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Milí čtenáři,  

tři měsíce uplynuly jako mávnutím kouzelného proutku a je tu 

další číslo Střípků.  

 

Přichystaly jsme si pro Vás spoustu zajímavých článků, ve 

kterých si zavzpomínáme na spartakiádu, podíváme se na 

historii náprstků, seznámíme se s dalšími druhy léčivých 

bylinek a mimo jiné si připomeneme, co se v těchto měsících 

v Domově událo. 

 

Začíná léto a s ním spojené dlouhé letní večery, které vybízejí 

k povídání si s Vašimi blízkými třeba u osvěžující limonády, 

jejíž přípravou se můžete inspirovat v našem receptu.  

Pevně věříme, že si nadcházející teplé dny budete užívat 

stejně jako my s našimi klienty. Všímejte si každodenních 

drobností, které dávají dnům jejich kouzlo a jedinečnost.   

 
 

Vaše redakce 
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Vše nejlepší přejeme oslavencům 
 

o paní Helena Hyráková   84 let 

o pan MUDr. Josef Janisch   91 let  

o paní Ladislava Křesťanová   94 let 

o paní Zdeňka Niklová    90 let 

o paní Drahomíra Přibilová   91 let 

o paní Vlasta Seidlerová   83 let 

o pan Ing. František Schaumann  89 let 
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Zajímavé dny známé i neznámé 

Červenec 
2.7.  Světový den UFO 
5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
14.7. Evropský den koupání v řekách 
20.7. Mezinárodní den šachu 
 
 
 
Srpen 
2.8. Den suchého zipu 
13.8. Den leváků 
19.8. Mezinárodní den pirátů 
28.8. Evropská noc pro netopýry 
31.8. Konec letních prázdnin   
 
 
 
Září 
2.9. Začátek školního roku 
7.9. Den otevřených památek v ČR 
13.9. Mezinárodní den čokolády 
22.9. Den bez aut 
23.9. Začíná podzim 
27.9. Světový den turistiky 
28.9. Den české státnosti 
   
 
 
 
 

Antonie Bartošová 

Zdroj: Kalendář kreativu,[cit.2019-06-26].  
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Téma 

Vzácná návštěva paní Moniky Bancalari 

V sobotu dne 22. června 2019 naše město poctila návštěvou paní Monika 

Bancalari, která za námi cestovala až z Vídně. Jedná se o dceru posledního 

předválečného ředitele fa. Massag Dr. Otty Salchera a zároveň o posledního 

potomka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní Monika Bancalari se narodila 15. července 

1935 v Novém Jičíně jako nejmladší dcera 

generálního ředitele bílovecké továrny Massag 

Dr. Otty Salchera a Johanny rozené Hückel 

(byla dcerou novojičínského kloboučnického 

továrníka Johanna Hückela). Celé své mládí 

prožila v Bílovci ve vile na dnešní Opavské ulici, 

kde se její rodiče před II. světovou válkou 

natrvalo usadili. Rodina Salcherů zaujímá v 

hospodářských dějinách střední Evropy v 19. a 

20. století významné místo. Nejen se svými 

podnikatelskými úspěchy a věhlasem, který se 
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rozhodně neomezoval pouze na tuto oblast, ale především faktem, že členové 

rodiny pokračují v podnikatelských aktivitách již pátou generaci.  

Zakladatel podniku, Mathias Salcher, byl již ve své době považován za 

pracovitého, pilného a čestného muže, který se dokázal vypracovat do své 

pozice „jen pomocí svého poctivého jména, jasné hlavy a dvou pilných rukou“, 

jak o něm říkali současníci.  

Začátky jeho podnikání, a života vůbec, nepatřily právě k nejlehčím, přesto 

dokázal vybudovat firmu, která se stala známou nejenom v habsburské 

monarchii, ale její věhlas pronikl do celého světa.  

Jako první v habsburské monarchii dovezl roku 1850 z Německa stroj na výrobu 

patentních knoflíků, jenž si po jeho zdokonalení nechal patentovat.  

Velký úspěch slavil také o několik let později zavedením výroby bavlněných 

šicích nití na cívkách, potřebných do rozmáhající se produkce šicích strojů.  

