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Milí čtenáři,  

máme tady léto a slunečné počasí, 

které vykouzlí každému úsměv na tváři. 

Letní měsíce jsou výbornou příležitostí 

k posezení venku s přáteli, k procházce 

či k různým společenským akcím, na 

které se můžeme těšit.  

S létem přichází i nové vydání zpravodaje „ Střípky z Domova“, které 

je plné zajímavých článků vytvořených Vámi čtenáři společně s naši 

redakci.  

Ohlédneme se za největší akcí tohoto roku a to 20. výročím založení 

Domova.  

Společně jsme pekli Muffiny a tak si nezapomeneme připomenout 

recept na tuto pochoutku. 

 Vyhodnotíme výsledky z předchozího trénování paměti. Rubrika 

„Horoskopy“ přináší předpověď pro oslavence měsíce června, 

července a srpna. A spousta dalších zajímavých článků z minulosti, 

přítomnosti i budoucnosti. 

 

Léto, plné slunečných dnů Vám přeje 

Vaše redakce 

 

 

 



Naši jubilanti 

Červenec 

Marie Harabišová         7. 7. 1921 
Milena Borucka    8. 7. 1943 
František Mitrega         14. 7. 1932 

Elvíra Knoppová         19. 7. 1926 

Anna Barboríková        24. 7. 1932 

Anna Kratochvílová          24. 7. 1924 

Zdeňka Niklová         27. 7. 1929 
 

Srpen 

Jiřina Frýdlová            1. 8. 1930 

Věra Kovalčíková         12. 8. 1922 

Helenka Hyráková         17. 8. 1935 

Růžena Šrotová               29. 8. 1926  
 

Září 

Božena Petrušková            1. 9. 1927 

Jindřich Beinhauer         19. 9. 1925 

Oldřiška Vavříková         29. 9. 1920 

 

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ! 

 



Co jsme prožili….  

Kloboukový den 

Konečně se ukázal slunečný den, který můžeme společně trávit, jak se říká  

„na čerstvém vzduchu“. Máme v plánu oslavit společně narozeniny našich 

klientů, narozených v měsících únoru, březnu a dubnu. Kromě toho byla pro nás 

připravena do poslední chvíle utajená další akce plánována do venkovního 

areálu Domova.  

Ale sluníčko svými 

paprsky pálilo stále více. 

Rozhodlo se, že nás 

odškodní za dny své 

lenosti a brzo se ukázalo, 

co ještě dokáže. Teplota 

26 °C na teploměru 

rozhodla, že budeme 

muset změnit místo 

konání naší akce – 

uskutečníme ji v největší 

spodní hale, kde je 

nejchladněji a venkovní 

posezení si ponecháme 

na jiný den. 

Rozhodnuto! Začaly urychlené přípravy místnosti. Už před půl druhou 

odpoledne prostory před výtahem ožili prvními nedočkavci, kteří byli postupně 

odváženi na vozíčkách nebo došli s použitím chodítek a berliček. Posezení bylo 

připraveno okolo zdí pro všechny klienty a 

uprostřed místnosti zbyl poměrně slušný 

volný prostor, kde na podstavci trůnila velká 

papírová krabice pro nás s tajemným 

obsahem. 

Když jsme se všichni usadili, zahájila paní 

vedoucí dnešní odpolední program 



blahopřáním všem jubilantům a krásnou milou kytičkou. Naše sborové „Živijó“ 

potvrdilo i blahopřání všech přítomných klientů. 

Plni zvědavosti jsme očekávali, jaký obsah ukrývá tajemná krabice. Nejdříve se 

nás sestřička dotazovala, co si myslíme, že v krabici je. 

Dnes se budeme bavit o jedné velmi důležité součásti našeho oblečení – to je 

pokrývka hlavy. Má význam nejen estetický, ale hlavně praktický. A už začala od 

našich předků, používajících před nepřízní počasí pytel, kůži, až postupným 

vývojem k primitivním čepicím, ochranným šátkům, ochranným přilbám, 

nutným při některých profesích jako povinný doplněk výstroje. 

Od čepice jsme přešli k další neméně důležité součásti pokrývky hlavy – ke 

kloboukům. Ty se postupem času a vývojem staly se šátky nutnou součástí 

oblečení žen a mužů. Vždy podle toho, v jakém období byly na vrcholku módy, 

nebo už v pomódní vlně. V průběhu let docházelo k situacím, kdy muž nebo 

žena bez klobouku byli považováni ve společnosti za „nedooblečené“. Zkrátka, 

klobouk byl nutný doplněk každého člověka. 

Po tomto úvodu otevřela víko krabice a před námi se objevily čepice, 

kožešinové, látkové, šály, šátky, klobouky plstěné, slamáky a z naší sestřičky se 

stala brzy šikovná modistka, která se snažila jednotlivé vybrané pokrývky 



naaranžovat na hlavy klientů. Zakrátko jsme 

byli svědky, jak se z našich klientek při troše 

naší fantazie staly díky novému klobouku a 

vkusnému šátečku dámy středních let, 

vhodnou úpravou šátku se stala z další 

obstarožní muslimka a tak jsme mohly 

pokračovat a vhodně komentovat o každé 

sedící klientce. Nesmíme zapomínat na 

obyčejné šátky, uvázané pod bradu, nebo 

naskládané do moderních turbanů. Připomínali jsme si také různé čepice, 

patřící neodmyslitelné k určité profesi – pekař, cukrář. 

