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Milí čtenáři,  

opět nastal čas na vydání nového 

O tom, jak rychle a čím dál rychleji čas 

klienti vyprávět. Nedávno i jim bylo dvacet 

a měli celý život před sebou. Nyní jsou 

bohatí svými vzpomínkami a

které jim nikdo vzít nemůže. 

V tomto díle Střípků vyprávěly

zážitky z minulosti i

naše klientky. Za jejich sdílnost jim děkujeme.

K tomu abychom také měli později na co vzpomínat, můžeme 

skvěle využít období, které právě začalo a které se 

k prožitkům vybízí. Přejeme Vám pěkné 
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opět nastal čas na vydání nového čísla našeho čtvrtletníku. 

tom, jak rychle a čím dál rychleji čas běží, by mohli naši 

Nedávno i jim bylo dvacet 

měli celý život před sebou. Nyní jsou 

bohatí svými vzpomínkami a zkušenostmi, 

které jim nikdo vzít nemůže.  

třípků vyprávěly své 

minulosti i současnosti dvě 

naše klientky. Za jejich sdílnost jim děkujeme. 

tomu abychom také měli později na co vzpomínat, můžeme 

skvěle využít období, které právě začalo a které se 

prožitkům vybízí. Přejeme Vám pěkné léto! 

Vaše redakce

čísla našeho čtvrtletníku. 

, by mohli naši 

tomu abychom také měli později na co vzpomínat, můžeme 

skvěle využít období, které právě začalo a které se 

Vaše redakce 
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Vše nejlepší letním oslavencům! 

Červenec má vždy největší počet oslavenců. Jim i ostatním přejeme hodně 

zdraví a radosti do dalších let. 

Červenec 

Marie Břenková 01. 07. 1923    92 let 

Marie Harabišová 07. 07. 1921  94 let 

Milena Borucká 08. 07. 1943  72 let 

Evžen Smejkal 20. 07. 1935  80 let 

Zdeňka Niklová 27. 07. 1929  86 let 

 

Srpen  

Jarmila Jarošová 13. 08. 1921  94 let 

Helena Hyráková 17. 08. 1935  80 let 

 

Září 

Božena Petrušková 01. 09. 1927  88 let 

 



 

 

Novinky  

Noví mezi námi 
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Irma Richterová 

V polovině června jsme přivítali paní 

Irmu Richterovou. 

domova důvěrně zná, protože bydlela 

v Domě s pečovatelskou službou.

let pracovala jako skladnice 

v nemocnici a mezi její zájmy patřilo 

především dříve cvičení a čtení.

syna a dceru. 

 

 

 

Vilém Klein 

Pan Klein pochází z Bílovce. Má dvě 

děti, rovněž dceru a syna

zedník a mezi jeho záliby patřila 

turistika a zahrádka, kam 

stále.  

 

 

polovině června jsme přivítali paní 

Irmu Richterovou. Ta prostředí 

domova důvěrně zná, protože bydlela 

pečovatelskou službou. 27 

let pracovala jako skladnice 

nemocnici a mezi její zájmy patřilo 

především dříve cvičení a čtení. Má 

Bílovce. Má dvě 

dceru a syna. Pracoval jako 

zedník a mezi jeho záliby patřila 

turistika a zahrádka, kam chodí 
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Co jsme prožili… 

Svatojánská noc 

Svatý Jane, já ťa prosím, já tu dívku dostat musím….! 

Svatojánská noc - doba magických zaříkávání a zvyklostí. Čas, kdy se červen 

chýlí ke svému konci. Rostliny nastavují své plody slunečním paprskům 

a dychtivě čerpají životadárnou energii. Příroda se ocitá na prahu nejhojnějšího 

času. V tomto období svítí slunce nejdéle, alespoň v naší zeměpisné šířce. 

Znalost pomyslného pohybu Slunce po obloze si člověk osvojil již v době 

kamenné před 40 tisíci lety.  

Později začal stavět stavby, které jsou spjaty se sluneční dráhou. V těchto 

kruhových stavbách lze spatřovat symboliku, tedy cyklický koloběh života 

i přírody. A k čemu vlastně tyto „rondly“ sloužily? Naši předkové v nich uctívali 

různé kulty a prosili božstva o hojnou úrodu. Sloužily pravděpodobně 

i k pozorování Slunce. Jeho poloha na obloze určovala, kdy zasít. Pravidelná 

poloha Slunce byla také pro dávné civilizace jednou z mála možností orientovat 

se v čase.  

Obvykle jedenadvacátého června je severní polokoule nejvíce přikloněna 

k slunci, které se dotkne obratníku Raka. V této době Slunce oblažuje naši zem 

bezmála šestnácti a půl hodinami svitu. Den je nejdelší. Mluvíme o letním 

slunovratu. Letní slunovrat předznamenával našim předkům období sklizně, 



 

 

tedy nejdůležitější část země

vážností. Křesťané v této době slavili narození Jana Křtitele. Kouzelná 

svatojánská noc se stala odra

tradice. Ačkoliv se církev snažila, aby se oslava naroze

keltskými zvyky, do lidových tradic si kouzla a rituály cestu našly. Namísto 

plamenů na počest slunce se dnes připravují vatry na počest svatého Jana. V 

lidových zvycích je Jan Křtitel chápán jako patron tohoto magického času, k

síla Slunce vrcholí a propojuje

zvyky naši předkové tuto noc dodržovali? V jaká kouzla a proč věřili?

Oslava slunovratu má tradici už v keltské mytologii. Svatojánská noc je 

nejkouzelnější nocí z celého rok

rozkvétá zlaté kapradí, bylinky mají zázračnou 

sílu a tajemné bytosti největší moc. Planou 

svatojánské ohně, dívky pletou věnečky z 

devatera kvítí, házejí je do vody a těší se, až 

doplují k jejich vyvoleným. Tyto li

slavnosti předcházejí církevnímu svátku Jana 

Křtitele 24.6.  

Velmi rozšířené je pálení svatojánských ohňů v 

období letního slunovratu. Původní ochranné 

a magické vlastnosti ohně byly 

zapomenuty a z pálení velkých hranic se stala 

zábava hlavně pro mládež 

byly zejména pro chlapce výzvou k odvážným 

skokům přes oheň. Zapálená košťata se 

vyhazovala do výšky, zapálená kola se kutálela ze strání. Tyto symboly 

napodobovaly Slunce a jeho otáčivý zářivý kotouč. Ohořelé kousky dřeva z 

hranice pak měly podle staré pověsti velký vliv na prosperitu hospodářství a na 

plodnost dobytka. Oheň vnímali Keltové jako podobu slunce na zemi. Dokázal 

léčit, očistit i ničit. Stejně jako jeho nebeská předloha. Letní slunovrat je oslavou 

slunce, energie, bez které by život na Zemi nebyl možný.

Svatojánská noc propůjčuje některým bylinkám nejen léčivé, ale i čarovné 

účinky. Z jedněch se dají uvařit výborné čaje, jinými si můžeme naplnit magické 
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tedy nejdůležitější část zemědělcova roku, k níž přistupovali s mimořádnou 

vážností. Křesťané v této době slavili narození Jana Křtitele. Kouzelná 

svatojánská noc se stala odrazem sloučení starší - keltské i novější 

tradice. Ačkoliv se církev snažila, aby se oslava narození Jana Křtitele nemísila s 

keltskými zvyky, do lidových tradic si kouzla a rituály cestu našly. Namísto 

plamenů na počest slunce se dnes připravují vatry na počest svatého Jana. V 

lidových zvycích je Jan Křtitel chápán jako patron tohoto magického času, k

vrcholí a propojuje tajemné síly přírody s lidskými touhami. Jaké 

zvyky naši předkové tuto noc dodržovali? V jaká kouzla a proč věřili?