Důvody, které vedly vedení firmy k založení pobočky právě v Bílovci, přesně 

nevíme. Jedním z důvodů byl nejspíše příbuzenský vztah Ferdinanda Salchera s 

bíloveckým textilním průmyslníkem Hermanem Schreibrem, s jehož dcerou se 

Ferdinand oženil.  

A tak se v Bílovci někdy kolem roku 1863 objevuje Ferdinand Salcher a zakládá 

zde pobočku firmy Mathias Salcher a synové. Zpočátku zde funguje pouze 

výroba kanafasu a nitěných knoflíků, ale po zakoupení budovy od bývalého 

bíloveckého továrníka Franze Zimmermana, spolu i s parním strojem a dalšími 

prostředky, dochází v letech 1873 až 1876 k rozšiřování výroby nového druhu 

sortimentu. Vedle již osvědčených výrobků firmy jako byly patentní, kovové a 

kamenáčové knoflíky, různé druhy nití a podobně, se zavedla produkce 

drobných, nejčastěji kovových výrobků, používaných ve výrobě obuvi, přezek, 

konfekce, pleteného zboží střední velikosti a tkanin pro tvorbu tapiserií. Celá 

tato výroba zviditelnila bílovecký závod, který se rázem dostal ve svém odvětví 

na přední místo v monarchii. 
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Rodokmen rodiny Salcher 

 
 

Zdroj: Bílovecký zpravodaj, vyd. červen 2019.  
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Co jsme prožili… 
Aktivizace 

Aktivizace jsou pravidelným programem pro všechny klienty domova, kteří mají 

zájem se účastnit. Konají se pravidelně od 14:30 – 15:30 hod. vždy v pondělí, ve 

středu a v pátek.  

Pondělní aktivizace jsou 

již pravidelně v rytmu 

muzikoterapie, součástí, 

kterých je terapeutický 

tanec. V překladu se 

jedná o procvičování 

končetin v rytmu 

klientům známých hitů, u 

kterých si mohou 

společně zazpívat. 

Využívají také šátky, 

zvonkohry, tibetskou 

mísu, metalofon a 

Orffovy nástroje.  

Středy jsou zasvěcené 

arteterapii, tedy kreativní 

činnosti. Jedná se o 

uvolňovací techniky, 

tvorbu mandal, výrobu 

dekorací, kterými jsou 

následně vyzdobeny 

společné prostory domova.  

Pátky mají uvolněnější 

program, o to však 

náročnější na mozkové 

buňky. V tyto dny se trénuje paměť, procvičuje motorika, vzpomíná se na doby 

dávné i současné a poslední pátky v měsíci pravidelně patří společenským 

hrám.  

Jednou za dva týdny také probíhá pravidelné předčítání a další aktivity.  
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10. 5. 2019 – Oslava Dne matek a návštěva z klubu seniorů 

V tento den nás přišly potěšit děti z mateřské školky Zahradní. Pod vedením 

paní učitelky měly připraveno pásmo písniček a básniček k oslavě Dne 

maminek. Všechny klientky na závěr dostaly od dětí vlastnoručně vyráběné 

přáníčko.  

 

Odpoledne naše seniory navštívily členky Klubu seniorů města Bílovce, které si 

s klienty vypily společně kávu, a strávily příjemné chvíle v prostorách našeho 

domova. Klienti obdrželi krásný ručně vyráběný vonný sáček s levandulí a přání 

nejen z čajových sáčku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc děkujeme za tyto příjemné návštěvy a krásně prožité chvíle.  

 

 



11 

 

3. 6. 2019 – Domácí bramboračka 

Kolegyňka si pro klienty předpřipravila domácí vývar a 

spolu s klienty v dopoledních hodinách uvařili 

bramboračku, která provoněla celý domov. Na ní si 

klienti pak společně pochutnali.  

  

 

 

4. 6. 2019 – Klienti na nákupu 

Klienti se za doprovodu ošetřujícího 

personálu vypravili do místního 

samoobslužného obchodu Hrušky, kde si 

nakoupili vše, co potřebovali. Podívali se 

na všelijaké nové produkty a lépe se již 

také orientují v současných cenách. 

Cestou zpět jsme se vraceli místním 

parkem, kde nás chránily v rozpáleném 

dni koruny vzrostlých stromů.  

