavá. Dnes je již na 

to kruhadlo, tatínek už ve svých 75ti letech bohužel 

el. Tento svůj výklad o obyčejném kruhadlu na zelí, jsem použila pro 

informaci o dalších šikovných, obyčejných lidech, jak je zřejmé i z těch už 

uvedených do síně slávy. Všem jejich uznání ze srdce přeji a blahopřeji jim.  

Květa Krčmářová 

chystané práci shromáždilo celkem šest 

toho dvě nad devadesát let. Sestřička si připravila 6 kulatých bílých 

polystyrenových věnečků, kovovou jehlici a kopu různobarevných, na malé 

čtverečky rozstříhaných textilních dílků. Dle její odborné ukázky jsme měli 



 

napichovat jehlici do polystyrenové předlohy i přes vybranou textilní podložku 

a jehlici vytáhnout. Správným vpichem zůstala textilní podložka ozdobně 

složená. Jednotlivé takto

k věnečkům, až zcela pokryjí celou jejich plochu. Pokud si klientky vyberou 

z textilních dílů vhodné barvy, obrazí se to v

Protože jsou jednotlivé vpichy dost fyzicky náročné, musely při

odpočívat. Hotové výrobky představila sestřička vyvěšené na části naší chodby, 

jsou velmi pěkné.  

31. října – Cvičení s Alčou 

Sestřička Alena nás na svém prvním cvičení 

přinesla židle. Tím jsme měli zaji

některých dalších cvicích. Jednotlivými cviky dovedla postupně rozhýbat celé 

naše tělo. Vstupní cvičení se sestřičce podařilo. Budeme se těšit na další cvičení.

Otevření čtenářského kroužku
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napichovat jehlici do polystyrenové předlohy i přes vybranou textilní podložku 

a jehlici vytáhnout. Správným vpichem zůstala textilní podložka ozdobně 

složená. Jednotlivé takto ozdobně začleňované kousky jsou přidávány 

věnečkům, až zcela pokryjí celou jejich plochu. Pokud si klientky vyberou 

textilních dílů vhodné barvy, obrazí se to v bohaté barevnosti věnečku. 

Protože jsou jednotlivé vpichy dost fyzicky náročné, musely při

odpočívat. Hotové výrobky představila sestřička vyvěšené na části naší chodby, 

 

na svém prvním cvičení překvapila tím, že si pro cvičence 

přinesla židle. Tím jsme měli zajištěnu větší volnost při rozpažení rukou a při 

některých dalších cvicích. Jednotlivými cviky dovedla postupně rozhýbat celé 

naše tělo. Vstupní cvičení se sestřičce podařilo. Budeme se těšit na další cvičení.

Otevření čtenářského kroužku 

napichovat jehlici do polystyrenové předlohy i přes vybranou textilní podložku 

a jehlici vytáhnout. Správným vpichem zůstala textilní podložka ozdobně 

ozdobně začleňované kousky jsou přidávány 

věnečkům, až zcela pokryjí celou jejich plochu. Pokud si klientky vyberou 

bohaté barevnosti věnečku. 

Protože jsou jednotlivé vpichy dost fyzicky náročné, musely při práci klientky i 

odpočívat. Hotové výrobky představila sestřička vyvěšené na části naší chodby, 

překvapila tím, že si pro cvičence 

štěnu větší volnost při rozpažení rukou a při 

některých dalších cvicích. Jednotlivými cviky dovedla postupně rozhýbat celé 

naše tělo. Vstupní cvičení se sestřičce podařilo. Budeme se těšit na další cvičení. 
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Dle svého plánovaného vstupu do aktivizace se sestřička Eliška nabídla, že 

s námi v rámci aktivizace je ochotna seznámit zájemkyně s poslechem čtených 

zajímavostí. Bylo to 31. 10., kdy se šest klientek zúčastnilo poslechu tří 

zajímavých článků, týkajících se blízkého okolí o Odřivousovi, který má dosud ve 

svém štítě město Bílovec a Nový Jičín a o Štramberské trúbě. Protože se 

povídky líbily, uvažovali jsme o založení čtenářského kroužku v našem zařízení 

se setkáváním jednou za měsíc. 

Květka 

Jak jsme plnili aktivizace v měsíci listopadu 

4. listopadu – Pražský kat Jan Mydlář – V besedě s Eliškou nás seznámila 

s nejvýznamnějším Pražským katem, který se dal na řemeslo z vlastní vůle 

a z nešťastné lásky. Protože sám byl absolvent Karlovy univerzity, při své praxi 

se seznámil i s Janem Jesenským, kterému dodával mrtvá těla k pitvám. Později 

i jej popravil s dalšími 26 pány.  

5. listopadu – Jablkobraní se Soňou 

Byli jsme pozváni a přišli jsme rádi. Jednak na setkání s milými lidmi a také, 

abychom se dozvěděli co nejvíce o jednom, pro nás na pohled, obyčejném 

jablku. Ale už vstup do naší, dnes největší místnosti, nás doslova ohromil. 

Změnila se v průběhu pár hodin, díky šikovným rukám, naší sestřičky a díky 

těm, obyčejným krásným jablkům v hodovní síň. Byli jsme rádi, že jsme mohli 

mezi námi přivítat i naše sousedky z vrchních poschodí našeho bydliště i naše 

mužské kolegy. Věříme, že naše dnešní fotografce se podařilo zachytit, co 

nejvíce z té krásy, abychom se mohli všichni radovat z krásných výsledků, které 

jsme viděli a výborné chuti našich výrobků, které se rozplývaly na našich 

mlsných jazýčcích při jejich degustaci a to byly i křížaly, jablkový kompot, 

záviny, krásné jablíčkové růže i ve vázičkách z jablek a výborný čaj z jablek. Ale u 

našeho povídání o jablkách trochu zabrousím do historie. Jablka byla na planetě 

už dávno před člověkem a i podle báje o Ráji, Evě a Adamovi, provází lidstvo od 

počátku jeho historie života na zemi. Žádné jiné ovoce nemá v historii tak 

významnou roli. Známé ho z pohanských mýtů, antických pověstí, křesťanských 

i lidových tradic. Je symbolem lásky, plodnosti, krásy a pokušení i hříchu. A 



 

proto – dejme si pro sebe osobní závazek: ani jeden den bez jablíčka. A jednou 

za rok si uděláme „jablkobraní“. Radost budou mít Soňa, Květka a všichni 

ostatní hosté. 

9. listopadu – Arteterapie se Šárkou

Je to technika lepení stromů, jak jsme se poučili 

od sestřičky Šárky, která nám předvedla na listu 

čistého papíru postup výroby. Byl to obrys 

kmene stromu a jeho koruna, potřený lepidlem, 

na který jsme postupně nalepovali 

hnědá semínka a barevná na korunu stromů dle 

vlastní fantazie představující listy a plody. 