Pro svou profesně zpracovanou náročnost výrobků jsme obdivovali plstěné 

klobouky vevnitř opatřené hedvábnou podšívkou a štítkem výrobce klobouků. 

Vyvážely se do celého světa (kovbojské klobouky). 

Když jsme dostatečně probrali pokrývky hlavy, zjišťovala naše sestřička, jaké 

pracovní oblečení jsme používali při svém zaměstnání. Kromě některých profesí 

(zdravotníci) to byla i speciální odvětví (hasiči, záchranáři) nebo pláště 

pořizované samotnými pracovníky. 

Když jsme se po pohoštění 

rozcházeli, možná ještě před 

spaním mnozí z nás zabrousili ve 

svých vzpomínkách na léta, 

strávená ve svém pracovním 

kolektivu a připomněli si i další 

události, které je provázely jejich 

životem. 

I to byl význam dnešního 

vzpomínkového odpoledne. 

K. Krčmářová. 

 



I babičky a prababičky slavily v květnovém dnu matek v Domově 

pro seniory svůj svátek 

Ve čtvrtek 16. května 

dopoledne jsme přivítali 

v našem sociálním zařízení 

naše dobré známé a nám 

velmi milé děti z mateřské 

školy na Svobodově ulici se 

svým doprovodem. Přišly 

poblahopřát babičkám i 

prababičkám ke svátku matek 

a potěšit ostatní klienty 

Domova. Byli mezi nimi i další 

hosté – předsedkyně klubu seniorů s dalšími členkami a jako výjimka jediný 

muž doprovázející svůj hudební nástroj.  

V krásném, milém a upřímném vystoupení dětí se střídaly písničky, básničky, 

drobné scénky, ve kterých jsme obdivovali nebojácné děti, jejich chuť a elán. 

Také jejich paní učitelky si zaslouží náš obdiv a poděkování za to, jak vždy děti 

ke každému jejich vystoupení připraví. Jejich dáreček, dvoubarevně sladěné 

skládané papírové srdíčko jsme přijaly s upřímným poděkováním a milým 

objetím. S dětmi jsme se rozloučili s potleskem a poděkováním.  

V další části jsme v neformální besedě 

využily přítomnosti členek klubu a 

společně jsme si zazpívaly za doprovodu 

nám všem dobře známého a ochotného 

pana Mináře. Na rozloučenou jsme byly 

obdarovány krásným karafiátem a 

smlsly jsme si na výborném perníčku 

připraveném také členkami klubu.  

Vám všem patří naše upřímné díky za 

krásně prožité dopoledne. 

    K. Krčmářová 



Oslava 20. výročí založení Domova pro seniory v Bílovci 

Je 21. června 2013, kdy 

jsem se probudila po 

náročném dni. Prožívali jej 

všichni klienti Domova se 

všemi zaměstnanci, z nichž 

se u řady jednalo o dny a 

týdny. Byla to příprava na 

velmi důležitou událost – 

oslavu 20. výročí vzniku 

Domova důchodců  - od 

roku 2007 – Sociálního 

zařízení města Bílovce. Byla to příprava, do které bylo zahrnuto i vystoupení 

vlastních klientů v jejich zamilovaném zpěvu.  Byla to i příprava na vhodnou 

propagaci účinkujících, zvýrazňující první dvacítku let zařízení, všech 25 triček 

bylo včas vyzdobeno a předáno jejich novým majitelům.   

Zcela mimo původní plán byla při vzpomínce na mého vlastního koníčka, aktivní 

účast v ochotnickém divadelním souboru v Těškovicích, do programu zařazena i 

malá ukázka ze hry „ Lucerna“, kterou jsem hrála v tomto souboru s dnes již 

více jak stoletou historií. Zcela lehkomyslně jsem se zařazením této ukázky 

souhlasila. Teprve při vlastním zkoušení zkráceného a upraveného textu jsem 

poznala, jak ošidný je už ten 63 - letý věkový rozdíl. Text jsem se byla schopna 

naučit, ale udržet jej celý v paměti více dnů bylo horší. Při zkoušení s dalším 

hercem – mladým 

mlynářem - jsme v našich 

prostorách zažili i spoustu 

legrace. I při samotné 

realizaci hry v úmorném 

vedru došlo k drobným 

zádrhelům. Nepodařilo se 

rozbít zhotovenou lucernu, 

krásně kvetoucí a vonící 

lípu jsme museli umístit 



kvůli teplu jen jako součást ostatních stromů. Celý výstup byl odehrán se 

snahou připomenout minulá léta dávné historie. 