 

 

 

19. 6. 2019 – Děti z mateřské školy ze Staré Vsi a návštěva klubu seniorů 

 

Tento den byl ve znamení 

návštěv. Překrásný program si 

pro nás přichystaly děti z MŠ ze 

Staré Vsi, které nám v krojích 

zazpívali lidové písně 

doprovozené tanečním 

vystoupením. Tento program 

jsme si užívali ve společnosti 

členek Klubu seniorů, které 

následně s klienty vyráběly a 

skládaly z papíru.  
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13 

 

22. 6. 2019 – návštěva paní Moniky Bancalari 

Bílovec tuto sobotu ožil zajímavým programem, který byl uspořádán ku 

příležitosti oslav Dne města Bílovce, ale také k 100. výročí založení městské 

knihovny.  

Pozvání na tuto akci přijala také paní Monika Bancalari, poslední žijící potomek 

a vnučka známého továrníka a zakladatele vily, v jejíž prostorách se nachází náš 

Domov pro seniory. Více si o paní Bancalari můžete přečíst v článku na začátku 

Střípků.  
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Něco na procvičení mozku 
Zajímavosti v zeměpisných názvech 

 

Zeměpisný název z druhého sloupce označeného písmeny přiřaďte k přívlastku 

z prvního sloupce označeného čísly.  

 

1. Země galského kohouta   A. Litovel 

2. Země tisíce jezer    B. Bajkal 

3. Moravský ledovec    C. Petrohrad 

4. Benátky severu     D. Mazurská jezera 

5. Sibiřské moře     E. Havana 

6. Moravský Betlém    F. Francie 

7. Hanácké Benátky    G. Budapešť 

8. Perla na Dunaji     H. Praděd 

9. Paříž Karibiku     I. Kutná hora 

10.  Monte Carlo středověku   J. Finsko 

11. Zelené plíce Polska    K. Slovinsko 

12.  Nový Zéland Evropy    L. Spreewald 

13.  Německé Benátky    M. Štramberk 
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Ze života známých osobností 
Václav Postránecký 

Narodil se 8. 9. 1943 v Praze. Vyučil se 

zámečníkem. Účinkoval ve Slováckém 

divadle, později v brněnském Státním 

divadle. V letech 1969 -1978 byl členem 

Mestských divadel pražských. Potom 

vstoupil mezi členy Národního divadla. 

V Národním divadle ztvárnil mnoho rolí ve 

hrách PALIČKOVA DCERA, KRÁL LEAR, ZE 

ŽIVOTA HMYZU nebo ve hře ROMEO A 

JULIE (kde si zahrál Kapuleta). Do diváckého 

povědomí se tento český herec dostal 

především díky roli v seriálu Cirkus Humberto v roce 1988. V letech 1974-1979 

si zahrál v seriálu 30 PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA. Dále následoval seriál - BYLO 

NÁS PĚT z roku 1994, ČETNICKÉ HUMORESKY, S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT, ČERNÍ 

BARONI nebo LÉTAJÍCÍ ČESTMÍR. V roce 1996 režíroval V. Postránecký televizní 

horor TRAVIS, kde si zahrál F. Němec, J. Tvrzníková nebo Josef Somr. V roce 

2006 si zahrál ve filmu RO(C)K PODVRAŤÁKŮ. 

Jednalo se i o úspěšného rozhlasového, televizního a filmového herce. 
Účinkoval zhruba ve 170 filmech a zejména televizních filmech.  Vedle hraní 
také režíroval, a to jak v divadle (např. veselohru se zpěvy Švejk uvedenou v 
Divadle Hibernia roku 2008), tak i v televizi (televizní horor Travis z roku 1996). 
Na FAMU vyučoval režiséry práci s hercem.  

Dlouhodobě se věnoval také dabingu. Svůj hlas propůjčil Timu Allenovi v 
seriálu Kutil Tim (90. léta) či Bennymu Hillovi v pořadu Show Bennyho 
Hilla (2000), opakovaně daboval Dustina Hoffmana nebo italského 
komika Paola Villaggia. V roce 2005 mu byla udělena Cena Františka 
Filipovského za nejlepší mužský dabérský výkon ve francouzské filmové 
komedii Zločin v ráji.  

