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Milí čtenáři,  

  

ani jsme se nenadáli a je tady další 

roční období, pro mnohé to 

nejhezčí - léto. Počátek tohoto 

období je nazýván letním 

slunovratem, kdy nastává nejdelší 

den a nekratší noc v roce. Denní 

světlo je šestnáct hodin a jen osm 

hodin trvá noc.  

V létě můžeme trávit čas v přírodě a vyhřívat se na sluníčku.                

K posezení se mohou hodit právě naše nové Střípky z Domova. 

Přejeme pěkné počtení! 

Vaše redakce 

 



Naši jubilanti - přejeme vše nejlepší! 

  

Červenec  

      Marie Břenková    01. 07. 1923   91 let 
      Marie Harabišová 07. 07. 1921     93 let 

 Milena Borucká  08. 07. 1943    71 let 

Drahomíra Přibilová 17. 07. 1928      86 let 

Anna Barboríková 24. 07. 1932   82 let 

Anna Kratochvílová 24. 07. 1924   90 let 

Zdeňka Niklová 27. 07. 1929   85 let 

 

 

 

Srpen 

Edmund Klement              14. 08. 1935  79 let 
Helena Hyráková            17. 08. 1935    79 let 

 

 

 

Září  

Božena Petrušková    01. 09. 1927    87 let 

 



Co jsme prožili….  

Jak jsme se připravovali na jaro 

I když nás letošní zima svým skromným přídělem sněhu příliš nepotrápila, 

stejně jsme jako každý rok s chutí očekávali jaro. Příjemným překvapením byl 

jednoho pozdního březnového rána náš krásně vyzdobený lustr, ze kterého ze 

tří ramen visely na nestejně dlouhých stuhách tři ošatky plné velikonočních 

poslů jara – bílých vajíček. Byly tu i další pěkné ozdoby, kterými nás překvapila a 

potěšila jedna z našich sestřiček. Také tu byli jiní poslové, kteří se jakoby 

zázrakem objevili na stráních okolo zadního vchodu. Byly to stovky krásných 

žlutých petrklíčů, které se na nás usmívaly, když jsme se kolem nich procházeli. 

I další dny počátku dubna nám umožnily skromné procházky okolo našeho 

Domova, kde jsme sledovali hlavně rozvíjející se jaro na každém z pyšně se 

předvádějících velikánů bohatě vyrostlých okolo budovy, kterým vévodily štíhlé 

vysoké kmeny bílých bříz. I v samotném Domově jsme se v plánu aktivizací 

chystali plně přivítat jaro. Bylo to v pondělí 7. dubna, kdy jsme byli pozváni naší 

sestřičkou k přípravě velikonoční výzdoby. Netušili jsme, jaká konečná výzdoba 

se skrývá v pytli plném černé hlíny, v mísách plných ječmene a v malých 

formičkách z umělé hmoty. Po konečném vysvětlení se šest klientek ujalo 

úkolu. Za krátkou dobu byly připraveny na okenním parapetu jako vojáci v řadě 

formičky plné upravené hlíny se zrním, aby se po vyklíčení a dostatečné výše 

zelené hmoty došlo ke konečnému výsledku lahodícímu našim očím.  

Když vyrostla zeleň 

uvnitř jednotlivých 

nádob do potřebné 

výše, sestřička u 

poloviny nádob 

zapíchala po obvodu 

tenoučké drátky, 

které byly nahoře 

ohrnuté a vytvořily 

kopuli, která byla 

svázána úzkou 

stužkou. Druhou 



polovinu připravila druhá sestřička s dalšími klienty zhotovením působivé 

figurky nazvané „pan vajíčko na procházce“, zapíchnuté na špejli přes trávu a 

hlínu. Obě části vyzdobené vajíčky i působivou zelení, vytvořené ve spolupráci 

s klienty byly pěknou výzdobou našich okenních parapetů. 

V rámci další aktivizace jsme s jednou ze sestřiček aranžovali do florexu květiny, 

které jsme tvarovali do květináčů. Používali jsme živé květiny, pěkné listy, které 

jsou ozdobou i po čtrnácti dnech. Také jsme posléze s další sestřičkou květinky 

a lístky vyráběli ze samotvrdnoucí hmoty. Hmotu jsme nejprve rozváleli malými 

válečky. Každý si vybral formičku, která se mu líbila, a vykrajovali jsme. Výrobky 

pak byly přeneseny na tác, kde budou pár dní schnout, načež si je můžeme dle 

fantazie nabarvit. Hotové produkty navlečeme na silon a pověsíme jako 

dekoraci. Při práci jsme si popovídali o nejmilejších květinách a zahradách, 

které jsme měli, a co jsme na nich sadili.  

Práce s květinami je zdejším klientům velmi blízká a rádi se do podobných 

činností zapojují. Je to i jejich vzpomínka na nedávnou minulost, kdy pracovali 

na vlastní zahradě. 

K. Krčmářová 



AZ– kvíz trochu jinak 

Myslíte si, že jsou naši 

klienti schopni uspět 

v paměťové soutěži 

televize          AZ-kvíz? 

Pokusila se o to naše 

sestřička, která nám 

obdobnou soutěž 

připravila. 

Celkem 17 klientů bylo 

rozděleno do dvou 

skupin a usazeno tak, aby 

dobře viděli na tabuli s písmeny, poté nám sestřička vysvětlila pravidla a hra 

mohla začít. 

Zpočátku, než si soutěžící uvědomili, ke které soutěžní skupině patří, bylo je 

občas nutné na správnou příslušnost upozornit, aby nenapovídali soupeři. Jak 

soutěž postupovala, dostávali se všichni přítomní do stále vyšší pozornosti a 

možné odpovědi probírali tak, aby pokud možno nenapověděli soupeři. 

Samotná soutěž skončila výsledkem 10:7. AZ-kvíz jsme si všichni moc užili, 

pobavili jsme se, a tím 

bylo rozhodnuto o jeho 

dalším pokračování.  

Naše vědomostní klání 

bylo zajímavé také tím, že 

jsme si ke každé odpovědi 

na danou otázku pověděli 

nějakou zajímavost. 

Mnohdy to bylo povídání 

humorné, a tak jsme se 

všichni společně s chutí 

zasmáli.  

K. Krčmářová 

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. Casopismisa.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.casopismisa.cz/vtipy.htm>. 

