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Milí čtenáři,  

jaro se nám pomalu probouzí a my s ním. Po zimě plné 

dlouhých večerů, se pomalu prodlužuje čas, a my pociťujeme 

příliv nové energie. Tak už nezbývá nic jiného, než si začít jaro 

vychutnávat plnými doušky. 

Tyto střípky jsou protkané velikonoční tématikou. Najdete zde 

také rozhovor s hercem Jiřím Bartoněm, který k nám 

v zimních měsících zavítal. Nenechte si ujít tipy na velikonoční 

nádivku a spoustu dalších zajímavých článků tohoto vydání. 

Přejeme Vám, krásné velikonoční svátky, pánům bohatou 

výslužku a dámám, aby šmigrust přežily ve zdraví. 

 

Vaše redakce 
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Vše nejlepší jarním oslavencům 
 

 

o paní Květoslava Krčmářová – 89 let 

o paní Věra Petruláková - 86 let 

o paní Libuše Pitříková – 77 let                
o pan Vilém Ertel – 88 let 

o pan Bohuš Fryčka – 73 let 

o pan Pavel Kovařík – 80 let 
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Zajímavé dny známé i neznámé 

Duben 
1.4.  Apríl, Mezinárodní den ptactva 
2.4.  Mezinárodní den dětské knihy 
3.4.  Mezinárodní den spodního prádla 
19.4. Velký pátek 
22.4. Velikonoční pondělí  
23.4. Světový den knihy 
29.4. Mezinárodní den tance 
30.4. Pálení čarodějnic  

 
Květen 
1.5.  Svátek lásky 
3.5. Den slunce 
4.5.  Den hasičů 
8.5.  Den vítězství 
12.5. Začínají tři zmrzlí a den matek 
15.5. Mezinárodní den rodiny  
24.5. Evropský den parků 
26.5. Svátek sousedů 
31.5. Den otevírání studánek 
 
Červen 
1.6.  Den dětí 
2.6. Mezinárodní den čistého ovzduší 
5.6. Den ptačího zpěvu  
8.6.  Mezinárodní den oceánu  

16.6. Den otců   

21.6. Den hrdosti, Mezinárodní den trpaslíků             Začátek léta! 
 

Antonie Bartošová 

Zdroj: Kalendář kreativu,[cit.2019-03-20].  
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Téma 

Jindřich Halabala 

a slavný český nábytek 

Jindřich Halabala byl český nábytkový designér, teoretik, 

publicista a pedagog. Proslavily ho především návrhy 

stylového nábytku pro brněnské UP závody v letech 1925 až 

1955, kde pracoval jako hlavní designér. Díky této pozici 

zásadně ovlivnil vzhled meziválečných a poválečných českých 

domácností.  

Jindřich Halabala se narodil 24. května 1903 v Koryčanech do rodiny stolaře 

Štěpána Halabaly, jehož řemeslu se naučil v rodinné firmě mezi lety 1918 a 

1920. Poté nastoupil na Státní československou odbornou školu pro zpracování 

dřeva ve Valašském Meziříčí, 

kterou ukončil o dva roky 

později. Po škole nastoupil 

na praxi do Spojených UP 

závodů, kde se seznámil s 

jejich zakladatelem Janem 

Vaňkem. V roce 1922 

zároveň začal studovat 

architekturu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze se specializací na nábytek a 

interiér u prof. Pavla Janáka. Studium dokončil v roce 1926. Ve stejném roce již 

vytvořil první návrhy nábytku a koberců.  

V roce 1927 byl na krátko 

zaměstnán v ateliéru Bohumila 

Hübschmanna v Praze, aby v roce 

1928 konečně nastoupil do 

Spojených UP závodů jako vedoucí 

pražské prodejny v paláci Lucerna.  

V roce 1927 se Jindřich Halabala oženil s Pavlou Sekerkovou, se kterou měl dva 

syny; v roce 1929 syna Jindru a v roce 1935 syna Ivana. V roce 1930 byl 

přeložen do brněnské centrály Spojených UP závodů jako vedoucí ateliéru, kde 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A9_z%C3%A1vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A9_z%C3%A1vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A9_z%C3%A1vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Jan%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hyp%C5%A1man
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hyp%C5%A1man
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Lucerna
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až do roku 1946 pracoval na různých 

pozicích (prokurista, ředitel) a zásadně 

se tak zasloužil o komplexní pojetí 

výroby, propagace a prodeje. Později 

se začal zajímat i o předávání svých 

poznatků dalším generacím a mezi lety 

1951 až 1954 externě přednášel na 

fakultě lesnického a dřevařského inženýrství při VŠPDI v Košicích. V roce 1954 

byl jmenován mimořádným (a o rok později i řádným) profesorem a zahájil 

svoje dlouholeté působení na Dřevařské fakultě Vysoké školy lesnické a 

dřevařské ve Zvolenu, kde založil a vedl Vědeckovýzkumný ústav. Zde působil až 

do roku 1970, kdy odešel do důchodu. 

Koncem dvacátých let, kdy se výroba začínala orientovat na masovou sériovou 

produkci typového nábytku, měl 

Halabala v UP závodech na starosti 

skladbu sortimentu. Sortiment byl 

koncipován tak, aby bylo možno 

skládáním jednotlivých komponentů 

sestavovat širokou škálu nábytkových 

typů, zejména úložného nábytku.  

Z těch se daly kombinovat různé varianty a sestavy, jejichž šíře nabízela 

možnost zařídit celý byt či kancelář výhradně výrobky dané firmy. Hlavní 

snahou bylo zachování dobré kvality výrobků a zároveň co nejvíce zvýšit 

efektivitu výroby. Díky tomu, že šlo o firmu spojující podniky na zpracování 

dřeva, kovů i textilu, dosáhly UP závody nezávislosti na externích dodavatelích, 

a vzhledem ke své soběstačnosti mohly přijímat zakázky nejen na vybavení, ale i 

na kompletní budování interiérů, včetně architektonických detailů. Jindřich 

Halabala měl na starosti nejen vývoj sortimentu (byl autorem většiny modelů 

označených H), ale i propagaci výrobků a obchodní strategii. V obchodech byly 

prezentovány kompletně zařízené interiéry, zákazníkům byl k dispozici architekt 

schopný nabídnout jednotlivá individuální řešení.  