Na jaře 2018 kvůli onkologickému onemocnění podstoupil operaci dutiny břišní 
a chemoterapii. Zemřel ve věku 75 let v rodinném kruhu 7. května 2019.  

Denisa Baláčová 

Zdroj: Václav Postránecký, [online] [cit.2019-06-21],  Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/1070-vaclav-postranecky/ 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A1_a_televizn%C3%AD_fakulta_Akademie_m%C3%BAzick%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Allen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutil_Tim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benny_Hill
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Show_Bennyho_Hilla&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Show_Bennyho_Hilla&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dustin_Hoffman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paolo_Villaggio
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ceny_Franti%C5%A1ka_Filipovsk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ceny_Franti%C5%A1ka_Filipovsk%C3%A9ho
https://www.csfd.cz/tvurce/1070-vaclav-postranecky/
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Jiří Stránský 
 

Jiří Stránský se narodil 12. srpna 1931 v Praze. Pocházel z pražské patricijské 
rodiny, po svém otci JUDr. Karlu Stránském měl šlechtické předky (rytíř 
Stránský ze Stránky a Greifenfelsu), z matčiny strany byl vnukem meziválečného 
československého předsedy vlády Jana Malypetra. Mezi jeho příbuzné patřil i 
zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. 

Studoval gymnázium, měl maturovat v roce 
1950, byl však ze školy těsně před maturitou 
z politických důvodů vyloučen. Živil se pak 
manuálně, později nastoupil do tiskového 
oddělení pražského propagačního podniku, kde 
pracoval až do odvodu do lidové armády 
k PTP útvarům. V lednu roku 1953 byl zatčen a 
obviněn z velezrady. Za tento vykonstruovaný 
zločin byl komunistickou justicí odsouzen na 
osm let vězení (souzen jako mladistvý). Ve 
vězení prošel několik pracovních táborů 
včetně jáchymovských uranových dolů. Roku 
1960 byl amnestován. Po propuštění se živil 
jako kopáč u Vodních staveb, od roku 1965 pracoval u Benziny, při této práci 
externě spolupracoval jako asistent s filmovým studiem Barrandov. Roku 1974 
byl za údajné rozkrádání odsouzen na tři a půl roku do vězení (podmíněně 
propuštěn po polovině trestu). Po návratu z vězení pracoval jako technik 
v Československém státním souboru písní a tanců  a v této době dále externě 
spolupracoval s filmem. 

Po roce 1989 začal znovu publikovat především v Literárních 
novinách, Listech a Lidových novinách, roku 1990 se stal spisovatelem 
z povolání, ale ještě téhož roku přijal nabídku vedoucího v zahraničním 
oddělení Českého literárního fondu.  

V roce 2011 v Kolíně na Valném sněmu Junáka obdržel za dlouholetou práci pro 
skautské hnutí, za život podle skautského slibu a zákona, a za celoživotní příklad 
ostatním nejvyšší skautské ocenění – Řád Stříbrného vlka. V roce 2013 byl 
oceněn Cenou Josefa Škvoreckého za čtyři řady seriálu ZDIVOČELÁ ZEMĚ. V 
roce 2017 vyšla kniha rozhovorů se Stránským od Renaty Kalenské Doktor 
vězeňských věd. Zemřel 29. května 2019 ve věku 87 let. 10. června 2019 mu pak 
mši sloužil kardinál Dominik Duka.  

Denisa Baláčová 

Zdroj: Jiří Stránský, [online] [cit.2019-06-24],  Dostupné z: https: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Stránský 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Str%C3%A1nsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Malypetr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Benjamin_Svojs%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%BD_technick%C3%BD_prapor
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pravn%C4%9B_pracovn%C3%AD_t%C3%A1bory_p%C5%99i_%C4%8Deskoslovensk%C3%BDch_uranov%C3%BDch_dolech
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_noviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_noviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_noviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%A1k_%E2%80%93_%C4%8Desk%C3%BD_skaut
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%A9ho_vlka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Josefa_%C5%A0kvoreck%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdivo%C4%8Del%C3%A1_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renata_Kalensk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_Duka
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Vzpomínáte si? 

Náprstek 

Pro neznalé: Náprstek je čepička na prst, o který se opírala jehla, aby šlo 

propíchnout látku. 