Největší starost o důstojné 

oslavy, pozvání a zajištění 

hostů i domácích, 

pohoštění a kulturní 

program měla paní 

vedoucí. Jak pokračovaly 

dny, přibyly k jejím 

starostem i starosti nás 

všech. „ Jaké bude 

počasí?“ Po nedávných 

povodních, kdy mnozí sledovali každodenní situaci, nastal opačný zvrat. Vysoké 

teploty, které vyústily v tropická vedra s hrozbou bouřek a povodní. Takto jsme 

se starali den po dni všichni. Do toho se zkoušely s našimi vedoucími písničky, 

kterými se chceme představit hostům. Již den předem byly na prostranství 

okolo domu přivezeny deštníky, které by měly alespoň částečně ochránit hosty 

a přítomné před přímými slunečními paprsky (ve stínu 32°C). 20. června 

dopoledne byly přivezeny stoly, židle, lavice a rozestavěny ve venkovní části 

okolo domu tak, aby před hlavním vchodem byl ponechán volný prostor pro 

kulturní vystoupení dětí. Ke stolování byly použity i prostory před hlavním 

vchodem až ke schodišti. 

Zatímco bylo klientům zajištěno dostatek času na jídlo i odpolední zkrácený 

odpočinek, sešla se paní vedoucí s ostatními zaměstnanci v přízemí a navzájem 

si rozdělili úkoly. Toto 

opatření se v příštích 

hodinách projevilo jako 

nanejvýš prozíravé a 

správné a zabránilo tak 

možnému zmatku. 

Krátce před půl druhou 

hodinou se připravovali na 

odchod všichni zpěváci (10 

žen a 1 muž). Již oblečeni 



do pěkných bílých triček s krásným logem 20. výročí Domova. Pro zvýraznění 

měli ještě zpěváci připnutou žlutou růži. Postupně byli všichni usazeni na svá 

místa.  

Byla již připravena i paní 

kněžna ve svém mohutné 

modrobílé róbě a slušivém 

černém klobouku. 

S ohledem na dřívější 

zranění byly k odvozu 

použity „kočáry“.   

Venkovní prostor se 

mezitím zaplňoval hosty a 

rodinnými příslušníky 

našich klientů. Mezi pozvanými hosty byli zástupci města v čele s panem 

starostou, místostarostou a tajemníkem, zástupci sousedních domovů pro 

seniory ze Studénky a Klimkovic i s dalšími pozvanými hosty. Paní vedoucí po 

zahájení předala slovo panu starostovi, který ve svém projevu zhodnotil práci a 

úsilí pracovníků organizace i v současných nelehkých podmínkách. Ve svém 

projevu sdělil markantní rozdíl v počtu a hodnocení pracovníků v poměrně 

stejně velkém zařízení mezi Švýcarskem a Bílovcem, kde je v Bílovci pracovníků 

daleko méně. Poděkoval celému kolektivu v čele s paní vedoucí za dobře 

organizačně řízené zařízení 

i výsledky práce. Vyslovil 

svou naději v dobrý 

výsledek plánované opravy. 

Paní vedoucí ve svém 

projevu krátce připomněla 

pár statistických údajů a 

velmi stručně pak některé 

důležité opravy a úpravy 

objektu, které byly 

provedeny. Přivítala všechny hosty, kteří si přes tropická vedra přišli s námi 

připomenout první dvacítku našeho Domova. 

 



Kulturní program byl zahájen krátkou scénkou z Jiráskovy „Lucerny“ v mém 

podání jako paní kněžny, tedy v podání 83leté klientky zařízení.  

Další program vyplnili naši 

nejmilejší – naši vnukové a 

pravnukové. Nejdříve to 

bylo pěkné rytmické 

vystoupení našich známých 

dětí ze ZŠ Masarykovy 

ulice, soubor Allegro. I zde 

sklidily zasloužený potlesk. 

Po vystoupení „Allegra“ 

patřilo prostranství 3 

skupinám mažoretek, které postupně přicházely, aby perfektně předvedly 

divákům své cvičení. Všechny skupiny předvedly velmi dobré výsledky, avšak 

největší ohlas získala skupina nejmenších cvičenek. Za své výborné výsledky 

získaly zasloužilý potlesk i slzy v očích. Velký potlesk je provázel i za jejich 

odchodu. 

Na závěr programu vystoupili se svým programem vlastní klienti zařízení. 

Průměrný věk pěveckého souboru činil 83 let a nejstarší klientce bylo 93 let. Byl 

to krásný pohled na v řadě sedící seniory, oblečené v bílých tričkách 

s emblémem 20. výročí. Žlutá růže na jejich hrudi připomínala, že se poctivě 

připravovali na dnešní vystoupení, že to bylo dost dnů, kdy je jejich sestřičky 

trénovaly, aby výsledek nikoho nezklamal.  

Když jsem pozorovala řadu 

našich zpěváků, jak s chutí 

zpívají připravené písničky, 

jejich dirigentkou s jakým 

elánem se snaží, aby 

zpěváci nezklamali, měla 

jsem velkou radost – každý 

z účastníků v té krásné 

chvíli soustředěného 

zpěvu omládl. 