 



Sportovní odpoledne 

„Protáhněte si svá těla“ – tak znělo pozvání naší sestřičky na oblíbené 

pravidelné cvičení v naší největší místnosti v přízemí našeho Domova. I když má 

do klasické tělocvičny daleko, velmi důkladně tam procvičujeme ruce, nohy, 

zkrátka celé tělo. Naše tělesné schránky už nejsou zralé na velké fyzické výkony 

a jsme spokojeni, když se nám podaří při 

hodu míčem dvakrát nebo i vícekrát strefit na 

náš sportovní protějšek. Při hodu malým 

míčkem na terč dovedeme pochválit vítěze. 

Další sportovní disciplínou je například snaha 

o udržení míčku na prostěradle, ve kterém 

jsou vystřiženy dvě díry. Nesmím 

zapomenout na naše oblíbené kuželky, ve kterých byla uspořádaná i soutěž. 

Když už jsme z pohybu unavení, sestřička se nám snaží osvěžit naše mozkové 

buňky hádankami či otázkami na náš život. Kupříkladu se ptá, kolik máme 

vnoučat či pravnoučat a jak se jmenují. Stává se, že nevíme nic a je z toho 

nakonec legrace a my odcházíme sice unavení, ale veselí. I proto jsou naše 

sportovní hodiny tak oblíbené.  

K. Krčmářová 

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. IconArchive.com [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z < http://www.iconarchive.com/show/metro-raster-

sport-icons-by-icons-land.html>. 

O jednom muzikálu 

V polovině května jsem si měla možnost přečíst v našem zařízení poutavý 

plakát, který nás zval do Domu kultury v Bílovci dne 1. června na muzikál 

s názvem „Josef a jeho úžasný 

pestrobarevný plášť“. Po důkladném 

seznámení s účinkujícími jsem 

zjistila, že se jedná o mně dobře 

známé a oblíbené žáky školy TGM 

v Bílovci. 

Nezapomenu na mé první setkání 

s nimi, kdy mě doslova uchvátil ten 

jejich smysl pro rytmus a zpěv. 



Přestože při tom mém prvním setkání 

s nimi scházel dětem k vystoupení 

dostatek místa, vyřešili to okamžitě. 

Použili jako další prostor ke zpěvu část 

přilehlého schodiště a situace byla 

zachráněna. Všechny děti mohly 

pokračovat ve svém programu plném 

rytmického pohybu a zpěvu na schodišti. 

I při každém jejich dalším vystoupení 

jsem se z jejich přítomnosti upřímně 

těšila. Nezapomenutelný je aplaus naší 

paní vedoucí na schodech při oslavách 

dvacátého výročí založení našeho 

Domova. Alespoň našim potleskem jsme 

chtěli vyjádřit naše poděkování za vždy 

výborně odvedený výkon.  

Moc nás potěšilo jejich pozvání na chystaný muzikál. Přes problémy, které 

s sebou přináší věk i zdravotní stav našich klientů, se muzikálu zúčastnily čtyři 

klientky. Zcela zaplněný sál, ve kterém bylo zřejmě i hodně rodičů účinkujících 

dětí, netrpělivě očekával začátek. Brzy po sedmnácté hodině se otevřela opona 

a dvacet šest dětí se svou vypravěčkou a nacvičovatelkou začalo posluchačům 

vyprávět příběh, který jsme znali z bible „Jakob a jeho dvanáct synů“. Malá 

úprava biblického textu nebyla na škodu. Posluchači pečlivě sledovali a 

hodnotili bezchybné vypravěčské i pěvecké umění vypravěčky i nacvičovatelky 

paní učitelky Baránkové, rychlost a přesnost při výměně jednotlivých scén u 

všech účinkujících, stejně jako pěvecké i pohybové výkony všech žáků. Mohutné 

aplaudování nejen po dokončení jednotlivých scén, ale i v průběhu hry svědčilo 

o spokojenosti diváků.  

Pro mě bylo celé odpoledne velkých zážitkem. Cítím spokojenost s výkonem 

dětí, kterým od prvního dne, kdy jsem se s nimi seznámila, fandím. Prolínaly se 

tady dvě radosti: radost rodičů z krásných výkonů dětí a radost dětí, že i ony 

mohly dát svým rodičům krásný dárek. Já přidávám slovo maminky: „Naše 

drahé děti, děkujeme vám!“ 

K. Krčmářová 

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. 21stoleti.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://21stoleti.cz/blog/2013/07/09/sborovy-zpev-jako-

terapie/>. 



Diamantová svatba 

Na úterý 27. května se plánovala v našem Domově oslava narozenin klientů, 

kteří se narodili v měsících dubnu a květnu. Také bylo v plánu opakování 

úspěšného odpoledne s názvem „Tanec bez hranic“, které se dočkalo velkého 

zájmu našich klientů.  

Jako obyčejně jsme se po druhé hodině začali scházet dole v naší provizorní 

společenské místnosti. Trochu nás zarazila změna čela místnosti, které bylo 

nezvykle rozšířené, na stole kromě bohaté květinové výzdoby byly i vyzdobené 

číše na víno a před stolem byla postavena vedle sebe dvě křesla. Nedovedli 

jsme si tu změnu vysvětlit. Když se ještě chvilku nic nedělo, zpozorněli jsme a 

zazněla hudba, kterou možná každý z nás už jednou slyšel – svatební pochod. 

Vzápětí tu byli svatebčané – ty dva „staroušky“ dobře známe. Vždy vedle sebe, 

vždy ruku v ruce – manželé paní Vlasta a pan Vladimír – přivezly je a usadily do 

křesel v čele stolu dvě pěkné družičky. Za nimi přišla osoba, která je na každé 

svatbě nejváženější – zástupce státní moci, naše paní vedoucí, která přednesla 

slavnostní oddávací formuli.  



My všichni jsme se 

v tom slavnostním 

okamžiku dozvěděli, 

že už je to šedesát 

let, kdy si spolu 

v Praze řekli své ano. 

I pro nás byl 

počáteční úkol 

vypočítat, kolik let je 

tomu u nás 

samotných. Po 

slavnostním přípitku 

se všichni přítomní seznámili se svatebními fotografiemi před Staroměstskou 

radnicí v Praze. Jako na každé správné svatbě následovalo pohoštění pro 

všechny, chutný zákusek a káva, a také ještě jedno poblahopřání manželům od 

nás všech. Toto slavnostní odpoledne bylo i pro nás poctou, byla to první 

diamantová svatba v Domově pro seniory.  