Náprstky znali snad i jeskynní lidé. Jak by jinak mohly dámy minulosti 

propíchnout tuhou kůži kostěnou jehlou? Tehdy to nebyly náprstky 

pohárkovitého tvaru, jaké se používaly donedávna, ale kroužky z kostí, 

zdrsněné na povrchu, aby jehla neklouzala. Našlo se jich na starých sídlištích 

dost a archeologové si dlouho lámali hlavu, k čemu jsou. 

 

 

 

Historie náprstků sahá až do daleké minulosti, první nález pochází z Pompeí, 

kde byl nalezen bronzový exemplář, datovaný k prvnímu století před Kristem. 

Římský náprstek byl také nalezen v tzv. Verulamiu, dnešním St. Albans v Anglii a 

je možné ho vidět v tamějším muzeu. Náprstky byly vyráběny z různých 

materiálů jako např. z kamene, želvoviny, dřeva, skla, kostí, kůže, slonové kosti, 

bronzu, plechu, mosazi, porcelánu, zlata, stříbra, dřeva ovocných stromů a 

zdobeny též drahokamy. Stejně tak s dýnkem i bez dýnka a různými tvary, ale 

zatím to byla jen domácí výroba. 

Používali je i ve starém Římě. Takový zlatý kroužek je uložen v muzeu v Burgau. 

Tento jistě ale nepatřil nějakému krejčíkovi, ale římské dámě, která bydlela 

někde daleko od Říma a svému generálovi musela opravovat šaty. 

Průmyslová výroba náprstků začala koncem 14. století v Norimberku a zachoval 

se i obrázek z r. 1382, který ukazuje výrobu náprstků. Do 16. století se náprstky 

odlévaly z mosazi a známé jamky na povrchu se vyklepávaly. Proto „náprstkáři“ 

patřili do cechu mědikovců a roku 1531 dostali výsadu vlastního cechu. Potom 

si nechávali náprstky odlévat slévačům mosazi a sami dělali do nich dírky a 

různě je zdobili, aby jehla neklouzala. Posléze se náprstky začaly vyrábět z 

měděného a železného plechu. 
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V roce 1650 byla v Anglii založena manufaktura, která vyráběla jehly a náprstky. 

Typický tvar těchto náprstků z mědi byla vysoká a štíhlá forma, často zdobená 

ornamentem zbraně nebo křížku. Viktoriánské zlaté náprstky nejsou vždy 

opuncované, obvykle mají 9 – 15 karátů, později i 14 – 18 karátů. Takové 

kousky z 19. století lze vydražit v aukčních síních i za 320.000 Kč. Jsou zdobené 

tyrkysy, perlami, intarsiemi, rubíny, smaragdy, korály, granáty, ametysty i 

diamanty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprostřed 19. století, kdy se Anglie nacházela v míru, a kdy začal čas výroby 
zboží v továrnách šicích strojů, nastal rozmach produkce ze stříbra a porcelánu. 
Začal též rozvoj železnic a lidé, křížící zemi sem a tam, začali spolu s turistickým 
ruchem, kupovat suvenýry. 

Strojově se náprstky začaly vyrábět r. 1696 v Sudwigu ve Westfálsku. To byl 
konec cechu náprstkářů, kteří nemohli vydržet konkurenci. Od 18. století se 
náprstky vyráběli ručně už jen jako umělecká díla. 

Nyní náprstek úplně zanikl díky rozšíření šicích strojů. A i šicí stroje zanikly díky 
dovozu oblečení z Číny. 

                                                                                                      Soňa Petruláková 

Zdroj: Historie náprstku, [online] [cit.2019-06-5],  Dostupné z: http://www.handwork.estranky.cz/clanky/neco-malo-o-

 -naprstku__.html. 

Náprstek, [online] [cit.2019-06-5], Dostupné z: http://www.thunder-bolt.cz/zajimavosti/2-19-52-naprstek-9.php 

http://www.thunder-bolt.cz/zajimavosti/2-19-52-naprstek-9.php
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Předpověď počasí, která zaručeně fungovala 

Panáček nebo panenka?  

 

Pamatujete si na dřevěný domeček za 

oknem, díky kterému se dalo 

jednoduše a spolehlivě zjistit, jaký nás 

čeká z pohledu počasí den? Stačilo 

mrknout okem a podívat se, zda je 

venku panenka. Když byla, znamenalo 

to, že bude hezky. Když ale vyšel ven 

panáček, minimálně bylo dobré si vzít 

na pobyt venku pláštěnku nebo 

deštník.  