Dnes je zájem především o trubkový nábytek z produkce UP závodů, jehož 

kovové části se vyráběly od roku1930 v Hodoníně. Zpočátku šlo o varianty 

nábytku Marta Stama a Marcela Brauera, které v té době Vichr či Gottvald. V 

UP závodech vznikaly - převážně podle Halabalových návrhů - výrobky 
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originálních konstrukcí, ke kterým není možné najít přímý inspirační zdroj, 

napodobovaly i další československé firmy, jako Mücke & Melder, Slezak, zdroj.  

Dá se tedy předpokládat, že šlo o originální tvorbu na skutečně evropské 

úrovni. Podobně je možné hodnotit i Halabalova křesla z ohýbaných dřevěných 

profilů. Výrobky UP závodů můžeme v kontextu první republiky označit za 

špičku, která snese srovnání s nejlepší evropskou produkcí té doby. 

                                                                                                        Bc. Soňa Petruláková 

Zdroj: Jindřich Halabala, [online] [cit.2019-03-16], Dostupné z: http://www.prague-art.cz/katalog/autori/41-jindrich-

halabala/ ; https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Halabala 
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Co jsme prožili… 
 

21. 1. 2019 – Beseda s Jiřím Bartoněm 

O prožití tohoto příjemného odpoledne si můžete více přečíst v následujícím 

článku naší kolegyně.  

25. 2. 2019 – Masopust 

Páteční odpoledne se klienti našeho domova spolu s personálem a mladšími 

rodinnými příslušníky, účastnili masopustu, který se konal ve vstupní hale 

našeho domova. Klienti si zde zatančili na příjemné melodie, zazpívali a 

pochutnali si na skvělém domácím zákusku, který dostali ke kávě, jako 

překvapení. 

 

1. 3. 2019 – Zahájení projektu „Jedeme v tom společně“ 

Již třetím rokem se klienti našeho zařízení účastní této akce. Spolu s  dalšími 

domovy po celé České republice a dokonce i Slovensku, letos prostřednictvím 

rotopedů, vyrážejí do Splitu. Projíždějí spoustou známých míst, o kterých mají 
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připravené povídání a je pro ně připravena ochutnávka místních specialit. 

Čtvrtky jsou pravidelně zasvěceny barvám, které tyto dny provázejí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 3. 2019 – Velikonoční věnce 

Klienti se také pilně připravují na Velikonoce a spolu s naší novou kolegyní 

procvičovali svoji zručnost výrobou věnců, které nyní zdobí jejich pokoje.  
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Beseda s Jiřím Bartoněm 

Pozvání přijal herec, šansoniér a spisovatel Jiří Bartoň, aby klientům představil 

svou knihu s názvem VELKÁ KNIHA HERCŮ PRVNÍ REPUBLIKY A 

PROTEKTORÁTU.  

Kniha obsahuje medailonky 25 herců. 

Společně s klienty si pan Bartoš vybral 

ty nejznámější. A tak si mohli 

společně zavzpomínat na Adinu 

Mandlovou, Lídu Baarovou, Vlastu 

Buriana, Věru Ferbasovou, Hugo 

Haase, Oldřicha Nového, Rudolfa 

Hrušinského, Jindřicha Plachtu, 

Jaroslava Marvana a Antonii 

Nedošinskou. Na závěr měli klienti 

prostor k doplňujícím otázkám, 

kterých bylo mnoho. Před rozloučením Jirka věnoval naším klientům jeden 

výtisk této knihy, do které napsal i věnování. 
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Rozhovor s Jiřím Bartoňem o VELKÉ KNIZE 

HERCŮ PRVNÍ REPUBLIKY A PROTEKTORÁTU 

1) Co Tě inspirovalo k napsání této knihy a o čem kniha pojednává? 

Mě samotného by to možná nenapadlo, dostal jsem ovšem nabídku od 

druhého "otce" knihy Roberta Rohála. Tento návrh mi dal, protože dobře věděl, 

jak dlouho a jak intenzivně se o dobu třicátých let a čtyřicátých let zajímám a 

jak jsem s ní bytostně spjatý. Kniha se, stručně řečeno, věnuje pětadvaceti 

vybraným osobnostem českého divadla a filmu a nikoliv pouze těm 

nejznámějším jménům. 

2) Podle jakých kritérií jsi vybíral herce do své části knihy. 

Čistě intuitivně. Jsou osobnosti, ke kterým mám mnoho co povědět, protože 

mě výrazně oslovily a potom jsou herci, kteří mohou být sice vynikající, ale já s 

nimi vnitřně tolik nesouzním.  

3) V nějakém rozhovoru jsem se dočetla, že Tě pojí nějaká hlubší vazba s 

Adinou Mandlovou. Proč zrovna s ní? 

Koncem roku 1990, bylo mi třináct let, jsem dostal k Vánocům knižní vzpomínky 

Adiny Mandlové "Dneska už se tomu směju". Ta kniha mě v tom rozcitlivělém 

věku silně pohltila a navigovala můj pravděpodobně celoživotní zájem právě k 

době první republiky a protektorátu. Zájem je ovšem slabé slovo, jedná se v 

mém případě spíše o posedlost, o něco, co je jen těžko racionálně 

podchytitelné. 

4) Pro mě osobně bylo hodně těžké číst medailony herců, kteří byli v 

koncentračních táborech. Bylo pro Tebe těžké psát o jejich osudech? 

Ano, přiznám se, že to bylo velmi vyčerpávající. Pokoušel jsem se jakousi 

vciťovací, prožívací metodou nořit do jejich zoufalé situace a nebývalo mi z toho 

logicky vůbec dobře. Ale tématem koncentráků se zabývám už mnoho let. 

Ostatně jsem přesvědčen, že jsem v minulém životě skončil právě tam. 

5) Když se řekne Lída Baarová a Zorka Janů, málokdo bude vědět, že jde o 

sestry. Přiblížíš nám je? 

Zatímco Lída Baarová byla neskutečně nadána darem umět se prakticky v 

jakýchkoliv podmínkách výborně prosadit a to takříkajíc vzdor všemu, její 
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mladší sestra Zorka byla v tomto Lídiným pravým opakem. Ač velmi 

talentovaná, trpěla tím, že starší nedostižná sestra je jí neustále dávána na odiv 

a že je s ní opakovaně poměřována. Na svou sestru koneckonců Zorka po válce 

doplatila vlastním životem, když jí byl de facto kvůli ní zakázán přístup po 

divadelního prostředí, které pro ni znamenalo nejdůležitější životní prostor. Už 

tak psychicky labilní Zorka propadla tichému šílenství a nakonec se odhodlala k 

sebevraždě. Lída se po dramatické emigraci v roce 1948 a různých 

nejednoduchých peripetiích naopak dokázala znovu prosadit jako filmová star v 

Itálii i ve Španělsku. 