Následovalo blahopřání paní 

vedoucí všem narozeným 

v měsících dubnu a květnu a 

na závěr opakování programu 

tance bez hranic, 

zveřejněného i s hodnocením 

v předchozím čísle Střípků.  

K. Krčmářová 

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. Hgh.no [online]. [cit. 

2014-06-10]. Dostupné z <http://www.hgh.no/ 

produkter/100048/norgeshjerter/0004_diamant-i-

norgeshjertet>. 

 

 



Povídání o Tamburaších  

„Poznejte tajemství metalofonu“ – toto zajímavé téma si s námi plánovala naše 

aktivizační pracovnice, ale plánovaný program byl následně pozměněn na 

neméně zajímavé poznání, které se 

také týkalo hudby.  

Když se všichni zájemci o odpolední 

setkání shromáždili v jídelně, 

schylovalo se k bouřce a velkému 

lijáku, ale na nás čekalo seznámení se 

s Tamburaši – souborem, který byl 

založen v nedaleké Studénce. Aktivizační 

pracovnice je dlouholetou členkou tohoto 

zajímavého souboru a seznámila nás s 

bohatou historií souboru, který v loňském roce oslavil své sté narozeniny. 

V průběhu našeho hudebního povídání jsme se dozvěděli, jakých úspěchů 

dosáhli Tamburaši ze Studénky na koncertech v naší republice i v zahraničí. 

Prostřednictvím hudebních CD souboru jsme měli možnost poznat netradiční 

podání známých i méně známých melodií z oblasti klasické i lidové hudby.  

Aktivizační pracovnice nám také předvedla hru na hudební nástroj kontrašice, 

který je údajně nejmenším nástrojem 

v souboru a zvukem se dá přirovnat 

k pikole. V rámci hudebního poslechu jsme 

se také seznámili s asi nejúspěšnější 

skladbou souboru, kterou je Sbor židů 

z Verdiho opery Nabucco, při poslechu této 

skladby posluchače až mrazí, je to skutečně 

úžasný hudební zážitek.  

Dříve, než jsme se s Tamburáši rozloučili, 

projevila většina z nás přání poslechnout si 

orchestr naživo při jejich vystoupení. Pro mne a zřejmě i pro další účastníky 

hudebního odpoledne byla ukázka tamburašské hudby a celkové seznámení se 

s tímto souborem velkým kulturním zážitkem. 

K. Krčmářová 

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. Lenyxclass.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.lenyxclass.cz/aktuality/> 

 



Tamburašský orchestr BRAČ, Studénka 

První stránku historie studéneckých Tamburašů napsal rok 1913. Tehdy se 

z vojenské služby v Bosně a Hercegovině vrací se do rodného města Rudolf 

Langer a přiváží si s sebou nejen lásku a obdiv k tamější lidové hudbě, ale i 

hudební nástroje. Ty budí mezi tehdejší studéneckou mládeží mimořádný 

zájem. Tak vznikl ve Studénce tamburašský soubor, do jehož čela se s taktovkou 

v ruce postavil pětadvacetiletý nadšený hudebník Richard Gelnar. V té době 

zajisté sám netušil, že zaujme post kapelníka na více než pětapadesát let a že se 

jeho soubor dožije stého výročí.  

První těžkou zkoušku pro 

rodící se tamburašský 

soubor přináší 1. světová 

válka. Mnozí členové jsou 

povoláni do armády, 

avšak ostatní pokračují 

v činnosti a zaslouží se o 

to, že mladý soubor 

přečká toto těžké období 

a po roce 1918 plně 

obnoví svou činnost.  

Stává se součástí Dělnické tělocvičné jednoty ve Studénce, pod jejíž hlavičkou 

uskuteční své první velké veřejné vystoupení na 1. olympiádě DTJ v Praze v roce 

1921 a jeho popularita stoupá. A to nejen ve Studénce, ale i v jejím okolí. 

Richard Gelnar přivádí další mladé hudebníky a soubor se začíná rozrůstat. 

Další překážku v činnosti tělesa přináší druhá světová válka. Německá okupace 

znamená zákaz veškeré kulturní činnosti. Soubor je nucen zkoušet tajně v bytě 

Richarda Gelnara. 

V poválečném období se zřizovatelem stává Osvětová beseda, později Závodní 

klub ROH při n. p. Vagónka Studénka. Soubor uskutečňuje bezpočet vystoupení, 

natáčí v rozhlase i v Československé televizi, účastní se soutěží lidové tvořivosti. 

Roku 1976 Richard Gelnar umírá a taktovku přebírá jeho synovec Milan Gelnar.  

Působí jako ředitel Lidové školy umění, umí pracovat s dětmi a mládeží a přivádí 

do souboru další generaci hudebníků. Pod jeho vedením dosahuje soubor 

nejvyšší kvalitativní úrovně a jeho práce je zúročena na XXI. Festivalu 



chorvatské tamburašské hudby v Osijeku v roce 1998. Zde se studénečtí 

tamburaši umísťují na druhém místě mezi 36 soubory. 

V roce 1999 předává Milan Gelnar ze zdravotních důvodů taktovku Miloši 

Grohmannovi, tehdejšímu hráči na druhý brač. Pod jeho vedením pokračuje 

soubor v práci, kterou zahájil Milan Gelnar. Díky internetu se o studéneckých 

tamburaších dozvídají soubory ze zemí, odkud tato rázovitá hudba pochází. Za 

Milošova působení vystupuje soubor postupně ve všech zemích bývalé 

Jugoslávie, vystupuje i v německém Regensburgu u příležitosti vstupu ČR do 

Evropské unie.  

Stejně, jako vše kolem nás prochází přirozeným vývojem i tamburašská hudba a 

její nástroje. Od roku 2009 se proto i studénečtí tamburaši podvolují tomuto 

trendu a začínají se učit hrát na nové, moderní nástroje pod odborným 

vedením S. F. Batorka, profesora soukromé tamburašské školy z chorvatského 

Osijeku. Současně se soubor zavazuje zachovat původní tamburašské tradice ve 

Studénce hrou i na původní, staré tamburašské nástroje. 

