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Milí čtenáři,  

 tyto Střípky vycházejí se zpožděním, za které bychom se našim 
věrným čtenářům chtěli omluvit. Důvodem byla příprava a samotné 
stěhování Domova pro seniory v Bílovci z Opavské ulice na ulici 17. 
listopadu do prostor domu s pečovatelskou službou. 
Dovolte, abychom úvodem vyjádřili poděkování za podporu a pomoc 

všem, kteří spolupracovali ať už při samotném stěhování dne 20. 05. 

2015 nebo se podíleli na přípravách. Jedná se zejména o manžely 

Hložkovi, kteří byli ochotni a přijeli z Třince, aby podpořili svou 

maminku, ale také se nabídli, že svým automobilem budou převážet 

osobní věci ostatních klientů. Panu Dobešovi za pomoc při montáži 

postelí, městské policií za převoz klientů, také rodinám, kteří si vzali 

své příbuzné na dobu nezbytně nutnou domů a v neposlední řadě 

všem zaměstnancům za dlouhou a náročnou směnu. Děkujeme všem! 
 

Stěhováním na přechodnou dobu se změní prostředí, jak pro klienty 
tak i zaměstnance. Ve zralém věku není jednoduché přizpůsobit se 
novému prostředí a měnit, to na co jsme byli již zvyklí a kde jsme byli 
spokojeni. Věříme však, že se naši klienti postupně přizpůsobí a 
změna, kterou jsme společně podstoupili, bude k lepšímu vzhledem 
k větším prostorám a většímu soukromí na dvoulůžkových pokojích. 
Mezi klienty jsou i takoví, kteří změnu pocítili méně. Jde o ty, kteří 
nastoupili krátce před stěhováním nebo chvíli po něm. Tyto Vám 
představíme v kapitole Noví mezi námi. Rovněž se představí i nově 
příchozí pracovnice Petra, která pracuje jako pracovník v sociálních 
službách osobní asistence. 

V dalších kapitolách bude pojednání o práci s biografií klientů, popis 

slavení masopustní veselice i dalších aktivit Domova. Známou 

osobností těchto Střípků je Tomáš Holý a nechybí ani již tradiční 

kapitoly Rady našich babiček, Pečeme, Trénování paměti a Zpívánky. 

Vaše redakce 
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še nejlepší jarním oslavencům

Štěpán Markuliak   03. 04. 1954   

Květoslava Krčmářová 14. 04. 1930    

Slobodová 20. 04. 1928   

 16. 05. 1939    

Anna Tomečková 17. 05. 1920  

Antonie Šuterová 16. 06. 1935  

 

jarním oslavencům! 

 61 let 

 85 let 

  87 let 

 76 let 

 95 let 

 80 let 



 

 

Novinky  

Vítejte mezi námi 

 
 
 
 
 
 

Pavel Kovařík

Ve stejný den jako pan Vičan k

přišel pan Kovařík. Přešel k

z domova pro seniory v

Rád si trénuje paměť a tráví čas 

s manželkou, se kterou má dva syny.
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Michal Vičan

Pan Vičan nastoupil do Domova 

3. 2. 2015. Pochází ze Studénky, j

velký sportovec, dříve hrál fotbal 

a jezdil na kole. I nyní vyhledává 

pohyb, jak to jen 

poslouchá muziku a sleduje televizi.

 
 

Pavel Kovařík 

Ve stejný den jako pan Vičan k nám 

pan Kovařík. Přešel k nám 

domova pro seniory v Kyjovicích. 

Rád si trénuje paměť a tráví čas 

manželkou, se kterou má dva syny. 

Michal Vičan 

Vičan nastoupil do Domova 

ze Studénky, je to 

sportovec, dříve hrál fotbal 

jezdil na kole. I nyní vyhledává 

pohyb, jak to jen jde. Rád čte, 

poslouchá muziku a sleduje televizi. 



 

 

 

 

Markéta Dušková 

Poslední novou členkou domova je paní 

Dušková. Ta přišla do již přestěhovaného 

domova na ulici 17. listopadu. 

Nastoupila zde se svým manželem, který 

však zanedlouho bohužel zemřel. Oba 

původně pocházeli z Budišova nad 

Budišovkou a pracovali ve zdravotnictv

Přestěhovali se do Bílovce, kde

Dušková rodinu. Mezi záliby paní 

Duškové patří luštění křížovek, 

osmisměrky, procházky v parku a okolí
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Veronika Slobodová

O měsíc později k nám nastoupila paní 

Slobodová. Dříve bydlela v

s pečovatelskou službou. V

stěhováním do domu 

službou náhodou bydlí ve stejném pokoji, 

ve kterém bydlela, než přišla do domova. 

Pracovala na statku, což bylo i její zálibou, 

ráda se starala o koně. V současnosti ráda 

čte a pobývá ve společnosti.

 

Poslední novou členkou domova je paní 

Dušková. Ta přišla do již přestěhovaného 

domova na ulici 17. listopadu. 

Nastoupila zde se svým manželem, který 

však zanedlouho bohužel zemřel. Oba 

Budišova nad 

Budišovkou a pracovali ve zdravotnictví. 

Přestěhovali se do Bílovce, kde má paní 

Dušková rodinu. Mezi záliby paní 

atří luštění křížovek, 

parku a okolí. 

Veronika Slobodová 

nám nastoupila paní 

Slobodová. Dříve bydlela v Domě 

. V souvislosti se 

stěhováním do domu s pečovatelskou 

náhodou bydlí ve stejném pokoji, 

ve kterém bydlela, než přišla do domova. 

Pracovala na statku, což bylo i její zálibou, 

současnosti ráda 

čte a pobývá ve společnosti. 

 



 

 

„Život je změna… 

… a změna je život.” To jsem si říkala asi před rokem, kdy jsem začala uvažovat 

stavebním oboru přešla k 

Na podzim roku 2012 jsem se šťastně vdala a ze svého rodného Zlína jsem se 

přestěhovala za manželem do 100 km vzdálené Studénky. S tím přišla i změna 

zaměstnání. Hledala jsem 

jak ve svém stavebním 

oboru, tak v oboru, který byl 

pro mě spíš jen koníčkem 

tlumočení do znakového 

jazyka. Díky MSUN jsem 

dostala možnost vyzkoušet 

si práci tlumočníka pro 

neslyšící. Na této práci mě 

mimo jiné těšilo to, že mohu 

pomoci těm, kdo to opravdu 

potřebují. Moje maminka tou dobou začala pracovat v sociálních službách

se u nás doma na téma pomoci potřebným začalo o to více mluvit. Nepatřím 

mezi ty, kdo už v dětství vědí, kým budou, ale spíše jsem si říkala, že budu dělat 

to, co bude potřeba. Tuto potřebu jsem nyní cítila v péči o seniory a zdravotně 
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… a změna je život.” To jsem si říkala asi před rokem, kdy jsem začala uvažovat 

o povolání

sociálních službách. 

Nabídla se mi možnost 

absolvovat rekvalifikační 

kurz a hledat zaměstnání 

tam, kde by mě to možná 

dříve ani nenapadlo. Nyní 

už třetím

vypomáhám ve zdejší

organizační složce města 

Bílovce. Pokud vás zajímá, 

jak jsem 

 sociálním službám, čtěte prosím dál… 

Na podzim roku 2012 jsem se šťastně vdala a ze svého rodného Zlína jsem se 

přestěhovala za manželem do 100 km vzdálené Studénky. S tím přišla i změna 

zaměstnání. Hledala jsem 

ve svém stavebním 

oboru, tak v oboru, který byl 

pro mě spíš jen koníčkem - 

tlumočení do znakového 

jazyka. Díky MSUN jsem 

dostala možnost vyzkoušet 

si práci tlumočníka pro 

neslyšící. Na této práci mě 

mimo jiné těšilo to, že mohu 

pomoci těm, kdo to opravdu 

otřebují. Moje maminka tou dobou začala pracovat v sociálních službách

se u nás doma na téma pomoci potřebným začalo o to více mluvit. Nepatřím 

mezi ty, kdo už v dětství vědí, kým budou, ale spíše jsem si říkala, že budu dělat 

uto potřebu jsem nyní cítila v péči o seniory a zdravotně 

… a změna je život.” To jsem si říkala asi před rokem, kdy jsem začala uvažovat 

o povolání Pracovníka v 

sociálních službách. 

Nabídla se mi možnost 

absolvovat rekvalifikační 

kurz a hledat zaměstnání 

tam, kde by mě to možná 

dříve ani nenapadlo. Nyní 

už třetím měsícem 

vypomáhám ve zdejší 

organizační složce města 

. Pokud vás zajímá, 

 od práce ve 

  

Na podzim roku 2012 jsem se šťastně vdala a ze svého rodného Zlína jsem se 

přestěhovala za manželem do 100 km vzdálené Studénky. S tím přišla i změna 

otřebují. Moje maminka tou dobou začala pracovat v sociálních službách, a tak 

se u nás doma na téma pomoci potřebným začalo o to více mluvit. Nepatřím 

mezi ty, kdo už v dětství vědí, kým budou, ale spíše jsem si říkala, že budu dělat 

uto potřebu jsem nyní cítila v péči o seniory a zdravotně 
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znevýhodněné občany. A tak jsem hledala, až jsem našla práci zde v sociálním 

zařízení.  