Naši milí zpěváci, naši obětaví zacvičovatelé, bylo to krásné, díky Vám všem.   

Po skončení kulturního programu se u stolů rozvinula družná zábava. Plné ruce 

práce měli s obsluhou hostů všichni zaměstnanci, kteří u jednotlivých stolů 

zajišťovali nabízené pohoštění, včetně vychlazeného čepovaného piva, které 

lahodilo vysušeným útrobám stejně jako další tekutiny. Prostranství u hlavního 

vchodu bylo stále plné obsluhujícími a střídajícími se pracovnicemi, které měly 

jediné přání – aby všichni hosté byli spokojeni a odcházeli tak i do svých 

domovů spokojeni. 

Když všichni hosté postupně odešli i klienti se odebrali do svých pokojů, zůstali 

jen pilní mravenečkové, kteří se snažili dát všechno do pořádku. 

Klidnou noc si zasloužili všichni. Mohli usínat s dobrým pocitem. Přes skoro 

tropické počasí se nám podařilo společnými silami zvládnout i věci, které se 

nám ráno zdály nesplnitelné. Teď se budeme těšit, až po plánované opravě a 

přístavbě našeho zařízení usedneme do nového starého Domova. 

K. Krčmářová. 



Hráli jsme kuželky 

Pěkné odpoledne ve hře s kuželkami si zahráli naši klienti v pondělí 24. června. 

Brzy po svátečním čtvrtku, kdy se nás počasí svým tropickým vedrem snažilo 

doslova upéci, to bylo chladné pondělí. Zkrátka počasí jak na houpačce a my 

jsme šli na kuželky. 

Před třetí hodinou se zcela zaplnila naše přízemní místnost klienty.  V úvodu se 

sestřička snažila rozhýbat naše těla jednoduchými cviky. Poté to byly cviky, 

které si navrhovali klienti sami. Po počátečním rozcvičení přišlo na řadu házení 

kuželek. Nejednalo se o turnaj, spíše jen vlastní střílení na stojící kuželky. Vždy 

jeden po druhém v řadě jak vedle sebe seděli, buď ze židle nebo ve stoje házeli 

přiměřeně ze stejné vzdálenosti míčem do stojících kuželek. Všichni přítomní se 

v hodu vystřídali. Nikomu se nepodařilo shodit na 3 zásahy všech 9 kuželek. Dva 

nejlepší (oba na vozíčkách) měli po 7 bodech, nejhorší výsledek byl 2 body, 

tudíž nikdo nebyl bez bodu. 

Velmi spokojeni jsme se po ukončení turnaje rozcházeli do svých pokojů s tím, 

že takové cvičení a rozhýbání těla je pro náš organismus velmi potřebné a 

s přáním brzy si turnaj zopakovat možná i s vlastními pravidly. 

Loučili jsme se se slovy, při dalších kuželkách na shledanou. 

K. Krčmářová 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rady našich babiček  

Jak na pach česneku v zálivce? 

Máte rádi česnekovou zálivku na 
salát, ale vadí vám pach česneku? 
Pachu se jednoduše zbavíte tím, že 
oloupané stroužky česneku po dvě 
minuty povaříte v malém množství 
vody, poté usušíte a nastrouháte 
nebo rozmačkáte do zálivky.  

 

Jak si usnadnit drcení semínek? 

Na trhu jsou k výběru nejrůznější semínka, 
která dodávají pokrmům nezaměnitelnou 
chuť. Nejlepším způsobem je přidávat je do 
jídel drcená. Pokud není k dispozici hmoždíř 
nebo mlýnek na koření, nasypte semínka na 
prkénko a kolem semínek pokapejte prkénko 
vodou, aby se semínka udržela na místě, a 
posekejte nožem.  

Jak odstranit mastnotu z mikrovlnné trouby? 

Máte problémy s mastnotou usazenou v mikrovlnné troubě? Zkuste 
do misky s vodou nakapat šťávu z citrónu a vložte misku do 
mikrovlnky a zahřejte na dvě minuty. Pak jen stačí mastnotu setřít 
hadříkem či houbičkou. Trouba bude čistá a zároveň provoněná.  

D. Krčmářová 

Zdroj: ZIKMUNDOVÁ, E. Tipy a triky. Doma Dnes. 2012, č. 6, str. 34-35. 

  

 



Pečeme tentokrát muffiny…   

Když se klienti dozvěděli, že dnes nás v rámci 
aktivizačních činností čeká pečení muffinů, byli 
všichni zvědaví, co to vlastně budeme dnes 
péct.  

Na úvod jsem jim tajemství muffinů prozradila. Muffiny jsou oblíbeným druhem 
pečiva po celém světě, které svým tvarem připomínají malé dortíky. Na rozdíl 
od nich však nejsou tak sladké a většinou nemají polevu. 