V září roku 2010 přenechává Miloš Grohmann taktovku novému dirigentovi. 

Stává se jím dosavadní basista Petr Olbrecht. Jeho obrovský cit pro hudbu a 

příkladná obětavost jsou zárukou, že si soubor nejen zachová, ale bude nadále 

rozvíjet svou uměleckou úroveň.  



Co dodat? Sto let je dlouhá doba. Současné generaci tamburašů nezbývá než 

poděkovat všem svým předchůdcům, kteří se zasloužili o to, že se tento 

výjimečný soubor dožil tohoto výjimečného jubilea. Panu Rudolfu Langrovi 

zato, že tuto tradici ve Studénce založil. Dynastii Gelnarů za to, že vychovali 

celkem čtyři generace hudebníků, dvojici novodobých dirigentů za to, že udrželi 

a nadále udržují tyto tradice až do současné doby. Ale především patří dík všem 

hudebníkům – všem, které tato hudba nadchla, všem, kteří kdy vzali 

tamburašský nástroj do rukou a hráli pro potěšení sobě i svým posluchačům. 

Tamburašským orchestr 

BRAČ jsem klientům 

představila v rámci jednoho 

společně stráveného 

odpoledne. Venku v ten den 

zuřila velmi silná bouřka s 

průtrží mračen a my jsme se 

v bezpečném zázemí našeho 

domova věnovali hudbě a 

vyprávění o bezpochyby 

zajímavém hudebním 

tělese. Připravila jsem 

klientům ukázky tamburašské hudby doprovázené projekcí fotografií a také 

jsem krátce zahrála na nástroj Kontrašici, na který hraji od svých devíti let. V té 

době mne a mnoho dalších dětí přivedl k tamburašské hudbě můj učitel na 

housle a tehdejší dirigent souboru pan Milan Gelnar. Po přestávce na dobu 

mateřské a rodičovské dovolené mám nyní díky všem kolegům, kteří svým 

nadšením pro tamburašskou muziku, drží tuto tradici i nadále živou, možnost 

vrátit se a pokračovat s nimi v hraní a sdílení hudebních radostí.  

Klientka našeho domova, paní Krčmářová, mi během naší malé besedy sdělila, 

že o Tamburaších neslyší poprvé, ale nikdy je naživo neviděla, a to prý žije 

nedaleko Studénky tak dlouho. O souboru údajně vůbec nevěděla a nikdy 

neviděla takové zvláštní nástroje. Společně jsme si pak povídaly o tom, že 

možná někdy v budoucnu bude příležitost navštívit koncert Tamburašů nebo 

snad i pozvat soubor na malý koncert do našeho domova…  

L. Pustějovská 

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. Tamburasi.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.tamburasi.cz/> 



Ptačí rodinka 

Chtěla bych se s Vámi podělit o zážitek, který můžeme spatřit jen na jaře. 

Zapomněli jsme na balkóně budku, která přes zimu patřila sýkorkám. Hned 

zjara se do budky nastěhovala ptačí rodinka, která si vytvořila pro své ratolesti 

krásné hnízdo. Samička nakladla vajíčka, a jakmile se z vajíček vylíhla mláďata, 

rodiče měli hodně práce.  

Z. Pavlicová 



Putování Anglií 

V úvodu článku bych se ráda 

představila. Jmenuji se Eva 

Passendorferová a nastoupila jsem 

jako sociální pracovnice do Domova 

pro seniory v Bílovci na začátku května. 

Loni jsem dokončila studium a práce 

ve zdejším Domově je má první, když 

neberu v úvahu školní praxe a brigády, 

kterými jsem prošla. Jsem tedy vděčná, 

že se mé představy zatím naplňují a že 

jsem s mou prací spokojená.  

Určitou dobu jsem přemýšlela, co 

zvolit jako téma mého prvního 

aktivizačního programu, načež mě 

napadlo podělit se s ostatními o můj 

cestovatelský zážitek z letošní zimy. Úřad práce mi nabídnul účast na pracovní 

stáži v Anglii od 11. ledna do 1. března, tedy na sedm týdnů.  

Na začátku aktivizace jsem 

zúčastněným klientům 

pokládala otázky týkající se 

Anglie, abych zjistila, co o 

této zemi vědí. Ptala jsem se, 

kdo je hlavou státu, jaké je 

hlavní město, jaké další země 

jsou na ostrově Velká Británie 

a jaké slavné osobnosti 

z Anglie klienti znají. Téměř 

vše mi bylo zodpovězeno. 

Poté jsem klientům sdělila 

základní údaje o Anglii, jako je 

zeměpisná poloha nebo 

královská rodina. Následovaly 

informace o samotném mém pobytu, které stručně popíšu i v tomto článku.  



Přijela jsem do této země spolu s dalšími šesti Čechy, konkrétně do města na 

jihu Anglie s názvem Portsmouth. Každý jsme bydleli i pracovali jinde, ale volný 

čas jsme převážně trávili společně. Bydlela jsem u paní původem z Íránu, která 

žije v Anglii už dvanáct let. Byla velmi příjemná a přátelská a její dospělé dcery 

za ní chodily téměř každý den na návštěvu. Jedna z nich i s malou dcerou je na 

fotce vpravo. Měla jsem i další spolubydlící – 24letou slečnu z Iráku, která tam 

jela na rok studovat. 

Mé tamní bydliště bylo vzdálené přibližně 5 minut chůze od moře, takže jsem 

využívala volné chvíle i k procházkám po pláži. Nevýhodou byl někdy velmi silný 

vítr. Například jednou jsem byla asi dvacet metrů od břehu, a přesto na mě 

dosáhla šplouchající voda. Celkově bylo počasí velice proměnlivé – během dne 

se střídala jasná obloha s deštěm, někdy i kroupami. V období, kdy jsem tam 

pobývala, byla teplota stále kolem 10 stupňů, ve dne i v noci. 

Pracovala jsem na recepci jednoho komunitního centra, kam chodily trávit čas 

různé skupiny lidí – byla tam posilovna, zájmové kroužky, svépomocné skupiny, 

školka i místnost, kde se scházeli třikrát týdně senioři. Rezervovala jsem místa 

pro ty, kteří chtěli jít cvičit, vyřizovala telefonáty, pracovala na počítači a 

celkově jsem vykonávala administrativu tohoto centra.  