Přestože je tato práce někdy náročná, cítím z ní opravdové uspokojení. 

Nepřemýšlím jenom o tom, kolik vydělám. Spíš přemýšlím nad tím: Proč je ta 

práce důležitá? Jaký užitek z ní mají druzí?  

Mezi mé přátele patří i takoví, kterým už bylo 80 let. Jejich zkušenosti a 

vypravěčské umění jsou pro mě už několik let obohacením. A tak teď kromě 

přijímání i dávám… 

Petra Hrachovinová 

 

Práce s biografií klienta 

„Život je umění kreslit, bez možnosti gumovat.“  

                                                                             J. W. Gardner   

V našem domově pro seniory se neustále snažíme zlepšit a zkvalitnit péči o 

klienty. Proto jsme aktivně začali využívat práci s biografií neboli s životním 

příběhem klienta. Na základě zpracování informací životních příběhů klientů 

můžeme nabídnout péči respektující člověka jako bytost s vlastním duševním, 

vnitřním světem.                                                                          

Každý člověk prožívá svůj jedinečný život, každý život je unikát a klade důraz na 

jiné zážitky či situace. Nestárneme všichni stejně, nežijeme všichni stejně.                               

Každý vyrůstal a žil v jiném prostředí, v jiných sociálních a ekonomických 

podmínkách, v trochu odlišné době a to ovlivňuje náš život. 

Pro většinu z nás je důležité dětství. Ve vzpomínkách je mu věnována největší 

část. Čas her a malin nezralých, škola - základ života, první lásky a zklamání.  



 

 

Velký důraz je seniory kladen na svatbu, která měla daleko větší význam než 

dnes. Nebyla to pouze záležitost citová, ale i ekonomická nebo rozumová. 

Následovalo 

odstěhování se od 

rodičů, budování 

vlastního bydlení. 

Mnozí právě budování 

bydlení věnovali dlouhé 

roky, množství úspor, 

práce a úsilí. Rozvod 

manželství nebyl kdysi 

běžnou záležitostí, ale 

mezi našimi seniory se 

najdou i ti, kteří jej prožili. 

Nejvýznamnějším okamžikem v

partnera. Je to období smutku a pocitu osamělosti, který u mnohých nevymizí 

nikdy.  

Prostor v životních příbězích zabírá také zaměstnání. U starších seniorů to byla 

hlavně doména mužů, kteří v něm byli více aktivní než ženy, kte

doma, staraly se o děti a vedly domácnost. Se zaměstnáním souvisel rovněž 

následný odchod do důchodu. 

a jak s ním naložit? Jiní měli radost, že se mohou naplno

koníčkům a zájmům. Ženy pak mnohdy pokračovaly ve své „mateřské“ roli 

hlídáním vnoučat a často i pravnoučat.

Některé zlomové okamžiky v životě seniorů souvisely s historickými mezníky. 

Starší klienti zdůrazňují zejména konec druhé světové války 

výrazně měnila. Pro ty, kteří žili v

k lepšímu. Byl konec náletů a strachu. 

svobody. Zároveň se ale poválečná doba projevila bídou a nedostatkem všeho

Dalším životním mezníkem

přinesl problémy – ztráta živnosti rodičů, pronásledování rodinných příslušníků 

z politických důvodů i klientů samotných, uvěznění. Žádná politická změna 
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kladen na svatbu, která měla daleko větší význam než 

dnes. Nebyla to pouze záležitost citová, ale i ekonomická nebo rozumová. 

najdou i ti, kteří jej prožili.  

Nejvýznamnějším okamžikem v životním příběhu klientů je ztráta celoživotního 

partnera. Je to období smutku a pocitu osamělosti, který u mnohých nevymizí 

životních příbězích zabírá také zaměstnání. U starších seniorů to byla 

hlavně doména mužů, kteří v něm byli více aktivní než ženy, kte

doma, staraly se o děti a vedly domácnost. Se zaměstnáním souvisel rovněž 

následný odchod do důchodu.  Mnozí řešili otázku, jak vyplnit nabytý volný čas 

ním naložit? Jiní měli radost, že se mohou naplno

ům. Ženy pak mnohdy pokračovaly ve své „mateřské“ roli 

hlídáním vnoučat a často i pravnoučat. 

Některé zlomové okamžiky v životě seniorů souvisely s historickými mezníky. 

Starší klienti zdůrazňují zejména konec druhé světové války – po něm se situace 

ě měnila. Pro ty, kteří žili v místech zasažených válkou, se situace obrátila 

lepšímu. Byl konec náletů a strachu. U všech převládl pocit štěstí z

poválečná doba projevila bídou a nedostatkem všeho

Dalším životním mezníkem byl nástup socialismu. Ten mnohým klientům 

ztráta živnosti rodičů, pronásledování rodinných příslušníků 

politických důvodů i klientů samotných, uvěznění. Žádná politická změna 

kladen na svatbu, která měla daleko větší význam než 

dnes. Nebyla to pouze záležitost citová, ale i ekonomická nebo rozumová. 

ntů je ztráta celoživotního 

partnera. Je to období smutku a pocitu osamělosti, který u mnohých nevymizí 

životních příbězích zabírá také zaměstnání. U starších seniorů to byla 

hlavně doména mužů, kteří v něm byli více aktivní než ženy, které často zůstaly 

doma, staraly se o děti a vedly domácnost. Se zaměstnáním souvisel rovněž 

Mnozí řešili otázku, jak vyplnit nabytý volný čas 

ním naložit? Jiní měli radost, že se mohou naplno věnovat svým 

ům. Ženy pak mnohdy pokračovaly ve své „mateřské“ roli 

Některé zlomové okamžiky v životě seniorů souvisely s historickými mezníky. 

po něm se situace 

místech zasažených válkou, se situace obrátila 

U všech převládl pocit štěstí z nabyté 

poválečná doba projevila bídou a nedostatkem všeho. 

byl nástup socialismu. Ten mnohým klientům 

ztráta živnosti rodičů, pronásledování rodinných příslušníků 

politických důvodů i klientů samotných, uvěznění. Žádná politická změna 



 

 

neznamená pro klienty to samé. Každý ji prožíval jinak. Ně

umožnila vystudovat, mít dobré zaměstnání nebo funkci ve prospěch celku. 

Nevyřešené problémy, nevyrovnání se s

projevují u seniorů změnami v

Biografie nám pomáhá p

schopnostmi a dovednostmi, pochopit jeho chování a jednání. Díky těmto 

informacím můžeme zlepšit jeho citové

rámci individuálního plánování

Práce s životními příběhy klientů 

slouží také jako zdroj námětů ke 

komunikaci napomáhající 

přizpůsobit se novému 

prostředí, pomáhá 

navazovat nové kontakty 

a nová přátelství, které 

mají významný vliv na 

pocit seniora, že ještě 

někam patří, je pro 

někoho důležitý. Kontakt 

s klienty je tak živý, ne 

naplněný pouze oficiál

frázemi ošetřovatelských 

a medicínských diagnóz.  

Individuální přístup a zapracování životního příběhu do

nutné. Nejlepším znalcem péče o svou osobu

Umíme zařídit, aby se opravdu každému dostalo individuální péče jak po 

stránce tělesné, tak i po stránce psychické, sociální či spirituální?

nejsme odpovědí úplně jisti. Jsme na počátku cesty v

přístupu ke klientům. Věříme, 

měsíců, bude už naše odpověď konkrétnější.

                                                                                               

Zdroj: E. Procházková, Práce s
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neznamená pro klienty to samé. Každý ji prožíval jinak. Ně

umožnila vystudovat, mít dobré zaměstnání nebo funkci ve prospěch celku. 

Nevyřešené problémy, nevyrovnání se s těžkými situacemi, pocity křivdy se 

projevují u seniorů změnami v chování, například pasivitou nebo agresí. 

Biografie nám pomáhá porozumět klientovi se změněnými psychickými 

schopnostmi a dovednostmi, pochopit jeho chování a jednání. Díky těmto 

macím můžeme zlepšit jeho citové prožívání a vhodně nastavit péči jak v 

rámci individuálního plánování péče, tak i péči aktivizační. 

životními příběhy klientů 

slouží také jako zdroj námětů ke 

komunikaci napomáhající 

přizpůsobit se novému 

prostředí, pomáhá 

navazovat nové kontakty 

a nová přátelství, které 

mají významný vliv na 

pocit seniora, že ještě 

někam patří, je pro 

itý. Kontakt 

klienty je tak živý, ne 

naplněný pouze oficiálními 

frázemi ošetřovatelských 

 

a zapracování životního příběhu do péče

nutné. Nejlepším znalcem péče o svou osobu je jistě každý sám. 

Umíme zařídit, aby se opravdu každému dostalo individuální péče jak po 

stránce tělesné, tak i po stránce psychické, sociální či spirituální?

nejsme odpovědí úplně jisti. Jsme na počátku cesty v prosazování tohoto 

přístupu ke klientům. Věříme, že když si tuto otázku položíme znovu za několik 

měsíců, bude už naše odpověď konkrétnější. 