Příprava muffinů je velmi rychlá 
a zvládne jí i člověk, který nemá 
s pečením dezertů žádné 
zkušenosti. Muffiny se pečou 
v mnoha variantách. Mezi 
nejoblíbenější patří sladké 
muffiny s příchutí čokolády, 
oříšků, banánů, borůvek či 
mandlí. Výjimkou nejsou ani 
okurkové nebo mrkvové 
muffiny.    

My jsme si společně zkusili 
upéct jablečné muffiny. 

Co budeme potřebovat na těsto:  

1 a ½ hrnku hladké mouky 
½ hrnku krupicového cukru 
1 lžička prášku do pečiva 
1 lžička citronové nebo pomer. kůry 
1 vejce 
100 ml mléka 
100 ml oleje 
2 jablka 
 
Jak budeme postupovat:  

V jedné misce smícháme všechny sypké suroviny a na drobné kousky nakrájená 
jablka, ve druhé misce rozmícháme tekuté suroviny (vejce, mléko, olej). 



Nakonec smícháme vše dohromady, ale těsto netřeme, pouze rychle 
promícháme. 
Připravíme si košíčky, které naplníme do ¾ těstem, naskládáme na plech a 
pečeme v rozehřáté troubě na 200 °C cca 20 min.    

Klienti vše zvládli, jak se říká „na jedničku“. Nejvíce je překvapilo, že se formičky 
na muffiny nemuseli vymazávat tukem ani vysypávat moukou, jak byli dříve 
zvyklí.  

Příště si upečeně zase něco dobrého. A co to bude? Nechte se překvapit!  

Dobrou chuť! 

V. Molková 

 

 



Trénování paměti  

10 jednoduchých návyků trénování paměti 

V každém vydání si ukážeme a přiblížíme pár 

jednoduchých způsobů trénování paměti, které 

lze provádět na kterémkoliv místě kdykoliv 

máme chvilku času a chuť. 

1. Změňte strany 

Jste - li pravák, začněte používat více levou ruku k vykonávání stereotypních a 

rutinních aktivit, kupříkladu u čištění zubů, česání, zapínání knoflíků aj. 

2. Změňte scenerii 

Přinuťte mozek k reorganizaci zažitých vjemů a podnětů. Vyměňujte místa věcí, 

které denně používáte, nebo změňte místo např. odpadkového koše, hrníčku 

v pokoji apod. Váš mozek tak bude přinucen k aktivitě. 

3. Vyřaďte zrak 

Zkoušejte provádět známé činnosti se zavřenýma očima. Snažte se mince 

rozpoznat hmatem. Najít v kabelce klíče, odemknout a pokračovat v činnosti po 

slepu. 

A jaké bylo správné řešení kvízu:  

Na prvním místě se umístila p. Kovalčíková, v těsném závěsu za ní p. Gojová a 

na výborném třetím místě p. Krampolová. Gratulujeme!!! 

 

 

 

 

 

Z. Pavlicová 



Výprava za poznáním aneb komu patří stopy… 

Zkuste spojit jednou čárou zvíře se stoupou, která k němu patří:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ze života našich klientů  

U švadleny 

Dámská krejčová – švadlena nebo krejčí je člověk, 

který je v daném oboru vyučen, a proto schopen 

ušít požadovanou věc přesně podle přání, bez chyb a zbytečných oprav. Může 

poradit, jaký typ a střih šatů vám bude slušet a naopak kterého se máte 

vyvarovat. Doporučí, jaký materiál by byl na ten který druh oděvu vhodný. Určí, 

kolik materiálu je nutné zakoupit. Ušitím šatů umí vyzdvihnout přednosti a 

naopak potlačit nedostatky jejich nositele.  

Naše seniorky ve svých mladých letech chodily ke 

švadleně často. Každá měla tu svou, oblíbenou, na kterou 

nedala dopustit. Švadlenu nebo krejčího si vybíraly 

zejména podle doporučení kamarádek nebo známých. 

Nezáleželo na tom, zda byla vyučená nebo bylo šití pouze 

jejím koníčkem. Nejdůležitější bylo, že se o ní říkalo „ta 

dobře šije“. To bylo z úst kamarádky či kolegyně z práce 

to nejlepší doporučení. Mnohdy se stalo, že už nebylo 

možné se k takové švadleně dostat, protože nestačila pro 

množství práce uspokojit všechny „šatůchtivé“ zákaznice.  

Ženy využívaly služeb švadlen zejména pro ušití svatebních šatů, nového kabátu 

či kalhot, protože tyto oděvy se jim zdály na šití nejsložitější. Druhým důvodem, 

proč se do šití nepouštěly samy, byla 

neschopnost si dané oděvy při šití 

vyzkoušet a při nevhodnosti střihu 

provést úpravu. Třetím důvodem, 

proč jít ke švadleně byl malý výběr 

oděvů v obchodech.  

Mezi klasické krejčovské práce patřilo 

šití, stříháním látek, úpravy a různé 

opravy oblečení. K nejčastějším 

opravám se řadila výměna zipu, 

knoflíků, našití nových poutek, 



zkrácení délky, oprava poškozených oděvů nebo 

zabírání a povolování daného oblečení. 