 

6) Mou nejoblíbenější herečkou této doby je Antonie Nedošinská a její 

nezapomenutelné role maminek. Jaký byl ale její skutečný život? 

Dlouhá léta se tvrdilo, že paní Antonie byla bezdětná, to ovšem není pravda. 

Dávno předtím, než sama započala filmovou dráhu, narodila se jí dcera, na 

které dosti lpěla a údajně ji velmi milovala. Paní Nedošinské zemřel manžel, 

také herec, už v jejích osmatřiceti letech a ona se potom už nikdy neprovdala. 

Počátkem okupace se raději vzdala své velké herecké kariéry, protože nebyla 

ochotná vystupovat v německých filmech. Nakonec zemřela na srdeční selhání 

v pětašedesáti letech. Ostatně na problémy, související se srdcem, se dlouhá 

léta jezdila léčit do lázní. 

7) Z herců musím vybrat dva - Jindřicha Plachtu a Jaroslava Marvana.  Pro mě 

znamenají dva protipóly, které se přitahují. Každý je úplně jiný, ale společně 

na plátně jsou zárukou kvality. Jak se na ně díváš Ty jako herec? 

Ti dva vytvořili výbornou komediální dvojici například v lidových filmech 

režiséra Vladimíra Slavínského Nebe a dudy z roku 1941 nebo Právě začínáme z 

roku 1946. Herecky spolu fungovali bezvadně, ačkoliv oba byli opravdu zcela 

jinak lidský, umělecky i typově založení. Zatímco Jaroslav Marvan byl 

sebevědomý, trochu egocentrická osobnost, Jindřich Plachta byl podle 

vzpomínek pamětníků i svých vlastních velmi nesmělý. Věčně nabručený, 

podsaditý Marvan šel svým charakterem báječně do kontrastu s vytáhlým 

Plachtou, vytvářejícím zase jakýsi typ sympatického smolaře. Funkčně se 

doplňovali. 

8) Kdyby sis mohl z této knihy vybrat jednu herečku a jednoho herce, se 

kterými bys natočil film, kdo by to byl a jaké role? 
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To je zajímavá otázka. Na mnohé z těchto herců se s vnitřním potěšením dívám 

a mám je rád, ale točit bych s nimi nechtěl, protože většinou šlo o velké sólisty, 

kteří se určitě cítili jako nedostižitelné hvězdy a podle toho také s ostatními 

jednali. Určitými výjimkami byly podle mého názoru a pocitu Nataša Gollová, 

Zdena Sulanová a právě Zorka Janů,  bych tedy jmenoval ty známější. 

9) Rudolfa Hrušínského známe všichni, dokázal zahrát snad cokoliv od blázna 

až po detektiva. V které roli ho máš nejraději?  

Pokud mám jmenovat postavy z jeho mladých let, výborně hrál hudebně 

nadané hochy ve filmech Humoreska (1939) a Barbora Hlavsová (1942). 

10) V knize také najdeme jména méně slavná, proč zrovna tito herci zde mají 

své místo? 

Řekl bych dokonce, že právě tito herci mají své místo v knize přednostně a to 

proto, že se o nich málo ví a málo píše. Jednou bych chtěl napsat knihu právě o 

méně známých hercích.  Šlo totiž kolikrát o vynikající kumštýře a ohromné 

profesionály a nebylo jejich chybou, že se takříkajíc neproslavili do dnešních 

dnů. Ostatně míra talentu se schopností tento talent radikálně prosadit nemusí 

nijak souviset. V případě naší knihy máš asi na mysli Jarmilu Bechyňovou a 

Zdenu Kavkovou. Obě prožily vrcholně dramatické životy, ač každý úplně jiným 

způsobem. Obě - a každá z jiného důvodu - si zaslouží, aby nebyly zapomenuty. 

 

Eliška Řeháčková  
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Velikonoční svatý týden 
 

Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství s 

Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem. 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky 

naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho 

kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě.  

Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. 

Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno…  

ZELENÝ ČTVRTEK 

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje 

tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské 

zahradě a jeho zajetí. Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle 

se pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes 

poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je "země", 

ze které nebudeme vyhnáni, totiž "nové nebe a nová země" nebeského 

království.  

VELKÝ PÁTEK 

Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na 

památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou 

pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání. 

Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle. 

- tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces 

odsouzení, jeho poprava i pohřeb 

- tento den se tato část evangelií čte v tzv. pašiích. (z toho pak vznikly tzv. 

pašijové hry, při nichž se tyto události nečetly, ale hrály) 

- Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den 

postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání 

- podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se 

přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě - není to běžná 

mše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se 

pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého 

světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, ...) 
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- v mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost křížové cesty 

 

BÍLÁ SOBOTA 

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá 

a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. 

Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a 

prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt 

Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. 

Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) 

počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava 

význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku - 

tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou 

sobotu, anebo v noci.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Denisa Baláčová 

Zdroj: Velikonoční svatý týden, [online] [cit.2019-03-27],  Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/svaty-

tyden 

  

https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/svaty-tyden
https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/svaty-tyden
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Něco na procvičení mozku 
Jelikož jsme národem pivařů, pro procvičení jsme tentokrát zvolili:  

PŘESMYČKY ČESKÝCH PIV 
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Ze života známých osobností 
Luděk Munzar 

Luděk Munzar (20. března 1933 Nová Včelnice u Kamenice nad 

Lipou − 26. ledna 2019 Praha) byl český herec, dlouholetý člen 

činohry Národního divadla v Praze, které opustil v roce 1990 spolu se svojí 

manželkou herečkou Janou Hlaváčovou. 

Absolvoval Vyšší 

hospodářskou školu v Hradci 

Králové.  

V letech 1952 až 1956 

studoval herectví na 

pražské Divadelní fakultě 

Akademie múzických umění, 

v ročníku 

vedeném Vítězslavem 

Vejražkou. 

Po ukončení studia nastoupil 

na sezónu 1956–1957 do Městského oblastního divadla v Mladé Boleslavi. Od 

října 1957 byl angažován jako člen činohry Národního divadla v Praze. V roce 

1990 Národní divadlo opustil, protože se neshodl s tehdejším vedením. Spolu 

s Janou Hlaváčovou byli jedni z mála českých umělců, kteří nepodepsali 

tzv. Antichartu odsuzující prohlášení Charty 77.  