                                                                                               Soňa Petruláková

Zdroj: E. Procházková, Práce s biografií a plány péče, 2014 

neznamená pro klienty to samé. Každý ji prožíval jinak. Některým naopak 

umožnila vystudovat, mít dobré zaměstnání nebo funkci ve prospěch celku.  

těžkými situacemi, pocity křivdy se 

chování, například pasivitou nebo agresí. 

orozumět klientovi se změněnými psychickými 

schopnostmi a dovednostmi, pochopit jeho chování a jednání. Díky těmto 

prožívání a vhodně nastavit péči jak v 

péče o klienta jsou 

je jistě každý sám.  

Umíme zařídit, aby se opravdu každému dostalo individuální péče jak po 

stránce tělesné, tak i po stránce psychické, sociální či spirituální?  Prozatím si 

prosazování tohoto 

že když si tuto otázku položíme znovu za několik 

Soňa Petruláková 



 

 

Co jsme prožili…

Jak jsme oslavovali náš každoroční maškarní bál?

Maškarní bál neboli masopust měl tentokrát jednu velikánkou zvláštnost. Byl na 

dlouhý čas posledním bálem v

kouzelným způsobem proměnit. N

myslivnou nebo palubou námořnické lodi či

Do programu dnešního masopustního odpoledne bylo zapojeno co nejvíce 

přítomných klientů. Oprášili jsme starý oblíbený 

pořad z televize z 60. Let „Písničky z

krabičky“. Do krabičky jsme písničky získali tak, 

že klienti měli možnost napsat v

Masopustem svou oblíbenou písničku na lístek 

a ten vhodit do krabičky. V

masopustu se pak jednotlivé lístky s

a věnováním losovaly a společně jsme všichni zpívali. 

Bylo potěšující, že se do naší hry zapojili i naši nově příchozí muži.
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Co jsme prožili… 

Jak jsme oslavovali náš každoroční maškarní bál? 

Maškarní bál neboli masopust měl tentokrát jednu velikánkou zvláštnost. Byl na 

dlouhý čas posledním bálem v hale našeho zařízení, která se dala vždy 

kouzelným způsobem proměnit. Někdy byla kavárnou, někdy hospodou, 

ou nebo palubou námořnické lodi či trampskou osadou. 

Do programu dnešního masopustního odpoledne bylo zapojeno co nejvíce 

přítomných klientů. Oprášili jsme starý oblíbený 

60. Let „Písničky z babiččiny 

krabičky“. Do krabičky jsme písničky získali tak, 

že klienti měli možnost napsat v týdnu před 

Masopustem svou oblíbenou písničku na lístek 

a ten vhodit do krabičky. V rámci programu 

masopustu se pak jednotlivé lístky s písničkami 

aly a společně jsme všichni zpívali. 

Bylo potěšující, že se do naší hry zapojili i naši nově příchozí muži.

Maškarní bál neboli masopust měl tentokrát jednu velikánkou zvláštnost. Byl na 

hale našeho zařízení, která se dala vždy 

ěkdy byla kavárnou, někdy hospodou, 

 

Do programu dnešního masopustního odpoledne bylo zapojeno co nejvíce 

Bylo potěšující, že se do naší hry zapojili i naši nově příchozí muži. 
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Soňa: Řeknu ti, Dášo, ty dobře vypadaš. 
Dáša: Já dobře vypadam? Ty kuři šlep maš. 
To ja sem bolava, nikdi nechodím. 
Ja od jara furt enem marodim. 
Kroka nezrobim bez tablety. 
Soňa: Dyč sem tě viděla jak lečiš od Běty. 
Dáša: No trošku toho špaciru a pulečka na traveni. 
Soňa: Tuž to eště s tebu také zle něni. 

Dalším bodem programu byla scénka ze života dvou žen v nezvyklém Prajském  

nářečí. Některým klientům bylo blízké, pokud pocházeli z blízkých vesnic, jiní 

nezvyklým slovům nerozuměli. Každopádně však všechny rozhovor „dvou rob 

na lavce“ hodně rozesmál. 

 

 

 

 

 

 

Během krátké přestávky jsme se snažili zavzpomínat na zábavné programy 

Domova uskutečněné v minulosti. Samozřejmě nám v našem vzpomínání byli 

velkými pomocníky i naši pamětníci z řad klientů i personálu. 

Byla to vzpomínaná kavárnička dříve narozených, populární námořnický bál, 

trampské posezení u táboráku, veselá hospoda či myslivecké „halali“, kde pro 

nás byli nezapomenutelní tři myslivci s manželkami i jejich pejskem. Vzpomínka 

na zajímavé vyprávění o knihtisku, o kronice města Bílovce i jeho orloji. Rádi 

vzpomínáme na zábavná sportovní odpoledne ve hře „Člověče, nezlob se“ nebo 

v kuželkách. Velmi zajímavá jsou pro nás vždy vyprávění cestovatelky paní 

Klementové z cest po Ekvádoru či Santiago de Compostella.  

Rádi jsme se setkávali i s našimi čtyřnohými kamarády – kočičkami nebo psem 

Pedrem a jeho nevidomým páníčkem, nebo na prostranství před zadním 

vchodem, kde nám členové kynologického klubu z Velkých Albrechtic 

předváděli své naučené kousky. A ještě zpátky – jedna nezapomenutelná akce 

„tanec bez hranic“ se zbožným výrazem v očích pana Macíčka, když tančil se 

svou šarmantní tanečnicí. 

Nemohu zapomenout na desítky – vlastně stovky našich občanů, kteří u nás 

spolu se svými příbuznými ve velmi dobré shodě oslavovali už své několikery 

vánoce a odcházeli s dobrým pocitem, že je o jejich drahé dobře postaráno. 



 

 

Naše vzpomínání bychom rádi zakončili p

zrekonstruovaném domově pro seniory, ať se i nové prostory stanou opět místy 

pro zábavu a setkávání s

budou žít. 
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Naše vzpomínání bychom rádi zakončili přáním všech. Až se setkáme v

zrekonstruovaném domově pro seniory, ať se i nové prostory stanou opět místy 

pro zábavu a setkávání s milými lidmi, rodinami a přáteli seniorů, kteří zde 

řáním všech. Až se setkáme v našem 

zrekonstruovaném domově pro seniory, ať se i nové prostory stanou opět místy 

milými lidmi, rodinami a přáteli seniorů, kteří zde 

 

 



 

 

Jarní vyrábění 

Venku se objevují první k

Přinesla jsem klientům do váziček pár sněženek ze 

zahrady. Tím jsme si všichni připomněli jaro. Pak jsem 

jim ukázala, jaký obrázek s

vyrábět z

Rozdala jsem jim pa
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Venku se objevují první květiny a mezi nimi i sněženky. 

Přinesla jsem klientům do váziček pár sněženek ze 

zahrady. Tím jsme si všichni připomněli jaro. Pak jsem 

jim ukázala, jaký obrázek s motivem sněženek budeme 

vyrábět z papíru.  

Rozdala jsem jim papírový 

podklad, ozdobný okraj 

a vystřižené stonky a květy 

papírových sněženek. Každý si 

vybral, kam všechno nalepí.  

Hotový obrázek jsme umístili na stěnu do pokojů.

Šárka Schwarzová

 

Hotový obrázek jsme umístili na stěnu do pokojů. 

Šárka Schwarzová 



 

 

Jak jsme se připravovali na Velikonoce

I když je letošní příprava na Velikonoce omezena 

plánovaným stěhováním budovy do náhradních 

perníčků byla v zavěšených ošatkách uložena 

slepičí vajíčka. I okolo váziček s

byly ozdobné věnečky s 

s jednou ze sestřiček věnovaly v

sestavě pomocnic z řad klientek pečení 

velikonočních beránků. Zdárný byl výsledek 

třech malých beránků a jednoho velkého. 
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Jak jsme se připravovali na Velikonoce 

I když je letošní příprava na Velikonoce omezena 

plánovaným stěhováním budovy do náhradních 

prostor, byli její 

klienti jednoho rána 

překvapeni již při 

vstupu do haly 

pohledem na 

nepřehlédnutelně 

umístěných 10 

ozdobených 

pštrosích vajec zavěšených na stuhác

upevněných do dřevěného držáku, ukotveného u 

stropu na kovovém háku. Náš krásný

doznal změny – 

místo vánočních 

zavěšených ošatkách uložena 

slepičí vajíčka. I okolo váziček s jarními květy 

 vajíčky. Dále jsme se 

jednou ze sestřiček věnovaly v obdobné 

řad klientek pečení 

velikonočních beránků. Zdárný byl výsledek 

třech malých beránků a jednoho velkého.  

Teď jenom popřát zdaru při 

stěhování a nám všem, abychom 

se ve zdraví vrátili do již

zrekonstruovaného nového 

Domova. 

  Květoslava Krčmářová

pštrosích vajec zavěšených na stuhách a 

do dřevěného držáku, ukotveného u 

stropu na kovovém háku. Náš krásný lustr také 

Teď jenom popřát zdaru při 

stěhování a nám všem, abychom 

se ve zdraví vrátili do již 

zrekonstruovaného nového 

Květoslava Krčmářová 



 

 

Už jsme se stěhovali 

Bylo to pondělí 20. dubna 2015, kdy občany našeho města upoutal nebývalý 

ruch na Opavské ulici, který pokračoval až na křižovatce ulice 17. listopadu a 

odbočil nahoru směrem k 

„Co to bylo za rámus?“, ptali se zvědaví občané kolemjdoucích. To se stěhovaly 

postele z domova pro seniory do náhradních prostor objektu DPS (Domu 

s pečovatelskou službou) na ulici 17. listopadu. „Ale co ta další plně nalože

vozidla jedoucí stejným směrem?“ I ta sloužila k

do stejného objektu. 