Oslava slunovratu má tradici už v keltské mytologii. Svatojánská noc je 

nejkouzelnější nocí z celého roku. Země se otevírá a vydává své poklady, 

rozkvétá zlaté kapradí, bylinky mají zázračnou 

sílu a tajemné bytosti největší moc. Planou 

svatojánské ohně, dívky pletou věnečky z 

devatera kvítí, házejí je do vody a těší se, až 

doplují k jejich vyvoleným. Tyto lidové 

slavnosti předcházejí církevnímu svátku Jana 

Velmi rozšířené je pálení svatojánských ohňů v 

období letního slunovratu. Původní ochranné 

a magické vlastnosti ohně byly postupně 

pálení velkých hranic se stala 

pro mládež – vysoké plameny 

byly zejména pro chlapce výzvou k odvážným 

skokům přes oheň. Zapálená košťata se 

vyhazovala do výšky, zapálená kola se kutálela ze strání. Tyto symboly 

napodobovaly Slunce a jeho otáčivý zářivý kotouč. Ohořelé kousky dřeva z 

anice pak měly podle staré pověsti velký vliv na prosperitu hospodářství a na 

plodnost dobytka. Oheň vnímali Keltové jako podobu slunce na zemi. Dokázal 

léčit, očistit i ničit. Stejně jako jeho nebeská předloha. Letní slunovrat je oslavou 

bez které by život na Zemi nebyl možný. 

Svatojánská noc propůjčuje některým bylinkám nejen léčivé, ale i čarovné 

účinky. Z jedněch se dají uvařit výborné čaje, jinými si můžeme naplnit magické 

dělcova roku, k níž přistupovali s mimořádnou 

vážností. Křesťané v této době slavili narození Jana Křtitele. Kouzelná 

novější - křesťanské 

ní Jana Křtitele nemísila s 

keltskými zvyky, do lidových tradic si kouzla a rituály cestu našly. Namísto 

plamenů na počest slunce se dnes připravují vatry na počest svatého Jana. V 

lidových zvycích je Jan Křtitel chápán jako patron tohoto magického času, kdy 

lidskými touhami. Jaké 

zvyky naši předkové tuto noc dodržovali? V jaká kouzla a proč věřili? 

Oslava slunovratu má tradici už v keltské mytologii. Svatojánská noc je 

u. Země se otevírá a vydává své poklady, 

vyhazovala do výšky, zapálená kola se kutálela ze strání. Tyto symboly 

napodobovaly Slunce a jeho otáčivý zářivý kotouč. Ohořelé kousky dřeva z 

anice pak měly podle staré pověsti velký vliv na prosperitu hospodářství a na 

plodnost dobytka. Oheň vnímali Keltové jako podobu slunce na zemi. Dokázal 

léčit, očistit i ničit. Stejně jako jeho nebeská předloha. Letní slunovrat je oslavou 

Svatojánská noc propůjčuje některým bylinkám nejen léčivé, ale i čarovné 

účinky. Z jedněch se dají uvařit výborné čaje, jinými si můžeme naplnit magické 
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škapulíře, k získání milého. Bylin muselo být vždy devět. Některé metody 

lidového léčitelství byly všeobecně známé, jiné, hlavně zaříkávání a podávání 

speciálních bylin, znala jen hrstka vyvolených. Zaříkávačky byly většinou ženy, 

a aby měly úspěch při léčení, musely se řídit mnoha pravidly. Například platilo, 

že si nikdy samy neřekly o odměnu a spokojily se s tím, co od pacienta dostaly. 

Při pronášení magických formulí se nesměly ani jednou splést, protože pak by 

nemoc mohla přeskočit na ně samotné. Kdyby své umění někomu prozradily, 

samy by přišly o schopnost léčit. Proto své znalosti předávaly až na smrtelném 

loži. Mnohé zaříkávačky byly zároveň zkušené bylinářky, i když používaly 

poněkud absurdní pomůcky, jako např. mrtvou myš, kamínky, žížaly atd. 

Vyznaly se v léčebných vlastnostech rostlin a věděly, kdy je mají trhat. A právě 

svatojánská noc byla pro sběr bylin jedním z nejdůležitějších termínů. 

Jak jsme si řekli, zvyky svatojánské noci se vyvíjely od doby kamenné, přes 

pohanství a křesťanství až dodnes. Každá doba něco ubrala, něco přidala, ale 

všechny spojuje touha oslavit letní slunovrat, oslavit tu velkou zářící kouli, která 

je zdrojem života na Zemi. 

Zdroj: ČT - cyklus „Naše tradice“  

http://zemepis.jergym.cz/foto/28/ipage00002.htm 

http://www.akce.cz/akce/344960/paleni-svatojanskeho-ohna 

Soňa Petruláková  

Nitka k nitce a výšivka je na světě 

Co je výšivka a jak vznikla? Jestliže si pomůžeme encyklopedickou definicí, 

můžeme výšivku charakterizovat jako způsob dekorování podkladového 

materiálu protahováním nebo našíváním nití. Materiálem může být například 

látka, kůže nebo papír. Různé druhy stehů měly za úkol odlišit jednotvárnost 

hladkých oděvů. Vyšívalo se obyčejnými nitěmi ať už bílými nebo barevnými. 

Postupně se přidaly materiály jako například zlato a stříbro, hedvábí, perly nebo 

rybí šupiny.  

Vyšívání je téměř tak staré jako tkaní. Najdeme jej ve všech dobách a u všech 

národů. První doklady o primitivních výšivkářských technikách pocházejí už z 

mladší doby kamenné, tedy z období zhruba 8000 až 5000 let před naším 

letopočtem. K starověkým zemím s vyspělou výšivkářskou kulturou patřil 

Babylón, Egypt, Řecko a Řím.  



 

 

V prvním tisíciletí našeho letopočtu byla výšivka už i ve střední a západní 

Evropě  - svědčí o tom honosně vyšívaná kostelní roucha. Církevní textil se 

vyšíval především v klášterních dílnách. Vyšívalo se však i na panovnických a 

šlechtických dvorech. Přes

patřily po celý středověk v pravém slova smyslu k symbolům ženské 

pracovitosti a ctnosti. Jako takové našly své uznání i na nejvyšších místech 

společenského žebříčku své doby, na panovnických dvorech. 

královnám patřila například Eliška Přemyslovna, která věnovala Svatovítskému 

chrámu vlastnoručně vyšívaná roucha nebo Marie Terezie, která rozdávala své 

práce význačným klášterům a kostelům. 

V panských dílnách pracovaly také turecké vyšívač

prostřednictvím pronikaly znalosti orientálních a dobových vzorů nebo technik i 

mezi obyčejný lid, přestože používání drahocennějších materiálů, krajky i 

nákladné výšivky bylo vrchností zakazováno. Rovněž období husitské brojilo 

proti přemíře zdobnosti a 

zakazovalo zhotovování a 

zdobení textilu, takže 

výšivka ustupovala do 

pozadí.  

18. a 19. století přineslo 

novou touhu po zkrášlení 

bydlení a odívání. Nastává 

velký rozkvět lidové výšivky 

v podobě krojovaných 

oděvů. Lidový kroj můžeme 

charakterizovat jako oděv 

typický pro určitou 

národopisnou oblast a 

dobu. Mezi nejvíce zdobné 

a bohaté na výšivky patří kroje kyjovské a hanácké. Ale i tento způsob odívání 

časem ustupuje praktičtějšímu oblečení. Dochází k postupnému odklonu od 

nošení krojů, které zůstávají jako součást denního oblékání jen v některých 

krojově živých regionech Moravy a Slovenska.  V současnosti se nejvíce 
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V prvním tisíciletí našeho letopočtu byla výšivka už i ve střední a západní 

svědčí o tom honosně vyšívaná kostelní roucha. Církevní textil se 

vyšíval především v klášterních dílnách. Vyšívalo se však i na panovnických a 

šlechtických dvorech. Přeslice, stavy, jehly, nástroje na výrobu a zdobení látek 

patřily po celý středověk v pravém slova smyslu k symbolům ženské 

pracovitosti a ctnosti. Jako takové našly své uznání i na nejvyšších místech 

společenského žebříčku své doby, na panovnických dvorech. 

královnám patřila například Eliška Přemyslovna, která věnovala Svatovítskému 

chrámu vlastnoručně vyšívaná roucha nebo Marie Terezie, která rozdávala své 

práce význačným klášterům a kostelům.  

