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Milí čtenáři,  

nastalo léto a s ním opět více možností, kdy si klienti mohou 

užívat posezení ve stínu stromu přilehlého parku nebo se 

věnovat společným procházkám po Bílovci. Jeden z takových 

výletů je popsán v aktuálním vydání Střípků.  

Léto je jako stvořené pro cestování, třeba i za hranice naší 

země. To, co je běžné dnes, bylo před pár desítkami let 

komplikované a vzácné. Někteří z našich klientů jinou zemi než 

tu naši neviděli, takže přivítají povídání o krásách a zážitcích 

z cest od těch, kteří měli možnost vycestovat. Jedna z našich 

klientek procestovala hodně zemí a se svými zážitky nás 

seznámila na straně č. 7. 

O nevšední zkušenosti a zážitky se podělí také jedna 

z redaktorek, která navštívila dalekou Čínu. 

Přejeme hezké léto, ať už na cestách nebo z pohodlí domova! 

Vaše redakce 
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Letní jubilanti  
 Marie Břenková 1. 7. 1923 - 93 let 

 Milena Borucká 8. 7. 1943 - 73 let 

 Drahomíra Přibilová 17. 7. 1928 - 88 let 

 Evžen Smejkal 20. 7. 1930 - 86 let 

 Zdeňka Niklová 27. 7. 1929 - 87 let 

 Helena Hyráková 17. 8. 1935 - 81 let 

 Vlasta Seidlerová 26. 8. 1936 – 80 let 
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Životního jubilea se dožívá paní Jarmila Jarošová.  
13. srpna oslaví krásných 95 let. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 
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Téma  

Čínský výlet 

V dubnu se mi naskytla příležitost 

podívat se až do daleké Číny. 

Konkrétně do Šanghaje. A protože se 

nejedná o běžnou záležitost, 

rozhodla jsem se o mé dojmy se 

čtenáři Střípků podělit.  

Doprava letadlem z Prahy do 

Šanghaje trvala celkem 15 hodin a 

let proběhl bez komplikací. Co mě 

zaujalo během mého týdenního 

pobytu?  

Lidé - V Šanghaji, nejlidnatějším městě 

Číny, žije 20 milionů obyvatel, což je 

dvojnásobek počtu lidí v České 

republice. Lidi bílé pleti Číňané často 

nepotkávají a chtějí na ně mít 

vzpomínku. Proto si i nás fotili a točili 

na kameru.  

Klima – V Šanghaji je tepleji než 

u nás. Zatímco v ČR jsme chodili 

v mikinách a sakách, tam stačilo 

triko. Nevýhodou byl špatný vzduch 

a zápach v bočních uličkách. 

Rozdíly – Viděla jsem jak vysoké 

mrakodrapy a moderní budovy, tak 

chudé čtvrti, kterých je v Šanghaji 

většina.   



7 

 

Jídlo – Čína je známá tím, že se tam pěstuje a hojně 

pojídá rýže, takže byla k dostání ve všech stáncích 

a restauracích. Zkusila jsem si jíst hůlkami, což není 

zrovna pohodlné. Ráda jsem vyzkoušela nové pokrmy 

(např. mořského koníka), ale zůstanu věrná české 

kuchyni. 

Doprava - Odlišné oproti Praze je jejich metro, kde velmi 

dbají na bezpečnost díky rentgenovým kontrolám u vstupu a skleněným 

bariérám u kolejí. Méně bezpečno je pak na cestách, kde je časté, že řidiči 

nedodržují pravidla silničního provozu 

a jedou na červenou. Běžným dopravním 

prostředkem je skútr. Aby řidičům nebyla za 

jízdy zima, bývají skútry tímto způsobem 

pokryty: 

Jazyk  - doufala jsem, že se v Číně domluvím 

anglicky, ale nebylo to jednoduché. Pochopila jsem, že Číňané moc necestují do 

jiných zemí, a proto nemají potřebu učit se jiný jazyk, a to ani mladí lidé. 

V restauracích ale naštěstí byly fotografie jídel, takže jsem nemusela překládat 

čínské znaky. 

Díky cestování člověk někdy zjistí, že všude je dobře, ale doma je nejlépe. Vážím 

si toho, že se u nás dobře dýchá, není tu taková chudoba, nebojím se přecházet 

přechod a chutná mi české jídlo. Na druhou stranu to byl pro mě úžasný zážitek 

a jsem ráda, že jsem se mohla podívat tak daleko a kde se žije „tak jinak“. 

Nedávno jsem četla výstižný citát: „cestování je jediná kupovaná věc, která tě 

udělá bohatším“. A tím se řídím.                                                  Eva Passendorferová 
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Ze vzpomínek paní Richterové 

Manželovým velkým koníčkem bylo cestování. Před revolucí tolik možností 

nebylo, ale cestovali jsme, jak to jen šlo. Navštívili jsme tenkrát Bulharsko, 

Jugoslávii, NDR a Polsko. Jezdili jsme autem, později 

i s našimi dětmi. Pamatuji si, že v NDR jsme v noci 

přijeli na místo, vyspali se a ráno zjistili, že jsme na 

nuda pláži.  

Po roce 1989 jsme si začali cestování užívat plnými 

doušky. Pořádaly se zájezdy autobusem po zemích 

Evropy a jako první jsme odjeli do Paříže. Letadlem 

jsem neletěla nikdy (kromě krátkého letu v Hradci 

Králové). Mezi městy ve Švédsku a Norsku jsme pluli 

lodí.  

Zajímala nás především města a jejich památky, u moře jsme moc nepobývali, 

nebo jen večer. Z Itálie, kde jsme byli 14 dní, mi utkvělo, jak se manžel s dětmi 

byl podívat na sopku Vesuv, a já čekala v autě, protože se tam hodně kradlo.  

Spolu s dalšími čtyřmi auty jsme jeli i do Ruska. Tam nás sledovali policajti, jestli 

jedeme přesně podle sepsaného plánu. Spali jsme tam v předem postavených 

stanech. Nejhorší vzpomínky mám na stany v Moskvě, které byly děravé a kam 

pršelo. V Minsku bylo ubytování dobré, zato venku byla spousta komárů. 

Vybavuji si, že na WC jsme vždy chodili dva, protože jeden z nás komáry odháněl 

. 

Z nepříjemných zážitků si 

vzpomínám ještě na 

Švýcarsko, kde jsme 

campovali na dvoře u 

sedláka poblíž rybníka. 