„Já tomu nerozumím, můžeš mi blíže vysvětlit celou situaci?“ Pokusila jsem se 

ujat funkce informátora. Když jsem se před čtyřmi lety ze zdravotních důvod

ocitla jako další klientka v

nedostatků v zařízení. 

Všimla jsem si především dobrých vztahů službu konajících sestřiček ke 

klientům, jejich obětavosti, ochoty nastavit svůj čas při akcích konaných pro 

dobro klientů. Již dříve jsem poznala obětavost paní vedoucí, která má 

evidentní zájem zajistit každé zlepšení situace pro dobro klientů.

Dovedu zhodnotit i nedostatky, které zbytečně ztěžují život klientů. Je to hlavně 

nedostatek místa při návštěvách 

k nedůstojným situacím. 

16 

Bylo to pondělí 20. dubna 2015, kdy občany našeho města upoutal nebývalý 

ruch na Opavské ulici, který pokračoval až na křižovatce ulice 17. listopadu a 

 nemocnici, kde postupně utichl. 

„Co to bylo za rámus?“, ptali se zvědaví občané kolemjdoucích. To se stěhovaly 

domova pro seniory do náhradních prostor objektu DPS (Domu 

pečovatelskou službou) na ulici 17. listopadu. „Ale co ta další plně nalože

vozidla jedoucí stejným směrem?“ I ta sloužila k přepravě drobnějšího zařízení 

„Já tomu nerozumím, můžeš mi blíže vysvětlit celou situaci?“ Pokusila jsem se 

ujat funkce informátora. Když jsem se před čtyřmi lety ze zdravotních důvod

ocitla jako další klientka v domově pro seniory, brzy jsem si všimla kladů a 

Všimla jsem si především dobrých vztahů službu konajících sestřiček ke 

klientům, jejich obětavosti, ochoty nastavit svůj čas při akcích konaných pro 

o klientů. Již dříve jsem poznala obětavost paní vedoucí, která má 

evidentní zájem zajistit každé zlepšení situace pro dobro klientů.

Dovedu zhodnotit i nedostatky, které zbytečně ztěžují život klientů. Je to hlavně 

nedostatek místa při návštěvách rodinných příslušníků, kdy někdy docházelo i 

 

Bylo to pondělí 20. dubna 2015, kdy občany našeho města upoutal nebývalý 

ruch na Opavské ulici, který pokračoval až na křižovatce ulice 17. listopadu a 

„Co to bylo za rámus?“, ptali se zvědaví občané kolemjdoucích. To se stěhovaly 

domova pro seniory do náhradních prostor objektu DPS (Domu 

pečovatelskou službou) na ulici 17. listopadu. „Ale co ta další plně naložená 

přepravě drobnějšího zařízení 

„Já tomu nerozumím, můžeš mi blíže vysvětlit celou situaci?“ Pokusila jsem se 

ujat funkce informátora. Když jsem se před čtyřmi lety ze zdravotních důvodů 

domově pro seniory, brzy jsem si všimla kladů a 

Všimla jsem si především dobrých vztahů službu konajících sestřiček ke 

klientům, jejich obětavosti, ochoty nastavit svůj čas při akcích konaných pro 

o klientů. Již dříve jsem poznala obětavost paní vedoucí, která má 

evidentní zájem zajistit každé zlepšení situace pro dobro klientů.  

Dovedu zhodnotit i nedostatky, které zbytečně ztěžují život klientů. Je to hlavně 

rodinných příslušníků, kdy někdy docházelo i 



 

 

Hledaly se všechny možnosti, jak zajistit finanční prostředky na nutnou 

modernizaci starého objektu a jeho potřebnou přístavbu, která by po realizaci 

splnila potřebné předpisy, které j

několik let vyslovována silvestrovská přání zůstala nevyslyšena, zase jsme 

založili krásný obrázek plánu našeho opraveného domova. Světýlko naší naděje 

rozdmýchal článek v lednovém zpravodaji města, ve kterém je

konkrétní situace týkající se rekonstrukce stávajícího zařízení i přístavby včetně 

termínu možného splnění akce.

Protože akce bude financována 

nutno absolvovat náročná

nás to byl impuls pokračovat v

Pro značný předpokládaný rozsah práce jsme požádali o spolupráci na 

samostatné schůzce paní vedoucí s

při balení osobních věcí v

uskládání byly bedny a papírové pytle. U klientů, kde nebyla spolupráce rodiny 

možná, pomáhaly sestřičky. Tímto opatřením byl splněn plánovaný termín 

přípravy na stěhování i vlastní přestěhování. 

V pondělí, chvíli po snídani, začalo vlastní stěhování klientů. Největší ruch byl 

v prvním poschodí, kde soustředěno nejvíce pokojů se staršími a imobilními 
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Hledaly se všechny možnosti, jak zajistit finanční prostředky na nutnou 

modernizaci starého objektu a jeho potřebnou přístavbu, která by po realizaci 

splnila potřebné předpisy, které jsou pro provoz sociálních služeb

několik let vyslovována silvestrovská přání zůstala nevyslyšena, zase jsme 

založili krásný obrázek plánu našeho opraveného domova. Světýlko naší naděje 

lednovém zpravodaji města, ve kterém je

konkrétní situace týkající se rekonstrukce stávajícího zařízení i přístavby včetně 

termínu možného splnění akce. 

Protože akce bude financována z programu švýcarsko-české spolupráce, bylo 

nutno absolvovat náročná jednání s investorem, kde jsme nakonec

nás to byl impuls pokračovat v plánovaném postupu na vystěhování objektu.

Pro značný předpokládaný rozsah práce jsme požádali o spolupráci na 

samostatné schůzce paní vedoucí s rodinnými příslušníky. Jednalo se o pomoc 

věcí v pokojích jednotlivých klientů. K

uskládání byly bedny a papírové pytle. U klientů, kde nebyla spolupráce rodiny 

možná, pomáhaly sestřičky. Tímto opatřením byl splněn plánovaný termín 

přípravy na stěhování i vlastní přestěhování.  

dělí, chvíli po snídani, začalo vlastní stěhování klientů. Největší ruch byl 

prvním poschodí, kde soustředěno nejvíce pokojů se staršími a imobilními 

Hledaly se všechny možnosti, jak zajistit finanční prostředky na nutnou 

modernizaci starého objektu a jeho potřebnou přístavbu, která by po realizaci 

pro provoz sociálních služeb stanoveny. Již 

několik let vyslovována silvestrovská přání zůstala nevyslyšena, zase jsme 

založili krásný obrázek plánu našeho opraveného domova. Světýlko naší naděje 

lednovém zpravodaji města, ve kterém je uvedena 

konkrétní situace týkající se rekonstrukce stávajícího zařízení i přístavby včetně 

české spolupráce, bylo 

onec obstáli. Pro 

plánovaném postupu na vystěhování objektu. 

Pro značný předpokládaný rozsah práce jsme požádali o spolupráci na 

rodinnými příslušníky. Jednalo se o pomoc 

pokojích jednotlivých klientů. K dispozici pro 

uskládání byly bedny a papírové pytle. U klientů, kde nebyla spolupráce rodiny 

možná, pomáhaly sestřičky. Tímto opatřením byl splněn plánovaný termín 

dělí, chvíli po snídani, začalo vlastní stěhování klientů. Největší ruch byl 

prvním poschodí, kde soustředěno nejvíce pokojů se staršími a imobilními 
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klienty, kterým odborně šéfoval náš bratr Vašek. Jeho klienti byli také jako první 

přestěhováni do nového objektu do prostor budoucí jídelny. Ještě před 

odvozem klientů bylo další skupinou zabaleno, označeno a na příslušnou postel 

uloženo ložní prádlo. 

Při převozu postelí imobilních klientů došlo k problému. Pro jejich šířku je 

nebylo možno umístit do výtahu v novém zařízení. Některé díly postelí musely 

být demontovány a následně po převezení výtahem do prvního poschodí byly 

opět smontovány a umístěné na správné místo. Když mě mí rodinní příslušníci 

doprovodili do nových prostor (budoucí jídelny), místnost byla více jak 

z poloviny obsazena již přistěhovanými klienty a v menší míře i jejich rodinami. 

O klienty i hosty se po celou dobu pobytu staraly sestřičky i další pracovnice 

donášením nápojů a občerstvení, které bylo i poledním obědem.  

Pro klienty čekající v jídelně byla dlouhá chvíle. Informovali jsme se o průběhu 

stěhování, které se nám zdálo dlouhé. A zatím se o naše stěhování starala 

nepřetržitě městská policie a sanitky, které postupně odvážely téměř všechny 

klienty. Zbývající klienti byli převezeni svými rodinnými příslušníky autem. 

Velkou zásluhu nese i náš domácí řidič, který při převozu materiálu ze starého 

do nového bydliště několikrát otočil trasu. 

Byla to výborná organizace, která musela nejen při příjezdu navigovat vozidla 

podle plánu, zabezpečit plynulý provoz u výtahu, ale i v prvním poschodí, kde 

byl další rozdělovník (kdo bude bydlet v jakém pokoji). My jsme jen netrpělivě 

čekali a postupně odcházeli dle pokynů informátorů do našich nových domovů. 