Pracoval také v dabingu a v televizi. Svůj hlas propůjčil zejména americkému 

herci Paulovi Newmanovi. Měl slabost pro rozhlas a účinkoval v řadě 

rozhlasových pořadů. Od ledna 2015 připravoval pro Dvojku Českého rozhlasu 

společně s Františkem Novotným pořad Okouzlení slovem.  

Dne 12. června 1957 se oženil se svojí první manželkou, 

loutkoherečkou Naděždou Munzarovou, se kterou měl dceru Johanu (* 1962). 

Po rozvodu v roce 1964 se oženil s Janou Hlaváčovou, se kterou měl druhou 

dceru Barboru Munzarovou, která je také herečkou. A ještě vyženil dceru 

Terezu (* 1963), kterou měla Jana Hlaváčová z prvního manželství s Jiřím 

Michným. Jeho první manželka Naděžda Munzarová se v roce 1967 vdala 

za Ivana Krause, bratra Jana Krause a v roce 1968 spolu s dcerou Johanou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/20._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_V%C4%8Delnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenice_nad_Lipou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenice_nad_Lipou
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Hlav%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_fakulta_Akademie_m%C3%BAzick%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_fakulta_Akademie_m%C3%BAzick%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_Vejra%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_Vejra%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A9_divadlo_Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anticharta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dabing
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Newman
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_rozhlas_Dvojka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Novotn%C3%BD_(texta%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nad%C4%9B%C5%BEda_Munzarov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johana_Munzarov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Hlav%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_Munzarov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Michn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Michn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kraus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kraus
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emigrovali. Mezi soukromé zájmy Luďka Munzara patřilo letectví a 

automobilové závody. V roce 1989 získal s Tatraplánem Sport 602 titul mistra 

Evropy v závodech automobilových veteránů.  

Luděk Munzar získal vyznamenání Za vynikající práci, dále byl zasloužilým 

členem Národního divadla, získal titul zasloužilý umělec, Cenu Františka 

Filipovského za mužský herecký výkon v dabingu filmu Jean od Floretty  

a Manon od pramene, Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství 

v dabingu a v r. 2011 Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. 

Účinkoval ve velkém množství filmů jako např. TA CHVÍLE, TEN OKAMŽIK, zahrál 

si v pohádce S ČERTY NEJSOU 

ŽERTY, nebo také TŘETÍ PRINC, 

a posledním filmem, který 

natočil, byl PIKNIK. Velkou část 

jeho tvorby tvořily také 

ROZHLASOVÉ ROLE. Napsal 

také dvě knihy, z nichž první 

byla, KDYŽ JSEM TO SLÍBIL!, 

která byla poté vydána i 

v audio nahrávce a druhou 

knihou byla S VŮNÍ VÁNKU PO 

HEŘMÁNKU. Zemřel dne 

26. ledna 2019 v Praze-

Modřanech ve věku 85 let. 

Denisa Baláčová 

Zdroj: Luděk Munzar, [online] [cit.2019-03-29],  Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Munzar 
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Jiří Pecha 

Jiří Pecha se narodil v 

listopadu 1944 v Třebíči v 

rodině divadelních 

ochotníků. Rodiče ho 

spolu s bratrem 

Františkem pravidelně 

brali na svá představení a 

od 2. třídy základní školy 

chlapci dokonce dostávali 

dětské role. Mimo 

ochotničení se během 

školy Jiří věnoval 

intenzivně i sportu. 

Závodně běhal a hrál českou házenou. Vyučil se automechanikem, ale o 

poznání víc než autodílna ho lákalo jeviště. Při talentových zkouškách natolik 

zaujal komisi, že byl pod podmínkou, že si dodatečně dodělá maturitu, přijat na 

divadelní fakultu JAMU v Brně. Slib sice nedodržel, školu ale úspěšně dokončil.  

Na JAMU se seznámil s Bolkem Polívkou, který do školy přišel, když Pechovi 

zbýval jediný rok studia. Během této krátké doby vzniklo ale velké přátelství, 

které výrazně ovlivnilo Pechův profesní život. Polívka se stal jeho nejčastějším 

hereckým partnerem a věrným společníkem v řadě recesí a aktivit. Na JAMU 

vzniklo z popudu profesorů divadlo Husa na provázku a Pecha stál u jeho zrodu. 

Prošel sice angažmá v divadle Večerní Brno a ve Slováckém divadle v Uherském 

Hradišti, ale už v roce 1972 definitivně zakotvil v Divadle na provázku a odehrál 

zde svá zásadní představení. K vrcholům jeho divadelního herectví patří 

ztvárnění titulní role v Shakespearově dramatu Král Lear a v komediální hříčce 

Babička - fetišistická revue. Za tuto hru obdržel ocenění Nadace Alfreda 

Radoka. Známé je rovněž jeho divadlo jednoho herce Nejsem svůj pes. 

 

I když Pecha patřil k výrazným hercům jihomoravského regionu, do televize a 

filmu pronikal jen s velkými obtížemi. Na televizní obrazovce se poprvé objevil v 

roce 1973 v pohádce brněnského studia KAZISVĚTI, ve filmu až o 5 let později, 

když jej Vladimír Sís spolu s dalšími herci Divadla na provázku obsadil do 

filmového zpracování divadelního představení BALADA PRO BANDITU. Pecha si 

zahrál velitele četníků. V 80. a 90. letech se herec postupně stal představitelem 
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svérázných vedlejších postaviček, především v projektech svého úspěšného 

kamaráda Bolka Polívky (hajný ve snímku ŠAŠEK A KRÁLOVNA, anděl v DĚDICTVÍ 

ANEB KURVAHOŠIGUTNTAG), do obecnějšího povědomí diváků se zapsal 

zejména díky zábavnému pořadu MANÉŽ BOLKA POLÍVKY z konce 80. let. Další 

role získával v souvislosti s aktivitami Divadla na provázku. Fanoušci si Jiřího 

Pechu spojují nejčastěji se seriálem BYLO NÁS PĚT, kde si zahrál starého Zilvara 

z chudobince, nebo s pohádkou LOTRANDO A ZUBEJDA, kde se objevil jako 

starý Lotrando. V posledních letech začala herectví Jiřího Pechy více využívat 

Česká televize, i když znovu pouze ve vedlejších rolích. 