V noci byla bouřka a syn, 

který spal v předsíni, měl 

ráno nohy ve vodě, jak 

voda šplouchala z rybníka. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyxayF3srNAhWBrRoKHUuSBZwQjRwIBw&url=http://www.bellarose.cz/dekorace/globus-20-cm/&bvm=bv.125596728,bs.1,d.d24&psig=AFQjCNEQ5amEBOQp13_25_NXC-MT09_iug&ust=1467203739866592
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Bála jsem se, že nás to se stanem odnese. Ale dopadlo to dobře. 

Nejvíce jsem se těšila do Francie, kde se mi také nejvíce líbilo. Zejména zámky na 

Loiře a Paříž. I Londýn mě zaujal, ale nebylo 

tam takové dobré počasí jako ve Francii.  

Jak jsme se na cestách domlouvali? Manžel 

uměl dobře německy. Já znala jen základní 

fráze. Moc lidí jsme ani nepoznávali, drželi 

jsme se naší zájezdové skupiny a průvodců. 

Na cesty jsme vyráželi často, průměrně 

jednou měsíčně. Někdy jsme se vrátili a za 

pár dní znovu odjeli jinam. Na náš koníček 

jsme si museli našetřit. Málo jsme utráceli za jídlo. Také jsme se snažili, aby naše 

cestovní náklady byly co nejnižší. Už jsem několikrát zmínila, že jsme spávali ve 

stanech. V hotelu jsme nebyli nikdy, nanejvýš v ubytovně. Vařili jsme si sami na 

vařiči. Tímto jsme ušetřili a brzy jsme se opět mohli těšit na další zájezd. 

Irma Richterová ve spolupráci s Evou Passendorferovou 

Zdroj: https://www.123rf.com/clipart-vector/eiffel_tower_drawing.html 
http://www.bellarose.cz/dekorace/globus-20-cm/ 

Co jsme prožili… 

Dubnové aktivizace 

11. dubna  

- jsme byli pozváni sestřičkou Dášou, aby nám pomohla rozcvičit naše těla. Do 

posledního místa zaplněná naše jediná místnost, kde jsme mohli bez nebezpečí 

úrazu rozpřáhnout ruce i natáhnout nohy. Na úvod jsme začali naší největší 

láskou a to společným zpěvem. Byly to především naše milované Beskydy a další 

2 písně z našich zpěvníků, které předcházely i našemu tak potřebnému cvičení. 

Sestřička se snažila, abychom nevynechaly žádnou důležitou část našeho těla. 

Přijatelnými cviky jsme se snažily zvládnout všechny úkony. Na závěr cvičení 
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můžeme hodnotit, že každá hodina, kterou se snažíme cvičením věnovat svému 

tělu, bude pro nás přínosem. Po hodině odcházeli spokojení cvičenci. 

15. dubna 

- - Beseda o vodě, třetí článek aktivizačního plánu s poměrně jednoduchým 

názvem „o vodě“ obsahoval širokou, bohatou oblast o nám všem dobře známé 

a denně používané tekutině, bez níž by nebylo života. Už jenom připomínka, že 

naše země je jedinou planetou, na které je voda, by nás měla zavazovat k tomu, 

jak s ní hospodařit a jak si vážit každé kapky, která dnes zbytečně vyteče 

z vodovodních kohoutků. 

Vždyť kdo jiný, než my, kteří máme za sebou pár desítek let života, můžeme 

posoudit, jak to bylo na našich vesničkách před pár desítkami let a jaká je situace 

dnes. 

Byly to i Těškovice, 

obec s cca 700 

obyvateli, kde jsem 

se narodila. Brzy 

jsem i ve svém 

dětství poznala, jak 

se u nás musí 

hospodařit s vodou. 

Na horním konci 

vesnice, kde jsme 

bydleli, byla jediná 

veřejná studna a voda byla používána na vaření. Studna byla opatřena 

betonovým poklopem a se slušně prosperující pumpou, která byla velmi 

využívána. Pitná voda byla přenášená do domácností ve vědrech, které byly na 

kovových hácích zavěšeny na popruzích přes ramena a krk. S touto vodou se 

v domácnosti velmi šetřilo. Pro dobytek a ostatní potřebu to byla voda užitková, 

obyčejně ze studánek ve sklepích i zahradách. 

Ve spodní části vesnice to byla studna s bohatým zřídlem, která byla stejně jako 

studna v horní části opatřena betonovým poklopem a dobře fungující pumpou. 

Tato studna stačila zásobit v případě potřeby velkou část vesnice. Jenom 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4sTI28rNAhWGnRoKHS4vCAYQjRwIBw&url=http://www.mistopisy.cz/teskovice_10438.html&psig=AFQjCNHf59ms0fyzWaor4eK78hHydTZnNA&ust=1467203078822324
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donáška vody stejně jako u studny horní, ve vědrech skoro přes celou vesnici na 

vážkách byla velmi obtížná, zejména v zimě, kdy klouzající nohy nezřídka po ledě 

zavinily, že jsme přinesly domů vody polovic. 

Nejhorší situace byla v období sucha, které se dost často opakovalo. To se jezdilo 

pro vodu až do 2 km vzdáleného panského mlýna, kde protékal potok Sezina. 

Jezdilo se povozy taženými koňmi až k potoku, kde se zajelo až na jeho okraj 

k vytvořené prohlubni, kde bylo možno vodu nabírat do menších nádob 

a přelévat do otvoru v sudu, umístěném na nejvyšším bodu dřevěného sudu, až 

byl sud plný. Problematická byla někdy i zpáteční cesta – celou trasu do kopce. 

S takovou vodou se po přivezení na místo určení velmi šetřilo. 

Tato po mnoho let trvající situace byla předmětem zřízení vodovodního řádu po 

válce. Nejdříve to byla nutná starost zajistit, v období po hromadném ustájení 

dobytka, vodu pro dobytek. To se podařilo po úspěšné realizaci vrtů z Jamníku. 

Až v roce 1986 došlo k zajištění vodoinstalace pro všechny občany. Dnes už na 

okraji vesnice ze směru od Výškovic stojí vysoký, štíhlý, zdaleka viditelný 

vodojem. Už konečně máme vodu i v Těškovicích! Buď pozdravena naše dlouho 

toužebně očekávaná vodo! Jsme moc rádi, že jsi s námi! 

Každý den totiž přibývá na naší planetě přes 200 000 lidí. Světovým dnem vody 

je podle OSN 22. březen. 

Osmdesát milionů ročně z dnešních více než 6 miliard lidí nemá přístup 

k nezávadné vodě. Odhaduje se, že v roce 2025 bude trpět kritickým 

nedostatkem vody více než dvě a půl miliardy lidí. 