Když jsme postupně dle jmenovek umístěných vedle dveří vstupovali do pokojů, 

které budou pár měsíců našim domovem, byli jsme možná v údivu: máme svou 

postel a na ní i své peřiny, velké okno a ten prostor místo naší dřívější malé 

nudličky mezi postelemi! A to jsme ještě neměli možnost vyzkoušet 

samostatného WC. Dostali jsme výbornou večeři – gulášek, čerstvý chleba a čaj. 

Když večer přišly dvě sestřičky provést kontrolu stěhování, hlásily: „objekt je 

vystěhován, zůstaly jen rybičky v akváriu“. To byl, ale velký omyl, jelikož se 

domov stěhoval téměř další měsíc!!!! 



 

 

Není už čas na poděkování? Ještě je tu hodně věcí, které se musí postupně 

zlepšit, a to jsme viděli konkrétně v

úpravou stolů a židlí starají, aby i tam jsme měli pohodlí. Otoč

z kritiky naopak. 

Poděkování – to bychom si měli uvědomit a používat. Především 

štěstí jsme měli my všichni v

Představme si zamračené nebe a déšť, jak by všechno vypadalo. Važme si 

každého dne, který se nám podaří

starají, abychom bez úhony prožili každý den v
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Není už čas na poděkování? Ještě je tu hodně věcí, které se musí postupně 

zlepšit, a to jsme viděli konkrétně v naší jídelně, kde se sestřičky postupně 

úpravou stolů a židlí starají, aby i tam jsme měli pohodlí. Otoč

to bychom si měli uvědomit a používat. Především 

štěstí jsme měli my všichni v tom, že se s námi celý den kamarádilo sluníčko. 

Představme si zamračené nebe a déšť, jak by všechno vypadalo. Važme si 

každého dne, který se nám podaří prožít, a poděkujme všem, kteří se o nás 

starají, abychom bez úhony prožili každý den v novém bydlišti. 

Vaše souputkyně Květka

 

Není už čas na poděkování? Ještě je tu hodně věcí, které se musí postupně 

naší jídelně, kde se sestřičky postupně 

úpravou stolů a židlí starají, aby i tam jsme měli pohodlí. Otočme trochu 

to bychom si měli uvědomit a používat. Především – jak velké 

námi celý den kamarádilo sluníčko. 

Představme si zamračené nebe a déšť, jak by všechno vypadalo. Važme si 

prožít, a poděkujme všem, kteří se o nás 

 

Vaše souputkyně Květka 



 

 

Hrátky s pamětí
V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na 

pořdaí psíemn ve solvě. 

blyo pnvrí a psoelndí pímesno na srpváénm mstíě. 

Zybetk mžůe být totánlí sěms a ty to přoad bez 

porlbméů peřčetš. je to potro, že ldiksý mezok netče 

kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek.

 

Přednáška o trénování paměti
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Hrátky s pamětí 
V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na 

pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná důleůitža věc je, aby 

blyo pnvrí a psoelndí pímesno na srpváénm mstíě. 

Zybetk mžůe být totánlí sěms a ty to přoad bez 

porlbméů peřčetš. je to potro, že ldiksý mezok netče 

kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. 

o trénování paměti 

 

Od pondělí 16. 3. 2015 

do neděle 22. 3. 2015 

probíhal “Národní týden 

trénování paměti“ v 

rámci celosvětové akce 

“Týden uvědomění si 

mozku”. Cílem 

NÁRODNÍHO TÝDNE 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je 

přesvědčit nejen 

seniorskou populaci, že 

si ještě docela slušně 

pamatuje, kdy

poradí, jak na to.

Osvětová přednáška

konala  

2015 v našem domově a 

19. 3. 2015

pečovatelskou službou.

V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na 

pondělí 16. 3. 2015 

do neděle 22. 3. 2015 

probíhal “Národní týden 

trénování paměti“ v 

rámci celosvětové akce 

“Týden uvědomění si 

mozku”. Cílem 

NÁRODNÍHO TÝDNE 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je 

přesvědčit nejen 

seniorskou populaci, že 

si ještě docela slušně 

pamatuje, když jí někdo 

poradí, jak na to. 

Osvětová přednáška se 

 dne 18. 3. 

2015 v našem domově a 

3. 2015 v Domě s 

pečovatelskou službou. 



 

 

V současné době může domov používat logo 

české společnosti pro trénování paměti. 

 

 

 

Pranostiky na jaro 

Duben 

Mokrý duben, hojnost ovoce

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Bouřky v dubnu zvětšují dobré léto.

Na mokrý duben – suchý červen

  

Květen  

Sníh v máji - hodně trávy. 

V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.

Mokrý ráj – v stodole ráj. 

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Bujný květ – plný úl. 

  

Červen 

Červen studený – sedlák krčí rameny.

Červnové večerní hřmění –

Jaký červen, takový i prosinec.

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz siln

Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
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současné době může domov používat logo 

pro trénování paměti. →→→→ 

hojnost ovoce.  

teplé dny v říjnu. 

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

Bouřky v dubnu zvětšují dobré léto. 

uchý červen 

 

bude vína na dno. 

 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

sedlák krčí rameny. 

– ryb a raků nadělení. 

Jaký červen, takový i prosinec. 

nebude v prosinci mráz silný. 

voda břehy vrší. 
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A jak dopadlo zimní rýmování?  

V zimní křížovce nejlépe uspěli Květoslava Krčmářová a Pavel Kovařík. 

Gratulujeme! A tady je řešení: 

1. Když prosinec bystří, po Vánocích …. 

2. Únor bílý – pole …. 

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

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

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

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

7. Ve dne jas, v noci ….  

8. V lednu voda, věčná …. 

9. Když únor vodu spustí, ledem ji březen …. 

 

 

                            

   
1. J I S K Ř Í 

    

   
2. S Í L Í 

      

   
3. S K U Č Í 

     

 
4. H U B E N Ý 

      

     
5. O D N Á Š Í 

  

     
6. V Y S O Č I N Ě 

    
7. M R Á Z 

     

 
8. Š K O D A 

       
9. Z A H U S T Í 

      
 

Zlatka Pavlicová 
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Český kvíz 

Občas je dobré připomenout si vědomosti o naší zemi. Kolik si 

toho pamatujete ze školy i ze života?  

1. Jak se jmenoval 1. československý prezident? 

 ......................................................................................  

2. Jak se nazývá nejdelší řeka České republiky? 

 ......................................................................................  

3. Vyjmenujte tři největší města České republiky. 

 ......................................................................................  

4. Kolik má Česká republika přibližně 

obyvatel?  

 ......................................................................................  

5. Kdo napsal báseň Máj? 

 ......................................................................................  

6. S jakou zemí sousedí naše republika na severu? 

 ......................................................................................  

7. Jaká autorská dvojice se proslavila písničkami Pramínek 

vlasů, Babeta nebo Krajina posedlá tmou? 

 ......................................................................................  

8. V jaké disciplíně vítězil v letech 1948-1954 Emil Zátopek? 

 ......................................................................................  



 

 

Ze života známých osobností

Tomáš Holý 

8. března to bylo přesně 25 let, kdy odešel na 

věčnost Tomáš Holý, slavný dětský herec, který 

se nedožil ani 22. narozenin. Dalším důvodem, 

proč jsme se rozhodli věnovat část Střípků 

právě jemu je, že je oblíb

z našich klientů.  

Hvězdou se Tomáš Holý 

roce 1976 natáčel režisér Oldřich Lipský 

komedii Marečku, podejte mi pero

dětského herce pro jeden malý záběr: Ma

školák vejde do třídy a podá učiteli chemie vzkaz od ředitele školy. Dětský 

herec, kterého sehnala produkce, ale onemocněl a režisér Lipský se obrátil na 

svůj štáb: „Pokud někdo znáte malého kluka, který dokáže říct tři věty a 

neroztřese se před kamerou

štábu pracoval jako rekvizitář. 

kterému tehdy bylo 7 let. Tomáš si dokázal během jediného dne získat 

sympatie celého štábu. Následně ho režisér obsadil do s

duchové!. 

V tomtéž roce (1977) se konal konkurz na dětskou roli ve filmu 

velrybě stoličku. Ze 160 dětí byl vybrán o

Poledňákovou) nejprve nezaujal, nebyl ani zvlášť hezký, odstávaly mu uši. Po 

skončení konkurzu se do místnosti 

tam zapomněl čepici a zašklebil se na paní režisérku.

užšího kola, až nakonec roli získal, když si ho jednoznačně vybrali jeho filmoví 

rodiče za „syna“.  