Mezi další známé tváře, které počátkem roku opustily filmovou scénu patří: 

† Jiří Pomeje, 

† Václav Vorlíček, 

† Petr Oliva.  

 

Denisa Baláčová 

Zdroj: Jiří Pecha, [online] [cit.2019-03-29],  Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/953-jiri-pecha/ 
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Nemoc nebo ne-moc? 
S přicházejícím jarem mnoho z nás uklízí své domácnosti a šatníky, ale neměli 

bychom zapomínat také na sebe. Tělo můžeme detoxikovat bylinkami a duši 

můžeme napomoci zklidněním mysli. Níže jsem tedy vybrala několik dalších 

druhů chování, které nám po zamyšlení mohou být ku prospěchu.  

Kritika, nároky a nespokojenost 

Lidé, kteří stále někoho kritizují, chtějí, aby ostatní odpovídali jejich představám 

o světě a morálce, o životě. Myslí si, že jejich mínění je nejsprávnější. Tito lidé 

jednoduše zapomínají nebo nevědí, že žijí jen ve svém světě. Svými kritickými 

myšlenkami vyjadřují nesouhlas se světem jiného člověka. Na jemné, 

podvědomé nebo energetické úrovni útočí na ostatní lidi, a tedy na ostatní 

světy. Nespokojenost, nároky na okolní svět mohou vést k vážným 

onemocněním. Je známo, že lidi, kteří mají sklony kritizovat, často bolí klouby a 

krk. Revmatizmus je nemoc těch, kteří stále vyjadřují nároky a nespokojenost, 

kritizují sebe a ostatní.  

Kritika však má také své pozitivní záměry. Když kritizujeme nějakého člověk, 

chceme, aby se stal lepším, aby změnil své chování. Naše záměry jsou vlastně 

krásné.  

Způsob chování    Pozitivní záměr 

Kritika, nespokojenost, nároky Přání změnit (člověka, stát, svět), udělat 

něco nebo někoho lepším, usilování o 

dokonalost. Nakonec snaha žít v harmonii 

s krásnými lidmi.  

Zaprvé, je třeba si uvědomit, že žijeme ve svém unikátním světě, ale svět jiného 

člověka je také unikátní a respekt je na místě.  

Zadruhé, my sami vytváříte svůj svět, a tudíž přitahujeme do svého života určité 

lidi a situace. Jaké tedy máme právo lidi kritizovat jiné lidi? Pokud se nám něco 

na někom nelíbí, je třeba nahlédnout do svého nitra – protože to chování 

máme my v sobě. Podobné přitahuje podobné. Vnější situace je odrazem 

našich přesvědčení, našich myšlenek. Proto když vyjadřujeme nesouhlas 

s kýmkoliv, jdeme proti sobě.  
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Pokud chceme změnit jiného člověka, aniž bychom změnili sebe, nic se nám 

nepodaří. Nesnažme se měnit svého bližního, ale pokud vám něco nevyhovuje, 

hledejte příčinu v sobě. 

Jak se tedy zbavit takového chování? 

Vezměte na sebe odpovědnost! Váš svět je ve vašich rukou. Obviňovat je 

hloupé a zbytečné. Měňte své myšlenky a své chování a okolní svět se změní.  

Naučte se přijímat! Jiné lidi, jejich modely. Přihlížejte všem názorům. Vždyť 

nejen váš svět je unikátní, ale také svět jiného člověka. Všichni kráčí k jednomu 

cíli. Jenže každý má svou vlastní životní cestu.  

Važte si ostatních! Svět je zařízen tak, že jakýkoli člověk, jehož potkáte, nese 

pro vás nějakou důležitou a cennou informaci, objev. Jenomže lidé si toho kvůli 

své pýše často nevšímají. Buďte pozorní a vnímaví. Naučte se vážit si lidí, 

s kterými žijete a pracujete, politického systému, zákonů a samotného státu, 

v němž žijete.  

Naučte se oceňovat a chválit! Snažte se všímat si na lidech jen dobrého, 

pozitivního a prospěšného. Pamatujte si, že v každém člověku jsou různé 

hodnoty. A pokud máte čisté úmysly, lidé vám ukáží své lepší stránky.  

Projevujte obdiv! Obdivujte lidi, okolní svět. Pamatujte si, že nejen vy jste 

unikátní, ale i jiní lidé jsou jedineční!  

                     Denisa Baláčová 

Zdroj: SINEL'NIKOV, Valerij. Dohoda s nemocí. V Praze: Zvonící cedry, 2007. ISBN 80-903302-4-X. 
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Bylinkopedie 

Bylinky pro pohodu a pozitivní náladu 

Pohoda a pozitivní nálada je nezbytnou součásti každého z nás. Celkový dobrý 

pocit chrání před depresemi, které vedou k nedostatku motivace, neschopnosti 

cítit potěšení, úzkosti a osamocenosti. Pozitivní náladu a pohodu je tedy třeba 

si řádně udržovat a napomoci jí mohou třeba bylinky na pozitivní náladu. 

 

 
 

Andělika lékařská 

Používá se jako přísada do koupele při hysterii či při zvýšené nervové aktivitě. 

Další důležité použití je při zvýšené nervové aktivitě či při žaludečních 

problémech. Její hlavní lékařské kouzlo je při tlumení nadýmání. Andělikový čaj 

připravíme z poloviny čajové lžičky nadrceného kořene anděliky a zalijeme 

vařící vodou. Po vylouhování scedíme a pijeme jednou až dvakrát denně. 

Vanilka 

Hlavní složkou vanilky je vanilin. Jsou přítomny další složky, včetně cukrů, 

pryskyřic a olejů. Vanilka také obsahuje přibližně 150 různých aroma, z nichž 

https://bylinkopedie.cz/
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mnohé jsou přítomné jen jako stopové prvky. Podle vědeckých studií 

provedených během posledních dvou desetiletí má vanilka potenciál zabíjet 

rakovinu, pomáhá léčit depresi a působí jako afrodiziakum. 

Klanopraška čínská 

Používají se neporušené bobule v plné zralosti, někdy mladé větvičky s listy  

a květy na jaře. Bobule klanoprašky se dají jíst jako ovoce, lze je sušit a dále 

použít na čaj, případně z nich vyrobit tinkturu. Z bobulí lze též vyrobit 

marmeládu. 