Z úsporných důvodů se také oblečení nechávalo 

přešívat. Jednoduché opravy ale většina našich 

klientek prováděla doma sama, avšak byly i 

takové, které si šily šaty, halenky i sukně, 

protože šití měly jako svého koníčka. Mezi ty 

patřila například paní Květa.  

Všechny naše klientky měly doma šicí stroj a uměly jej dobře ovládat. Při 

besedě zavzpomínaly na své Singrovky, Pfaffy, Lady a později Veritasky. Nejprve 

obyčejné šlapací, s člunkem podélným i kulatým, nejčastěji skříňkové a později 

elektrické, kufříkové. Praktickou připomínkou časů, kdy šily, bylo poznávání 

látek z nabídnutého vzorníku.  

Ženy si rovněž posteskly, že většinou musely 

opravovat pracovní oblečení svých mužů - montérky, 

což byla hodně nepopulární činnost. Stávalo se také, 

že nějaké peníze ušetřily tím, že si nechaly látku 

pouze nastřihat a vše pak ušily vlastnoručně doma. 

Pro šikovné oko švadleny či krejčího nebylo provedení 

střihu žádným problémem a ušetřilo našim seniorkám 

jak složité přemýšlení nad střihem, tak někdy i peníze 

za novou látku, v případě, že by se jim vlastní střih 

nepovedl. 

Při výrobě zvoleného oblečení bylo nejdůležitější 

zhotovit si, jak už jsme řekli, dobrý střih. V 80. 

letech ženy hodně využívaly k inspiraci zahraniční 

časopisy jako například Burda, která byla známá 

perfektními střihy a zároveň moderními modely. 

Oblíbená byla také česká „Žena a móda“. Zbývalo 

zvolit délku mini, midi, lady nebo maxi. No, a pak 

už nastoupila fantazie, které se meze nekladou, a 

mohlo se začít.  



Praktickou vzpomínkou na časy, kdy naše 

seniorky šily, bylo poznávání látek 

z nabídnutého vzorníku. 

Pokud se v dnešní době rozhodnete 

využít služeb švadleny, musíte počítat s 

řádově vyššími cenami, které závisí 

zejména na složitosti oděvu, a tím pádem tedy na množství času, který musí 

švadlena na ušití takového oděvu vynaložit. Cena ušití se odvíjí zejména od 

složitosti modelu. Velmi častými zakázkami bylo a je dodnes ušití společenských 

oděvů pro ženy nebo pro muže. Ženy si mohou nechat ušít slavnostní korzety 

se sukněmi například na maturitní ples, svatbu či jinou společenskou událost. 

Co se týče pánského slavnostního oblečení, nejčastějším jsou pánské obleky či 

košile na míru.  

Některé švadleny a 

krejčí nabízejí, nebo se 

úplně specializují, na šití 

historických nebo jiných 

kostýmů. Jedná se často 

o velmi složité kostýmy, 

jejichž cena se 

pohybuje okolo 

několika tisíc a jejich 

zhotovení není 

jednoduchou 

záležitostí. V tomto 

odvětví mají švadleny 

stále prim, jelikož 

takové kostýmy nelze 

vyrábět hromadně a 

pokud jsou někde k 

prodeji, zákazníci stále 

upřednostňují jistotu 

ušití „na míru“ před 

možností, že jim kostým 



nepadne. Častou klientelou švadlen jsou 

právě členové různých skupin, 

zabývajících se historií či příznivci 

fantasy. Historické kostýmy mohou být 

zhotoveny z obyčejného materiálu, jako 

je například bavlna, ale nejčastěji jsou 

ušity ze sametu. Zde je nutné upozornit, 

že jen samotné ušití kostýmu stojí 

zákazníka několik tisíc. Samozřejmě čím 

starší historické období, tím jednodušší 

kostýmy a levnější cena. Dalšími častými 

zákazníky švadlen či krejčích jsou členové 

různých tanečních skupin či páry 

zabývající se klasickým tancem. Ti také 

potřebují speciální kostýmy, které nelze koupit nikde v obchodě a jejichž 

zhotovení není levnou záležitostí. Zde mají výhodu členové tanečních skupin, 

jelikož některé švadleny poskytují hromadné slevy. Co se týče cen, vždy musíme 

mít na paměti, že ceny uvedené v ceníku jsou orientační a mohou se snadno 

měnit v případě různých speciálních prací navíc. 

Pokud se zamyslíte nad výše zmíněnými cenami ušití klasického oblečení, jako 

jsou například kalhoty, blůzky, sukně a podobně, zjistíte, že i po přičtení ceny 

látky, kterou je nutné zakoupit samostatně, se o mnoho neliší od cen 

zmíněných věcí v klasickém obchodě. Pokud ještě zvážíte skutečnost, že při 

zakázkovém šití u švadleny je výsledný výrobek jedinečný, neměli byste váhat 

už vůbec. 