Pár údajů o stavbě vodovodu z obecní kroniky Těškovic: 2 etapy. 

První etapa od roku 1959 pro kravín, 97 občanů vykopalo 676 metrů dlouhou a 

1,4 m hlubokou rýhu zdarma. Voda začala téci 27. 10. 1960. Trasa potrubí 

z potoka Jamníku do střediska JZD je dlouhá 1340 m. 

Druhá etapa 1983 – vodovod pro obec – stavba čerpací stanice, 1984 propojení 

4 vrtů potrubím, vytýčení trasy potrubí po obci, 1985 zahájení stavby vodojemu, 

vytyčení a pokládání hlavního řádu v obci. Pracovní četu tvořili důchodci, zedníci 

z řad občanů provedli práce brigádnicky. Ocelová konstrukce spotřebovala 25 
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tun železa, 24. srpna 1986 byla uložena 100 tunovým jeřábem na dřík vodojemu. 

Bylo položeno 1700 m potrubí po obci, občané odpracovali 2050 hodin zdarma, 

na vodu bylo napojeno 171 popisných čísel. 

Na situaci s vodou v Těškovicích vzpomínala Květka.  

Odborné údaje uvedla Soňa. 

18. dubna 

- Tvoření se samotvrdnoucí hmotou. Byla opět plná, místnost, kde jsme se sešli 

a kde nám naše organizátorka přinesla balíček bílé hmoty. Jako pracovní nářadí 

malý váleček na nudle, kterým budeme po částech ukrajovat malé díly 

k rozválení na úhledné placky. Hlavně, aby jejich povrch byl hladký. Měla také 

připravené malé ozdobné vykrajovačky, které přitlačením na rozválenou hmotu 

se podařilo povytáhnutím oddělit od základu a přesunout na samostatný plech, 

kde budou v klidu několik dní schnout. Dostatečně suché povrchy budeme 

natírat podle druhů barvami. Na závěr se nám představí zavěšené na nitích 

a umístěné na stěnách hlavní chodby po stranách ozdobného kotouče. V další 

části chodby to bylo další pokračování půvabných výrobků pěkně uspořádaných 

do 2 kruhů. 

Pro nás to byla vzpomínka na doby, kdy jsme pekly vánoční cukroví s tím 

rozdílem, že jsme dnes měly základní hmotu už připravenou. Naše prsty se stejně 

dostatečně činily. S dobrou spoluprací byla spokojena i naše organizátorka Šárka. 

A jak vypadají naše výtvory, můžete vidět na přiložených 

fotografiích. 
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Jak jsme pracovali na bramboráčkách 

Bylo to v měsíci dubnu, když nás naše sestřička dopoledne požádala, zda bychom 

nepřišly oškrábat pár brambor. Samozřejmě nás pár (asi 10 klientek), které je 

rády a rychle dovedou zbavit svého vrchního obalu, se nenechalo pobízet a už do 

hodiny bylo v naší jídelně dost ochotných pracovitých rukou, které se brzy 

chopily díla. Až nám bylo brzo líto, že už je úkol splněn. Následoval oběd a po 

něm na pokojích povinný odpočinek, který bývá zakončen u milovníků kávy 

odpolední kávičkou, vždy s nějakým pamlskem, nebo zdravotním jogurtem. 

Tentokrát na nás čekalo velké překvapení. Pro každého klienta stačila paní 

vedoucí udělat a upéci 2 voňavé bramboráčky. To bylo pochutnáníčko! A když 

jsme voňavou chuť stačili zkonzumovat, byla tu pro nás ještě jedna milá zpráva. 

Protože zůstaly oloupané brambory, které se nemohou vyhodit, budeme mít 

zítra na večeři bramborový guláš, okořeněný a doplněný salámem. Po konzumaci 

i výborného gulášku musíme znovu konstatovat, že naše paní vedoucí má 

výborné organizační schopnosti a navíc umí dobře vařit!  

Díky Vám za všechno. Vaši spokojení klienti. 
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Vzpomínka na jeden krásný výlet 

Bylo to ve středu 11. května, kdy nám sluníčko ráno slibovalo, že nás bude 

provázet celý den. 

Na základě této krásné předpovědi jsme pokračovali v přípravě na náš odpolední 

výlet, ve kterém jsme se chtěly zejména novějším klientkám pochlubit s naším 

pěkně udržovaným náměstím i parčíkem před kostelem. Každá z nás měla 

doprovod v podobě sestřičky, a to i těch nových, které nastoupily do práce 

teprve nedávno. Výhodou bylo, že pro krátkou trasu slíbeného výletu jsme 

nemusely počítat s využitím veřejné dopravy, ale jen s šikovností našeho 

doprovodu, aby nás při jízdě při přechodech nevysypal z vozíčku, což se naštěstí 

nestalo. 

Po výjezdu z našeho nádvoří na komunikaci jsme si mohly podrobně prohlédnout 

pěknou barvu fasády našeho zařízení a hned na to i jeho dobře udržovaného 

parčíku s bohatým květenstvím některých již kvetoucích rostlin. Kouskem na to 

nás zaujala lahodná barva 3 s malým odstupem za sebou umístěných výškových 

domů, které byly v souvislosti s jejich stavbou před zahájením stavby předmětem 

velké kritiky. Naproti cesty jsme si mohly všimnout zvláštní budovy, která ve 
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svých útrobách schovávala všechno zařízení, potřebné pro hašení požárů i 

nutného preventivního cvičení městských požárníků. 

Ale to už jsme před prvním vstupem na křižovatku, prvního řádného přejezdu, 

který všechny zvládly bez problémů. Tím náš zvláštní průvod šesti vozíčků 

s  klienty, šesti doprovodných sestřiček a jedna 

klientka sólo, mohl pokračovat směrem k dalšímu 

přechodu pro chodce, kdy jsme jen zběžně 

zaregistrovaly z minoucích se budov honosnou 

budovu Bíloveckého gymnázia. Směrem 

k dalšímu přejezdu jsme míjely i další budovy. 

Přejezd sám by nás zavedl na ulici Jeremenkovou 

a Zahradní a kousíček dále i k vysoké zelené 

budově, která je sídlem Městského úřadu Bílovec. 

 

Ale protože naším cílem je prohlídka 

náměstí, pokračovaly jsme dále, až jsme 

došly k parčíku za kostelem, kde byla 

naše zastávka. Ocenily jsme jeho 

vzornou úpravu. Sociální pracovnice 

Evička, pro dnešek fotografka, využila 

pěkného okolí k první společné 

fotografii. Fotografie z výletu jsme si 

mohly prohlédnout již 12. května na naší 

nástěnce na chodbě našeho zařízení. 