S dospělými herci mluvil 

Tomáš se nemusel striktně držet scénáře, často ve filmu improvizoval.
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Ze života známých osobností 

8. března to bylo přesně 25 let, kdy odešel na 

věčnost Tomáš Holý, slavný dětský herec, který 

se nedožil ani 22. narozenin. Dalším důvodem, 

rozhodli věnovat část Střípků 

právě jemu je, že je oblíbencem jednoho 

Tomáš Holý stal jen náhodou: V 

roce 1976 natáčel režisér Oldřich Lipský 

Marečku, podejte mi pero. Potřeboval 

dětského herce pro jeden malý záběr: Malý 

školák vejde do třídy a podá učiteli chemie vzkaz od ředitele školy. Dětský 

herec, kterého sehnala produkce, ale onemocněl a režisér Lipský se obrátil na 

Pokud někdo znáte malého kluka, který dokáže říct tři věty a 

neroztřese se před kamerou, přiveďte ho“. Přihlásil se Tomášův strýc, který ve 

štábu pracoval jako rekvizitář. Další den přivedl svého synovce Tomáše Holého, 

7 let. Tomáš si dokázal během jediného dne získat 

Následně ho režisér obsadil do své další 

tomtéž roce (1977) se konal konkurz na dětskou roli ve filmu 

160 dětí byl vybrán opět jen náhodně. Režisérku 

nejprve nezaujal, nebyl ani zvlášť hezký, odstávaly mu uši. Po 

do místnosti vrátil. Nemluvil, jen gestem naznačil, že si 

tam zapomněl čepici a zašklebil se na paní režisérku. Ta ho pak po

užšího kola, až nakonec roli získal, když si ho jednoznačně vybrali jeho filmoví 

S dospělými herci mluvil zcela přirozeně, jako by to byli kamarádi ze třídy.

Tomáš se nemusel striktně držet scénáře, často ve filmu improvizoval.

školák vejde do třídy a podá učiteli chemie vzkaz od ředitele školy. Dětský 

herec, kterého sehnala produkce, ale onemocněl a režisér Lipský se obrátil na 

Pokud někdo znáte malého kluka, který dokáže říct tři věty a 

“. Přihlásil se Tomášův strýc, který ve 

přivedl svého synovce Tomáše Holého, 

7 let. Tomáš si dokázal během jediného dne získat 

vé další komedie Ať žijí 

tomtéž roce (1977) se konal konkurz na dětskou roli ve filmu Jak vytrhnout 

pět jen náhodně. Režisérku (Marii 

nejprve nezaujal, nebyl ani zvlášť hezký, odstávaly mu uši. Po 

vrátil. Nemluvil, jen gestem naznačil, že si 

Ta ho pak pozvala do 

užšího kola, až nakonec roli získal, když si ho jednoznačně vybrali jeho filmoví 

přirozeně, jako by to byli kamarádi ze třídy. 

Tomáš se nemusel striktně držet scénáře, často ve filmu improvizoval. 



 

 

Tomáš Holý svou čistou dětskou intuicí vycítil přesně to, co diváci chtějí vidět. 

Lehkou, místy až bláznivou komedii se spoustou laskavého humoru a nějakými 

těmi lumpárnami. „Velryba“

dostat tatínka do polepšov

škole, on se pohybuje mezi dospělými. Je středem pozornosti, je slavný, auta ho 

vozí na natáčení, stále se ho někdo ptá na názor. Výsledkem je, že jeho řeči 

to, že je dítě - působí přemoudř

Příklad? "Všichni lidé nejsou stejní, třeba herci. Skončí natáčení a jeden 

druhému říká: Bylo to báječné! A když odejde, povídá jinému: Ten tomu dal. 

Faleš nemám rád." 

Nebo další úryvek z rozhovoru. "

veterinářem. Protože lidi brzy zapomenou, když jim někdo pomůže, ale zvířata 

ne." 

Přestože byl úspěšným a oblíbeným dětským hercem, rozhodl se, že se herectví 

nechce v budoucnu věnovat. „

je nesnesitelná," řekl, když mu bylo

absolvování gymnázia začal studovat práva

V rané dospělosti měl vztah s

hodně odlišní. Energií sršící vyučená švadlena s mimořádným hlasem a jediným 
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Tomáš Holý svou čistou dětskou intuicí vycítil přesně to, co diváci chtějí vidět. 

Lehkou, místy až bláznivou komedii se spoustou laskavého humoru a nějakými 

„Velryba“ i „Polepšovna“ (pokračování tohoto filmu 

dostat tatínka do polepšovny) měly rekordní sledovanost, byly úspěšné v 

dalších 38

ještě dnes, 35 let po 

svém vzniku, snadno ve 

sledovanosti pokoří i 

dnešní filmy s 

vyššími rozpočty

Kluk, který své 

nejslavnější filmy natáčí 

v devíti letech, musí žít 

v podivném, 

nepředstavitelném 

světě. V době, kdy si 

děti hrají nebo sedí ve 

škole, on se pohybuje mezi dospělými. Je středem pozornosti, je slavný, auta ho 

vozí na natáčení, stále se ho někdo ptá na názor. Výsledkem je, že jeho řeči 

působí přemoudřele. 

Všichni lidé nejsou stejní, třeba herci. Skončí natáčení a jeden 

druhému říká: Bylo to báječné! A když odejde, povídá jinému: Ten tomu dal. 

Nebo další úryvek z rozhovoru. "Tomáši, chtěl bys být doktorem?

. Protože lidi brzy zapomenou, když jim někdo pomůže, ale zvířata 

Přestože byl úspěšným a oblíbeným dětským hercem, rozhodl se, že se herectví 

nechce v budoucnu věnovat. „Představa, že jednou budu neúspěšným hercem 

řekl, když mu bylo 13 let a ukončil filmovou kariéru

absolvování gymnázia začal studovat práva. 

rané dospělosti měl vztah s tenkrát začínající zpěvačkou Lucií Bílou. Byli 

hodně odlišní. Energií sršící vyučená švadlena s mimořádným hlasem a jediným 

Tomáš Holý svou čistou dětskou intuicí vycítil přesně to, co diváci chtějí vidět. 

Lehkou, místy až bláznivou komedii se spoustou laskavého humoru a nějakými 

(pokračování tohoto filmu Jak 

nost, byly úspěšné v 

dalších 38 zemích a 

ještě dnes, 35 let po 

svém vzniku, snadno ve 

sledovanosti pokoří i 

dnešní filmy s mnohem 

vyššími rozpočty.  

Kluk, který své 

nejslavnější filmy natáčí 

v devíti letech, musí žít 

v podivném, 

představitelném 

světě. V době, kdy si 

děti hrají nebo sedí ve 

škole, on se pohybuje mezi dospělými. Je středem pozornosti, je slavný, auta ho 

vozí na natáčení, stále se ho někdo ptá na názor. Výsledkem je, že jeho řeči - na 

Všichni lidé nejsou stejní, třeba herci. Skončí natáčení a jeden 

druhému říká: Bylo to báječné! A když odejde, povídá jinému: Ten tomu dal. 

Tomáši, chtěl bys být doktorem?" "Jenom 

. Protože lidi brzy zapomenou, když jim někdo pomůže, ale zvířata 

Přestože byl úspěšným a oblíbeným dětským hercem, rozhodl se, že se herectví 

Představa, že jednou budu neúspěšným hercem 

13 let a ukončil filmovou kariéru. Po 

tenkrát začínající zpěvačkou Lucií Bílou. Byli 

hodně odlišní. Energií sršící vyučená švadlena s mimořádným hlasem a jediným 



 

 

snem: zpívat. O dva roky mladší, přemýšlivý, inteligentní budoucí právník, který 

svět televize, filmu a showbyznysu dávno dobře znal. Tak dobře, že s ním už 

nechtěl mít nic společného.

Jeho život 9 dní před 22. narozeninami tragicky ukončila autonehoda na 

Čech. Informace, jak k nehodě došlo, se různí. Ale bezesporu naše země přišla o 

jedinečného a velmi talentovaného herce

Zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Hol%C3%BD#cite_note

http://revue.idnes.cz/nezapomenutelny

Dodatek k Yvetě Simonové

Ve Střípcích č. 4/2014 jsme se věnovali paní 

zpěvačce Yvetě Simonové. V dopise, který jsme 

jí poslali, jsme jí žádali o zaslání fotografie 

s věnováním. Paní Simonová 

reagovala a opravdu nám podepsanou fotografii 

zaslala.  

Na to jsme jí odpověděli: 

Vážená paní Yveto, 

nejdříve Vám moc pěkně děkujeme za

fotografii s věnováním, kterou jste nám zaslala. Udělala jste nám všem opravdu 

velkou radost. Bude vystavena na čelním místě mezi 

fotografiemi. Jsme moc rádi, že Vaše zdraví Vám dovoluje udělat nám aspoň 

trochu radosti. U nás je situ

jaře se budeme stěhovat a náš so

Přejeme Vám ještě, aby Vaše zdraví mohlo dělat svými písničkami radost nám 

všem ještě mnoho let. 
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roky mladší, přemýšlivý, inteligentní budoucí právník, který 

svět televize, filmu a showbyznysu dávno dobře znal. Tak dobře, že s ním už 

nechtěl mít nic společného. 

narozeninami tragicky ukončila autonehoda na 

nehodě došlo, se různí. Ale bezesporu naše země přišla o 

jedinečného a velmi talentovaného herce. 