Semínka byla získána ze slunečnic a dýně. Při 

práci se výborně procvičila jemná motorika 

prstů. Výsledek mohou vidět a ohodnotit ostatní 

klienti i návštěvy na stěně v

11. listopadu – Podzimní listí s

Při naší procházce před pár dny jsme se i my brodili hustě napadanými listím ze 

stromů u našeho bydliště. Když jsme viděly i další hromady listí naše otázka 

sestřičce, pracující v zařízení obklopeném velkými stromy, zněla: myslíte si, že 

se z toho listí dá něco vyrobit? Její kladná odpověď a následná ukázka krásné 

malé růže mě ohromila. Nejlepší jsou výrobky z

přehnou na půl a stočí do pevné ruličky, vzn

další list a tvarujeme poupátko. Vzniklá kytice uschne, ale zůstane v

tvaru a udělá nám radost. Osvěžili jsme si vzpomínky na krásné růže při 

„jablkování“. 

14. listopadu – Pečení cookies se sestřičkou Vlaďkou

Když jsme přišly k pečení, cize znějícího moučníku cookies, do společné jídelny, 

byly v místnosti již v pilné práci děvčata při krájení čokolády na kousky. Po 

ukončení jejich práce jsme byly informovány i my o dalším postupu. Dozvěděly 

jsme se, že po smíchání vš

hromádkách na plech a po upečení a po zítřejší svačince budou výrobky pro nás 
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dejme si pro sebe osobní závazek: ani jeden den bez jablíčka. A jednou 

za rok si uděláme „jablkobraní“. Radost budou mít Soňa, Květka a všichni 

Arteterapie se Šárkou 

Je to technika lepení stromů, jak jsme se poučili 

od sestřičky Šárky, která nám předvedla na listu 

čistého papíru postup výroby. Byl to obrys 

kmene stromu a jeho koruna, potřený lepidlem, 

na který jsme postupně nalepovali -  na kmen 

hnědá semínka a barevná na korunu stromů dle 

vlastní fantazie představující listy a plody. 

Semínka byla získána ze slunečnic a dýně. Při 

práci se výborně procvičila jemná motorika 

prstů. Výsledek mohou vidět a ohodnotit ostatní 

y na stěně v našem zařízení.  

Podzimní listí s Barčou 

Při naší procházce před pár dny jsme se i my brodili hustě napadanými listím ze 

stromů u našeho bydliště. Když jsme viděly i další hromady listí naše otázka 

zařízení obklopeném velkými stromy, zněla: myslíte si, že 

toho listí dá něco vyrobit? Její kladná odpověď a následná ukázka krásné 

malé růže mě ohromila. Nejlepší jsou výrobky z javorových listů, které se 

přehnou na půl a stočí do pevné ruličky, vznikne tím střed růže. Přikládáme 

další list a tvarujeme poupátko. Vzniklá kytice uschne, ale zůstane v

tvaru a udělá nám radost. Osvěžili jsme si vzpomínky na krásné růže při 

Pečení cookies se sestřičkou Vlaďkou 

pečení, cize znějícího moučníku cookies, do společné jídelny, 

pilné práci děvčata při krájení čokolády na kousky. Po 

ukončení jejich práce jsme byly informovány i my o dalším postupu. Dozvěděly 

jsme se, že po smíchání všech ingrediencí hmotu rozdělíme po šesti 

hromádkách na plech a po upečení a po zítřejší svačince budou výrobky pro nás 

dejme si pro sebe osobní závazek: ani jeden den bez jablíčka. A jednou 

za rok si uděláme „jablkobraní“. Radost budou mít Soňa, Květka a všichni 

Při naší procházce před pár dny jsme se i my brodili hustě napadanými listím ze 

stromů u našeho bydliště. Když jsme viděly i další hromady listí naše otázka 

zařízení obklopeném velkými stromy, zněla: myslíte si, že 

toho listí dá něco vyrobit? Její kladná odpověď a následná ukázka krásné 

javorových listů, které se 

ikne tím střed růže. Přikládáme 

další list a tvarujeme poupátko. Vzniklá kytice uschne, ale zůstane v původním 

tvaru a udělá nám radost. Osvěžili jsme si vzpomínky na krásné růže při 

pečení, cize znějícího moučníku cookies, do společné jídelny, 

pilné práci děvčata při krájení čokolády na kousky. Po 

ukončení jejich práce jsme byly informovány i my o dalším postupu. Dozvěděly 

ech ingrediencí hmotu rozdělíme po šesti 

hromádkách na plech a po upečení a po zítřejší svačince budou výrobky pro nás 
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k snědku. Tento úkol jsme rády splnily. S poděkováním sestřičce Vladěnce, 

klienti. 

16. listopadu – Protahování těla se sestřičkou Alenkou 

Stejně jako při prvním setkání pro nás připravila naše sestřička Alenka další milé 

překvapení. Kromě židlí měla připraven také hudební doprovod z CD, který jako 

by pozvedával naše ruce k plynulým pohybům. Díky za pěkné rozhýbání naší 

kostry – pardon – našeho těla, vám posílají Vaše klientky. 

18. listopadu – Zpívání s Reginou a kytarou 

Bylo to brzy po protahování našeho těla se sestřičkou Alenkou, kdy jsme usedly 

do stejné místnosti. Tentokrát jsme si mohly pro změnu zazpívat a to ještě 

s doprovodem kytary s naší milou sestřičkou Reginou. Snažily jsme se o co 

nejvíce pěkných písniček, které máme tak rády. Byly to i písničky z našeho 

trampského archivu, které se učíme. Vždyť i naše cvičení a zpívání nám pomáhá 

nezestárnout tak moc rychle. Naše milé sestřičky, moc Vám za Vaše cvičení a 

zpívání děkujeme, Vaše vděčné klientky.  

21. listopadu – Trochu oddechový pro nás byl poslech knihy, ve které jsme si 

připomenuli historii a městské znaky našich blízkých měst. Nový Jičín, který má 

stejný znak Odřivouse jako Bílovec a naše 

blízké velké město Ostrava. Právě k tomuto 

městu se k získání znaku váží dvě pověsti. 

Ostrava má ve svém znaku vzpínajícího se 

neosedlaného koně stejně jako Hukvaldy. 

22. listopadu – Turnaj „Člověče, nezlob se!“ 

Nejen oddechově, ale i svátečně byl pojat 

náš turnaj při splnění ústředního hesla 

samotné soutěže „Člověče, nezlob se“. Na 

turnaji, který se konal 22. listopadu 2016 

v našem zařízení, se všech dvacet účastníků 

plně poddalo kouzlu této hry, která je i přes 

svoji jednoduchost plná nečekaných 

momentů a dramatických situací. Tentokrát 
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byl turnaj zajímavý tím, že byli k účasti vyzváni i klienti domovů pro seniory 

z Klimkovic a ze Studénky. V úvodu si hráči 

sjednotili pravidla hry, posilnili se domácími 

koblížky a kávou či čajem a souboj na 

jednotlivých hracích deskách mohl začít. Hra 

probíhala v soutěživém duchu, a protože síly 

byly často hodně vyrovnané, došlo i na 

souboj emocí, ale i taktiky. Po napínavých 

hrách se postupně zaplňovala hrací políčka 

na prezenční listině. Po dvou vyřazovacích 

kolech postoupily do konečného boje o 

prvenství čtyři hráčky. První a druhé místo 

v turnaji uhájily klientky domácího zařízení, 

třetí místo obsadila hráčka domova pro 

seniory Klimkovice. Vítězky obdržely diplom 

a sladkou odměnu. Děkujeme všem, kteří 

přišli a s chutí se vrhli do hry. Doufáme, že i příští společné setkání nad 

barevnými figurkami se opět ponese v přátelské atmosféře. 