Volný čas jsem se snažila využít naplno a díky škole, kterou jsme navštěvovali 

první týden, jsme měli o zábavu postaráno po celou délku pobytu. Například 

jednou týdně jsme spolu se stážisty z jiných zemí (nejčastěji arabských) měli 

možnost zhlédnout anglický film, další den byla vždy schůzka v místní hospodě 

a víkendy sloužily k výletům do okolí. Viděla jsem kupříkladu Londýn, Brighton a 

Winchester. S různými cizinci jsme dále byli na kuželkách, šipkách či kulečníku.  

Čas se dal trávit i nakupováním. Ceny však nejsou zrovna příznivé. Oblíbila jsem 

si tam pouze jeden obchod s oblečením, kde to vycházelo na naše poměry 

velmi levně. Jídlo a pití bylo však o dost dražší než u nás. Například cena piva se 

pohybovala kolem čtyř liber, což je zhruba 140 Kč.  

 



Jak jsem vypozorovala, Angličané nejsou moc dobří kuchaři, vaří z polotovarů 

nebo si pouze ohřejí zmražené jídlo ze supermarketu. Paní, u které jsem 

bydlela, velmi dobře vařila, zajištěné jsem měla snídaně a večeře. Večeře dělala 

v Íránském stylu, často používala jehněčí maso. Kuriozitou bylo, že celých 49 dní 

mého pobytu byly na snídani toasty. I v práci mi bylo řečeno, že v Anglii se jedí 

toasty na každou snídani.  

Angličané se od Čechů liší tím, že se při každém setkání ptají, jak se ten druhý 

má nebo jestli je vše v pořádku. Výjimkou není ani pozitivně znějící otázka 

„Měla jsi krásný den?“. Nevím, zda se o to zajímali více než Češi, zřejmě to tam 

bylo zavedeno a tento typ vět je pro ně něco jako pro nás „Dobrý den“, ale 

každopádně to bylo zajímavé. 

Pobyt v Anglii mi dal mnoho zážitků a jsem ráda, že jsem měla možnost se tam 

vydat a zároveň tuto zkušenost předat jak klientům, tak čtenářům těchto 

Střípků. 

E. Passendorferová 

KRÁLOVSKÁ RODINA 

 

Zdroje: AUTOR NEUVEDEN. Karty-penize.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.karty-

penize.webgarden.name/menu/galerie/anglicke-libry>. 

BELL, Jason. Doma.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://doma.nova.cz/clanek/celebrity/unikatni-fotografie-palac-ukazal-

snimek-cele-kralovske-rodiny.html>. 

 



Rady našich babiček aneb neobyčejné obyčejné 

V rámci jedné nevšední aktivizace jsme si zkusili vyrobit bylinkové máslo a také 

jsme se dozvěděli, jak zdravé jsou přísady, které jsme k výrobě použili.  Jako 

příklad uvádím pažitku a česnek. 

Pažitka  

Jemná cibulová chuť dělá z pažitky 

velmi populární přísadu do jídel. Květy 

lze použít jako ozdobu a listy pažitky 

dodají aromatickou příchuť 

v pokrmech, jako jsou například saláty, 

pomazánky a polévky. Obsahuje 

spoustu vitaminu C a taky vápník, draslík, fosfor a železo. Je dobrá na podporu 

trávení, snižuje krevní tlak a ovlivňuje chuť k jídlu.  

 

Česnek  

Chceme-li plně využívat jeho účinné látky, 

nemůžeme ho nijak upravovat, neboť tím se 

vždy více či méně ničí. Konzumujme ho proto 

večer doma nebo v přírodě. Z mnohokrát 

ověřených léčivých účinků je nejdůležitější 

účinek na krevní tlak, oběh a lymfatický systém, přitom se čistí krev a reguluje 

krevní tlak, zvlášť když je vysoký. Česnek snižuje obsah cholesterolu v krvi, 

posiluje organismus, zpomaluje stárnutí, neúčinným podpůrným prostředkem 

při léčbě rakoviny, působí antibioticky a 

antisepticky a už jeho výpary ničí mikroby. 

Dezinfikuje vnitřní orgány, posiluje činnost 

srdce a pomáhá při cukrovce. Česnek 

můžeme užívat pravidelně, ale jen 1 až 3 

stroužky denně, ne více. 

L. Pustějovská 



Připravujeme tentokrát bylinkové máslo  

„Na každou nemoc vyrostla bylina“…. 

Tato stará lidová moudrost vychází z dlouhodobé historie lidstva, ze zkušeností 

pradávných národů a minulých generací. Od svého vzniku se život na Zemi řídí 

všemocnými zákony přírody. Živé organismy se řídí pudy a geneticky zděděnými 

podněty. Zvířata se umějí vyhnout jedovatým rostlinám, a když jsou nemocná, 

umějí užívat některé rostliny a minerály. Podobně se v souladu s přírodou 

vyvíjel i člověk, který dokázal samoléčbu rozvíjet, objevovat nové léčivé rostliny 

a odevzdávat zkušenosti svým druhům, ale hlavně dalším a dalším generacím. 

Vždy se našli jedinci, kteří to uměli lépe a tak se ze samoléčitelů stávali první 

lékaři. Písemná paměť lidstva sahá do starého Egypta, odkud pochází první 

doklad o použití rostliny jako léčivého prostředku. Za „otce lékařství“ je dodnes 

považován Hippokrates. Jeho zásada, že neléčí lékař, ale příroda, platí dodnes.  

Jak ukazuje historie, od vzniku lékařství až donedávna byli lékař a bylinář 

zajedno. Dnes se však jejich cesty čím dál tím víc rozcházejí a čím víc se lékařská 



věda vyvíjí, tím víc je tradičnímu bylinkářství vzdálenější. Bylinky působí 

v souladu se zákony přírody. Léčí pomalu, ale s trvalými výsledky, přitom až na 

malé výjimky žádnému dalšímu orgánu neškodí. Člověk však má nejen tělo, ale  

i duši a bez životní pohody a míru v duši budou i bylinky a dobrá strava 

fungovat v organismu jen částečně, jelikož naše tělo potřebuje zejména duševní 

klid a lásku. 