Po letmém pohledu na historické 

sousoší na náměstí v místech bývalé 

kašny jsme parčík opustily. Pokračovaly jsme dále náměstím – nejdříve jeho 

levou stranou, kde jsme si připomněly zvláštní budovu lékárny i vedle stojící 

budovy s dnes prodejnou domácích potřeb, která se může pyšnit svou bohatou 

historií. Jeden z majitelů domu byl i T. Baťa, který zde umístil prodejnu obuvi  a  

při přestavbě budovy r. 1935 tam byla objevena specifická konstrukce orloje. 
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Celá záležitost byla i u nás zaznamenána prostřednictvím památkového ústavu 

v Ostravě i v našich již vydávaných Střípečkách číslo 2/2013.  

Všimli jsme si, že řada prodejen změnila v průběhu let svůj prodejní sortiment, 

což bylo jistě zejména při přemístění pošty 

z počátku dost diskutováno. Dostaly jsme se až 

na konec levé strany náměstí ke dvěma 

významným historickým budovám. Hned u 

sestupu z náměstí to je opravená budova muzea 

a kousíček dále je to budova zámku, která díky 

obětavé několikaleté snaze jeho kastelána, pana 

Valeše (se snaží ve spolupráci s městem Bílovec) 

dát zámku kousek po kousíčku jeho původní tvář.  

Při zpáteční cestě jsme viděly uzamčenou bránu fungujícího letního kina. Trochu 

ukryté pro nás zůstaly zámecké schody, které jsou vítanou zkratkou z ulice 

Pivovarské na ulici Zahradní. 

Po návratu zpět na náměstí jsme nepřehlédly bíloveckou raritu – ta pochází 

z doby rekonstrukce náměstí. Kde před budovou radnice byla zhotovená pro 

velké milovníky šachu fungující šachová podložka (z barevných dlažeb). Šachy je 

možno hrát se zapůjčenými figurkami. 

Dostaly jsme se před budovu radnice, kde jsem se ve svých vzpomínkách dostala 

i do období mého pětiletého působení před svým odchodem na důchod, na které 

tak ráda vzpomínám. 

Ale už jsme kousíček od 

nedávno otevřené 

městské budovy, která 

ve své historii 

(dlouholeté i po roce 

1945) vystřídala mnoho 

uživatelů. Věříme, že 

současné uživatelce – 

městské knihovně -  

bude plně vyhovovat 
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řadu let. Po zpětném návratu stejnou cestou jsme se zastavily u slíbené cukrárny 

Karolinky, abychom se mohly občerstvit slíbenou zmrzlinou. Disciplinovaně jsme 

se zatavily za sebou, abychom nerušily provoz, což se nám, stojícím ve dvojicích, 

podařilo. S chutí jsme se pustily do přinesené, lahodné zmrzliny. Malá siesta však 

brzy skončila a my jsme rády pokračovaly ke svému domovu.  

Když jsme se jako ráno přivítaly, nastal teď okamžik loučení – loučení 

a poděkování – za organizaci krásného dne (i sluníčka), za výborný a vzorný 

doprovod našim sestřičkám v čele s paní vedoucí i za celou památku na dnešní 

krásně strávené odpoledne děkují vaše klientky. 

Květka 

O jednom svátečním setkání klientů 

Mimořádné setkání klientů se konalo v pondělí 30. května v jídelně našeho 

zařízení. Bylo spojeno s oslavou narozenin šesti klientů, kteří se narodili 

v měsících dubnu a květnu. Slavnostní úvod zahájily naše klientky, členky klubu 

kruhových tanců „Orchidej“, které nám za plné pozornosti posluchačů předvedly 

čtyři tance – litevský, dva francouzské a židovský. Jejich velmi pěkný výkon byl po 

zásluze odměněn velkým potleskem diváků. 
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Ale my jsme chtěli, aby svou příležitost k pohybu dostaly i klientky, sedící u stolů. 

Byla tu brzy líbezná hudba skupiny Kučerovci se svými Havajskými tanci, která 

dokázala pozvednout naše ruce k rytmickým pohybům. Krásná podívaná na 

klientky a jejich vlnící se ruce za zvuku hudby milovaných Kučerovců. 

K nadcházejícímu 31. květnu se váží i další události, které si nenechají ujít hlavně 

mladí na vesnicích. O kácení máje dostali příležitost vyprávět přítomné 

pamětnice z okolních vesnic.  

Závěrečné blahopřání paní vedoucí k narozeninám spolu s milou rozvíjející se 

kytičkou jubilanty potěšilo. S poděkováním za pěkně zakončený měsíc lásky se 

rozloučila paní vedoucí i její klienti.  

Květka 
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Jak jsme zvládli aktivizační program v červnu 

1. června  

Cvičení se šátky s Barčou 

Po polední přestávce se na popud 

sestřičky Barči shromažďovali do naší 

náhradní tělocvičny, kterou je pro nás 

část naší chodby, cvičenci, bydlící 

v přilehlých pokojích, kteří se ukázněně 

usazovali na připravených židlích. Brzy 

sestřička přivážela další skupinu na 

zdravotních vozíčcích, kteří byli usazeni 

v protilehlé straně chodby. Bylo to 

celkem 17 klientů, chtivých pohybu, dle 

možností každého z nich. Tak i musela 

sestřička ke svým klientům přistupovat.  

Jednodušší to bylo u zadní části klientů, sedících na židlích, kteří nejsou pohybově 

omezeni. Ti mohli bez problémů plnit, do únavy svých paží, všechny zadané 

úkony (při cvičení s míči nebo s hedvábnými šátky a textem známé písně). Při 

plnění obdobných cviků u klientů na vozíčcích, musela stanovené cviky 

přizpůsobit možnostem jednotlivých klientů. Často však i zde docházelo ke 

spokojenému uznání sestřičky za mimořádnou snahu klienta úkony splnit. 

Unaveni, ale spokojeni, se klienti se svou obětavou sestřičkou Barčou rozloučili. 

3. června 

V pátek se konal v náhradní místnosti našeho zařízení přeložený původní 

program s názvem odpoledne s poezií se Soňou. Prostory v místnosti daly místo 

jen menšímu počtu klientek chtivých poslechu básní a jen omezenému počtu 

knih, obsahující básně. Brzy jsme se, po úvodním slovu organizátorky, měly 

možnost zaposlouchat do citového přednesu jí recitovaných veršů. Zavzpomínat 

si i na vlastní prožitky, připomenout si krásu českého jazyka při pravidelných 

nedělních chvilkách poezie i kvalitního interpreta, který úroveň každého večera 
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dovedl zvýraznit. Bylo to pěkné sváteční odpoledne - a co nám brání v jeho 

opakování? To je dotaz na hlavní organizátorku. 