1. místo – paní Markéta Dušková – DS Bílovec 

2. místo – paní Libuše Knoppová – DS Bílovec 

3.  místo – paní Dominová – DS Klimkovice 
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25. listopadu – Cvičení s overbally se sestřičkou Alenou 

Jak je už u cvičení se sestřičkou Alenou zvykem pokaždé nás něčím překvapí. 

Tentokrát jsme se dozvěděly, že modré balony, se kterými 

jsme cvičívali už dříve, mají název „overbally“. A protože se 

naše sestřička Alenka snaží, abychom si ze cvičení odnesly 

alespoň dobře namožené svaly, začaly jsme s vervou a 

chutí, samozřejmě, že cvičení doplňovalo pěkné nám známé 

písničky, které jsme si o přestávkách zazpívaly. Pestrý roj 

cvičenek upoutal i novou klientku, která svou spokojenost vyjádřila 

pousmáním. I ostatní spokojené klientky děkují své cvičitelce i za unavená těla 

po cvičení.  

28. listopadu – Zpívání s Lenkou 

Když jsme se shromáždili na zpívání s naší sestřičkou Lenkou, dala všem 

účastnicím novější zpěvníky, ve kterých jsou nám známy písničky. S chutí jsme 

po zazpívání písně obracely stánku po stránce. Pro oddych nám sestřička 

připravila k poslechu CD s názvem „Známé písně 60. let“. Potěšil nás hlas Marie 

Rottrové i písně z muzikálu „Starci na chmelu“. V poslední částí zpěvníku bylo i 

několik vánočních koled, s chutí jsme si je ještě všechny zopakovaly. Oceňujeme 

snahu začátečnice reagovat na naše připomínky k programu vedené pro 

zlepšení našeho souboru. 

30. listopadu – Adventní kalendář s Veronikou  

Poslední den měsíce listopadu jsme místnost s největším stolem obsadili se 

sestřičkou Verčou ke zhotovení adventního kalendáře. Pro všechny 

shromážděné byl stanovený úkol neznámou záležitostí, a proto jsme pozorně 

naslouchali. Na velkém zeleném archu lepenky byl namalován obrys velkého 

stromu, který klientky dle předlohy obstříhaly. Na malé obálky jsme nalepili do 

rohu milá razítka. Přáníčka, na která jsme napsaly svá přání, jsme daly do 

obálek. Dvacet čtyři přáníček brzy bylo popsáno a zasunuto do malých obálek. 

Ty byly přilepeny do koruny našeho adventního stromu a doručována každému 

jednomu pomyslnému adresátovi. Do 24. 12. budou doručena všechny.   

Květka 



 

7. prosince – Zpívání s Lenkou

Po svátečně zahájeném měsíci prosinci jsme pokr

v našem zpívání. Na počátku to bylo pár písniček z

je celý měsíc velmi sváteční, pokračovali jsme zpěvem vánočních koled. Náš 

zpívající program byl pro náš odpočinek přerušen poslechem dalších dvou písní 

z CD. Nakonec jsme se rozloučili s

organizátorkou.  

9. prosince – Tvorba andělíčků s

V pátek jsme se shromáždili do naší největší 

místnosti, kde jsme byli pozvání sestřičkou Verčou

ke tvoření andělíčků. Z přípravy, kterou si přinesla, 

nás zaujaly díly z bílého papíru, ze kterých se slepily 

bílé kornoutky. Těm se ustřihla malá špička, do 

které se i pomocí lepidla nasoukal menší oříšek jako hlavička. Křidýlka andělíčků 

jsme přilepily z nastříhaných krajkových dílů tak, aby byly přilepeny do poloviny 

k zádům vyčnívající hlavičky. Zbývá jenom zkrášl

i zlatými hvězdičkami, na hlavičku přilepit zlaté vlásky s

vyrobeným účesem a pusinku namalovat po

andělíčků jsou v pokojích tvůrců.

12. prosince – Kreslení zvonků s

V pondělí 12. prosince si nás pozvala sestřička Barča na kreslení zvonků. Když 

jsme se kreslení chtivé shromáždily, bylo opět do posledního místa plno. 

už nám předváděla náš úkol. Na barevný list papíru jsme měly zakreslovat buď 

podle předlohy nebo vlastní fantazie drobné, či

a jejich příprav. S velkou chutí se jednotlivé klientky chopily svého úkolu a po 

krátkém čase se čtvrtky modrého papíru každé klientky zaplňovaly věcmi 

týkajícími se Vánoc či vlastním přáním. Brzy po skončení akce byli i hosté, 

procházející se naší chodbou, seznáme

o Vánocích připevněných na stěně. 

klienti.  
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Prosincové aktivizace 

Lenkou 

Po svátečně zahájeném měsíci prosinci jsme pokračovali s

našem zpívání. Na počátku to bylo pár písniček z našeho zpěvníku, a protože 

je celý měsíc velmi sváteční, pokračovali jsme zpěvem vánočních koled. Náš 

zpívající program byl pro náš odpočinek přerušen poslechem dalších dvou písní 

CD. Nakonec jsme se rozloučili s přáním hezkých Vánoc vzájemně i s

Tvorba andělíčků s Verčou 

pátek jsme se shromáždili do naší největší 

místnosti, kde jsme byli pozvání sestřičkou Verčou 

přípravy, kterou si přinesla, 

bílého papíru, ze kterých se slepily 

bílé kornoutky. Těm se ustřihla malá špička, do 

které se i pomocí lepidla nasoukal menší oříšek jako hlavička. Křidýlka andělíčků 

nastříhaných krajkových dílů tak, aby byly přilepeny do poloviny 

zádům vyčnívající hlavičky. Zbývá jenom zkrášlit sukni andělíčka stříbrnými 

zlatými hvězdičkami, na hlavičku přilepit zlaté vlásky s

vyrobeným účesem a pusinku namalovat podle vlastní fantazie. Výtvory 

pokojích tvůrců. 