Dnes zažívají tyhle malé „meteostanice“ svůj comeback. Podíl na tom má nejen 
spolehlivost a nízká cena, ale také nostalgie, díky které toužíme vrátit alespoň 
v něčem čas zpátky. Původní domečky již nesou přívlastek RETRO, ale o to víc si 
zaslouží trochu zájmu. 

Byly totiž doby, kdy bylo možné vidět téměř za každým druhým oknem 
v Československu tyhle malé dřevěné chaloupky, z jejichž vyřezávaných dvířek 
střídavě vykukovali panáček s panenkou podle toho, jak právě bylo venku. Už 
tenkrát, kdy ještě neexistoval rozhlas ani televize, tihle dva dokázali spolehlivě 
předpovídat počasí. A později, za socialismu, kdy už rozhlas i televize fungovaly, 
stálo aspoň za to, porovnávat vědecké předpovědi meteorologů s tím, co 
dokázaly ty dvě dřevěné postavičky. (A dokáží to i dnes). Panáček s panenkou 
se totiž nikdy nemýlili. 

Spolehlivá předpověď 

Už samotné barevné provedení domku a postaviček napovídalo, že největším 
terčem zájmu budou pro děti. Snad všechny, které vyrůstaly zejména v 60. až 
80 letech, si vybaví vzpomínky na to, jak se zájmem figurky pozorovaly a snažily 
se je nachytat při pohybu. Tipovalo se, která z nich vystoupí z vyřezávaných 
dvířek i kdy zmizí. A pak se čekalo na to, jestli to funguje. 

Podobně, jako když děti, co měly možnost se dostat někam na louku, utrhly 
kytičku lidově nazývanou „bouřka“ a ověřovaly si, jestli je lidová moudrost 
kolem ní pravdivá. Při bouřce a dešti se totiž dalo zažít spousta dobrodružství. 
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Možná i proto, že rodiče tehdy nelomili tolik rukama nad tím, když se dítko 
vrátilo z pobytu venku zablácené a promáčené. 

Jak je to s fungováním počasí po utržení kytičky, která má spouštět bouřku, 
bohužel známo nic seriózního není. Fungování domečku je ale lehce 
vysvětlitelné. 

Počasí předpovídá jednoduše fyzikální jev 

Princip je zcela jednoduchý, vychází z využití přirozeného, fyzikálního jevu. Ve 
dřevěné konstrukci chaloupky z překližky, sololitu nebo přírodního dřeva je 
pohyblivá lavička s figurkami a k jejímu středu je upevněno 
několikacentimetrové citlivé vlákno (dříve se používaly např. koňské žíně nebo 
lidské vlasy). To se následkem vlhkosti vzduchu napíná nebo smršťuje. Tato 
vlastnost vlákna způsobuje výkyv jedné ze dvou figurek. Pokud vykoukne ven z 
domečku panenka – je tu vidina jasného a suchého počasí. Pokud vykoukne ven 
z domečku panáček – připravte se naopak na vlhké a deštivé počasí. Jelikož k 
zabezpečení správné funkce bylo třeba domeček vhodně umístit tak, aby měl 
dostatečný kontakt s venkovním ovzduším – tedy mezi dvojitá okna, na balkon, 
parapet, často se v době socialismu objevoval též na verandách a zápražích. 
Dětem se líbily, dospělým sloužily. 

Nostalgie vrací domečky zpátky za okna 

Přesto po revoluci zmizely a nahradily je 
různé domácí meteostanice. Touha a 
vzpomínky na dětství těch, kteří podobné 
chaloupky zaujatě sledovali, však sehrály 
svoji roli. A tak lze opět podobné domky 
opět sem tam za okny vidět. Ty původní, 
skutečně retro, jsou celkem žádaným 
artiklem v různých bazarech a internetových 
aukcích.                                                         

        Soňa Petruláková 

Zdroj: Vzpomínka na dětství, [online] [cit.2019-06-15], Dostupné z: https://styl.instory.cz/3169-vzpominka-na-detstvi-
panacek-nebo-panenka-predpoved-pocasi-ktera-zarucene-fungovala.html.  