Květka 

Voda  - životodárná síla 

Voda je pro nás každodenní samozřejmostí. Pijeme ji, přidáváme do jídel, denně 

se v ní koupeme a díky ní čistíme nejen sebe, ale i okolí kolem nás. Voda nás 

dokáže zahřát i osvěžit, dá se z ní dělat led. Voda je i sníh, z kterého si stavíme 

s dětmi sněhuláka. Vodou jsou i kapky ranní rosy. Zkrátka voda je tak 

samozřejmá, jako vzduch, který dýcháme. 

Voda vždy byla určujícím faktorem pro život na Zemi. Zřejmě ve vodě se kdysi 

dávno zrodil život. Ne náhodou významné starověké civilizace vznikaly u toků 

velkých řek - Tigridu a Eufratu, Gangy, Nilu, na Žluté řece či Mekongu. Voda hrála 

téměř ve všech náboženstvích důležitou roli. Podle nesčetných legend mohla 

život dávat i brát. 

Většinu povrchu Země tvoří voda, člověk je z většiny tvořen vodou a bez vody 

nepřežije víc než několik dní. Lidské tělo z 60% tvoří voda. U novorozenců může 

být podíl až osmdesáti procentní. Voda v těle přenáší 

živiny a odpadní látky. Také po těle roznáší teplo 

a udržuje jeho stálou teplotu. Voda napomáhá 

průběhu řady chemických procesů v organismu. Sliny, 

žaludeční, střevní a pankreatická šťáva jsou roztoky 

enzymů a iontů, které umožňují trávení a průchod 

potravy trávicí trubicí. Voda umožňuje vylučování 

škodlivých látek tvorbou moče v ledvinách. Je 

základní složkou cirkulujících tekutin - krve a lymfy. 

Krev přináší tkáním kyslík i živiny a odvádí oxid uhličitý 

a zplodiny látkové výměny, které by se jinak v tkáních 

hromadily a působily škodlivě. Lymfa umožňuje přímé 

vstřebávání tukových kapének ve vodném prostředí 

přímo ze střeva, odvádí přebytečnou tekutinu 

z mezibuněčného prostoru a také přivádí případnou 
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infekci (bakterie, viry) z postižené tkáně do mízních uzlin, kde dojde k jejich 

likvidaci. Voda mozkomíšního prostoru chrání mozek před nárazy, stejně jako 

plodová voda chrání lidský plod v děloze. Kloubní tekutina chrání kloubní 

chrupavky před poškozením. Sklivec je průzračný vodný rosol v oku umožňující 

průchod světelných paprsků, a je proto podmínkou vidění. Odpařování vody 

povrchem kůže a také dýcháním umožňuje regulovat tělesnou 

teplotu.  

Dochází-li k úbytku vody v těle, nazýváme tento proces 

dehydratací, která ve vážné míře vede až ke smrti. Běžné 

nastává nejdéle sedm dní po vysazení příjmu tekutin, ale 

kombinací dalších faktorů se fatální dehydratace urychluje. 

Důsledkem dlouhodobé dehydratace mohou být i potíže 

s ledvinovými kameny, které se často objevují v létě, kdy se 

více potíme a kdy je potřeba, díky vysokým teplotám, pít více než jsme zvyklí. 

Čím více jste dehydratování, tím méně pijete. Pít tehdy, když je žízeň, už je 

špatně! Žízeň je špatný indikátor těla na to, že nemá dostatek tekutin a že už 

došlo k dehydrataci organismu. Určitě nebude ale zdravé vypít několik litrů vody 

najednou. Pijte po troškách a pravidelně!  

Pokud nebude voda, nebude nic.  

Voda představuje jednu ze základních složek na Zemi. Nejhojněji se voda 

vyskytuje ve skupenství kapalném. Ve skupenství pevném nabývá podoby ledu 

nebo sněhu a ve skupenství plynném se vyskytuje jako vodní pára. Voda v 

kapalné formě nemá ani chuť, ani vůni. V tenkých vrstvách 

je bezbarvá, v silnějších pak namodralá. 

V kapalné podobě se voda na jiné než naší planetě v 

sluneční soustavě nenachází. Necelé tři čtvrtiny povrchu 

planety pokrývá voda, další se nachází i v podzemí. Celých 

97 % z toho tvoří oceány a moře. Je to voda slaná, kterou se 

lidé naučili využívat, ale za cenu velmi vysokých nákladů.  

Sladká voda je tak v menšině, navíc se její největší objem nachází v pevné formě 

ledovců. Sladká voda představuje pouhá dvě a půl procenta celkového objemu 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/voda-z-kohoutku-za-pet-let-zdrazila-o-tretinu/r~i:article:759950/
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vody na planetě. Z toho téměř sedmdesát procent (68,7%) je zmrzlá voda v 

ledovcích a 0,8% ve stále zmrzlých půdách v Antarktidě, Arktidě a v Grónsku. 

Další významnou část tvoří spodní vody a jen minimální část povrchová voda v 

řekách či nádržích. Něco málo přes třicet procent tvoří podzemní voda, která je 

stále ve větších hloubkách, stále obtížněji k dosažení. Pouhé čtyři desetiny 

procenta sladké vody představuje povrchová a atmosférická voda. Z toho na 

jezera připadá naprostá většina - 67,4%. Následují zamokřené půdy a bažiny, 

atmosférická voda a říční voda. Bažiny a mokřiny ale mizí. Jsou odvodňovány, 

vysušovány a používány pro zemědělské účely, ale i pro občanskou 

a průmyslovou zástavbu.  

V přírodě mluvíme o koloběhu, 

během něhož dochází ke změnám 

skupenství vody za přispění 

slunečního záření, gravitace 

a pohybu planety. Z oceánů, 

dalších zdrojů povrchové vody a 

rostlin se vypařuje voda, vytváří 

mraky. Kondenzací se voda mění 

zpátky v kapalné skupenství 

a deštěm a sněžením se dostává 

zpět na zem, posiluje vodní toky, 

částečně se vsakuje do půdy. 

Problémy s nerovnoměrným 

vlivem počasí však mohou jednak způsobovat extrémní sucha a nedostatek vláhy 

a také při vydatných deštích, sněžení či rychlém tání sněhu záplavy nebo sněhové 

kalamity. 