Kreslení zvonků s Barčou 

pondělí 12. prosince si nás pozvala sestřička Barča na kreslení zvonků. Když 

jsme se kreslení chtivé shromáždily, bylo opět do posledního místa plno. 

už nám předváděla náš úkol. Na barevný list papíru jsme měly zakreslovat buď 

podle předlohy nebo vlastní fantazie drobné, či větší věci týkající se Vánoc 

velkou chutí se jednotlivé klientky chopily svého úkolu a po 

čtvrtky modrého papíru každé klientky zaplňovaly věcmi 

týkajícími se Vánoc či vlastním přáním. Brzy po skončení akce byli i hosté, 

procházející se naší chodbou, seznámení s nakreslenými představami 

Vánocích připevněných na stěně. S přáním pěkných Vánoc 

ačovali s láskou a chutí 

našeho zpěvníku, a protože 

je celý měsíc velmi sváteční, pokračovali jsme zpěvem vánočních koled. Náš 

zpívající program byl pro náš odpočinek přerušen poslechem dalších dvou písní 

přáním hezkých Vánoc vzájemně i s naší 

které se i pomocí lepidla nasoukal menší oříšek jako hlavička. Křidýlka andělíčků 

nastříhaných krajkových dílů tak, aby byly přilepeny do poloviny 

it sukni andělíčka stříbrnými 

zlatými hvězdičkami, na hlavičku přilepit zlaté vlásky s vlastnoručně 

dle vlastní fantazie. Výtvory 

pondělí 12. prosince si nás pozvala sestřička Barča na kreslení zvonků. Když 

jsme se kreslení chtivé shromáždily, bylo opět do posledního místa plno. Barča 

už nám předváděla náš úkol. Na barevný list papíru jsme měly zakreslovat buď 

větší věci týkající se Vánoc 

velkou chutí se jednotlivé klientky chopily svého úkolu a po 

čtvrtky modrého papíru každé klientky zaplňovaly věcmi 

týkajícími se Vánoc či vlastním přáním. Brzy po skončení akce byli i hosté, 

nakreslenými představami 

přáním pěkných Vánoc se loučí Vaši 
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Jablkobraní 

Sychravé podzimní počasí vybízelo naše klienty pouze zachumlat se pod deku a 

pospávat. Vytrhnout z letargie je mohla pouze nějaká novinka v aktivizačním 

programu. Takovou netradiční zábavou se pro ně stalo listopadové 

„Jablkobraní“. Nejprve bylo zapotřebí vysvětlit klientům vlastní název. „O čem 

to bude?“, ptali se mnozí a zároveň zjišťovali, zda se také mohou těšit na nějaké 

jablečné dobroty. Vlastnímu zábavnému společenskému odpoledni tak 

předcházelo vaření a pečení jablečných laskomin, jako jsou záviny, jablečné 

růže, kompot, křížaly a jablečný čaj. 

Toho dne bylo opravdu nevlídno, pršelo a bylo zataženo po celý den. První 

nedočkavci se začali pomalu trousit do jídelny, kde se akce konala. Nálada byla 

nic moc. Zbystřili ale již na chodbě, kterou se linula libá vůně skořice a čerstvě 

upečených jablečných závinů. Při prvním pohledu do místnosti se jim rozzářily 

oči. Přítmí osvětlovaly červeno oranžové svíčky v jablečných svícínkách a 

vlastně všechny dekorace v místnosti byly takto barevně laděny. Ve vázách 

podzimní květiny a všude jablka. Z velkého skleněného džbánu se kouřilo 

z jablečného čaje obohaceného o vitamín C sytě žlutými citróny. K osvěžení 

vybízely plné mísy vychlazeného jablečného kompotu. 



 

Když se příchozí usadili, mohla začít zábavná, ale i trochu poučná část 

programu. Vše, co si jen vzpomenete o jablkách! Všichni se zapojili do bohaté 

diskuze, jak to bylo kdysi a co nás spojuje s

čtenáři, se o jablkách můžete dozvědět spoustu z

stránkách našeho časopisu.) Setkání s klienty 

v neformální atmosféře podzimního odpoledne mohli vychutnat i hosté z

Probíhala veselá konverzace při čaji, kávě a jablečných pochoutkách. Troufám si 

za všechny říct, že s „Jablkobraním“ jsme byli všichni spokojeni a užili si jej!
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ili, mohla začít zábavná, ale i trochu poučná část 

programu. Vše, co si jen vzpomenete o jablkách! Všichni se zapojili do bohaté 

diskuze, jak to bylo kdysi a co nás spojuje s jablky nyní. (Ostatně i vy, milí 

čtenáři, se o jablkách můžete dozvědět spoustu zajímavostí na následujících 

stránkách našeho časopisu.) Setkání s klienty Domova pro seniory si 

neformální atmosféře podzimního odpoledne mohli vychutnat i hosté z

Probíhala veselá konverzace při čaji, kávě a jablečných pochoutkách. Troufám si 

echny říct, že s „Jablkobraním“ jsme byli všichni spokojeni a užili si jej!

Soňa Petruláková

 

  

ili, mohla začít zábavná, ale i trochu poučná část 

programu. Vše, co si jen vzpomenete o jablkách! Všichni se zapojili do bohaté 

jablky nyní. (Ostatně i vy, milí 

ajímavostí na následujících 

Domova pro seniory si 

neformální atmosféře podzimního odpoledne mohli vychutnat i hosté z DPS. 

Probíhala veselá konverzace při čaji, kávě a jablečných pochoutkách. Troufám si 

echny říct, že s „Jablkobraním“ jsme byli všichni spokojeni a užili si jej! 

Soňa Petruláková 



 

Lidé jako u vytržení sledovali super úplněk měsíce (úryvek z

viděli super úplněk u nás doma v

(přesně ve 4:28), kdy jsem se vzbudila a z

úkaz, to velké světlo. Jasný čistý měsíček, který svítil na nás

Měla jsem ohromnou radost, že se přišel podívat i na klie

spát.  

Tuto krásu velkého čistého 

Přibilová a trochu jsme po

u nás, aby i ona měla možnost vidět tu n

mráčku.  

Naše další sledování bylo při mém dalším probuzení v

posunul trochu napravo a

ten zvláštní unikátní úplněk a už nemusíme čekat na další v

Šťastné klientky Dr
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Úplněk měsíce 

Lidé jako u vytržení sledovali super úplněk měsíce (úryvek z novin). My jsme 

viděli super úplněk u nás doma v pokoji. Dne 14. listopadu po čtvrté hodině 

jsem se vzbudila a z našich tří oken spatřila

asný čistý měsíček, který svítil na nás v celé své velikosti

Měla jsem ohromnou radost, že se přišel podívat i na klientky, kterým se nedaří 

Tuto krásu velkého čistého měsíce se mnou sledovala ještě má spolubydlící paní 

trochu jsme pozdržely naší sestřičku z noční služby, která byl

, aby i ona měla možnost vidět tu nesmírnou krásu čistého ne

Naše další sledování bylo při mém dalším probuzení v 5:19, kdy se měsíc 

posunul trochu napravo a dolů. Byly jsme moc rády, že se nám podařilo vidět 

ten zvláštní unikátní úplněk a už nemusíme čekat na další v roce 2034 

Šťastné klientky Drahomíra Přibilová a Květoslava Krčmářová

 

novin). My jsme 

14. listopadu po čtvrté hodině 

našich tří oken spatřila ten nádherný 

celé své velikosti. 