Bylinkám jsme v našem Domově věnovali jedno příjemné odpoledne, kdy 

součástí našeho aktivizačního programu nebylo jen teoretické povídání  

o bylinkách a jejich léčivých účincích, ale také příprava bylinkového másla a čaje 

ze sušených bezinek. Na úvod jsme si připomněli bylinky, které jsou při přípravě 

pokrmů zcela běžně užívané a mnozí si ani neuvědomují nebo již pozapomněli 

jejich léčebný význam. Do této skupiny patří například mrkev obecná, řepa 

červená, cibule kuchyňská, miřík celer, majoránka zahradní, máta peprná, 

česnek setý a právě česnek byl jednou z přísad v našem bylinkovém másle, 

které jsme poté podávali k večeři,  všem moc chutnalo ☺. 

  

„Bylinkování“ se klientům líbilo a slíbili jsme si, že se budeme bylinkám  

a přípravě pokrmů z nich věnovat častěji. 

 

 



Bylinkové máslo 

Co budeme potřebovat: 

250g másla 

hrst pažitky 

5 stroužků česneku 

lžíce citronové šťávy 

lžička mletého černého pepře 

lžička soli  

Jak budeme postupovat: 

Máslo necháme změknout. Pažitku pořádně opereme, osušíme a nasekáme. 

Česnek oloupeme a utřeme (při jeho přípravě se pokud možno vyhneme 

kontaktu česneku s kovovým nádobím). Do másla vmícháme pažitku a česnek, 

podle chuti máslo osolíme a opepříme. Vše důkladně utřeme nebo vyšleháme. 

Ochucené máslo zabalíme do potravinové fólie a dáme na 45 minut do 

chladničky ztuhnout.  

Tak dobrou chuť a veselou mysl! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Pustějovská 

Zdroje: AUTOR NEUVEDEN. Labužník.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.labuznik.cz/recept/hlavni/bylinkove-maslo/>. 

AUTOR NEUVEDEN. Blesk.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-

zdravi/170758/alternativni-lecba-rakoviny-cesnek-a-caj.html>. 

SHUTTERSTOCK. BLESKproZENY.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-recepty/204906/mate-

na-zahrade-vonave-bylinky-pripravte-si-domaci-bylinkove-maslo.html>. 

 



Trénování paměti  

V hodinách trénování paměti jsme se 

zaměřili na dlouhodobou paměť a slovní 

zásobu. Každou hodinu začínáme lehčím 

procvičováním, například „Doplňte součást 

oděvu do rčení“. U daných přísloví jsme 

také objasňovali význam. Poté pokračujeme 

obtížnějším cvičením, např. vzpomínáme na 

přísloví na téma „voda“, „oheň“ či „dřevo“. Ač se to nezdá, není to nic 

jednoduchého! Zkuste si to! Je rozdíl doplňovat slova do přísloví nebo říct celé 

přísloví na určité téma.  

Vymyslete co nejvíce různých úsloví a přísloví na téma „voda, oheň a dřevo“. 

Vzpomněli jste si na některé? Řešení najdete na další straně. 

Jednu z hodin trénování paměti jsme věnovali slovenskému jazyku, který byl po 

dlouhou dobu součástí našeho jazyka, a proto jsme si zavzpomínali na některá 

slovenská slova. Také jsem je seznámila s anketou o nejkrásnější slovenské 

slovo. Na přání klientů se budeme slovenštině věnovat i v příštích hodinách 

trénování paměti. A jak anketa o nejkrásnější slovo dopadla? Nejkrásnějším 

slovenským slovem je čučorietka, což v českém jazyce znamená borůvka.  

POŘADÍ SLOVENSKÉ SLOVO ČESKÝ PŘEKLAD 

1. čučorietka borůvka 

2. babátko miminko 

3. anjelik anděl 

4. guľôčka  kulička 

5. mamička maminka 

6. cencúľ  rampouch 

7. žriebätko  hříbátko 

8. žubrienka  pulec 

9. láska  láska 

10. mamulienka  maminka 

Mezi nominovaná slova dále patřila lalôčik (lalůček), jablčko (jablíčko), 

batôžtek (batůžek) nebo ďakujem (děkuji).  



Řešení „Úsloví a přísloví na téma voda, oheň a vzduch“: 

Voda  

Usnout, jako když do vody hodí. Tichá voda břehy 

mele. Vařit z vody. Voda na jeho mlýn. Tak dlouho 

se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 
 

Oheň 

Zahrávat si s ohněm. Pálit jako oheň. Oheň na střeše. Není kouře bez ohýnku.  
 

Dřevo 

Vysázet peníze na dřevo. Roste jako 

dříví v lese. Spí jako dřevo. Tancuje 

jako dřevo. Nosit dříví do lesa. 

Mohlo by se na něm dříví štípat 
 

A jak dopadl velikonoční kvíz?  

Úkolem bylo doplnit do vynechaných částí vět vhodná slova. Ocenění patří 

všem, kteří se do luštění kvízu zapojili.  

1. Vůbec se to k tomu nehodí, je to jak PĚST na OKO. 

2. Dali HLAVY dohromady a našli řešení. 

3. Naštval mě, vyletěl bych z KŮŽE. 

4. Přemohl ho, položil ho na LOPATKY. 

5. Tohle umí dobře, má to v RUCE. 

6. Utečte, vezměte NOHY na RAMENA. 

7. Zalíbila se mu, padla mu do OKA. 

8. Už dlouho o tom přemýšlí, láme si s tím HLAVU. 

9. Přejeme si, aby naši vyhráli, budeme jim držet PĚSTI. 

10. HLAVOU zeď neprorazíš. 

11. Neměl ji rád, byla mu trnem v oku. 

Z. Pavlicová 
Zdroje: PRELOŽNIK. Najkrajšie slovenské slovo!.[online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.enigma.sk/hlasovanie/vyberte-

najkrajsie-slovenske-slovo>. 

AUTOR NEUVEDEN. Disegnidacolorateonline.com [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z 

<http://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/fuoco-colorato>. 

AUTOR NEUVEDEN. Nova.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://loskutak.nova.cz/clanek/naradi/priprava-palivoveho-drivi-na-

zimu.html>. 

AUTOR NEUVEDEN. Klasterofficina.cz [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z <http://www.klasterofficina.cz/herbar.php>. 



Letní kvíz  

Před sebou vidíte některá ze zajímavých slovenských slov. Víte co znamenají? 

Vašim úkolem bude doplnit jejich český překlad. Obrázky napoví... 