V panských dílnách pracovaly také turecké vyšívačky a vesnické ženy. Jejich 

prostřednictvím pronikaly znalosti orientálních a dobových vzorů nebo technik i 

mezi obyčejný lid, přestože používání drahocennějších materiálů, krajky i 

nákladné výšivky bylo vrchností zakazováno. Rovněž období husitské brojilo 

proti přemíře zdobnosti a 

zakazovalo zhotovování a 

zdobení textilu, takže 

výšivka ustupovala do 

18. a 19. století přineslo 

novou touhu po zkrášlení 

bydlení a odívání. Nastává 

velký rozkvět lidové výšivky 

v podobě krojovaných 

eme 

charakterizovat jako oděv 

typický pro určitou 

národopisnou oblast a 

dobu. Mezi nejvíce zdobné 

a bohaté na výšivky patří kroje kyjovské a hanácké. Ale i tento způsob odívání 

časem ustupuje praktičtějšímu oblečení. Dochází k postupnému odklonu od 

krojů, které zůstávají jako součást denního oblékání jen v některých 

krojově živých regionech Moravy a Slovenska.  V současnosti se nejvíce 

V prvním tisíciletí našeho letopočtu byla výšivka už i ve střední a západní 

svědčí o tom honosně vyšívaná kostelní roucha. Církevní textil se 

vyšíval především v klášterních dílnách. Vyšívalo se však i na panovnických a 

lice, stavy, jehly, nástroje na výrobu a zdobení látek 

patřily po celý středověk v pravém slova smyslu k symbolům ženské 

pracovitosti a ctnosti. Jako takové našly své uznání i na nejvyšších místech 

společenského žebříčku své doby, na panovnických dvorech. K “vyšívacím” 

královnám patřila například Eliška Přemyslovna, která věnovala Svatovítskému 

chrámu vlastnoručně vyšívaná roucha nebo Marie Terezie, která rozdávala své 

ky a vesnické ženy. Jejich 

prostřednictvím pronikaly znalosti orientálních a dobových vzorů nebo technik i 

mezi obyčejný lid, přestože používání drahocennějších materiálů, krajky i 

nákladné výšivky bylo vrchností zakazováno. Rovněž období husitské brojilo 

a bohaté na výšivky patří kroje kyjovské a hanácké. Ale i tento způsob odívání 

časem ustupuje praktičtějšímu oblečení. Dochází k postupnému odklonu od 

krojů, které zůstávají jako součást denního oblékání jen v některých 

krojově živých regionech Moravy a Slovenska.  V současnosti se nejvíce 



 

 

dochoval především slavnostní kroj svobodných děvčat a mládenců, který 

vidíme při slavnostních příležitostech. Ojedi

kroje v těchto oblastech u žen nad 80 let.

Zdobení výšivkou  se začalo uplatňovat spíš v dekorativních bytových doplňcích 

- prostírání, ubrusy, polštáře, obrázky…

ubrusy, přehozy, povlečení, dokonce i ručníky a utěrky. Většina dívek dostala 

výbavu ozdobenou vyšitým monogramem a to i na nejmenším kapesníčku. 

Každá dětská plátěná košilka měla jinak vyšitý límeček, zdobily se křticí peřinky 

a roušky. Ve velké oblibě byla tzv. „vyšívaná kuchař

každými kamny, v každé kuchyni a stěny nejen zkrášlovala, ale i chránila. 

Výšivky zobrazovaly nejčastěji pracovitost, lásku k vlasti, různé postavy, 

rostliny, ornamenty a byly doplněny textem, např. lidovými moudry. „Lásko, 

Bože, lásko… Mladá láska

hospodaří… Poctivá práce je jediná modlitba, která je vždy vyslyšena…“

Podle nejužívanějšího dělení se vyšívací techniky dělí do tří základních skupin. 

Rozlišujeme výšivku podle počítané niti, 
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dochoval především slavnostní kroj svobodných děvčat a mládenců, který 

vidíme při slavnostních příležitostech. Ojediněle můžeme vidět 

kroje v těchto oblastech u žen nad 80 let.  

se začalo uplatňovat spíš v dekorativních bytových doplňcích 

prostírání, ubrusy, polštáře, obrázky… Naše babičky měly vyšívané záclony, 

ní, dokonce i ručníky a utěrky. Většina dívek dostala 

výbavu ozdobenou vyšitým monogramem a to i na nejmenším kapesníčku. 

Každá dětská plátěná košilka měla jinak vyšitý límeček, zdobily se křticí peřinky 

a roušky. Ve velké oblibě byla tzv. „vyšívaná kuchařka“, která visela nad 

každými kamny, v každé kuchyni a stěny nejen zkrášlovala, ale i chránila. 

Výšivky zobrazovaly nejčastěji pracovitost, lásku k vlasti, různé postavy, 

rostliny, ornamenty a byly doplněny textem, např. lidovými moudry. „Lásko, 

o… Mladá láska, to je ráj… Česká žena dobře vaří, přitom dobře 

Poctivá práce je jediná modlitba, která je vždy vyslyšena…“

Podle nejužívanějšího dělení se vyšívací techniky dělí do tří základních skupin. 

Rozlišujeme výšivku podle počítané niti, předkreslenou výšivku a nášivku.

dochoval především slavnostní kroj svobodných děvčat a mládenců, který 

něle můžeme vidět běžné nošení 

se začalo uplatňovat spíš v dekorativních bytových doplňcích 

Naše babičky měly vyšívané záclony, 

ní, dokonce i ručníky a utěrky. Většina dívek dostala 

výbavu ozdobenou vyšitým monogramem a to i na nejmenším kapesníčku. 

Každá dětská plátěná košilka měla jinak vyšitý límeček, zdobily se křticí peřinky 

ka“, která visela nad 

každými kamny, v každé kuchyni a stěny nejen zkrášlovala, ale i chránila. 

Výšivky zobrazovaly nejčastěji pracovitost, lásku k vlasti, různé postavy, 

rostliny, ornamenty a byly doplněny textem, např. lidovými moudry. „Lásko, 

Česká žena dobře vaří, přitom dobře 

Poctivá práce je jediná modlitba, která je vždy vyslyšena…“ 

Podle nejužívanějšího dělení se vyšívací techniky dělí do tří základních skupin. 

předkreslenou výšivku a nášivku. 



 

 

Každá z těchto skupin slučuje početné

K nejrozšířenějším a nejoblíbenějším ozdobným stehům této skupiny patří 

křížek. Stopy tradice této výšivky sahají hluboko do minulosti. Existovaly 

jednoduché soubory různých technik, které vyšívačky vypracovávaly na dlouhé 

pruhy látky a uchovávaly jako dokumentaci jednotlivých stehů. Vyšívané 

sborníky časem získaly 

propracovanější, téměř 

malířský charakter. 

K nejrozšířenějším 

motivům patřily vzory 

ptáků, květy, stromy, 

domy i národní motivy. 

Vyšívání podle 

vzorníku se stalo 

součástí vzdělání 

mladých žen. Pro 

výšivku se používala 

písmena, číslice a náboženské citace. Výšivka byla opatřena datem a jménem 

vyšívačky. Pro zpevnění tkaniny je dobré použití rámu.

To, že je k vyšívání potřebná pořádná jehla, je jasné. Výběr jehly závisí na 

tloušťce niti a použité tkanině. Vyšívací jehla má mít dostatečně dlouhé ouško a 

ostrou špičku. Důležitý je také náprstek, který chrání prsy od bodnutí jehlou. 

Tento malý užitečný klobouček znají lidé již od starověku, což potvrzuje jeho 

nalezení při vykopávkách v Pompejích.

Velmi důležitá je poloha, v jaké se vyšívá. Ta musí být vždy pohodlná, jinak vás 

nebude vyšívání bavit. S vlastním vyšíváním začněte někde v klidu, když si před

tím pořádně promyslíte, o jakou výšivku by mělo jít a kde ji uděláte. Co se týče 

vlastní techniky, je lepší začít dlouhými jednoduchými stehy. I kdyby se vám ze 

začátku moc nevedlo, každý začátek je těžký, vyšívejte dál a se stehy se 

nepárejte, dokud nebudete úplně hotovi. 