ntky, kterým se nedaří 

ještě má spolubydlící paní 

noční služby, která byla právě 

čistého nebe bez 

19, kdy se měsíc 

dolů. Byly jsme moc rády, že se nám podařilo vidět 

roce 2034 ☺ 

 

ahomíra Přibilová a Květoslava Krčmářová 

 



 

Hned na začátku měsíce k
v úvodu sám světec, svatý Mikuláš, opět svátečně ustrojený i s
znakem své moci, doprovázen něžným andělem. Trochu nás překvapili dva čerti 
místo jednoho. Když jsme se se 
svatým Mikulášem opět po 
roce srdečně uvítali, všim
jsme si velkého obrazu, který 
držel v ruce a už nám jej 
podával. Ujistil nás, že i tam 
nahoře sledují všichni náš 
život, naše radosti, starosti a 
bolesti. Dovedou mít radost i 
z našeho úkolu, který začal 
25. srpnem 2016. Protože je již dokončen a jeho z
v krásnou barevnou vzpomínku na činnost našeho zařízení v
Protože jej budou mít všichni klienti, pracovníci a možná i další občané našeho 
města, budeme spolu častěji při našich vzájemných vzpomínkách.

S láskou jsme tento náš vzpomínkový kalendář z
převzali. Poděkovali jsme i jeho doprovodu 
nás. I když byli poslední členové týmu, dva mladí čerti, u nás zcela zbytečně
kdyby nepřišli, chyběli by nám. Upřímně
s přáním „za rok na viděnou“.
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Mikuláš 
íce k nám přišla do Domova vzácná návštěva. Byl to 

úvodu sám světec, svatý Mikuláš, opět svátečně ustrojený i s
znakem své moci, doprovázen něžným andělem. Trochu nás překvapili dva čerti 
místo jednoho. Když jsme se se 
svatým Mikulášem opět po 
roce srdečně uvítali, všimli 
jsme si velkého obrazu, který 

ruce a už nám jej 
. Ujistil nás, že i tam 

nahoře sledují všichni náš 
život, naše radosti, starosti a 

Dovedou mít radost i 
lu, který začal 

srpnem 2016. Protože je již dokončen a jeho zdárné završení se proměnilo 
krásnou barevnou vzpomínku na činnost našeho zařízení v jeho jednom roce. 

Protože jej budou mít všichni klienti, pracovníci a možná i další občané našeho 
města, budeme spolu častěji při našich vzájemných vzpomínkách.

jsme tento náš vzpomínkový kalendář z rukou svatého Mikuláše 
převzali. Poděkovali jsme i jeho doprovodu – krásnému Andělovi za dárek pro 
nás. I když byli poslední členové týmu, dva mladí čerti, u nás zcela zbytečně
kdyby nepřišli, chyběli by nám. Upřímně jsme se se vzácnými hosty rozloučili 

přáním „za rok na viděnou“.                                                                           

vzácná návštěva. Byl to 
úvodu sám světec, svatý Mikuláš, opět svátečně ustrojený i s nezbytným 

znakem své moci, doprovázen něžným andělem. Trochu nás překvapili dva čerti 

dárné završení se proměnilo 
jeho jednom roce. 

Protože jej budou mít všichni klienti, pracovníci a možná i další občané našeho 
města, budeme spolu častěji při našich vzájemných vzpomínkách. 

rukou svatého Mikuláše 
krásnému Andělovi za dárek pro 

nás. I když byli poslední členové týmu, dva mladí čerti, u nás zcela zbytečně, 
jsme se se vzácnými hosty rozloučili 

                                                                           Květka 
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Hrátky s pamětí  

 Mezigenerační trénink paměti 

Paměť je trezorem našich vzpomínek. Sídlí v centrální 

nervové soustavě a umožňuje „skladovat“ a vybavovat si 

to, co jsme prožili. Je vlastně dokonalým průvodcem 

našeho života. Podle délky doby uchování se dělí na 

několik druhů. Nejznámější je dlouhodobá a krátkodobá. 

Vhodným procvičováním můžete paměť posílit a být bystrý jako liška do 

vysokého věku.  Masírujte mozkové buňky včas.  

Výpadky paměti nás postihují v každém věku. Záleží jen na nás, jak se budeme 

svým mozkovým závitům věnovat. Čerstvé vzpomínky za malý trénink stojí 

nebo ne? Dokonalým druhem tréninku pro všechny věkové kategorie je 

jmenování určitých míst, věcí aj. od daného písmene. Mnozí nedají dopustit na 

křížovky, ale tam odborníci mozkového joggingu varují před 

stále se opakujícími výrazy. Automatické vyplňování 

políček paměť neposiluje. V tomto směru je přínosnější 

sudoku, které nutí k aktivnímu přemýšlení.  Pro mnohé je 

kamenem úrazu pamatovat si tváře a jména. 

 

Něco navíc 

Metodou, které se říká brainwalking, můžete procvičovat paměť, ať jste 

kdekoli. Procházíte-li se po louce, všímejte si kytek a stromů a snažte se 

vzpomenout, jak se jmenují. Jdete-li po ulici, pojmenovávejte věci, které vidíte 

– okap, kanál, obrubník… 

Zlatka Pavlicová 

  



 

Jak jedli naši předko

Zlatka Pavlicová pořádá každý týden v

podzimní úterý klienty seznámila s

Lidé ve středověku vnímali jídlo jako dar a snažili se ho využívat beze zbytku. Je 

to i proto, že středověký člověk byl silně věřící: „Než hospodář položil upečený 

chleba poprvé na stůl, požehnal mu. Neexistovalo, že kousek skývy padl na 

zem,“ říká paní Soňa Vojáčková, kter

Základem středověké stravy byly obilniny, hodně se p

Oblíbené byly i kaše – sladké, slané i bez přísad, to pokud lidé neměli med. Jen 

bohatší měli doma sůl. Na stůl šlechty patřilo běžně maso, třeba i každý den, 

zatímco chudí lidé si mohli maso dovolit jednou týdně a většinou jen drůbež

Movitější na rozdíl od chudých používali exotičtější koření jako hřebíček, skořici 

nebo zázvor. Naši předkové měli trochu jiné chutě než my dnes 

kombinace masa na ovoce. Vařilo se nejčastěji v

keramických hrncích. 

Některá jídla v našem 

jídelníčku od doby středověku 

zůstala – například stále jíme 

masový vývar, pečené maso 

nebo moučné placky.  

 

Zdroj: Jak jedli a pili naši předkové? Claudia, 

s. 10-11. 

http://www.rakoveckeudoli.cz/node/18
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Jak jedli naši předkové? 

Zlatka Pavlicová pořádá každý týden v jídelně DPS hrátky s

podzimní úterý klienty seznámila s jídelníčkem našich středověkých předků. 

Lidé ve středověku vnímali jídlo jako dar a snažili se ho využívat beze zbytku. Je 

ověký člověk byl silně věřící: „Než hospodář položil upečený 

chleba poprvé na stůl, požehnal mu. Neexistovalo, že kousek skývy padl na 

zem,“ říká paní Soňa Vojáčková, která má středověká jídla v oblibě.