 

Pokud by Vás tyto bylinky nenadchly, poslední z nich má halucigenní účinky, ale 

je problematická z hlediska práva. Bylinka Ayahuasca vyvolává stavy, které 

mohou být prospěšné při léčbě deprese, na druhé straně ale obsahuje také 

silné sloučeniny, které mohou způsobit závažné vedlejší účinky. Před užíváním 

jakýchkoli přípravků z ayahuascy je třeba zvážit veškeré vedlejší účinky. 

 

            

          Denisa Baláčová 

 
Zdroj: Bylinkopedie, Bylinky k prohřátí organismu,[online] [cit.2019-03-26],  Dostupné z: Bylinky pro pozitivní náladu, 

https://bylinkopedie.cz/pohoda/  
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Okénko do minulosti 
Korespondence – dopisy a telegramy 

Dopis sám o sobě je velmi starý. Vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis je 

milostný dopis napsaný v Babyloně před 4000 lety. V Mezopotámii, v Egyptě  

a později v antickém Řecku a Římě ovládalo umění psát a číst jen málo lidí. 

Materiály jako papyrus, pergamen nebo papír byly často extrémně cenné  

a drahé. Pravidelná poštovní služba, která by zajišťovala přepravu dopisů, 

neexistovala. Ale už Řekové se (v rámci rétoriky) učili, jak správně psát dopisy, 

 a Římané, alespoň tedy ti, kteří byli dost vzdělaní a mohli si to dovolit, byli 

nadšenými pisateli dopisů. Kdo se někdy učil latinu, bude jako dobrý příklad 

znát dopisy Cicerovi. Z antiky také pochází první definice toho, co je to dopis: 

„sermo absentis ad absentem“, tedy dopis jako rozhovor mezi prostorově 

vzdálenými. A už Aristoteles požadoval, aby se člověk v dopise vyjadřoval jasně, 

jednoduše a krátce. Historie moderního dopisu začíná teprve ve středověku. 

Tehdy bylo psaní dopisů ovšem velmi málo rozšířené. Neboť není tak 

samozřejmé, jak se nám dnes zdá, 

že někdo někomu napíše dopis, 

ten je pak  

k dotyčnému dopraven a příjemce 

si ho může přečíst.  

Ve středověku umělo číst, stejně 

jako v antice, jen velmi málo 

vzdělaných lidí a něco jako pošta neexistovalo. Korespondence znamenala 

tehdy především správní korespondenci. Jednalo se většinou o právnické 

písemnosti, které byly posílány napříč „Svatou říší římskou německého národa“, 

ke které ve středověku patřila i dnešní Česká republika, a pomocí nichž byla 

řízena správa této obrovské říše. K tomuto účelu byli z mocenských center 

vysíláni do správních úřadů provincií s listinami - většinou krátkými, latinsky 

psanými správními texty - speciální poslové.  

Mimo toho fungovala i korespondence mezi kláštery, ve kterých žilo mnoho 

teologů a učenců. Vyučovalo se tam čtení a psaní. Z klášterních škol vznikly 

později univerzity. Mezi kláštery se tedy rovněž pohybovali poslové. To v 

tehdejší době znamenalo, že mnich, který napsal dopis, musel počkat, až se 

jeho spolubratr popř. někdo, kdo se v klášteře zastavil, vydal na cestu a dopis 
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vzal s sebou. Tímto způsobem mohlo trvat týdny a měsíce, než se dopis dostal, 

ke svému příjemci. V Evropě tedy byla východiskem pro rozvoj písemné 

komunikace správní korespondence a učená korespondence mezi kláštery. 

Osobní dopisy byly v této době ojedinělou výjimkou. Převážná část obyvatelstva 

neuměla ani číst ani psát. Proto jsou písemné dokumenty z všedního života pro 

tuto historickou epochu něčím zcela vzácným.  

Se založením univerzit se od 12. století šíří nová forma učené korespondence. 

Ke klášterní a správní korespondenci přistupuje korespondence mezi 

univerzitami. Mimo králů mohli tehdy svá přání a myšlenky daleko vzdáleným 

lidem sdělovat pouze kněží a vzdělanci. Kostely (kláštery) a univerzity byly také 

těmi, kdo se jako první staral o pravidelnou přepravu dopisů a zřízení 

„poštovní“ služby (prostřednictvím poslů) pro vzdálená místa. Martin Luther 

odstartoval svými listy („Sendschreiben“) novou formu korespondence. 

„Vymyslel“ vlastně „otevřený dopis“. Myšlenky, které byly určeny pro širší 

okruh posluchačů, byly v podobě krátkých, několik listů obsahujících tisků volně 

rozšiřovány. Sice už i před tím bylo běžné nechat kolovat dopisy – učené dopisy 

– v kostele nebo po univerzitě, ale Lutherovy listy byly veřejnými dopisy  

a obracely se k širokému publiku.  

Na počátku naší dopisní kultury stojí učené dopisy, správní dopisy a otevřené 

dopisy veřejnosti, tedy to, co v užším slova smyslu dodnes označujeme jako 

korespondenci. K tomu se přidružily – rovněž brzy – písemné prosby a listy 

zeměpánům a mocným. Tato privátní korespondence nebyla obyčejně 

vyřizována osobně. Psaní místo těch, kteří neuměli psát, zkoncipoval za 

odměnu písař, vážený a velmi vzdělaný muž oné doby. V raném novověku 

objevili někteří zeměpáni v přepravě dopisů dobrý zdroj příjmů. Zřídili 

prostřednictvím poslů přepravní službu, kterou mohl za úhradu použít kdokoli. 

Poslové už pak nejezdili náhodně a nemuseli sami překonávat velké 

vzdálenosti, ale skupina poslů – jezdců se stala stálou institucí. Tím byl dán 

základ rychlé korespondenci. Ve Francii bylo např. v 17. století zřízeno 900 

„dopisních štafet“. Zatímco osobní dopisy byly až do raného novověku – a i 

později – zcela neformální a hrály jen vedlejší roli, rozsah učené a správní 

korespondence v následující době stále mocně narůstal. Formálně byly dopisy 

této doby velmi normalizované. A to ani ne tak ve vnější formě, ale spíše co se 

týče správných zdvořilostních forem. Nejdůležitější částí dopisu byla až do 18. 

století tak zvaná titulatura. Předtím než člověk začal psát, musel si být jist tím, 
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na koho se obrátit a v jakém vztahu k adresátovi stojí. V každém případě 

muselo být v pořádku oslovení.  