Avšak je pravda, že lidé jsou dnes velmi pohodlní a raději podniknou pouze 

jednu cestu za účelem koupě konfekčního výrobku, než aby několikrát navštívili 

švadlenu kvůli výrobku netypickému. Z toho důvodu využívají krejčovských 

služeb častěji lidé, kteří shánějí něco speciálního, než lidé poptávající běžné 

oblečení. 

 S. Petruláková 

Zdroje:   TOP 10 Nejdražší hodinky na světě [online]. Dostupné z <http://www.top10list.cz/top-10-nejdrazsi-hodinky-na-

svete/> [cit. 2013-03-10]. 

Chronomag [online]. Dostupné z <http://www.chronomag.cz> [cit. 2013-03-10]. 



Životy známých osobností  

Helena Růžičková 13. června 1936 - 4. ledna 2004  

 

V červnu 2013 jsme si 

připomněli 77. nedožité 

narozeniny nejoblíbenější 

plnoštíhlé herečky Heleny 

Růžičkové, kterou známe 

především z trilogie Slunce, seno 

a Homolkovi. 
 

Helena Růžičková se narodila v červnu 1936 jako Helena Málková. Byla 

populární českou herečkou, známou svou korpulentní postavou. Přestože byla 

vystudovaná zubní laborantka, pohybovala se už od dětství kolem divadla 

(např. v dětském baletu Národního divadla). Přes choreografku a jevištní 

techničku se nakonec dostala k divadelnímu herectví.   

Heleně Růžičkové dal první hereckou příležitost režisér Jan Kačer v Gogolově 

divadelní hře Revizor, kde hrála hejtmanku po boku herce Pavla Landovského. 

Na tomto představení Činoherního klubu z konce šedesátých let, jehož záznam 

se dochoval, se projevilo herecké mistrovství Heleny Růžičkové, celého souboru 

pražského divadla a skvělá práce režiséra Jana Kačera. Helena Růžičková měla 

dar humoru, ale v Revizorovi ukázala, že zvládne i nejnáročnější role s 

obdivuhodnou suverenitou a výrazovou plností.  
V divadle také potkala 

svého manžela Jiřího 

Růžičku st., rovněž 

divadelního herce a později 

též pomocného režiséra na 

Barrandově.  

Z nepřeberného množství 

filmových rolí si ji diváci 

nejvíce pamatují jako Heduš 

v trilogii Homolkových a 



jako Škopkovou v trilogii Slunce, 

seno. Věnovala se i estrádním 

vystoupením jako "Duo Kiks" (s 

Jiřím Růžičkou ml.), zejména v 

dobách, kdy nesměla hrát ani na 

divadle, ve filmu, nebo v televizi. 

Byla matkou herce Jiřího Růžičky 

ml., kterého přežila o 5 let a s nímž 

hrála v několika oblíbených 

českých filmech.  
Obdiv celého národa si získala 

zejména svým nebojácným a 

optimistickým bojem s rakovinou, 

který popsala také v několika 

knížkách, a vynesl ji osmdesáté 

druhé místo v anketě Největší 

Čech (2005). Helena Růžičková 

nakonec na rakovinu zemřela na počátku ledna 2004 v plzeňské nemocnici v 

nedožitých osmašedesáti letech. 
J. Dufková 

Zdroj:Helena Růžičková [online]. Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_R%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1> [cit. 2013-05-10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pranostiky 

Červenec 

  Když dne ubývá, horka přibývá.  
  Slunce peče - déšť poteče. 
  Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 
  Jaký červenec, takový leden. 
  Svatý Prokop, zelí okop! 
  Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.  
  Po svatém Janu Husi, šelma sedlák, který srpy nebrousí.  
  Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.  
 

Srpen 

  Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.  
  Když v srpnu moc hřímá, bude na 
sníh bohatá zima.  
  Když je v srpnu hodně rosy, mají 
z toho radost vosy.  
  Když fouká v srpnu severák, bude 
dlouho pěkně pak.  
  Když pálí srpen, bude pálit i víno.  
  Nejsou-li v srpnu hřiby, budou 
v zimě mrazy valný. 
  Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.  
  Od svatého Bartoloměje, slunce už tolik 
nehřeje.  
 

Září 

  Teplé září, dobře se ovoci a vínu daří. 
  Na Ludmily světice, obouvej si střevíce. 
  Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám 
už zima.  
  Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 
  Divoké hus na odletu, konec i babímu létu.  
  O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.  
 
Zdroj: Pranostika [online]. Dostupné z  <http://www.pranostika.cz/zari.html> [cit. 2013-06-07]. 



Horoskop 

Milé čtenářky a čtenáři! 

Vítejte v rubrice HOROSKOPY. V nadcházejících měsících ovládnou planetu lidé 

narození ve znamení, Lva, Panny a Váhy.  

A co nás v měsících červenci, srpnu a září čeká? Co si pro nás léto připraví? Tím 

se necháme překvapit, koneckonců vše je ve hvězdách.  

LEV (23. 7. – 22.8.)  