TYKEV                   ……………………….. 

CVIKLA                   ……………………….. 

PÚPAVY                 ……………………….. 

SLNKA                   ……………………….. 

OKULIARE              ……………………….. 

MAČKA                 ……………………….. 

TOPÁNKY              ……………………….. 

CINTORÍN             ……………………….. 

ŤAVA                    ……………………….. 

PRSTIENOK          ……………………….. 

DÁŽDNIK              ……………………….. 

 BOCIAN                 ……………………….. 

 KORYTNAČKA       ……………………….. 

 KORČULE              ..………………………. 

 

 

 

 



Čarodějnické procesy 

Použije-li dnes někdo obratu „hon na 

čarodějnice“, jsme připraveni na zprávy o 

něčem nespravedlivém, o neopodstatněném 

pronásledování nevinných v současném světě. 

„Hon na čarodějnice“ je však příměrem až příliš 

historicky doloženým. 16. a 17. století jsou stoletími plných rozporů. Ve všech 

odvětvích života probíhal boj mezi starým a novým. Středověk byl pomalu, ale 

jistě nucen ustoupit novověku. Na jedné straně věda a pokrok a na druhé zuby 

nehty držící se tmářství. Střízlivým odhadem asi milión obětí v evropských 

procesech s čaroději a hlavně čarodějnicemi. Mučení středověce krutými 

způsoby, vynucená přiznání nesmyslných „zločinů“, smrt za živa na hranici, 

zkoušky ohněm a vodou. Pokud čteme v historických listinách, člověku se 

nechce uvěřit, že něco takového mohlo probíhat. Avšak fakta jsou neúprosná. 

Lidská zloba, nevědomost a zaostalost podporované tmářstvím církve, 

lhostejno zda katolické nebo protestantské, slavily své vítězství. V Evropě 

vypukla nejstrašnější masová hysterie, které učinil konec až nastupující 

kapitalismus.  

K procesům s čarodějnicemi docházelo ve Slezsku v řadě míst. Nejznámější pak 

můžeme sledovat na Šumpersku a Losinsku. 

ZÁMEK VELKÉ LOSINY 



Osudovým spouštěčem tragických událostí byla opravdu zbytečná chyba jedné 

stařeny. Aniž by chtěla, roztočila kolo smrti, které se zastavilo na čísle 104! Byla 

Květná neděle roku 1678 a stará žebračka Maryna Schuchová se šla pomodlit 

do sobotínského kostela. Za trochu jídla byla ochotna udělat cokoliv. Jelikož se 

jí již loni povedl onen kousek, rozhodla se Schuchová, že by i letos za trochu 

jídla ukradla posvěcenou hostii pro krávu porodní báby Doroty Groerové, aby 

lépe dojila. Ke zpovědi šla k sobotínskému faráři Schmidtovi, aby si mohla 

posléze pro tělo Páně v průběhu mše zajít. Tento farář byl po okolí znám jako 

fanatický kněz, který kázal proti čarodějnicím a jejich rituálům. Naháněl zatím 

jen zbytečně strach, ale jakoby stále čekal na svou příležitost. Ani netušil, že 

nastane tak brzy! Neopatrná žebračka byla spatřena ministrantem, jak vkládá 

hostii do kousku plátna. Vše se řešilo jako závažný přečin a farář dal písemně o 

této události vědět nejenom hraběnce losinského panství a ostatním 

duchovním v okolí na malých farách, ale také Kryštofu Aloisi Lautnerovi – 

děkanovi šumperskému.  

Hraběnka Angelia Anna Sybilla z Galle, rozená Žerotínová, byla správkyní 

majetku na zámku Velké Losiny za své dva, dosud nezletilé, synovce. Silně 

katolicky založená žena oba chlapce v tomto duchu také vychovávala. 

Samozřejmě že ji zpráva o možné přítomnosti čarodějnice v jejím panství 

neskutečně vyděsila. Nechala si zavolat své nejbližší rádce, mezi nimi i děkana 

Lautnera. A právě v den jejich setkání bylo vyřknuto jméno, jehož nositel se 

posléze postaral o vraždění na severní Moravě. To jméno znělo Jindřich 

František Boblig.  

PETROVY KAMENY 



Obratem se dostavil na žerotínské panství nedostudovaný právník, obávaný 

inkvizitor se svým přisluhovačem Ignácem. Činil se rychle a nechal sestavit 

tribunál, rozhodující o vině či nevině obviněných. Zprvu poněkud podceňovaný 

inkvizitor Boblig se pustil do svého díla smrti. Ve vězení se ocitla Maryna 

Schuchová, Dorota Groerová a Dorota Davidová – žena, která poradila 

Groerové recept na dojení (hostii). Na „pomoc“ Bobligovi se dostavili i dva 

kapucínští mniši. Nikdo však netušil, že se jedná o Bobligovy staré známé. Jejich 

úkolem bylo přesvědčit ženy ve vězení, že byly vskutku ve spojení s Ďáblem.  

Po několikanásobných výsleších, týrání a mučení ženy v zoufalství udávají další 

osoby, které je napadají. Boblig rozhazuje sítě a v udáních se nejedná už jen o 

ženy z chudých vrstev, ale hlavně o movitější a vážené dámy. Vězení se plní, 

udávání roste. Ocitá se zde například i manželka majitele losinské papírny. Po 

nelidském zacházení a v krutých podmínkách pro přežití se ženy ve vězení 

stávají nejistými a doznávají se, že obcovaly s Ďáblem, létaly na Petrovy kameny 

na vidlích, zpívaly, dávaly si posvěcené hostie do bot a podobně. 

Toto Bobligovo řádění se přestalo líbit okolním duchovním, ale hlavně 

šumperskému děkanu Lautnerovi. Postavili se na obranu neprávem 

obviněných. V tom viděl Boblig velké ohrožení, a proto nechal děkana Lautnera 

(samozřejmě falešně) i ostatní duchovní také obvinit místní lazebnicí a posléze 



dalšími ženami. Hlavní roli v nařčení hrály krásné kuchařky na losinské, 

šumperské a rýmařovské farnosti, což samozřejmě budilo pohoršení mezi 

lidem.  

Jelikož strach o vlastní životy zachvátil také inkviziční tribunál, měl Boblig ve 

všem volnou ruku. Zasílal do Prahy Apelačnímu soudu rozsudky a doznání a 

čekal na svolení k popravení oněch čarodějnic.  