Generace našich babiček často vyšívala na prostěradlech nebo jiných 

lůžkovinách, což už je vlastně klasika. Současná móda velí dělat výšivky všude 

tam, kde je to nějakým způsobem zajímavé, záleží pouze na vaší fantazii. V 
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Každá z těchto skupin slučuje početné a rozmanité výšivkové stehy. 

nejrozšířenějším a nejoblíbenějším ozdobným stehům této skupiny patří 

křížek. Stopy tradice této výšivky sahají hluboko do minulosti. Existovaly 

hé soubory různých technik, které vyšívačky vypracovávaly na dlouhé 

pruhy látky a uchovávaly jako dokumentaci jednotlivých stehů. Vyšívané 

písmena, číslice a náboženské citace. Výšivka byla opatřena datem a jménem 

vyšívačky. Pro zpevnění tkaniny je dobré použití rámu.  

o, že je k vyšívání potřebná pořádná jehla, je jasné. Výběr jehly závisí na 

tloušťce niti a použité tkanině. Vyšívací jehla má mít dostatečně dlouhé ouško a 

ostrou špičku. Důležitý je také náprstek, který chrání prsy od bodnutí jehlou. 

klobouček znají lidé již od starověku, což potvrzuje jeho 

nalezení při vykopávkách v Pompejích. 

Velmi důležitá je poloha, v jaké se vyšívá. Ta musí být vždy pohodlná, jinak vás 

nebude vyšívání bavit. S vlastním vyšíváním začněte někde v klidu, když si před

tím pořádně promyslíte, o jakou výšivku by mělo jít a kde ji uděláte. Co se týče 

vlastní techniky, je lepší začít dlouhými jednoduchými stehy. I kdyby se vám ze 

začátku moc nevedlo, každý začátek je těžký, vyšívejte dál a se stehy se 

dete úplně hotovi.  

Generace našich babiček často vyšívala na prostěradlech nebo jiných 

lůžkovinách, což už je vlastně klasika. Současná móda velí dělat výšivky všude 

tam, kde je to nějakým způsobem zajímavé, záleží pouze na vaší fantazii. V 

a rozmanité výšivkové stehy. 

nejrozšířenějším a nejoblíbenějším ozdobným stehům této skupiny patří 

křížek. Stopy tradice této výšivky sahají hluboko do minulosti. Existovaly 

hé soubory různých technik, které vyšívačky vypracovávaly na dlouhé 

pruhy látky a uchovávaly jako dokumentaci jednotlivých stehů. Vyšívané 

písmena, číslice a náboženské citace. Výšivka byla opatřena datem a jménem 

o, že je k vyšívání potřebná pořádná jehla, je jasné. Výběr jehly závisí na 

tloušťce niti a použité tkanině. Vyšívací jehla má mít dostatečně dlouhé ouško a 

ostrou špičku. Důležitý je také náprstek, který chrání prsy od bodnutí jehlou. 

klobouček znají lidé již od starověku, což potvrzuje jeho 

Velmi důležitá je poloha, v jaké se vyšívá. Ta musí být vždy pohodlná, jinak vás 

nebude vyšívání bavit. S vlastním vyšíváním začněte někde v klidu, když si před 

tím pořádně promyslíte, o jakou výšivku by mělo jít a kde ji uděláte. Co se týče 

vlastní techniky, je lepší začít dlouhými jednoduchými stehy. I kdyby se vám ze 

začátku moc nevedlo, každý začátek je těžký, vyšívejte dál a se stehy se 

Generace našich babiček často vyšívala na prostěradlech nebo jiných 

lůžkovinách, což už je vlastně klasika. Současná móda velí dělat výšivky všude 

tam, kde je to nějakým způsobem zajímavé, záleží pouze na vaší fantazii. V 



 

 

podstatě je výšivka hezká všude. V dnešní době se nemusíme bát, že výšivka 

nebude mít dostatek nadšených pokračovatelů. Práce s krásnými látkami a 

barevnými přízemi nám poskytne vítané uvolnění v naší uspěchané době.

Zdroje: JÁNOŠOVÁ, MARTA a kol. Malované jehlou

 http://www.potvor.cz/obchod/vysivana

http://www.dama.cz/domacnost/malovani

http://www.fler.cz/zbozi/vysivana-kucharka

http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&jazyk=cz

A nedovolte svým vzpom

Tuto pravdu si připomínáme pokaždé, když se chystáme na setkání se 

spolupracovníky, bývalými zaměstnanci MěNV v

jednadvacáté. 

Příjemné prostředí restaurace U Holubů a výborná obsluha znásobila celkový 

prožitek odpoledního setkání. 

Po upřímném přivítání, kdy nechyběly ani slzičky dojetí, to byla celá náruč 

vzpomínek na bývalou práci i na spolupracovníky. Vzpomněli jsme také na ty, 

kteří nejsou již mezi námi

vnoučaty i pravnoučaty, zážitky ze svého života, jsme si neuvědomili jak 

odpoledne rychle uběhlo a 

Ještě před rozloučením je však třeba poděkovat za organizaci každé akce jedné 

z nás, naší milé Jarce Košařové za její maximá

obětavost. 
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šivka hezká všude. V dnešní době se nemusíme bát, že výšivka 

nebude mít dostatek nadšených pokračovatelů. Práce s krásnými látkami a 

barevnými přízemi nám poskytne vítané uvolnění v naší uspěchané době.

Malované jehlou. 1985. 

http://www.potvor.cz/obchod/vysivana-kucharka-505806.html 

http://www.dama.cz/domacnost/malovani-jehlou-a-niti-19817 

kucharka-1429784 

http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&jazyk=cz 

Soňa Petruláková

A nedovolte svým vzpomínkám zestárnout! 

Tuto pravdu si připomínáme pokaždé, když se chystáme na setkání se 

spolupracovníky, bývalými zaměstnanci MěNV v Bílovci. Dnes je to už setkání 

Příjemné prostředí restaurace U Holubů a výborná obsluha znásobila celkový 

ek odpoledního setkání.  

Po upřímném přivítání, kdy nechyběly ani slzičky dojetí, to byla celá náruč 

alou práci i na spolupracovníky. Vzpomněli jsme také na ty, 

kteří nejsou již mezi námi.  V další zábavě, kdy jsme se pochlubil

vnoučaty i pravnoučaty, zážitky ze svého života, jsme si neuvědomili jak 

odpoledne rychle uběhlo a nastal čas k rozloučení. 

Ještě před rozloučením je však třeba poděkovat za organizaci každé akce jedné 

nás, naší milé Jarce Košařové za její maximální ochotu, svědomitost a 

Za bývalé zaměstnance děkuje K. Krčmářová.

šivka hezká všude. V dnešní době se nemusíme bát, že výšivka 

nebude mít dostatek nadšených pokračovatelů. Práce s krásnými látkami a 

barevnými přízemi nám poskytne vítané uvolnění v naší uspěchané době. 

Soňa Petruláková 

Tuto pravdu si připomínáme pokaždé, když se chystáme na setkání se 

Bílovci. Dnes je to už setkání 

Příjemné prostředí restaurace U Holubů a výborná obsluha znásobila celkový 

 

Po upřímném přivítání, kdy nechyběly ani slzičky dojetí, to byla celá náruč 

alou práci i na spolupracovníky. Vzpomněli jsme také na ty, 

další zábavě, kdy jsme se pochlubili svými 

vnoučaty i pravnoučaty, zážitky ze svého života, jsme si neuvědomili jak 

Ještě před rozloučením je však třeba poděkovat za organizaci každé akce jedné 

lní ochotu, svědomitost a 

Za bývalé zaměstnance děkuje K. Krčmářová. 



 

 

Jak si zvykáme v novém bydlišti.

Už třetí měsíc začínáme v

krásný slunečný den, kdy na ulicích Opavské a 17. listopadu s

projížděla auta, aby v odpoledních hodinách klidná situace občanům oznámila 

už jsou nastěhovaní. 