Charakteristika: Znamení Lva dává lidem, kteří se v něm narodili, zdravé 

sebevědomí a přirozenou autoritu. Mají vůli vládnout a ovládat druhé, ale jejich 

chování je velkorysé a přátelské. V přítomnosti těchto lidí se každý cítí dobře a 

nikomu nevadí, podřídit se jejich vedení a rozhodování, protože tito lidé 

vyzařují klidnou převahu a nikdy se neuchylují k malichernostem. Knížecí 

znamení Lva působí, že tito lidé, ať už 

patří do kterékoli společenské 

kategorie, budou vyzařovat 

přirozenou elegancí, i kdyby byli 

nuceni chodit v hadrech. Spočívá to v 

jejich chůzi, v držení těla, ale hlavně v 

jejich noblesním chování. 



 

Slavné osobnosti ve znamení lva: Eva Pilarová, Bolek Polívka, Fidel Castro, 

Alexander Dumas, Karel Fiala, Alfred Hitchcock, Alfons Mucha, Napoleon I. 

Bonaparte, Oldřich Nový.  

Předpověď:  Rok 2013 bude hodně akční, nezapomínejte odpočívat a vyhýbejte 

se vypjatým stresovým situacím. Zvláště na podzim si naplánujte více volného 

času, předejdete tak zmatkům a vyčerpání, které vám hrozí. Je na čase změnit 

životní styl, abyste se cítili lépe. Nezapomínejte na pravidelné dávky vitaminů a 

dalších cenných látek.  

 

PANNA (23. 8. – 22.9.)  

Charakteristika: Výrazným rysem lidí 

narozených ve znamení Panny je smysl pro 

pořádek a systém. Tito lidé dbají i na pořádek 

v mezilidských vztazích, protože mají rádi 

jasno. Své postoje ovládají rozumem, kterým 

korigují své city. Jsou to spolehliví lidé, kteří 

mají silně vyvinutý smysl pro povinnost. I když 

jsou tito lidé dost urážliví, sami nejdou daleko 

pro kritiku. Kdo chce s nimi vyjít po dobrém, 

měl by si uvědomit, že jejich nároky na 

pořádek a poctivost jsou oprávněné a že 

nikomu neuškodí. 

Slavné osobnosti ve znamení Panna: Emil Zátopek, Hana Zagorová, Lída 

Baarová, Lev Nikolajevič Tolstoj, Sophia Lorenová, Freddie Mercury, Jan Rosák, 

Ljuba Skořepová, Marta Vančurová. 

Předpověď: Patříte ke znamení, které dokáže hodně pracovat, a přitom máte 

neuvěřitelnou schopnost regenerace. Pečujete o vlastní zdraví a věnujete 

značnou pozornost zdravému životnímu stylu. Ale vaši mysl ale ovládá značná 

představivost, která často vyvolává strach z nehod a nemocí. Pravidelně do 

svého života zařaďte odpočinek, masáže či vycházky do přírody.  



VÁHY (23. 9. – 23.10.)  

Charakteristika: Snad aby učinili radost názvu svého znamení, jsou lidé 

narození ve znamení Vah většinou rozvážní, vyvážení a harmoničtí. V každém 

případě dřív než se odváží, rozvažují. Je možné, že se v jejich středu najde 

zbrklejší jedinec, ale to bývá 

opravdu vzácná výjimka. U lidí 

narozených v tomto znamení se 

projevuje výrazné estetické cítění 

spolu s uměleckým nadáním. Přes 

jejich vnitřní nejistoty až 

rozháranost, jsou to lidé s 

nesmírným citem pro spravedlnost 

a v tomto ohledu jsou skálopevní. 

Slavné osobnosti ve znamení Váhy: Rudolf Hrušínský st., Rudolf Hrušínský ml., 

Vladimír Remek, Václav Havel, Jaroslav Ježek, George Gershwin, John Lennon, 

Vladimír Menšík, Luciano Pavarotti, Margaret Thatcherová, Oscar Wilde. 

Předpověď: Je důležité uvědomit si, že obzvlášť citlivě reagujete na tělesně-

duševní rovnováhu a jen určitou dobu dokážete snášet stres a disharmonii. 

Uvolnění a relaxaci vám přinese pobyt v přírodě, která všeobecně léčí a 

obšťastňuje. V roce 2013 vás potrápí bolesti zad, proto nezapomínejte na 

pravidelný pohyb. Velmi zranitelným místem vašeho těla jsou ledviny, důležité 

je nezanedbávat pitný režim. Naplánujte si očistné dny a soustřeďte se na 

odbourávání škodlivých zlozvyků. 

V dalším vydání se podíváme na znamení Štír (25.10. - 21. 11.), Střelec (23.11. - 

20. 12.) a Kozoroh (23.12. - 19.1.).    

        A. Špalková 

 

 

  

 



Vzpomínáme 

 

Srpen 

Zdenka Dostálová  † 04. 08. 2010 

Božena Chmelová † 06. 08. 2012 

 

Září 

Libuše Vavrečková † 25. 09. 2010 

Marie Friedelová † 05. 09. 2011 
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