Nám dnes zní tato oslovení strojeně, ba někdy i kuriózně, ale pro pisatele 

dopisů této epochy to byla samozřejmost. Ślechetný a urozený pane. 

Předesílám svou naprostou ochotu ke stálým službám pro Vaše Milosti. 

Milostivý pane. Vašem Milostem dávám poníženě vědět … (16. století) V 

textech dopisů se používala normalizovaná řeč ze sbírky návodů a vzorů na 

dopisy rozličného druhu („Briefsteller“).  

Osobní dopis, tak jak ho známe dnes, se jako důležitý dopisní žánr rozvíjí teprve 

od 18. století. Gramotnost prudce stoupla a mnoho vzdělaných měšťanů 

pocítilo potřebu dopisovat si mezi sebou. Soukromý dopis tak získal na 

významu. Začal se prosazovat také nový ideál ve stylu. Největším teoretikem 

své doby, který se zabýval dopisy, byl Christian Fürchtegott Gellert (1715 – 

1769). Jeho práce dlouho ovlivňovaly pojetí dopisu.  

Telegram 

Jedná se o písemnou zprávu, kterou si lidé posílali v dřívějších dobách. Tehdy 

ještě nebyl internet a telefony měli jen nejbohatší lidé. Telegram se stal 

nejrychlejším prostředkem ke sdělení důležitých informací a posílal se 

z poštovních úřadů. Člověk, 

který chtěl telegram poslat, 

nadiktoval zprávu s adresou 

příjemce poštovní úřednici. 

Úřednice poté zavolala 

telefonem na poštu, která byla 

nejblíže adrese, na kterou měl 

být telegram doručen. Poté 

zprávu telefonicky nadiktovala. 

Další úřednice ji přepsala 

nejčastěji na bílou pohlednici, 

kterou pošťák následně co 

nejrychleji doručil na uvedenou 

adresu.  Denisa Baláčová 

Zdroj: Dumy, Telegram, Dopisy,[online] [cit.2019-03-26],  Dostupné z: Dumy, https://www.dumy.cz/stahnout/88188 
 

https://www.dumy.cz/stahnout/88188
https://www.dumy.cz/stahnout/88188
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Výročí divadla SEMAFOR 
Legenda autorského divadla slaví 55 výročí. Přesně tolik let uplynulo od první 

premiéry Divadla Semafor. Právník Jiří Šlitr a grafik Jiří Suchý tehdy kolem svého 

představení Člověk z půdy soustředili výrazné talenty a tak to v komorním 

souboru zůstalo i další více než půlstoletí. 

 

 

 

 

 

 

 

V představení zazněly dodnes nesmrtelné písně "Pramínek vlasů", "Včera 

neděle byla" nebo třeba "Život je jen náhoda". Začala tak kariéra Divadla Sedmi 

malých forem, tedy zkráceně Divadla Semafor. Skupina kolem Suchého a Šlitra 

se původně chtěla věnovat co možná nejvíce disciplínám - filmu, poezii, jazzu, 

loutkám, tanci, výtvarnu i hudební komedii.  

Před 55 lety měla premiéru první hra Divadla Semafor, Člověk z půdy. 

Dosavadní principál autorského divadla, původně grafik Jiří Suchý ve svém 

rozhlasovém profilu vzpomínal, že popularita jim pomohla překonat nepřízeň 

tehdejšího režimu. Po úspěšných hrách jako Zuzana je sama doma nebo 

Papírové blues tedy přišlo nedobrovolné opuštění dosavadního působiště v 

Činoherním klubu. Semafor se přestěhoval do pasáže Alfa na Václavském 

náměstí. A krátce na to odešla ze Semaforu také řada výrazných osobností jako 

Miroslav Horníček, Eva Pilarová nebo třeba Waldemar Matuška a Karel Štědrý. 

Jiří Suchý chtěl udržet komorní a autorský ráz divadla. Tehdy se také po jeho 

boku poprvé objevil Jiří Šlitr.  

V roce 1962 tak vzniklo asi nejvýraznější představení Semaforu, kabaret Jonáš a 

tingl tangl. Právě s ním byl také Semafor podle Jiřího Suchého přijatý na milost. 

V roce 1967 se v Semaforu objevila další dvojice - Jiří Grossmann a Miloslav 

Šimek. Po smrti Jiřího Šlitra v roce 1969 Jiří Suchý vytvořil autorské spojení s 

https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/5389645?fid=5037060
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Ferdinandem Havlíkem. Od roku 1974 je Suchého komediální partnerkou Jitka 

Molavcová, do Semaforu ale přišla už o čtyři roky dříve. 

 

 

 

Dnes sídlí Semafor v pražských Dejvicích. O svou budoucnost musel soubor 

bojovat i před několika lety. Kvůli vysokým nákladům na provoz divadla změnil 

repertoár a místo výpravných her s desítkami účinkujících se opět vrátil ke 

komornějším představením. 

 Denisa Baláčová 

Zdroj: Divadlo Semafor,[online] [cit.2019-03-29],  Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/kultura_divadlo/pred-55-lety-mela-

premieru-prvni-hra-semaforu-pisnicky-z-ni-se-hraji-dodnes_201410301310_mtaborska 

 

 

  

https://www.irozhlas.cz/kultura_divadlo/pred-55-lety-mela-premieru-prvni-hra-semaforu-pisnicky-z-ni-se-hraji-dodnes_201410301310_mtaborska
https://www.irozhlas.cz/kultura_divadlo/pred-55-lety-mela-premieru-prvni-hra-semaforu-pisnicky-z-ni-se-hraji-dodnes_201410301310_mtaborska
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Tip na výlet 

Program Valašského muzea v přírodě 

VELIKONOCE NA VALAŠSKU 

20.4. (sobota) - 22.4.2019 (pondělí) – Dřevěné městečko 

20.4. Bílá sobota - velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami 

21.4. Hod Boží velikonoční - tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů 

22.4. Červené pondělí - šmigrust s programem 

 

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH VALAŠSKÝCH SOUBORŮ 

27.4.2019 (sobota) od 14.00 – Dřevěné městečko 

STAVĚNÍ MÁJE 

1.5.2019 (středa) od 14.00 – Dřevěné městečko -  tradiční lidová slavnost 

 

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU 

8.5.2019 (středa) od 14.00 – Dřevěné městečko -  účinkuje Beskydský orchestr 

 