I my si občas vzpomeneme na první dny a

všímáme si změn, které se od našeho nastěhování přímo v

poschodí udály. 

 

Již na procházce chodbou od výtahu po pravé straně si 

všimneme velkého množství fotografií, přilepených na 

pravé straně 

stěny a pod nimi 

jména lidí. Jsou to 

fotografie našich klientů, kteří se 

spolu s námi nastěhovali. Je to 

strom života, který nás přivítal, 

abychom se mohli co nejdříve 

seznámit se všemi našimi sousedy, 

když je potkáme. Je to pro nás 

velmi chytrá věc a můžeme ji využít 

v náš celkový prospěch. I vkusně 

provedené jmenovky u 

jednotlivých dveří nás dovedou 

dobře orientovat. Nesmíme však 

zapomínat v té dlouhé tmavé 

chodbě na dostatek světla.
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novém bydlišti. 

Už třetí měsíc začínáme v novém bydlení. A ještě si občas vzpomeneme na ten 

krásný slunečný den, kdy na ulicích Opavské a 17. listopadu s velký

odpoledních hodinách klidná situace občanům oznámila 

občas vzpomeneme na první dny a samozřejmě i na dny další 

všímáme si změn, které se od našeho nastěhování přímo v

Již na procházce chodbou od výtahu po pravé straně si 

všimneme velkého množství fotografií, přilepených na 

pravé straně 

stěny a pod nimi 

jména lidí. Jsou to 

fotografie našich klientů, kteří se 

námi nastěhovali. Je to 

, který nás přivítal, 

abychom se mohli co nejdříve 

seznámit se všemi našimi sousedy, 

když je potkáme. Je to pro nás 

velmi chytrá věc a můžeme ji využít 

náš celkový prospěch. I vkusně 

provedené jmenovky u 

jednotlivých dveří nás dovedou 

esmíme však 

té dlouhé tmavé 

chodbě na dostatek světla. 

novém bydlení. A ještě si občas vzpomeneme na ten 

velkým rámusem 

odpoledních hodinách klidná situace občanům oznámila – 

samozřejmě i na dny další – a 

všímáme si změn, které se od našeho nastěhování přímo v zařízení v 1. 

Již na procházce chodbou od výtahu po pravé straně si 

všimneme velkého množství fotografií, přilepených na 



 

 

Druhá věc, která doznala velkých změn, je naše jídelna, se kterou jsme se 

poznali již při našem přistěhování. Z

hladkých prázdných stěn, se v

stolů a židlí jsou přizpůsobeny počtu uživatelů. Na stolech se objevily pěkné, 

světle zelené ubrusy a další menší prostírání. I naše oblíbené rybičky, které tolik 

lákaly u návštěv, zejména naše pravnoučata, si k

umístění. Ale co nejvíc zkrásnělo celou jídelnu 

v celkovém počtu 7 kusů přestěhovaly z

jídelny. Když si povšimneme blíže jejich výrobní techniky, poznáme, že se jedná 

v naprosté většině o obrazy vyšívané. Nesmíme zapomenout i na možnost 

poslechu televize, zejména u oběda.
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Druhá věc, která doznala velkých změn, je naše jídelna, se kterou jsme se 

poznali již při našem přistěhování. Z dlouhé místnosti s řadou stolů, židlí a 

hladkých prázdných stěn, se v průběhu měsíců stala útulná jídelna. Jen řady 

stolů a židlí jsou přizpůsobeny počtu uživatelů. Na stolech se objevily pěkné, 

světle zelené ubrusy a další menší prostírání. I naše oblíbené rybičky, které tolik 

lákaly u návštěv, zejména naše pravnoučata, si k nám našly cestu a vhodné 

umístění. Ale co nejvíc zkrásnělo celou jídelnu – to jsou krásné obrazy, které se 

celkovém počtu 7 kusů přestěhovaly z původního zařízení na stěnu naší 

jídelny. Když si povšimneme blíže jejich výrobní techniky, poznáme, že se jedná 

naprosté většině o obrazy vyšívané. Nesmíme zapomenout i na možnost 

poslechu televize, zejména u oběda. 

 

Druhá věc, která doznala velkých změn, je naše jídelna, se kterou jsme se 

řadou stolů, židlí a 

hu měsíců stala útulná jídelna. Jen řady 

stolů a židlí jsou přizpůsobeny počtu uživatelů. Na stolech se objevily pěkné, 

světle zelené ubrusy a další menší prostírání. I naše oblíbené rybičky, které tolik 

našly cestu a vhodné 

to jsou krásné obrazy, které se 

původního zařízení na stěnu naší 

jídelny. Když si povšimneme blíže jejich výrobní techniky, poznáme, že se jedná 

naprosté většině o obrazy vyšívané. Nesmíme zapomenout i na možnost 



 

 

Ale co bylo pro nás nejdůležitější? Mít 

kontakt s našimi sestřičkami, když 

budeme jejich služeb potřebovat. 

Obdrželi jsme pro jednotlivce zařízení 

připomínající náramkové hodinky, kde 

stiskem prstu na červenou střední část

dáváme impuls sestřičce

službu. Zařízení se prozatím osvědčilo.

Změnou prošly i jednotlivé pokoje. Byly 

to zejména fotografie dětí, 

a dalších památných událostí, které sloužily jako

i květiny, které využitím na světlý parapet značně zvýraznily každou místnost 

takto vyzdobenou.  
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Ale co bylo pro nás nejdůležitější? Mít 

našimi sestřičkami, když 

budeme jejich služeb potřebovat. 

Obdrželi jsme pro jednotlivce zařízení 

áramkové hodinky, kde 

na červenou střední část 

sestřičce konající 

Zařízení se prozatím osvědčilo.  

Změnou prošly i jednotlivé pokoje. Byly 

ména fotografie dětí, vnoučat 

dalších památných událostí, které sloužily jako podklad pro výzdobu. Byly to 

květiny, které využitím na světlý parapet značně zvýraznily každou místnost 

podklad pro výzdobu. Byly to 

květiny, které využitím na světlý parapet značně zvýraznily každou místnost 



 

 

I když mají pokoje samostatné balkony, jejich využití bude možné až po 

dokončení stavby a sundání lešení, které celý objekt obklopuje. Až potom se 

ukáže pravá tvář budovy. 

Začalo se také s využitím volných prostor cho

kterých jsou informace týkající se chodu domova

s vazbou na ošetřující personál a také jídelníček.

Studené počasí nám nedovolilo, abychom se mohli zabývat i krásným parčíkem, 

který jsme prohlíželi jen z 

S dalším pokračováním a řešením zbývajících problémů vás seznámíme v

čísle našeho časopisu. 

Hodně sluníčka a zdraví nám všem přeje
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I když mají pokoje samostatné balkony, jejich využití bude možné až po 

dokončení stavby a sundání lešení, které celý objekt obklopuje. Až potom se 

 

využitím volných prostor chodby. Jsou zde umístěny tabule na 

jsou informace týkající se chodu domova, organizační struktura 

bou na ošetřující personál a také jídelníček. 

Studené počasí nám nedovolilo, abychom se mohli zabývat i krásným parčíkem, 

 oken našich pokojů. 

dalším pokračováním a řešením zbývajících problémů vás seznámíme v

Hodně sluníčka a zdraví nám všem přeje 

I když mají pokoje samostatné balkony, jejich využití bude možné až po 

dokončení stavby a sundání lešení, které celý objekt obklopuje. Až potom se 

 

Jsou zde umístěny tabule na 

organizační struktura 

Studené počasí nám nedovolilo, abychom se mohli zabývat i krásným parčíkem, 

dalším pokračováním a řešením zbývajících problémů vás seznámíme v dalším 

Vaše Květka 



 

 

Chcete s námi vzpomínat?