Základem středověké stravy byly obilniny, hodně se pekly chleby a placky. 

sladké, slané i bez přísad, to pokud lidé neměli med. Jen 

bohatší měli doma sůl. Na stůl šlechty patřilo běžně maso, třeba i každý den, 

zatímco chudí lidé si mohli maso dovolit jednou týdně a většinou jen drůbež

Movitější na rozdíl od chudých používali exotičtější koření jako hřebíček, skořici 

nebo zázvor. Naši předkové měli trochu jiné chutě než my dnes 

kombinace masa na ovoce. Vařilo se nejčastěji v plechových kotlících nebo 

našem 

jídelníčku od doby středověku 

například stále jíme 

masový vývar, pečené maso 

Zdroj: Jak jedli a pili naši předkové? Claudia, 

http://www.rakoveckeudoli.cz/node/18  

jídelně DPS hrátky s pamětí. Jedno 

jídelníčkem našich středověkých předků.  

Lidé ve středověku vnímali jídlo jako dar a snažili se ho využívat beze zbytku. Je 

ověký člověk byl silně věřící: „Než hospodář položil upečený 

chleba poprvé na stůl, požehnal mu. Neexistovalo, že kousek skývy padl na 

oblibě.  

ekly chleby a placky. 

sladké, slané i bez přísad, to pokud lidé neměli med. Jen 

bohatší měli doma sůl. Na stůl šlechty patřilo běžně maso, třeba i každý den, 

zatímco chudí lidé si mohli maso dovolit jednou týdně a většinou jen drůbeží. 

Movitější na rozdíl od chudých používali exotičtější koření jako hřebíček, skořici 

nebo zázvor. Naši předkové měli trochu jiné chutě než my dnes – oblíbená byla 

plechových kotlících nebo 
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Zábavný jablečný kvíz 

1. K jakému druhu ovoce patří jablko?  

2. Vyjmenuj tři jídla připravovaná z jablek. Můžeš přidat 
i recept.  

3. Kterému světovému velkoměstu se říká „The Big Apple"? A proč? 

4. Nejhezčí svátky roku se neobejdou bez jednoho tradičního zvyku, 
ke kterému potřebujeme jablko. Popiš tento zvyk.  

5. Zlaté jablko s nápisem "Té nejkrásnější" stálo na počátku událostí 
vedoucích podle řecké mytologie k pádu jednoho bájného města. Jak 
se jmenovalo toto město a o které události se jednalo?  

6. Jablko může symbolizovat moc a vládu. Jak vypadá tento symbol?  

7. Jak se jmenovala žena, která utrhla plod (jablko) ze stromu 
poznání?  

8. Ve které pohádce najdeme otrávené jablko?  

9. Jak se jmenoval legendární švýcarský střelec, který zachránil sebe 
a svého syna sestřelením jablka kuší z jeho hlavy?  

10. Velmi často jsou jablka spojována s jedním sympatickým 
zvířátkem. Víš, které to je a zda je to pravda?  

11. Jeden velmi významný světový výrobce elektroniky má ve svém 
znaku nakousnuté jablko. Napiš jeho jméno.  

12. Podle pověsti jednomu světoznámému fyzikovi (zakladateli 
klasické mechaniky) spadlo na hlavu jablko, a on tak přišel na 
myšlenku gravitace. Víš, o koho se jedná?  

13. Jak se nazývají sušená jablka?  

14. Kolik jablek měla babka v české lidové písni? 

15. Jak zní latinský odborný název kolenního jablka?  

 

Soňa Petruláková 



 

Ze života známých osobností

24. listopadu 2016 zemřel známý český herec 

Původně chtěl od mládí zasvětit svůj život vzpírání. Dřel na sobě n

denně, vypracoval si postavu, mohl být nejlepším vzpěračem alespoň v 

Československu. Ale osud tomu tak nechtěl. Cikánka mu tenkrát předpověděla, 

že bude velikým umělcem, bude oblíbený, nebude mít štěstí

dvě děti a ve stáří bude mít úraz nohou. Tak se také stalo. 

Po obchodní škole začal studovat hereckou konzervatoř. Nebyl z nejlepších 

studentů a profesoři si jej nijak nechválili. Konzervatoř však dokončil. Herectví 

se ale nezačal hned věnovat, prošel několika

v pojišťovně a stále se hnal 

za svým snem - stát se 

konečně uznávaným 

vzpěračem. 

Administrativním omylem 

byl však v roce 1947 

přizván k angažmá do 

Slováckého divadla v 

Uherském Hradišti. Jeho 

divadelní začátky 

provázela obrovská tréma 

a celková nechuť k hraní, 

tuto profesi zcela vážně zamýšlel opustit. Jak sám říká „Domníval jsem se, že 

sport je to pravé pro mě, ne divadlo, které nedělám rád.. pak jsem dostal 

ocenění. To zřejmě poslal Bůh znamení, abych zůstal.“

Po prvních úspěších na divadel

Herectví Františka Peterky vycházelo částečně z jeho mužného zjevu a také 

dokázal ztvárnit role komediální i tragikomické. 
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Ze života známých osobností 

František Peterka 

24. listopadu 2016 zemřel známý český herec František Peterka.

chtěl od mládí zasvětit svůj život vzpírání. Dřel na sobě n

denně, vypracoval si postavu, mohl být nejlepším vzpěračem alespoň v 

Československu. Ale osud tomu tak nechtěl. Cikánka mu tenkrát předpověděla, 

že bude velikým umělcem, bude oblíbený, nebude mít štěstí v

de mít úraz nohou. Tak se také stalo.  

Po obchodní škole začal studovat hereckou konzervatoř. Nebyl z nejlepších 

studentů a profesoři si jej nijak nechválili. Konzervatoř však dokončil. Herectví 

se ale nezačal hned věnovat, prošel několika zaměstnáními. Z

pojišťovně a stále se hnal 

stát se 

konečně uznávaným 

Administrativním omylem 

byl však v roce 1947 

přizván k angažmá do 

Slováckého divadla v 

Uherském Hradišti. Jeho 

divadelní začátky 

provázela obrovská tréma 

vá nechuť k hraní, 

tuto profesi zcela vážně zamýšlel opustit. Jak sám říká „Domníval jsem se, že 

sport je to pravé pro mě, ne divadlo, které nedělám rád.. pak jsem dostal 

ocenění. To zřejmě poslal Bůh znamení, abych zůstal.“  

Po prvních úspěších na divadelních prknech přišly také nabídky od filmu. 

Herectví Františka Peterky vycházelo částečně z jeho mužného zjevu a také 

dokázal ztvárnit role komediální i tragikomické.  