DEN MUZEÍ 

18.5.2019 (sobota) – Valašská dědina    

 

JARO NA DĚDINĚ 

18.5.2019 (sobota) – Valašská dědina - oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací 

 

NOC KOSTELŮ 

24.5.2019 (pátek) od 19.00 do 22.00 – Dřevěné městečko   - spojená s varhanním koncertem 

 

MÁJOVÝ JARMARK 

25.5.2019 (sobota) – Dřevěné městečko - s kácením máje 

 

SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL 

1.6.2019 (sobota) – Dřevěné městečko - možnost vyzkoušet si vybrané řemeslné činnosti 

především pro děti 

 

ODPOLEDNE S FOLKLORNÍM SOUBOREM 

8.6.2019 (sobota) od 14.00 – Dřevěné městečko 

  

SVATOJÁNSKÝ VEČER, ZVONEČKOVÝ JARMARK 

21.6.2019 (pátek) od 21.00 – Valašská dědina - plný tajemných slunovratových zvyků 

 22.6.2019 (sobota) – Dřevěné městečko - setkání hrnčířů, keramiků a včelařů 

 
Zdroj: Valašský rok 2019,[online] [cit.2019-03-29],  Dostupné z: https://www.vmp.cz/cs/programy-a-vystavy/valassky-rok-

2019/ 

https://www.vmp.cz/cs/programy-a-vystavy/valassky-rok-2019/
https://www.vmp.cz/cs/programy-a-vystavy/valassky-rok-2019/
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Recept – Velikonoční nádivka s kopřivami  
Co budeme potřebovat: 

• 500 g uzené vepřové krkovice 

• 8 rohlíků z předešlého dne  

• 8 vajec, sůl a čerstvě mletý pepř 

• 250 ml smetany na šlehání 

• 200 – 400 g lístků mladých kopřiv 

• 1 cibule, nakrájená nadrobno 

• 4 stroužky česneku, drcené 

• 1 lžíce čerstvých lístků majoránky 

• 1 svazek pažitky, nasekané 

• 1 lžíce sušených bylin (majoránky, tymiánu, saturejky) 

• 2 lžíce rozpuštěného másla či sádla 

• máslo nebo sádlo na vymazání formy 

 

Postup: Uzené maso uvařte ve vodě, nechte vychladnout a nakrájejte na 

kostičky. Rohlíky pokrájejte na středně velké kostky. Vejce rozklepněte a 

oddělte žloutky od bílků. Žloutky rozmíchejte ve smetaně, z bílků vyšlehejte 

sníh. Rohlíky dejte do mísy, přilijte smetanu se žloutky a přidejte maso. Kopřivy 

důkladně operte, krátce spařte ve vroucí vodě, ihned propláchněte studenou 

vodou a nechte okapat. Potom listy nasekejte na menší kousky a také přisypte 

do mísy. Promíchejte a ochuťte cibulí, česnekem, čerstvou majoránkou  

a pažitkou, solí, pepřem a sušenými bylinkami. Nakonec vmíchejte rozpuštěné 

máslo se sněhem. Připravenou směs přesuňte do vymazané chlebíčkové formy, 

povrch uhlaďte a pečte při 180°C asi 50 minut. Hotovou nádivku vyklopte  

a nakrájejte na plátky.  

Zdroj: Velikonoční nádivka, [online] [cit.2019-03-29],  Dostupné z: https://www.apetitonline.cz/recepty/8818-velikonocni-

nadivka-s-koprivami-hlavicka.html 

  

  

https://www.apetitonline.cz/recepty/8818-velikonocni-nadivka-s-koprivami-hlavicka.html
https://www.apetitonline.cz/recepty/8818-velikonocni-nadivka-s-koprivami-hlavicka.html
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Zpívánky – Včera neděle byla 
Včera neděle byla,  
včera byl hezký čas, 
včera neděle byla,  
za týden bude zas. 
 
Nikdy bych nevěřila,  
že se to může stát, 
včera neděle byla,  
řekl, že mě má rád. 
 
Poslal mi úsměv letmý,  
tolik nesmělý byl, 
počkal si, až se setmí,  
a pak mě políbil, 
láska celý svět změní,  
všechno je jinačí, 
zima studená není, 
 tvrdá mez netlačí. 
 
Včera neděle byla,  
včera byl hezký čas, 
včera neděle byla za týden bude  
la la lalalalalala la 
 
 
 

Včera neděle byla,  
včera byl hezký čas, 
včera neděle byla,  
za týden bude zas. 
 
Nikdy bych nevěřila,  
že se to může stát, 
včera neděle byla,  
řekl, že mě má rád. 
 
Poslal mi úsměv letmý,  
tolik nesmělý byl,  
počkal si, až se setmí,  
a pak mě políbil, 
láska celý svět změní,  
všechno je jinačí, 
zima studená není,  
tvrdá mez netlačí. 
 
Včera neděle byla,  
včera byl hezký čas , 
včera neděle byla za týden bude  
la la lalalalalala la 

  



34 

 

Na závěr malá zkouška! 
Teď se ukáže, jestli jste pozorně četli tento díl ☺ 

1. Který rodinný svátek slavíme v červnu? 

a) Den strýců 

b) Den otců 

c) Den bratrů 

2. Kdo byl Jindřich Halabala? 

a) dřevořezbář 

b) truhlář 

c) designér 

3. Kterému herci propůjčil hlas Luděk Munzar? 

a) Paul Newman 

b) Brad Pitt 

c) Sean Connery  

4. Kolik medailonků je ukryto ve Velké knize herců první 

republiky a protektorátu? 

a) 20 

b) 26 

c) 25 

5. Která z níže uvedených bylinek má halucinogenní 

účinky? 

a) Ayahuasca  

b) Kustovnice čínská 

c) Arnika montana 

6. Odkud pochází první definice dopisu? 

a) Starověk 

b) Antika 

c) Středověk 

7. Kolik let vzniku slavilo divadlo SEMAFOR? 

a) 45 let 

b) 55 let  

c) 35 let 

 

Tak kdo dával pozor a odpověděl na vše správně?  
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V uplynulých měsících nás opustili 
 

† Ludmila Peterová  26. 1. 2019 

† Jiřina Prokopová  12. 2. 2019 

† Petr Břežný   28. 2. 2019 

† Vlasta Pešková            8. 3. 2019 
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         …KRASAVICE! 

 

 

Krásné Velikonoce. 

 

…

.. 

 