Bylo to jedno krásné setkání rodin, jejichž předkové měli příjmení Krčmář 

Krčmářová. Po pěti letech se opět 4. července uskutečnilo na hřišti v 

Lubojatech. Velké vedro budilo obavy z účastí na plánované akci. Byly však 

rozptýleny již po příchodu nebo příjezdu na prostranství hřiště. Pohled na 

dřevěné lavičky a hlavně na mohutné stromy ořešáku vlašského slibovaly 

sedícím účastníkům dostatečný stín. I pěkná hospodářská 

žíznící hosty, že ani oni a jejich děti nebudou trpět žízní a možná ani hladem. 

Náš včasný příjezd způsobil, že jsme měli dost času znovu vzpomínat na naše 

předky, které jsme dobře znali. Byli to především pan Alois Krčmář a manželka 

Marička, rozená Kupková. Těm se narodili tři kluci 

a velké překvapení pro oba 

přiměřeném věku oženili a za manželky si vzali děvčata z Těškovic 

svou nejbližší sousedku.  

A tak se rozrůstal klan rodiny Krčmářových. Protože všem se brzy narodily děti, 

čítala za pár let rodina včetně vnoučat patnáct lidí s příjmením Krčmář 
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Chcete s námi vzpomínat? 

Bylo to jedno krásné setkání rodin, jejichž předkové měli příjmení Krčmář 

Krčmářová. Po pěti letech se opět 4. července uskutečnilo na hřišti v 

ro budilo obavy z účastí na plánované akci. Byly však 

rozptýleny již po příchodu nebo příjezdu na prostranství hřiště. Pohled na 

dřevěné lavičky a hlavně na mohutné stromy ořešáku vlašského slibovaly 

sedícím účastníkům dostatečný stín. I pěkná hospodářská budova uklidňovala 

žíznící hosty, že ani oni a jejich děti nebudou trpět žízní a možná ani hladem. 

Náš včasný příjezd způsobil, že jsme měli dost času znovu vzpomínat na naše 

předky, které jsme dobře znali. Byli to především pan Alois Krčmář a manželka 

arička, rozená Kupková. Těm se narodili tři kluci – nejstarší po tatínkovi Alois 

a velké překvapení pro oba – dvojčátka Jaromír a Luděk. Všichni se v 

přiměřeném věku oženili a za manželky si vzali děvčata z Těškovic 

 

k se rozrůstal klan rodiny Krčmářových. Protože všem se brzy narodily děti, 

čítala za pár let rodina včetně vnoučat patnáct lidí s příjmením Krčmář 

Bylo to jedno krásné setkání rodin, jejichž předkové měli příjmení Krčmář – 

Krčmářová. Po pěti letech se opět 4. července uskutečnilo na hřišti v 

ro budilo obavy z účastí na plánované akci. Byly však 

rozptýleny již po příchodu nebo příjezdu na prostranství hřiště. Pohled na 

dřevěné lavičky a hlavně na mohutné stromy ořešáku vlašského slibovaly 

budova uklidňovala 

žíznící hosty, že ani oni a jejich děti nebudou trpět žízní a možná ani hladem.  

Náš včasný příjezd způsobil, že jsme měli dost času znovu vzpomínat na naše 

předky, které jsme dobře znali. Byli to především pan Alois Krčmář a manželka 

nejstarší po tatínkovi Alois 

dvojčátka Jaromír a Luděk. Všichni se v 

přiměřeném věku oženili a za manželky si vzali děvčata z Těškovic – Jaromír 

k se rozrůstal klan rodiny Krčmářových. Protože všem se brzy narodily děti, 

čítala za pár let rodina včetně vnoučat patnáct lidí s příjmením Krčmář – 



 

 

Krčmářová. A tak, jak šel život, přibývalo Krčmářů a také bohužel ubývalo. Již 

pátou generaci si dnes přip

A byla to další auta, která přijížděla i se svými menšími dětmi. To už se ujaly 

úkolu další skupiny – zásobovači, kteří nabíze

a 

dokázali, že přesto, že se mnozí viděli poprvé, dovedou 

najít společnou řeč a dokázali, jak důležitá je vždy snaha k pochopení.

Závěrečná scénka profesních zdravotníků dokázala, že i smysl pro humor

je kořením života, potomkům pradědy Aloise a prababičky Maričky neschází. 

Dokázalo to 49 dospělých a 13 dětí na dnešním vystoupení.

Malé počtení z dnešního odpoledne Vám připravila Květka

- nejstarší z rodu Krčmářů.

Vzpomínky z pěkně stráveného odp
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Krčmářová. A tak, jak šel život, přibývalo Krčmářů a také bohužel ubývalo. Již 

pátou generaci si dnes připomeneme potomky rodu Krčmářů. 

A byla to další auta, která přijížděla i se svými menšími dětmi. To už se ujaly 

zásobovači, kteří nabízeli žíznivcům dobře vychlazené 

 načepované pivo nebo minerálku. Později si mohli 

pochutnat na grilovaných masových pochoutkách 

včetně kuřat a zeleninové oblohy.

Přesto, že se bezprostředně a mile chovaly 

všechny děti, které využívaly všech 

dostupných hraček, zejména dopravních 

prostředků, zvítězila mezi nimi 7měsíční 

Zuzanka, která vystřídala několik 

maminčiných náručí a vždy reagovala jen 

s úsměvem. Ona vůbec nepláče!

Dobře se bavily na dřevěných lavičkách 

i skupiny dospělých, jak postupně 

přicházely. Měli jsme možnost je pozorovat. 

Byly mezi nimi skupinky, které se 

seznamovaly, i staří známí, kteří se

nováčkům. Upřímná byla jejich debata, kdy 

dokázali, že přesto, že se mnozí viděli poprvé, dovedou 

najít společnou řeč a dokázali, jak důležitá je vždy snaha k pochopení.

Závěrečná scénka profesních zdravotníků dokázala, že i smysl pro humor

je kořením života, potomkům pradědy Aloise a prababičky Maričky neschází. 

9 dospělých a 13 dětí na dnešním vystoupení. 

Malé počtení z dnešního odpoledne Vám připravila Květka 

nejstarší z rodu Krčmářů. 

Vzpomínky z pěkně stráveného odpoledne si jistě odnesou všichni přítomní.

Krčmářová. A tak, jak šel život, přibývalo Krčmářů a také bohužel ubývalo. Již 

A byla to další auta, která přijížděla i se svými menšími dětmi. To už se ujaly 

li žíznivcům dobře vychlazené 

načepované pivo nebo minerálku. Později si mohli 

vých pochoutkách 

zeleninové oblohy.  

Přesto, že se bezprostředně a mile chovaly 

všechny děti, které využívaly všech 

dostupných hraček, zejména dopravních 

prostředků, zvítězila mezi nimi 7měsíční 

Zuzanka, která vystřídala několik 

aminčiných náručí a vždy reagovala jen 

s úsměvem. Ona vůbec nepláče! 

bavily na dřevěných lavičkách 

skupiny dospělých, jak postupně 

přicházely. Měli jsme možnost je pozorovat. 

Byly mezi nimi skupinky, které se 

seznamovaly, i staří známí, kteří se rádi přidali k 

nováčkům. Upřímná byla jejich debata, kdy 

dokázali, že přesto, že se mnozí viděli poprvé, dovedou 

najít společnou řeč a dokázali, jak důležitá je vždy snaha k pochopení. 

Závěrečná scénka profesních zdravotníků dokázala, že i smysl pro humor, který 

je kořením života, potomkům pradědy Aloise a prababičky Maričky neschází. 

oledne si jistě odnesou všichni přítomní. 



 

 

Z mých vzpomínek – Marie Břenková

Je mi už 92 let. Poslední léta mého života prožívám

v Bílovci. Klid, pohodu a spokojenost domova přerušilo v

oprav před třemi měsíci 

snažíme co nejdříve zabydlet. Nezapomeneme si pozvat své vzpomínky, hlavně 

ty, se kterými je nám tak dobře.

Náhoda nám brzy pomohla, když jedna z

kolektiv o zdařilém každor

z každoročních týdenních dovolenek v

oblastech naší republiky. 

Velmi pozorně jsem poslouchala její 

vyprávění, zamyslela jsem se a po chvilce 

jsem mohla vzpomínat i já. 