Eva Passendorferová

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Hol%C3%BD#cite_note-Wilkov.C3.A1

http://revue.idnes.cz/nezapomenutelny-kluk-tomas-holy-d4o-/lidicky.aspx?c=A041223_130035_lidicky_lf

tě Simonové 

jsme se věnovali paní 

Simonové. V dopise, který jsme 

jí poslali, jsme jí žádali o zaslání fotografie 

věnováním. Paní Simonová na naše přání 

reagovala a opravdu nám podepsanou fotografii 

 

nejdříve Vám moc pěkně děkujeme za Vaši 

věnováním, kterou jste nám zaslala. Udělala jste nám všem opravdu 

velkou radost. Bude vystavena na čelním místě mezi ostatními milými 

fotografiemi. Jsme moc rádi, že Vaše zdraví Vám dovoluje udělat nám aspoň 

trochu radosti. U nás je situace podobná, naše zdraví je jako na houpačce. Na 

jaře se budeme stěhovat a náš současný domov se bude modernizovat

Přejeme Vám ještě, aby Vaše zdraví mohlo dělat svými písničkami radost nám 

Za všechny naše klienty Květoslava Krčmářo

roky mladší, přemýšlivý, inteligentní budoucí právník, který 

svět televize, filmu a showbyznysu dávno dobře znal. Tak dobře, že s ním už 

narozeninami tragicky ukončila autonehoda na severu 

nehodě došlo, se různí. Ale bezesporu naše země přišla o 

Eva Passendorferová 

Wilkov.C3.A1-1 

/lidicky.aspx?c=A041223_130035_lidicky_lf 

věnováním, kterou jste nám zaslala. Udělala jste nám všem opravdu 

ostatními milými 

fotografiemi. Jsme moc rádi, že Vaše zdraví Vám dovoluje udělat nám aspoň 

ace podobná, naše zdraví je jako na houpačce. Na 

učasný domov se bude modernizovat.  

Přejeme Vám ještě, aby Vaše zdraví mohlo dělat svými písničkami radost nám 

Za všechny naše klienty Květoslava Krčmářová 
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Rady našich babiček  

Nejlepší potraviny našich babiček  

Naše babičky jedly skromně, ale zdravě. V kuchyni využívaly potraviny, které 

často samy vypěstovaly či dostaly od sousedky. Potraviny, které tehdy 

používaly, dnes s „velkou slávou“ objevujeme!  

CHŘEST  

Chřest je velmi lahodná a nevšední zelenina oznamující příchod jara. 

Připravovaly se z něj polévky, omáčky nebo samostatná zeleninová jídla. Chřest 

bývá nazýván elixírem mládí. Má povzbuzující účinek na  tvorbu krve, pomáhá 

nám udržet zdravé cévy a silné 

srdce a zlepšuje zásobování mozku a jiných 

orgánů kyslíkem. Chřest je dobrý nejen pro 

zdraví, ale i pro krásu - zdravé a lesklé 

vlasy, čistou a pružnou pleť a pevné nehty. Udrží nás mladými nejen fyzicky ale i 

psychicky. Působí pozitivně na naši naši mentální kondici, zdravý spánek, 

schopnost soustředění, paměť a pevné nervy. 

POHANKA  

Pohanka je dnes nepostradatelná potravina milovnic 

zdravé výživy. Naše babičky a prababičky věděly, proč 

jedly pohankovou kaši nebo z ní pekly chléb. Dodá 

tělu spoustu energie, je lehce stravitelná, dobře 

chutná, a také dokáže léčit - Vrací pružnost cévám a přináší úlevu při křečových 

žilách, pomáhá léčit  hemeroidy či žaludeční vředy, asi z 12 % je tvořena 

vlákninou, která má pozitivní vliv na trávení, čistí a detoxikuje naše střeva.  

JÁHLY  

Vyloupaná žlutá zrnka prosa (Proso obecné - latnaté) 

jsou nazývána jáhly. Jsou levná a výživná potravina., 

která obsahuje mnoho minerálů a vlákniny. Jáhly jsou 

bezlepkové. Mají blahodárný účinek v prevenci depresí a 
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únavy, vysoký obsah vit B, vitamíny a minerály včetně železa jsou vhodné pro 

lidi s chudokrevností. Může se z nich připravit celá řada dobrot – nákypy, 

knedlíky, placičky nebo karbanátky.  

MED  

Bílý cukr a naše babičky? Ani omylem! Babičky sladily ovocem, povidly, 

sušeným ovocem nebo medem. Med měl široké uplatnění. Je sladší, než cukr. 

Je zdravý, zklidňuje bolesti v krku, zabíjí bakterie a pomáhá při hojení drobných 

ran. Předtím, než lidé začali používat chemicky vyrobená 

antibiotika, byl med nedílnou součástí domácí 

lékárny. Když si ho přidáte večer do teplého mléka, lépe 

a snadněji usnete. Při používání medu jako sladidla 

do teplých nápojů je však důležité vědět, že při teplotách 

nad 42 °C se ničí jeho účinné látky, proto med nikdy 

nedáváme do horkého čaje, ale chvíli počkáme. 

ZELÍ  

Proč ho babičky měly tak rády? Nejlevnější a 

nejúčinnější léčivá zelenina, která u nás roste, je právě 

zelí. Zelí bylo populární jako příloha k huse (i bez 

knedlíků), ale také s chlebem, hrachem nebo 

kroupami. Vědci zjistili, že zelí obsahuje látky, které 

mají silné protirakovinné účinky a pomáhají předcházet nádorovým 

onemocněním jater, prsu, plic, tlustého střeva a konečníku. Nutno podotknout, 

že léčivé účinky má zelí pouze v syrovém stavu. 

CO SE JEŠTĚ DŘÍVE JEDLO?  

• Různé kaše (pohankové, jáhelné i ovocné), placky, 

chleba.  

• Chleba – ale ne čerstvý, a nikdy se nesměl ani 

kousek vyhodit.  

•  Brambory jako samostatné jídlo – s máslem, s 

tvarohem, slaninou nebo mlékem.  



 

 

• Výživné polévky – bramboračka, kulajda, oukrop. Maso jen výjimečně o 

svátcích a nedělích (častěji husa, slepice, jehněčí). 

• Sladké kynuté knedlíky bez náplně, maštěné máslem, posypané mákem 

nebo perníkem.  

• Cikorka a melta (drcený kořen čekanky).

 

Vtip na závěr 

Stoleté babičky se ptali na recept dlouhověkosti. 

Babička odpovídá: "Já na zlepšení trávení piju pivo, při nechutenství piju bílé 

víno, při nízkém tlaku červené víno, při vysokém koňak, a když jsem nachlazená, 

tak si dám slivovici." - "A kdy pijete 

neměla." 

Zdroj: Chodováček, září 2013 http://www.seniordomov.cz/download.php?aname=file13780538603014527

http://www.fiftyfifty.cz/chrest-je-prirodnim

http://www.jakzhubnu.cz/fyzicke-zdravi/stravovani/pohanka

zrnicek-to-prave-orecho-obilninove.html

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/jidlo

http://www.uspesna-lecba.cz/zeli-superlek/

vice-skodi-f54-/zdravi.aspx?c=A110622_135030_ln
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bramboračka, kulajda, oukrop. Maso jen výjimečně o 

svátcích a nedělích (častěji husa, slepice, jehněčí).  

Sladké kynuté knedlíky bez náplně, maštěné máslem, posypané mákem 

Cikorka a melta (drcený kořen čekanky). 

Stoleté babičky se ptali na recept dlouhověkosti.  

Babička odpovídá: "Já na zlepšení trávení piju pivo, při nechutenství piju bílé 

víno, při nízkém tlaku červené víno, při vysokém koňak, a když jsem nachlazená, 

"A kdy pijete vodu?" - "Tak takovou chorobu jsem ještě 

http://www.seniordomov.cz/download.php?aname=file13780538603014527

prirodnim-elixirem-mladi-8454566.php 

zdravi/stravovani/pohanka-jahly-kuskus-spalda-aneb-proc

obilninove.html 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/jidlo-strava/med-ucinky-na-zdravi-organismus

superlek/, http://relax.lidovky.cz/seniori-by-nemeli

/zdravi.aspx?c=A110622_135030_ln-zdravi_glu 

bramboračka, kulajda, oukrop. Maso jen výjimečně o 

Sladké kynuté knedlíky bez náplně, maštěné máslem, posypané mákem 

Babička odpovídá: "Já na zlepšení trávení piju pivo, při nechutenství piju bílé 

víno, při nízkém tlaku červené víno, při vysokém koňak, a když jsem nachlazená, 

"Tak takovou chorobu jsem ještě 

Dáša Krčmářová 
http://www.seniordomov.cz/download.php?aname=file13780538603014527 

proc-je-pro-me-zobani-

organismus-slozeni-medu 

nemeli-moc-pit-alkohol-jim-

 



 

 

Pečeme… tentokrát mazanec
Pečení s Vlaďkou – to byl u dne 27. b

březnových akcí.  

Byl to impuls pro nás klientky, které se rády podřizují odbornému vedení naší 

sestřičky, abychom v uvedený den v

mistra kuchaře.  

Když jsme došly na ona místa,

pro naši akci balíčky s potravinami.

Ještě než přišla naše vedoucí, zaujala mě jedna skutečnost 

přítomných klientek – dnes pomocnic. Nejmladší bude 65 let, nejstarší skoro 95 

let. Ty všechny přišly s přáním pomoci ke zdaru díla.

Volnou chvilku jsme využily ke vzpomínkám na naše mládí, na všechny zvyky a 

obyčeje, které provázely jednotlivé části kalendářního roku včetně Velikonoc. O 

těchto svátcích jsme pékávaly 
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Pečeme… tentokrát mazanec 
to byl u dne 27. března záznam na přehledu společných 

impuls pro nás klientky, které se rády podřizují odbornému vedení naší 

uvedený den v plném počtu zaujaly svá místa v

Když jsme došly na ona místa, všimly jsme si, že na stole byly vzorně připraveny 

potravinami. 