. 

chtěl od mládí zasvětit svůj život vzpírání. Dřel na sobě několik hodin 

denně, vypracoval si postavu, mohl být nejlepším vzpěračem alespoň v 

Československu. Ale osud tomu tak nechtěl. Cikánka mu tenkrát předpověděla, 

v lásce, bude mít 

Po obchodní škole začal studovat hereckou konzervatoř. Nebyl z nejlepších 

studentů a profesoři si jej nijak nechválili. Konzervatoř však dokončil. Herectví 

zaměstnáními. Začal pracovat 

tuto profesi zcela vážně zamýšlel opustit. Jak sám říká „Domníval jsem se, že 

sport je to pravé pro mě, ne divadlo, které nedělám rád.. pak jsem dostal 

ních prknech přišly také nabídky od filmu. 

Herectví Františka Peterky vycházelo částečně z jeho mužného zjevu a také 



 

První velkou příležitost dostal ve snímku Černý prapor o cizinecké legii. 

při jediným filmu, při Černém praporu z roku 1957, a možná ještě s Josefem 

Augustou při Příště budeme chytřejší, staroušku... jsem si natáčení užil. Jinak 

jsem si připadal jako voják, který stříhá metr, kdy už půjde domů. Tohle jsem 

prožíval“. Kvůli figuře hrál ta

hora, který neměl valný úspěch. Největších ovací se dočkal v komediích jako 

Zítra to roztočíme, drahoušku, kde si zahrál manžela Ivy Janžurové, pana 

Bartáčka, stejně jako v jejím pokračování Co je doma,

Samozřejmě více než tahounem filmů byl většinou poctivou vedlejší 

postavičkou (gangster ve filmu Čtyři 

vraždy stačí, drahoušku, žárlivec v 

Zítra vstanu a opařím se čajem atd.). 

Zaujaly i některé jeho repliky z filmu 

Jáchyme, hoď ho do stroje!, kde 

ztvárnil trenéra juda Tulpacha.

Nejvýznamnější, i když k nepoznání 

namaskovaná, je jeho postava 

Krakonoše v legendárním večerníčku 

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (1974, 

1977, 1984). Stejně tak nesnadno 

identifikovatelná je jeho role 

Fantomase v seriálu ARABELA 

(1979).   

Kariéru oblíbeného herce však 

zhatila událost osudu. 

V roce 2001, kdy herci bylo 79 let, jej při jedné z ranních procházek srazilo auto. 

S přelámanýma nohama jej odvezli do nemocnice, kde si pobyl celé tři roky. 

Prodělal třicet čtyři operací, trpěl těžkými depresemi a modlil se, aby zemřel. 

Ovšem právě sport a cvičení jej dostali zpátky do života. I přes úraz neztrácel ve 

stáří optimismus a v 88 letech v rozhovoru řekl: „

děkuju, že mi daruješ takovýhle

úraze a de facto zmrzačený, moje nohy vypadají příšerně, protože jsou bez 
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První velkou příležitost dostal ve snímku Černý prapor o cizinecké legii. 

ným filmu, při Černém praporu z roku 1957, a možná ještě s Josefem 

Augustou při Příště budeme chytřejší, staroušku... jsem si natáčení užil. Jinak 

jsem si připadal jako voják, který stříhá metr, kdy už půjde domů. Tohle jsem 

“. Kvůli figuře hrál taky jednu z jeho mála hlavních rolí ve filmu Chlap jak 

hora, který neměl valný úspěch. Největších ovací se dočkal v komediích jako 

Zítra to roztočíme, drahoušku, kde si zahrál manžela Ivy Janžurové, pana 

Bartáčka, stejně jako v jejím pokračování Co je doma, to se počítá, pánové. 

Samozřejmě více než tahounem filmů byl většinou poctivou vedlejší 

postavičkou (gangster ve filmu Čtyři 

vraždy stačí, drahoušku, žárlivec v 

Zítra vstanu a opařím se čajem atd.).  

Zaujaly i některé jeho repliky z filmu 

do stroje!, kde 

ztvárnil trenéra juda Tulpacha. 

ejvýznamnější, i když k nepoznání 

namaskovaná, je jeho postava 

Krakonoše v legendárním večerníčku 

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (1974, 

1977, 1984). Stejně tak nesnadno 

identifikovatelná je jeho role 

v seriálu ARABELA 

Kariéru oblíbeného herce však 

V roce 2001, kdy herci bylo 79 let, jej při jedné z ranních procházek srazilo auto. 

S přelámanýma nohama jej odvezli do nemocnice, kde si pobyl celé tři roky. 

čtyři operací, trpěl těžkými depresemi a modlil se, aby zemřel. 

Ovšem právě sport a cvičení jej dostali zpátky do života. I přes úraz neztrácel ve 

stáří optimismus a v 88 letech v rozhovoru řekl: „Říkám si, pane Bože, já ti 

děkuju, že mi daruješ takovýhle stáří, kdy mě nic netrápí. Sice jsem po velkém 

úraze a de facto zmrzačený, moje nohy vypadají příšerně, protože jsou bez 

První velkou příležitost dostal ve snímku Černý prapor o cizinecké legii. „Snad 

ným filmu, při Černém praporu z roku 1957, a možná ještě s Josefem 

Augustou při Příště budeme chytřejší, staroušku... jsem si natáčení užil. Jinak 

jsem si připadal jako voják, který stříhá metr, kdy už půjde domů. Tohle jsem 

ky jednu z jeho mála hlavních rolí ve filmu Chlap jak 

hora, který neměl valný úspěch. Největších ovací se dočkal v komediích jako 

Zítra to roztočíme, drahoušku, kde si zahrál manžela Ivy Janžurové, pana 

to se počítá, pánové. 

Samozřejmě více než tahounem filmů byl většinou poctivou vedlejší 

V roce 2001, kdy herci bylo 79 let, jej při jedné z ranních procházek srazilo auto. 

S přelámanýma nohama jej odvezli do nemocnice, kde si pobyl celé tři roky. 

čtyři operací, trpěl těžkými depresemi a modlil se, aby zemřel. 

Ovšem právě sport a cvičení jej dostali zpátky do života. I přes úraz neztrácel ve 

Říkám si, pane Bože, já ti 

stáří, kdy mě nic netrápí. Sice jsem po velkém 

úraze a de facto zmrzačený, moje nohy vypadají příšerně, protože jsou bez 
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svalů, ale mně to nevadí. Já jsem šťastný. Mám pocit, že mě Bůh pohladil a řekl: 

Celý život jsi dělal něco, co jsi nechtěl, ale pral ses s tím, přelezl jsi přes ty hory, 

tak tady máš, Františku, odměnu.“ 

František Peterka zemřel 24. listopadu 2016 v hospici sv. Zdislavy v Liberci ve 

věku 94 let. 

Eva Passendorferová 

Zdroj: http://zivotopis.osobnosti.cz/frantisek-peterka.php, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Peterka_(herec)  http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/51855/legendarni-krakonos-frantisek-peterka-88-let-40-operaci-a-furt-ho-chteji-zenske.html 

Pranostiky  
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Leden studený, duben zelený. 

 

Únor bílý - pole sílí. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

 

Březen - za kamna vlezem. 