Když jsem po svém provdání 

můj manžel rád cest

lokálkami do blízkého okolí, brzy jsem 

se k němu přidala a už jsme byli na 

cestování dva a po narození našich dvou 

dětí jsme už byli čtyři.  

Brzy jsme byli známí tím, že každý volný den 

sobotu nebo neděli – měli možnost další cestující 

ve vlaku nebo u potůčku při lovení ryb setkávat se s

Břenkových. Jen brzká smrt manžela zakončila ten idylický život manželů, na 

druhé straně zůstala vzpomínka na vášnivého rybáře v

Toníka. I mně tyto mé vzpomínky dovedou převézt

je co nejdéle udržet. 
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Marie Břenková 

Je mi už 92 let. Poslední léta mého života prožívám v Domově pro seniory 

Bílovci. Klid, pohodu a spokojenost domova přerušilo v důsledku plánovaných 

oprav před třemi měsíci přestěhování do náhradních prostor, kde se všichni 

snažíme co nejdříve zabydlet. Nezapomeneme si pozvat své vzpomínky, hlavně 

ty, se kterými je nám tak dobře. 

Náhoda nám brzy pomohla, když jedna z přítomných klientek informovala 

kolektiv o zdařilém každoročním setkávání žen 

každoročních týdenních dovolenek v různých 

 

Velmi pozorně jsem poslouchala její 

vyprávění, zamyslela jsem se a po chvilce 

jsem mohla vzpomínat i já.  

Když jsem po svém provdání zjistila, že 

můj manžel rád cestuje malými 

lokálkami do blízkého okolí, brzy jsem 

němu přidala a už jsme byli na 

cestování dva a po narození našich dvou 

Brzy jsme byli známí tím, že každý volný den – 

měli možnost další cestující 

u nebo u potůčku při lovení ryb setkávat se s někým z

Břenkových. Jen brzká smrt manžela zakončila ten idylický život manželů, na 

druhé straně zůstala vzpomínka na vášnivého rybáře v pokračovateli syna 

tyto mé vzpomínky dovedou převézt i o pár roků zpět a snažím se 

 

Domově pro seniory 

důsledku plánovaných 

přestěhování do náhradních prostor, kde se všichni 

snažíme co nejdříve zabydlet. Nezapomeneme si pozvat své vzpomínky, hlavně 

přítomných klientek informovala 

někým z rodiny 

Břenkových. Jen brzká smrt manžela zakončila ten idylický život manželů, na 

pokračovateli syna 

o pár roků zpět a snažím se 

Marie Břenková 



 

 

Výroba papírových ozdob

V půlce června jsme spolu s

papírového ptáčka. Všem jsem rozdala vystřižené

a slepili. Nakonec mu namalovali oko a nalepili ho na dřevěný kolíček. 

Hotovými výrobky jsme ozdobili větvičky ve váze a květiny. Někteří si jimi 

ozdobili svůj pokoj. Nakonec jsme si o ptácích zazpívali i písničky, například 

„Sedí sokol na javori“ nebo „Kdepak ty ptá
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Výroba papírových ozdob 

půlce června jsme spolu s klienty vyráběli papírové ozdoby, konkrétně 

papírového ptáčka. Všem jsem rozdala vystřižené díly ptáčka, které sestavili 

akonec mu namalovali oko a nalepili ho na dřevěný kolíček. 

Hotovými výrobky jsme ozdobili větvičky ve váze a květiny. Někteří si jimi 

ozdobili svůj pokoj. Nakonec jsme si o ptácích zazpívali i písničky, například 

„Sedí sokol na javori“ nebo „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?“. 

Šárka Schwarzová

 

klienty vyráběli papírové ozdoby, konkrétně 

díly ptáčka, které sestavili 

akonec mu namalovali oko a nalepili ho na dřevěný kolíček.  

Hotovými výrobky jsme ozdobili větvičky ve váze a květiny. Někteří si jimi 

ozdobili svůj pokoj. Nakonec jsme si o ptácích zazpívali i písničky, například 

 

Šárka Schwarzová 



 

 

Klubíčkování 

Pro klientky jsem si připravila různě barevná klu

vlastního výběru a z klubíčka motala klubko nové. Přinesla jsem i háček a jehlice 

a nabídla je klientkám. Práci s

s jehlicemi zase paní Jarošová a Pešková. Nakonec všechny klientky 

zavzpomínaly na dobu, kdy samy pletly a háčkovaly.
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Pro klientky jsem si připravila různě barevná klubíčka. Každá si vybrala dle 

klubíčka motala klubko nové. Přinesla jsem i háček a jehlice 

a nabídla je klientkám. Práci s háčkem si vyzkoušela paní Dušková a práci 

jehlicemi zase paní Jarošová a Pešková. Nakonec všechny klientky 

zavzpomínaly na dobu, kdy samy pletly a háčkovaly. 

Šárka Schwarzová

 

bíčka. Každá si vybrala dle 

klubíčka motala klubko nové. Přinesla jsem i háček a jehlice 

vyzkoušela paní Dušková a práci 

jehlicemi zase paní Jarošová a Pešková. Nakonec všechny klientky 

Šárka Schwarzová 



 

 

Hrátky s pamětí
 

Zajímavosti o lidském MOZKU

 

� Mozek člověka váží přibližně 1400 

� I když tvoří přibližně jen 2 % celkové váhy člověka, spotřebuje mozek 25

energie našeho těla.

� U většiny lidí levá strana pracuje lépe se slovy, číslicemi a s

vnějších podnětů. 

� Pravá strana je lepší ve tvůrčí činnosti, jako je např.

� Běžně máme v průměru 70 tisíc myšlenek.

� Mozek vydrží bez přísunu kyslíku jen 4 až 5 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mozek: seriál o lidském těle. In: Rodina dnes. Č. 10. 6. března 2015. S. 19.
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pamětí  

Zajímavosti o lidském MOZKU 

Mozek člověka váží přibližně 1400 gramů. 

I když tvoří přibližně jen 2 % celkové váhy člověka, spotřebuje mozek 25

energie našeho těla. 

U většiny lidí levá strana pracuje lépe se slovy, číslicemi a s

Pravá strana je lepší ve tvůrčí činnosti, jako je např. umění,

průměru 70 tisíc myšlenek. 

Mozek vydrží bez přísunu kyslíku jen 4 až 5 minut. 

Zdroj: Mozek: seriál o lidském těle. In: Rodina dnes. Č. 10. 6. března 2015. S. 19. 

I když tvoří přibližně jen 2 % celkové váhy člověka, spotřebuje mozek 25 % 

U většiny lidí levá strana pracuje lépe se slovy, číslicemi a s tříděním 

umění, a hudba. 
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Doplňte rčení 

Obrázky nakreslené v dolní části listu doplňte do rčení tam, kde je volné místo 

tak, aby takto doplněná rčení dávala smysl. 

Být pod ………………….. 

Mít o ………………….víc. 

Táhnout za jeden ………………….. 

Hledat ………………….v kupce sena. 

Prásknout do …………………. 

Přijít na …………………. 

Tlačit na …………………. 

Opít …………………. 

Vypálit …………………. 

 

 

   

 

 

Zdroj: SUCHÁ, Jitka. Cvičte si svůj mozek. Praha: Gerontologické 

centrum Kobylisy, rok neuveden. 

 

Zlatuše Pavlicová 



 

 

 

A jak dopadl český kvíz? 

Jak se jmenoval 1. československý prezident?

Jak se nazývá nejdelší řeka České republiky?

(na území ČR je Vltava nejdelší řekou, ale Labe, které je v

řekou, protéká také Německem a jeho celková délka je oproti celkové délce 

Vltavy, která protéká jen Českou republikou

Vyjmenujte tři největší města České republiky.

Kolik má Česká republika přibližně obyvatel?

Kdo napsal báseň Máj? ................................

S jakou zemí sousedí naše republika na severu?

Jaká autorská dvojice se proslavila písničkami 

Krajina posedlá tmou? ................................