Ještě než přišla naše vedoucí, zaujala mě jedna skutečnost 

dnes pomocnic. Nejmladší bude 65 let, nejstarší skoro 95 

přáním pomoci ke zdaru díla. 

Volnou chvilku jsme využily ke vzpomínkám na naše mládí, na všechny zvyky a 

obyčeje, které provázely jednotlivé části kalendářního roku včetně Velikonoc. O 

těchto svátcích jsme pékávaly beránky pro naše děti. 

řezna záznam na přehledu společných 

impuls pro nás klientky, které se rády podřizují odbornému vedení naší 

plném počtu zaujaly svá místa v přípravně 

všimly jsme si, že na stole byly vzorně připraveny 

Ještě než přišla naše vedoucí, zaujala mě jedna skutečnost – věkový rozdíl 

dnes pomocnic. Nejmladší bude 65 let, nejstarší skoro 95 

Volnou chvilku jsme využily ke vzpomínkám na naše mládí, na všechny zvyky a 

obyčeje, které provázely jednotlivé části kalendářního roku včetně Velikonoc. O 



 

 

„A my dnes budeme péci mazance,“ přerušila naši debatu sestřička a hbitě 

seznámila s úkoly jednotlivé pomocnice. Nejdříve ty, které budou pracovat na 

přípravě s kynutým těstem, později na práci s

druhé se zapojovala do práce. Hlavně při

dobře zapojily do rytmu i naše prsty na rukou, což je k

odvedenou práci potvrdil i první plech s

trouby. Po upečení následoval plech druhý. Vůni pečených výrobků s

nasávali obyvatelé domova, kteří si při nedělní svačince užili také jejich chuť. 

Chutnalo Vám také? 

Tvarohový mazanec 

Složení: 1/2 kg hladké mouky, 1 zelený tvaroh ve vaničce, 3 

lžičky soli, 1 lžíce citrónové šťávy, 15 dkg másla, 15 dkg moučkového cukru, 3 

vejce, 1 vanilkový cukr, 2 prášky do pečiva, 2 

vejce na potření a mandle na posypání. 

mouku.  

Změklé máslo nebo Heru a cukr 

utřeme v míse, přidáme celá vejce a 

ušleháme metličkami. Přidáme ostatní 

suroviny i rozinky, které je dobré 

předem na hodinku namočit do rumu.

Těsto, které se nelepí, přendáme na 

vál, podsypeme a ještě zpracujeme. 

Uděláme dva mazance, dáme na p

rozšlehaným vajíčkem a posypeme mandlemi. Troubu, kterou

na 180 st., snížíme na 160 st. a dáme péci 

popraská, a tak asi po patnácti minutách praskliny potř

dosypeme mandlemi. Asi po třiceti minutách mazanec přikryj

necháme péct jenom vršek. Než ho vyndáme, zkusíme 

nelepí. I když mazanec nemá tak hladký povrch jako kynutý, tak 

kynutý.  
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dnes budeme péci mazance,“ přerušila naši debatu sestřička a hbitě 

úkoly jednotlivé pomocnice. Nejdříve ty, které budou pracovat na 

kynutým těstem, později na práci s mazancem druhým. Jedna po 

druhé se zapojovala do práce. Hlavně při míchání těsta dřevěnými vařečkami se 

dobře zapojily do rytmu i naše prsty na rukou, což je k jejich prospěchu. Dobře 

odvedenou práci potvrdil i první plech s mazancem vložený do předehřáté 

trouby. Po upečení následoval plech druhý. Vůni pečených výrobků s

nasávali obyvatelé domova, kteří si při nedělní svačince užili také jejich chuť. 

Vaše šéfkuchařka a její pomocníci

1/2 kg hladké mouky, 1 zelený tvaroh ve vaničce, 3 - 5 lžic mléka, 1/2 

1 lžíce citrónové šťávy, 15 dkg másla, 15 dkg moučkového cukru, 3 

vejce, 1 vanilkový cukr, 2 prášky do pečiva, 2 - 3 lžíce rumu lžíce rumu, rozinky, 

a potření a mandle na posypání. Kdybyste těsto měli řídké, přidejte ještě 

Heru a cukr 

utřeme v míse, přidáme celá vejce a 

ušleháme metličkami. Přidáme ostatní 

suroviny i rozinky, které je dobré 

předem na hodinku namočit do rumu. 

Těsto, které se nelepí, přendáme na 

vál, podsypeme a ještě zpracujeme. 

Uděláme dva mazance, dáme na plech s pečícím papírem, pomažeme 

rozšlehaným vajíčkem a posypeme mandlemi. Troubu, kterou 

snížíme na 160 st. a dáme péci cca 45 min. Mazanec trochu 

a tak asi po patnácti minutách praskliny potřeme 

mandlemi. Asi po třiceti minutách mazanec přikryjeme

péct jenom vršek. Než ho vyndáme, zkusíme špejlí, jestli se těsto 

I když mazanec nemá tak hladký povrch jako kynutý, tak 

dnes budeme péci mazance,“ přerušila naši debatu sestřička a hbitě 

úkoly jednotlivé pomocnice. Nejdříve ty, které budou pracovat na 

mazancem druhým. Jedna po 

míchání těsta dřevěnými vařečkami se 

jejich prospěchu. Dobře 

mazancem vložený do předehřáté 

trouby. Po upečení následoval plech druhý. Vůni pečených výrobků s radostí 

nasávali obyvatelé domova, kteří si při nedělní svačince užili také jejich chuť.  

Vaše šéfkuchařka a její pomocníci 

5 lžic mléka, 1/2 

1 lžíce citrónové šťávy, 15 dkg másla, 15 dkg moučkového cukru, 3 

3 lžíce rumu lžíce rumu, rozinky, 

Kdybyste těsto měli řídké, přidejte ještě 

lech s pečícím papírem, pomažeme 

 jsme předehřáli 

cca 45 min. Mazanec trochu 

 vejcem a ještě 

eme alobalem a 

špejlí, jestli se těsto 

I když mazanec nemá tak hladký povrch jako kynutý, tak je LEPŠÍ než 
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Velikonoční mazanec 

Složení: 1/2 kg polohrubé mouky, sušené droždí na ½ kg mouky, 8 dkg 

moučkového cukru, 10 dkg másla, 2 žloutky, 2 lžičky citronové kůry (i více), 2 dl 

mléka, 1/2 lžičky soli, 1 vejce, 4 lžíce mléka, mandle, rozinky, rum, mouka 

Do mouky rozmícháme droždí, přidáme sůl, cukr, žloutky, kůru, mléko, 

rozpuštěné máslo a zpracujeme hnětačem. Posypeme moukou, přikryjeme a 

necháme dobře vykynout. Mezi tím si rozinky namočíme do rumu. 

Vykynuté těsto si rozdělíme na dva díly a do jednoho, nebo do obou si 

zapracujeme rozinky, které jsme před tím obalili v mouce. 

Nahoře na mazanci, vytvoříme nožem křížek a dáme na pečící papír a necháme 

dokynout 15 – 30 minut. Dokynuté mazance pomažeme rozšlehaným vajíčkem 

s mlékem, posypeme mandlemi a pečeme v předehřáté troubě na 160 st. Malé 

mazance kolem 25 minut. POZOR, každá trouba peče jinak a tak určitě do 

mazance před vyndáním píchněte špejlí a teprve když se těsto nebude lepit, tak 

je upečený. Je dobré si dát do trouby ještě jeden prázdný plech, aby se nám 

tolik nepřipaloval spodek mazance. Během pečení si ho můžeme přikrýt 

alobalem. 

Vlaďka Molková 
Zdroje: http://ekucharka.net/mazanec-velikonocni-video-a-obrazek 

http://ekucharka.net/mazanec-velikonocni-tvarohovy-video-a-obrazek 
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Zpívánky 

Nedaleko od Trenčína 

/: Nedaleko od Trenčína bývá malá Katarina. :/ 

/: Černé oči má, to musí být má milá, 

taků frajárečku já chcem, co má jméno Katarina. :/ 

 

/: My jsme chlapci od dědiny, milujeme Katariny. :/ 

/: Černé oči má, to musí být má milá, 

taků frajárečku já chcem, co má jméno Katarina. :/ 

 

Kdyby byla Morava  

Kdyby byla Morava, jako je Vídeň, 

dala bych ti huběnek na celý týden, 

/: ale že je Morava malučká, 

ošidila dcérečka synečka. :/ 

 

Kdyby byla Morava, jako jsou Čechy, 

dala bych ti huběnek na čtyry měchy, 

/: ale že je Morava malučká, 

ošidila dcérečka synečka. :/ 

 

Kdyby byla Morava, jako je Slezsko 

dala bych ti huběnek, až by to plesklo, 

/: ale že je Morava malučká, 

ošidila dcérečka synečka. :/ 

 

Kdyby byla Morava, jako jsou Uhry 

dala bych ti huběnek na čtyry fůry, 

/: ale že je Morava malučká, 

ošidila dcérečka synečka. :/ 

  



 

 

Vzpomínáme 
Jarmila Skácelová 

František Mitrega 
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Jarmila Skácelová † 9. dubna 2014 

 

 

František Mitrega † 25. dubna 2014 
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