Voda je za normální teploty a tlaku bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a zápachu, 

v silnější vrstvě namodralá. Chemicky oxid vodíku H2O. Teplota tání 0 °C, bod 

varu 100 °C. Nejvyšší hustota (a nejmenší objem) při 4 °C, při ochlazení pod 4 °C 

opět mírně snižuje hustotu a zvětšuje svůj objem. Je nejuniverzálnějším 

rozpouštědlem. Velmi málo stlačitelná. 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/potraviny-opet-zdrazi-sucho-nici-urodu-za-miliardy/r~i:article:746915/
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nejhorsi-zaplavy-sveta-postihly-v-pakistanu-14-milionu/r~i:article:674663/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/ministerstvo-uznalo-snehove-kalamity-mohou-zmenit-dane/r~i:article:685221/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/ministerstvo-uznalo-snehove-kalamity-mohou-zmenit-dane/r~i:article:685221/
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Světovým dnem vody podle OSN je 22. březen. 

MODLITBA ZA VODU  

s textem Jana Skácela: 

Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, 

má starodávná milá, starodávná milá, 

kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička, 

a poutníci skláněli se nad hladinu, aby se napili z dlaní… 

Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, 

voda má voda má voda má… 

Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd… 

                                                                                                                Soňa Petruláková 

Zdroj: http://oko.yin.cz/9/voda/, http://www.aktualne.cz/wiki/veda-a-technika/voda/r~i:wiki:3695/, 
https://www.super.cz/266956-kdyz-limonadu-tak-jedine-doma-vyrobenou.html 

Stavění Máje 

Májka se stavěla den před svátkem apoštolů Filipa a Jakuba, tzn. 30. dubna. Dnes 

je jejich svátek posunutý, přesto se stále noci z posledního dubna na 1. máje říká 

Filipojakubská noc. 

Májku podle tradice měli stavět svobodní mládenci a její vršek zdobit svobodné 

dívky. To už později neplatilo a stavění se účastnili všichni, komu se chtělo. 

Naopak bylo žádoucí, aby alespoň ten, kdo organizoval samotné vztyčení máje, 

byl dostatečně zkušený, protože to byla nebezpečná operace. 

Májky se stavěly v centru obce, na fotbalovém hřišti, u restaurací a podobně. 

Někdy měla jednu společnou májku vesnice, někdy každá její část - třeba Horní 

konec měl jednu a Dolní konec druhou. Většinou stavěli obecní májku Sokoli, 

nebo místní tradiční sportovní spolek, na fotbalovém hřišti. Pro výrobu májky 

byly používány smrky. Bylo důležité vybrat pěkný strom, rovný, dostatečně 
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vysoký, protože čím vyšší májka, tím větší chlouba jejích stavitelů. Zároveň strom 

musel být přiměřeně velký k silám a počtu stavitelů, moc těžký strom by na místo 

stavby nedonesli a hlavně by jej nebyli schopni vztyčit.  

Strom se kradl, ovšem nijak tajně. Pokud se nepokácel ozdobný strom přímo 

z něčí zahrady, pak majitelé obvykle neprotestovali. Kmen se na místě až po vršek 

zbavil větví a kůry. Vrch stromu se nechal pěkně zelený. Někdy, když nebylo 

možné najít pěkný strom, jeho vršek byl škaredý nebo se při kácení zlomil, tak se 

k odkůrovanému kmenu jednoduše připevnil nějaký pěkný vršek stromu jiného. 

Na místě vztyčení se vykopala jáma. Vrchol májky se ozdobil pentlemi 

z barevného krepového papíru. Na vršek se také přivazoval nějaký předmět, 

třeba láhev s alkoholem, plyšová hračka apod.  

Kmen se vztyčoval pomocí lan, žebříků a svázaných překřížených tyčí. Vztyčení 

bylo nebezpečné. Občas se stalo, že při stavění májka spadla a nakonec byli 

všichni rádi, že se nikomu nic nestalo. Vztyčování musel řídit někdo zkušený, bylo 

nutné, aby ten člověk měl respekt, protože ho všichni museli poslouchat.  
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Postavený kmen se zajistil kameny a do země zabitými dřevěnými kůly. Májka se 

do rána hlídala. Někdy se pokoušeli jí lidé z vedlejších vesnic nebo stavitelé 

konkurenčních májek postavený strom porazit a ukrást vršek. To pak byla velká 

ostuda a bylo nutné vršek vykoupit zpět. Výkupné bývalo vysoké. Pokud se vršek 

nevyplatil, pak se nemohla uskutečnit tancovačka, která se pořádala k příležitosti 

kácení máje. Jak už jsem se zmínil, nepamatuji úraz vzniklý při stavění májky, při 

pokusech o její krádež ale k úrazům docházelo. Mladí kluci se občas porvali nebo 

docházelo k drobným zraněním při následných honičkách. 

Stavitelé si na zkrácení dlouhého času 

koupili třeba sud piva a do rána se bavili, 

nesměli to však s alkoholem přehnat, 

protože jinak by májku nemuseli uhlídat. Na 

jihu Moravy se májka hlídala každou noc 

celý měsíc, někde jen tu jednu noc. Někde 

bylo zvykem, že chlapci stavěli malé májky 

před domy děvčat, které se jim líbily. 

Na konci května se májka kácela. Kácení se 

dělo většinou v sobotu. Kácení máje byla 

velká slavnost, které se účastnilo mnohem víc lidí než stavění. Pořádala se 

tancovačka. Z kácení májky a s tím spojené taneční zábavy hodně profitoval 

hospodský, který právě z toho důvodu inicioval a i nějakou tou lahvičkou nebo 

pivem sponzoroval její stavění. Od té doby se začaly venku provozovat letní 

taneční zábavy – kácení máje vlastně zahajovalo jejich sezónu.  

Při kácení máje se pořádaly různé soutěže a hry. Např. když padal kmen, tak se 

závodilo o předmět uvázaný na vršku máje při jejím stavění. 

Zábava, spojená se stavěním a kácením máje, bývala na vesnici společně 

s Masopustní zábavou a Poutí největší společenskou událostí.                                                                              

                                                                                                    Soňa Petruláková 

Zdroj: http://www.nedasov.cz/products/pozvanka-na-kaceni-maje-na-obecni-zahradu/ 
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Hrátky s pamětí  
Od května se pravidelně každý čtvrtek schází přibližně dvanáct klientů v klubu 

seniorů za účelem trénování paměti. 

Každá hodina trénování 

paměti je zaměřená na určité 

téma. V uplynulých dvou 

měsících jsme se věnovali 

pamatování obrázků, 

poznávání hodin nebo 

seřazování slov podle 

abecedy. Také jsme poznávali 

vůně koření a četli si 

o Alzheimerové chorobě. 