Drby a pomluvy se šíří a šířily vždy rychlostí blesku a není tedy divu, že se o 

„nezvedených“ duchovních ze severní Moravy dověděl i olomoucký biskup 

Karel, hrabě z Lichtenštejna-Kastelkornu, kterého chtěl děkan Lautner navštívit 

a stěžovat si na nekalé postupy Bobliga. Když se ale biskup dozvěděl o jeho 

udání z kacířství, byla již Lautnerova návštěva olomoucké diecéze zbytečná. 

Lautnera ze strachu opustili i jeho přátelé z řad kněží. Utekli za hranice státu, 

aby si zachránili život a neztratili přízeň biskupa. Před svou smrtí byl Lautner 

pozván „na hody“ do Mohelnice svým přítelem z mládí, duchovním Winklerem.  

Netušil, že Winkler touto lstí přispěl k jeho zatčení. Po pěti letech nelidského 

mučení, kdy Lautner 

neoblomně odmítal 

nařčení z čarodějnictví, 

jej nechal Boblig na 

podzim 1685 upálit také. 

Zlomený fyzicky i 

psychicky podepsal totiž 

přiznání k věcem, které 

nikdy nevykonal.  

Jak hranic s upalovanými 

ubožáky den ode dne 

přibývalo, hromadil se i 

majetek nenasytného 

Bobliga. Lichtenštejnové 

a Žerotínové však 

přicházeli zkrátka. 

Čarodějnické procesy 

pohltily neuvěřitelné 

množství peněz a 

připravily vrchnost nejen 



o majetek, ale také o zdatné a schopné poddané. Ještě dalších 6 let však trvalo, 

než vrchnost zastavila Bobligovy inscenované čarodějnické procesy. Zrůdné 

mašinérii inkvizičních tribunálů učinili přítrž až dědicové panství Velké Losiny, 

Jáchym a Maxmilián z Žerotína. K všeobecné úlevě ukončil v roce 1696 losinský 

a šumperský inkviziční tribunál svou činnost.  

Bobligovi, zlému a podlému starci, trápenému trvale pakostnicí, bylo tehdy 

osmdesát let. Odešel na odpočinek a poslední léta života trávil v poklidu, 

zaopatřen jměním, nabytým díky své předešlé činnosti. Stihl se dokonce i 

oženit. Řádil na Losinsku a Šumpersku plných 16 let a poslal na smrt 104 

nevinných lidí!  

 

Vzpomínáš na ty doby, kdy jsme museli děti nejdříve vykrmit? 

S. Petruláková 
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Životy známých osobností  

Zdena Bauerová  

* 17. listopadu 1930 v Bechyni u Tábora 

Na prestižní mezinárodní přehlídce 

Designblok v říjnu 2013 vstoupila do síně slávy 

první žena – třiaosmdesátiletá módní 

návrhářka Prof. Zdena Bauerová. Stojí tedy 

nyní po boku takových jmen jako je architekt 

Jan Kaplický či sklářský výtvarník René 

Roubíček. Žádnému oděvnímu výtvarníkovi se 

však takovéto pocty nedostalo.  

Zdena Bauerová vedla více než čtvrtstoletí ateliér oděvní tvorby na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové a vychovala nemalé množství módních návrhářů, 

kteří se prosadili doma i v zahraničí.  

Po absolvování učebního oboru švadlena nastoupila na školu uměleckých 

řemesel a poté složila zkoušky na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Díky 

této škole se dostala na stáž do vyhlášeného módního salónu Hany Podolské, 

kde zůstala tři roky. V současné době navrhuje modely v pražském módním 

salónu Yvett Ajchler. Podle slov Zdeny Bauerové i v dobách, které luxusu zrovna 

nepřály, si československé salóny držely světovou úroveň. Bylo tomu tak i 

proto, že ji každý půlrok vedení posílalo do Paříže na přehlídky, na základě 

kterých pak přednášela dvěma tisícům zaměstnancům Oděvní služby.  

Šití u nás dříve bylo finančně dostupné, každá žena si vážila šatů ušitých na míru 

a toho, že ve stejném oblečení nepotká nikoho jiného.  Zdena Bauerová dodnes 

na ulici pozná, kdo má na sobě na míru ušitý kostým. Současnou módu 

považuje tato paní profesorka za „nemódu“. Jak sama tvrdí, stírají se rozdíly 

mezi sezónami a mezi styly. „Dříve dělaly světové salóny kolekce po čtvrtletí a 

měly pokaždé něco společného – délku sukní, zdůraznění pasu, ramen a další 

rysy. Teď si každý dělá co chce. Na ulici teď nepoznáte, co je zrovna v módě. 

Každý si řekne, že se může všechno… může, ale nepůsobí to vábně.“ Móda 

současnosti odpovídá zrychlené době - rychle udělat a rychle prodat. 



Ženě, která chce chodit vkusně oblékaná, profesorka doporučuje víceúčelový 

základ: dobře vypracované klasické sako, k němu kalhoty a sukni kolem kolen. 

Šaty vcelku nejsou tak víceúčelové.  

Své zkušenosti předávala studentům Vysoké školy uměleckoprůmyslové, mezi 

které patří i módní návrhářka Akademická malířka Blanka Matragi.  

Recept, jak si 

udržet 

v třiaosmdesáti 

fyzickou a 

duševní svěžest, 

má Zdena 

Bauerová 

jednoduchý – 

být aktivní. Už 

večer si v hlavě 

připravuje, co ji 

další den čeká. 

Také člověk 

musí mít štěstí, 

že dělá, co ho baví. Zdena je aktivní nejen v práci. Celý život sportovala a jejím 

nejoblíbenějším sportem bylo lyžování, které dělala závodně. Z této paní 

profesorky srší optimismus: „Jakmile dostanete zapšklý výraz a nedokážete si ze 

života vzít to dobré, je konec. A taky se snažím nemyslet na svůj věk, nebrat ho 

v úvahu.“ 

E. Passendorferová ve spolupráci s K. Krčmářovou 

VONDROUŠ, Roman. Novinky [online]. [cit. 2014-06-26]. Dostupné z <http://www.novinky.cz/kultura/329863-grand-designerem-roku-

2013-je-modni-navrharka-monika-drapalova.html >. 
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