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 

V březnu vítr břízy fouká. 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. 

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. 

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. 
 

Zdroj: http://www.pranostika.cz/  



 

Rady našich babiček

Použijte jablka místo sladkostí!

V rámci jablkobraní jsme se dozvěděli i různé rady a tipy týkající se jablek. Tady 

jsou:  

• Jezte je čerstvá.  

• Spojte je s trochou ořechového másla jako

• Tence je nakrájejte a pečte posypané skořicí, abyste získali jablečné 

chipsy. 

• Pečte je tak, aby změkla, jako jablečné lupínky (bez přidaného cukru a 

tuku). 

• Udělejte si domácí jablečný kompot.

• Střídejte druhy jablečných odrůd; některé z nich jsou sladší neb

než ostatní. 

• Dejte nakrájené kousky jablek na jídla z ovesných vloček nebo na saláty, 

aby získala přirozeně sladkou chuť, s vysokým obsahem vlákniny, sladkou 

chuť, s vysokým obsahem vlákniny.

• Konzumace 2 – 3 jablek denně může významně ovlivnit váš

vlákniny. 

• Jezte jablka pro občerstvení v době mezi jídly.

• Jezte jablka těsně před jídlem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.zdravi-nemoc.cz/jak
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dy našich babiček 

Použijte jablka místo sladkostí! 

rámci jablkobraní jsme se dozvěděli i různé rady a tipy týkající se jablek. Tady 

trochou ořechového másla jako uspokojující svačinu.

Tence je nakrájejte a pečte posypané skořicí, abyste získali jablečné 

Pečte je tak, aby změkla, jako jablečné lupínky (bez přidaného cukru a 

Udělejte si domácí jablečný kompot. 

Střídejte druhy jablečných odrůd; některé z nich jsou sladší neb

Dejte nakrájené kousky jablek na jídla z ovesných vloček nebo na saláty, 

aby získala přirozeně sladkou chuť, s vysokým obsahem vlákniny, sladkou 

chuť, s vysokým obsahem vlákniny. 

3 jablek denně může významně ovlivnit váš

Jezte jablka pro občerstvení v době mezi jídly. 

Jezte jablka těsně před jídlem.  

Soňa Petruláková

nemoc.cz/jak-vam-jablka-pomohou-zhubnout 

rámci jablkobraní jsme se dozvěděli i různé rady a tipy týkající se jablek. Tady 

uspokojující svačinu. 

Tence je nakrájejte a pečte posypané skořicí, abyste získali jablečné 

Pečte je tak, aby změkla, jako jablečné lupínky (bez přidaného cukru a 

Střídejte druhy jablečných odrůd; některé z nich jsou sladší nebo trpčí, 

Dejte nakrájené kousky jablek na jídla z ovesných vloček nebo na saláty, 

aby získala přirozeně sladkou chuť, s vysokým obsahem vlákniny, sladkou 

3 jablek denně může významně ovlivnit váš příjem 

Soňa Petruláková 

 



 

Pečeme… tentokrát 

Suroviny 

• 500 g polohrubé mouky

• 1/2 balíčku kypřicího prášku

• sůl 

• 250 g Hery 

• 150 g cukru krupice

• 150 g hnědého cukru

• 350 g čokolády na vaření

• 1 lžička vanilkového cukru

• 30 g vlašských ořechů

• 2 vejce 

 

Postup přípravy receptu 

• Čokoládu a ořechy nasekáme na 

kousky. 

• Heru utřeme s cukrem, hnědým 

cukrem a vejci do pěny.

• Pak přidáme mouku s kypřicím 

práškem, vanilkovým cukrem, sůl a 

nakonec asi 2/3 nasekaných ořechů a 

čokolády. 

• Z hmoty tvoříme placičky, které 

klademe na plech vyložený pečícím papírem.

• Na povrch nasypeme zbýv

troubě asi 20 minut při 200°C.

• Upečené koláčky necháme lehce vychladnout a podáváme.

Zdroj: https://www.toprecepty.cz/recept/7837
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tentokrát cookies 

500 g polohrubé mouky 

balíčku kypřicího prášku 

150 g cukru krupice 

150 g hnědého cukru 

350 g čokolády na vaření 

1 lžička vanilkového cukru 

30 g vlašských ořechů 

 

Čokoládu a ořechy nasekáme na 

utřeme s cukrem, hnědým 

cukrem a vejci do pěny. 

Pak přidáme mouku s kypřicím 

práškem, vanilkovým cukrem, sůl a 

nakonec asi 2/3 nasekaných ořechů a 

Z hmoty tvoříme placičky, které 

klademe na plech vyložený pečícím papírem. 

Na povrch nasypeme zbývající čokoládu a ořechy a pečeme v předehřáté 

troubě asi 20 minut při 200°C. 

Upečené koláčky necháme lehce vychladnout a podáváme.

https://www.toprecepty.cz/recept/7837-americke-cookies/ 

ající čokoládu a ořechy a pečeme v předehřáté 

Upečené koláčky necháme lehce vychladnout a podáváme. 

Vlaďka Molková  
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Zpívánky – Zima (Hana Zagorová) 
Zima, zima, zima všude je veliká, všude sníh, všecko led na tři zámky zamyká. 

Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví, severák tasil kord k útoku se hotoví. 

 

Zima, zima, zima všude je veliká, koho smích nehřeje, ten to rýmou odpyká. 

Kdo si teď nezpívá, marně dlaně zahřívá, tak jdu k vám, se mnou sen, bílá závěj, 

bílý den.  

 

Refrén: Zima je, zima je, zima je v lese, zima je na poli, na Štrbském plese,  

z nebe si na zem peřinu snese, koukejme se, heleďme se. 

Zima je, zima je, zima je tady. Zima je ve městě, zima jde všady. 

Tatínek hubuje, děti jsou rády, stříbrem, září výklady. 

 

Zima, zima, zima na skle mráz chodí bos.  

Bručounům, mračounům mrznou uši, mrzne nos.  

Chaloupkám za pár chvil, bílé čapky nasněží,  

severák ze všech sil zvonům fouká do věží. 

 

Zima, zima, zima švihla dnům do saní, dětský smích na bruslích bílé vločky 

předhání. Rolničkou zacinká zimní víla malinká. Zadýchá, zafičí, nese vůni jehličí. 

 

Zima je, zima je, zima je hezká. Vymete, zamete, tancuje, tleská, 

cesta i necesta, včera i dneska rolničková humoreska. 

Zima je, zima je, zima je kočka. Někdy tě překvapí, jindy si počká. 

Zima je píseň, sněhová vločka, štrúdl, kapr, vánočka. 

 

Zima, zima, zima jede k nám, co by ne. Podívej, bílý kůň. Tak si naskoč, Martine! 

Jede k nám, jede zas. Bude zima, bude mráz. Vyťuká do ledu svoji bílou koledu. 

Refrén … 

Zima je, zima je, zima je hezká. Bude i zítra jako je dneska.  

Jako ta stará písnička česká, které každý zatleská.  
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