Dalším zajímavým tématem 

ke vzpomínání byla řemesla, 

která se již z našeho života zcela vytratila i ta, která jsou zachována.  

 

Hodnocení minulých kvízů 

Hodnocení kvízů z posledního čísla Střípků pro mě nebylo jednoduché. Květinový 

kvíz byl jednodušší pro ty, kteří měli zahrádku a pěstovali květiny. Mezi květinami 

na fotografiích se objevila i první jarní bylina podběl lékařský, dnes už velmi 

vzácný. Gratulace patří paní Hrnčířové, která je poznala všechny. U poznávacího 

kvízu klienti poznali také všechny umělce. Třetím úkolem pro ty, kteří si rádi 

lámou hlavy, byl hudební kvíz s vynechanými slovy v textu známých písní. Ve 

čtvrtek jsme si tedy potrénovali dlouhodobou paměť a u toho i s radostí zazpívali. 

Děkuji všem klientům, kteří se při čtení Střípků zastavili, potrápili paměť a obstáli. 

Gratulujeme! 

Zlatka Pavlicová 
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 Cestovní kvíz 

V tématu cestování budeme pokračovat i v další části Střípků. Spojte čarou 

město a stavbu, která ho proslavila! 

 

PISA EIFFELOVA VĚŽ 

 

ŘÍM KOLOSEUM 

 

NEW YORK BIG BEN 

 

BRATISLAVA SLAVÍN 

 

MOSKVA CHRÁM SV. VÍTA 

 

PRAHA RUDÉ NÁMĚSTÍ 

 

LONDÝN ŠIKMÁ VĚŽ 

 

PAŘÍŽ SOCHA SVOBODY  

 



28 

 

Ze života známých osobností 

Zorka Kohoutová 

Zorka Kohoutová, často nazývaná 

královna české dechovky, se narodila 

16. dubna 1931. Je známá svými hity 

jako Tvé vlasy kvetou, maminko nebo 

Mládí nevybouřené. Vystupovala s 

Orchestrem Karla Valdaufa, později s 

kapelou Kutilka. Úspěchů se dočkala 

také v Německu a USA. 

Jak sama říká, její dětství nebylo veselé. 

Neměla dobrý vztah s maminkou, 

putovala po ústavech a po náhradních 

rodinách.. Ale když si stoupla před 

publikum, její život se zcela změnil. Už 

v patnácti začala veřejně zpívat 

a Československý hudební svět ovládla 

netypicky - dechovkou.  

Čím byla tak výjimečná? Sama za svou nejcennější vlastnost považuje 

normálnost. Nikdy se necítila být hvězdou a mluvila s každým, kdo byl normální. 

Také výborně tancovala, což dokládají i její medaile. K úspěšné kariéře ji 

dopomohla pěkná tvář, postava a společenská povaha. Začínala s tanečními 

písničkami a pak zůstala u svého oblíbeného žánru. Byla první mladou zpěvačkou 

dechovky.  

Postupně si vzala tři hudebníky, se kterými vystupovala. Z manželství s Karlem 

Valdaufem (1958 - 1970), který byl pro ni osudovým mužem, vzešli dva synové - 

Jan a Dan. 

Zorka Kohoutková si vzpomíná na přílohu z lodi na Mississippi. Černošská kapela 

tenkrát hrála Škodu lásky, a i když se snažila, zahrála ji špatně rytmicky. Tak za 

nimi zašla o přestávce do šatny a ukázala jim, jak se to má zpívat správně. Pak ji 
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přemluvili to zazpívat ještě v sále. Měla s tím velký úspěch a vyhrála za ten večer 

soutěž o nejpopulárnější osobnost. 

Tehdy zaujala manažera samotné Barbry Streisand, který jí okamžitě nabídl práci 

v New Yorku. Setkávala se také s Frankem Sinatrou. Z české dechovky byli 

Američané nadšeni. Kvůli dětem však odmítla do USA emigrovat. 

Najezdila tisíce kilometrů. Ještě před pár lety koncertovala i desetkrát do měsíce. 

Nyní ji v tom brání potíže s hlasem. Slibuje, že zase bude cvičit, aby mohla znovu 

vystupovat. Nejčastější jezdí do domovů pro seniory. 

Fanoušci se Zorky často ptají, proč se v televizi a rádiu nehraje dechovka. Ona 

odpovídá, že ten, kdo má dechovku rád, si ji stejně najde. A její recept na 

dlouhověkost? Podle svých slov nekouří, nepije a především ráda žije. 

 Eva Passendorferová 

Zdroj: Hloušková, Lenka. Zorka Kohouková: V pětaosmdesáti stále zpívám. In: Právo, TV magazín. 16. 
dubna 2016. str. 12-15.; https://www.mlp.cz/cz/akce/e7073-zorka-kohoutova-zpevacka/?knihovna=;  
http://www.i-passage.cz/internetova_pasaz/eshop/24-1-Antique/485-4-Zorka-Kohoutova 
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Pranostiky  

ČERVENEC…   

Český název měsíce července je snad odvozen od toho, že po prudkých bouřkách 

plných hromů a blesků, je navečer opět chvilku klidu a ráno krásné červánky. Jako 

by se obloha červenala za to, co způsobila!  

 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.  

 Červená se červenec, zraje každý pupenec.  

 Červenec - úrody blíženec. 

 Staví – li v červenci hromadu 

mravenci po kraji všude, tuhá 

zima bude.  

 V červenci když dne ubývá, horka 

přibývá. 

 Jakub naseče – Anna (26.7.) 

upeče. 

 Svatá Anna – chladno zrána. 

 Svatá Markyta hodila srp do žita. 

SRPEN…  

Český název měsíce pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj 

užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí ( tedy při žních ). Žně pak obvykle 

končily právě v osmém měsíci kalendářního roku. 

 Co se v srpnu neuvaří, ani v září se nepodaří. 

 Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 

 I když v srpnu ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

 Srpnový déšť – jako ženský pláč. 

 Teplý a suchý srpen – výborné víno. 

 Veselé bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa. 

 Na svatého Jana stětí – čápi do Teplic letí. 

 Srpen klasy klidí a ovoce dospěle vidí. 
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ZÁŘÍ… 

Český název měsíce dle Staročeského označení je zářuj, což znamená “za říje“ V 

září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná 

réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci 

tvz. sklizňové slavnosti – vinobraní nebo dočesná. 

 Babí léto – léto na odchodě. 

 Bouřka v září – sníh v prosinci.  

 Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 

 Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří. 

 Září – kamna zazáří. 

 Září, na léto jde stáří. 

 Zářijové pršení – prospívá osení. 

 Svatý Václav praví …pusťte krávy do Otavy. 

 Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. 

 Svatý Václav zavírá zem. 

Zlatka Pavlicová 
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Rady našich babiček 
Užitečné rady k pečení 
 Bábovku lehčeji vyklopíme – bábovku 

vyndáme z trouby a necháme ji chvíli stát 

na utěrce navlhčené ve studené vodě. 

Obtížím s vyklopením se vyhneme, když 

formu po vytření tukem postavíme na chvilku do 

ledničky a pak teprve vysypeme moukou nebo strouhankou. Ztuhlý tuk se 

poté nepromísí s posypáním a forma nebude tak lepivá. 

 Chceme-li, aby krásně vypadala, formu dobře vymastíme a vysypeme 

cukrem nebo rozemletými lískovými oříšky. Bábovka se nepřichytí, 

a hlavně se z formy snadno vyklopí a kůrčička bude voňavá a nádherně 

křupavá. 

 Aby bábovka vydržela vláčná a měkká, je nutno ji vložit do krabice, a to 

nejdůležitější, přidáme k ní pár kousků rozkrojeného jablka. 

 Jak nejlépe krájet dort – dorty zvláště bohatě zdobené se krájí lépe, když 

krájecí nůž předem namočíme do horké vody a mírně jím pohybujeme. Tak 

nenarušíme ani polevu dortu. 

 Jak nepřipálit koláč z litého těsta? Plech vyložíme alobalem nebo papírem 

na pečení, který potřeme tukem a teprve pak na něj nalijeme těsto. A co 

je také důležité, ušetříme si tím i pracné mytí plechu. Tento způsob 

můžeme použít i při pečení jiného pečiva. 

 Tvarohový koláč s kůrkou – tvarohový koláč bude mít zlatou kůrčičku, když 

ho na 10 minut před dopečením pokropíme směsí vlažného mléka a cukru. 

 Jak mohou být starší koláče jako čerstvé? Stačí je potřít vlažným mlékem 

anebo smetanou a poté vložit na 3 minuty do vyhřáté trouby. 

 A nakonec něco o perníčkách. Perníčky čerstvě napečené vydrží déle v 

uzavřené dóze, případně ve sklenici s víčkem, a přidejte k nim čerstvý 

pomeranč. Perníčky dosáhnou lesku, jakmile je po vyjmutí z trouby tence 

potřeme celým rozšlehaným vejcem. Opravdu se pak budou nádherně 

lesknout. 

Dáša Krčmářová 

Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicinsko-moudra-babicek20111211.html 
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„Pečeme…“ tentokrát domácí zmrzlinu 
Začínají nám letní měsíce a s tím spojené horké dny. Proto je vhodná doba na 

výrobu domácí zmrzliny a nanuků. Znám jeden recept na zmrzlinu, kde základ je 

stejný a záleží jen na nás, jakou příchuť zvolíme.  

Suroviny: 

1 kondenzované slazené mléko 

2 šlehačky na šlehání 33% 

čerstvé ovoce, které použijeme jako příchuť 

(jahody, maliny, ostružiny, vanilkový lusk, 

čokoláda, káva atd.) 

Postup: 

Šlehačku si vyšleháme dotuha, chvíli i šleháme kondenzované mléko, po té 

šlehačku vmícháme do kondenzovaného mléka metličkou. Vybrané ovoce 

rozmixujeme a vmícháme do šlehačky. Dáme do uzavíratelné misky a zamrazíme 

(minimálně 4 hodiny). Po dvou hodinách zmrzlinu promícháme. 

Přejeme dobrou chuť a krásné léto.  

Vlaďka Molková 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.iceinvest.cz/tocena-zmrzlina 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFu9nEmcrNAhXD1hoKHQPMDEgQjRwIBw&url=http://cz.wallpapers-fenix.eu/Sammer/66/81504/&psig=AFQjCNELokODveVGkOEg20Y2i27_j8N3TA&ust=1467185339545862
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiypLP31srNAhVB1BoKHXVPACgQjRwIBw&url=http://www.iceinvest.cz/tocena-zmrzlina&bvm=bv.125801520,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNGhQH8U9qauI0KNSRFNEllXEMUKeg&ust=1467201819533613
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Zpívánky 

Už se ten tálínskej rybník nahání 

Už se ten tálínskej rybník nahání, 
dosahá voděnka k samému kraji, 
/: dosahá dosahuje, cestičku zaplavuje. :/ 
 
Vyjdi ty, cestičko, vyjdi z vody ven, 
po které jsem chodil s mým kamarádem,  
/: chodíval ve dne v noci, pro tvoje modré oči. :/ 
 

Zelený hájové 

Zelený hájové, bejvaly ste vy moje,  
bejvaly ste mýho srdce potěšení. /:  
Íčko už dlouhý čas neslyším ptáčka hlas, 
na obloze se ukázal smutnej čas. :/ 
 
Dostal jsem šáteček, v každém rohu kvíteček,  
uprostřed byl z rozmarýny pěknej věneček. 
/: Ten věneček zelený, z rozmarýny pletený,  
ten mi dala moje milá pro potěšení. :/ 
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Vzpomínáme 

Vzpomínka na paní Karáskovou 

Bylo to 7. června. Kdy jsme si ze smutečního oznámení na naší chodbě přečetli, 

že naše řady opustila po krátkém 5 měsíčním pobytu u nás, paní Marie 

Karásková. Zemřela v požehnaném věku nedožitých 96 let.  

 

Přes krátký pobyt v našem zařízení se 

zapsala do našich vzpomínek především 

velkou aktivitou při všech společných 

setkáních s klienty, kterých se ráda 

účastnila. Velmi ráda zpívala, dovedla 

dobře udržet notu. Koníčkem pro ni byly 

slezské písně, které jí připomínaly její 

mládí. I při cvičení se zapojovala se svoji 

stejně starou sousedkou. Byla dobrým 

příkladem i mladším klientkám. Zůstanou 

nám na ni pěkné vzpomínky.  

Klientky sociálního zařízení 
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Loni nás opustili…  

 

Květoslav Loupanec † 05. 07. 2015  Oldřiška Vavříková † 11. 07. 2015                                                                                           

 

 

 

 

 

Antonie Šuterová † 12. 07. 2015   Jarmila Honová † 15. 07. 2015 

 

 

 

 

Věra Linhartová † 28. 08. 2015                    Marie Arátorová † 26. 09. 2015 
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