V jaké disciplíně vítězil v letech 1948

V tomto kvízu se nejvíce dařilo těmto třem dámám 

Ptáčkové a Přibilové.  
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Jak se jmenoval 1. československý prezident? ............... Tomáš Garrigue Masaryk

nejdelší řeka České republiky? ................................

na území ČR je Vltava nejdelší řekou, ale Labe, které je v ČR druhou nejdelší 

řekou, protéká také Německem a jeho celková délka je oproti celkové délce 

Vltavy, která protéká jen Českou republikou, větší) 

tři největší města České republiky. ................... Praha, Brno, Ostrava

Kolik má Česká republika přibližně obyvatel?  ................................

.......................................................... Karel Hynek Mácha

jakou zemí sousedí naše republika na severu? ....s Polskem a také s Německem

Jaká autorská dvojice se proslavila písničkami Pramínek vlasů

............................................................ Jiří Suchý a Jiří Šlitr

letech 1948-1954 Emil Zátopek?...... běh nebo maraton

tomto kvízu se nejvíce dařilo těmto třem dámám – paní To

 

Tomáš Garrigue Masaryk  

.............................................. Vltava 

ČR druhou nejdelší 

řekou, protéká také Německem a jeho celková délka je oproti celkové délce 

Praha, Brno, Ostrava 

.................................... 10 000 000 

Karel Hynek Mácha 

Polskem a také s Německem 

Pramínek vlasů, Babeta nebo 

Jiří Suchý a Jiří Šlitr 

běh nebo maraton 

paní Tomečkové, 



 

 

Rady našich babiček 
� Proti mravencům 

Je tady léto a v domácnosti hrozí nájezdy mravenců. Dobrou 

pomocí jsou nakrájená kolečka citronu. Pomůže také hřebíček, 

který nesnášejí. Jiným tipem je prášek do pečiva, ideálně 

smíchaný s pálivou paprikou. Ten nasypte

dostávají mravenci k vám do domu.

 

� Aspirin na „hlavu“ 

Místo drahých šamponů proti lupům zkuste rozpustit ve svém šamponu tři 

aspiriny a lupů se zbavíte.

 

� Skořice jako voňavý strašák

Pokud vaše ovoce obtěžují mušky, 

položte do místnosti otevřený balíček 

skořice. 

 

� Odstranění vosku 

Vosk z koberce odstraníte tak, že pošpiněné místo postříkáte Okenou, necháte 

chvíli působit a přetřete hadříkem.

 

Zdroj: Tipy a triky. Doma dnes. Č. 25. 2

http://www.kiss98.cz/kiss-tip/je-ferda

http://www.e-koreni.cz/obchod/Jednodruhove
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Rady našich babiček  

domácnosti hrozí nájezdy mravenců. Dobrou 

pomocí jsou nakrájená kolečka citronu. Pomůže také hřebíček, 

který nesnášejí. Jiným tipem je prášek do pečiva, ideálně 

pálivou paprikou. Ten nasypte na místo, kudy se 

vám do domu.  

 

Místo drahých šamponů proti lupům zkuste rozpustit ve svém šamponu tři 

aspiriny a lupů se zbavíte. 

Skořice jako voňavý strašák 

oce obtěžují mušky, 

položte do místnosti otevřený balíček 

 

koberce odstraníte tak, že pošpiněné místo postříkáte Okenou, necháte 

chvíli působit a přetřete hadříkem. 

Dagmar Krčmářová

. Doma dnes. Č. 25. 24. Června 2015. S. 25. 

ferda-nejlepsi-mravenec-do-239-661.html 

koreni.cz/obchod/Jednodruhove-koreni 

 

domácnosti hrozí nájezdy mravenců. Dobrou 

pomocí jsou nakrájená kolečka citronu. Pomůže také hřebíček, 

který nesnášejí. Jiným tipem je prášek do pečiva, ideálně 

na místo, kudy se 

Místo drahých šamponů proti lupům zkuste rozpustit ve svém šamponu tři 

koberce odstraníte tak, že pošpiněné místo postříkáte Okenou, necháte 

Dagmar Krčmářová 



 

 

Pečeme… tentokrát 
Na začátku léta jsme vyráběli 

tiramisu. Jedná se o tradičn

italský dezert. Slovo tiramisu

vzniklo ze slov tirami su, což 

volném překladu znamená 

„rozvesel mě“ ☺  

Tiramisu je nepečený dezert, 

který se dá dělat více způsoby, 

používají se různé ingredience 

a může být v dortové formě 

nebo třeba ve skleničce jako 

v našem případě. Jak jsme tedy 

tento zákusek tvořili my? 

Tady je recept:  

Budeme potřebovat pomazánkové máslo, zakysanou smetanu, vanilkový cukr, 

moučkový cukr, piškoty, instantní kávu, kakao a rum. 

Vyšleháme pomazánkové máslo, zakysanou smetanu, vanilkov

cukr – ten dáme podle chuti. 

močíme do kávy s rumem a dáme je do skleničky. Na to přidáme vrstvu krému, 

poté opět piškoty a stále opakujeme až do zaplnění sklenice. Dáme vychladit. 

Na závěr posypeme kakaem. Dobrou chuť!

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiramisu

http://ona.idnes.cz/tiramisu-po-cesku

/recepty.aspx?c=A110920_114341_recepty_job
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Pečeme… tentokrát tiramisu 
Na začátku léta jsme vyráběli 

tradiční 

italský dezert. Slovo tiramisu 

tirami su, což ve 

znamená 

Tiramisu je nepečený dezert, 

který se dá dělat více způsoby, 

používají se různé ingredience 

dortové formě 

nebo třeba ve skleničce jako 

našem případě. Jak jsme tedy 

 

Budeme potřebovat pomazánkové máslo, zakysanou smetanu, vanilkový cukr, 

moučkový cukr, piškoty, instantní kávu, kakao a rum.  

Vyšleháme pomazánkové máslo, zakysanou smetanu, vanilkov

ten dáme podle chuti. Instantní kávu smícháme s trochou rumu. Piškoty 

rumem a dáme je do skleničky. Na to přidáme vrstvu krému, 

poté opět piškoty a stále opakujeme až do zaplnění sklenice. Dáme vychladit. 

eme kakaem. Dobrou chuť! 

Vladimíra Molková

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiramisu 

cesku-aneb-tri-variace-na-slavny-italsky-dezert-p4s-

/recepty.aspx?c=A110920_114341_recepty_job 

 

Budeme potřebovat pomazánkové máslo, zakysanou smetanu, vanilkový cukr, 

Vyšleháme pomazánkové máslo, zakysanou smetanu, vanilkový a moučkový 

trochou rumu. Piškoty 

rumem a dáme je do skleničky. Na to přidáme vrstvu krému, 

poté opět piškoty a stále opakujeme až do zaplnění sklenice. Dáme vychladit. 

Vladimíra Molková 
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Zpívánky  

Šel jsem za noci 

/: Šel jsem za noci alejí jabloňovou, :/ 
/: svítil mi měsíček bledý, 
když jsem já šel naposledy za svou milou. :/ 
 
/: Sviť mně ty měsíčku na cestu, na pěšinu, :/ 
/: abych já z cesty nezbloudil a jiný mi neodloudil 
mou dívčinu. :/ 
 

Čerešničky 

Čerešničky, čerešničky, čerešně, 
vy ste sa ně rozsypaly na cestě. 
/: Kdo vás najde, ten vás posbírá,  
já som mala včera večer frajíra. :/ 
 
Bol to frajír malovaný jak růža, 
toho bych si vyvolila za muža. 
/: Ani bych mu robit nedala,  
jenom jako růžu bych ho chovala. :/ 
 
Ako růžu, ako růžu červenů, 
ja bych bola jeho ženů milenů. 
/: Ja bych bola jeho lilija 
a on moja růža, růža červená. :/ 

 

  



 

 

Vzpomínáme 
Anna Kratochvílová  

† 22. 7. 2014   

 

Marie Kubánková   

† 29. 9. 2014    
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 Kristina Blahutová 

    † 22. 9. 2014

 

 

 

 

 

    Edmund Klement 

    † 25. 9. 2014

 

 

 

 

 
 

Kristina Blahutová  

22. 9. 2014 

Edmund Klement  

25. 9. 2014 
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