  

https://styl.instory.cz/3169-vzpominka-na-detstvi-panacek-nebo-panenka-predpoved-pocasi-ktera-zarucene-fungovala.html
https://styl.instory.cz/3169-vzpominka-na-detstvi-panacek-nebo-panenka-predpoved-pocasi-ktera-zarucene-fungovala.html
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Nemoc nebo ne-moc 
Léto nám právě začalo a pro toto číslo jsem zvolila další způsoby chování, které 

každý den ovlivňují náš život. Přeji Vám tedy po celé léto slunce nejen na 

obloze, ale také v duši.  

Ukřivděnost 

Pocit křivdy vzniká tehdy, když si lidé myslí, že se k nim chovají ostatní 

nespravedlivě. Vzniká jako odpověď na způsobené roztrpčení, urážku, špatný 

ohlas, posměch, bití nebo třeba ztrátu. Uraženost je silně potlačený hněv.  

Ten, kdo se uráží, chce, aby se k němu změnil vztah okolí a aby s ním ostatní 

zacházeli s větší úctou, láskou a aby si jej vážili.  

Způsob chování    Pozitivní záměr 

Ukřivděnost Změnit vztah k vlastní osobě  

Uraženost, jako způsob změny chování okolních lidí k sobě, je zlá. Autor uvádí, 

že tato emoce dokonce obsahuje skryté přání smrti tomu člověku, který křivdu 

působí. Tato agrese, která je směřována na jiného člověka, se pak otáčí proti 

samotnému autorovi a proměňuje se v program sebezničení. Tento program se 

může projevit různými nemocemi, jako je růst nádorů, ale také vředy v žaludku 

a dvanácterníku, vyrážkou na pokožce, bolestmi hlavy aj.  

Pokud chcete něco změnit, změňte svůj vztah 

k sobě, tehdy změní okolí vztah k vám. Začněte 

milovat sebe sama! Nenadávejte si, neobviňujte 

se. Pokud si myslíte, že máte chyby, již jste 

agresivně naladění vůči sobě samým. Láska 

k sobě je umění. Je třeba přijímat sebe 

takovými, jakými jsme ve skutečnosti, jako 

unikátní část celku. Važte si proto sami sebe, 

buďte vděční a radostní, protože máme tu 

možnost tu být.  
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Pomlouvání a zlomyslnost 

Když o někom přemýšlíme, vytváří se mezi námi a druhým člověkem 

informačně – energetický kanál. Pokud o někom přemýšlíme špatně, posíláme 

na adresu toho člověka ničivé myšlenky a na jemné podvědomé úrovni mu 

můžeme uškodit. Zároveň se v našem podvědomí automaticky spouští program 

sebezničení.  

Nesuďte, pokud nechcete být souzeni. Jakýkoliv negativní výrok nebo mínění 

přináší škodu nám i jinému člověku. Obzvlášť negativní a nebezpečné je 

pomlouvání na adresu rodičů.  

Pokud chcete být dlouho zdraví a dlouho žít, tak nejspolehlivějším receptem 

dlouhověkosti je dobromyslnost, zdvořilost a smysl pro humor. Buďte přívětiví 

a lidé Vám odpoví tímtéž.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Staré přísloví praví, že v nás žijí dva vlci. Ten dobrý a ten zlý. Záleží však jen na 

nás, kterého v sobě budeme živit. 

             Denisa Baláčová 
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Bylinkopedie 

Bylinky jsou všude kolem nás a byla by škoda je nezužitkovat. Tentokrát jsem 

pro Vás vybrala několik nejznámějších, které najdete skoro v každé zahrádce, 

některé volně v přírodě. Jistě Vám udělají dobře po těle i po duši.  

 

Bez černý 

Z listů připravujeme čaj, který výborně čistí 

krev, listy lze využít také zevně v podobě 

obkladů na místa postižená revmatismem. 

Čaj ze sušených květů je skvělým lékem na 

prochlazení. Ničí bakterie, vyvolává pocení, 

má močopudné účinky. Zevně lze květ 

použít jako přísadu do směsí určených 

k inhalování, proti bolestem hlavy, uší, 

zubů. 

Léčebné účinky plodů černého bezu jsou také nezanedbatelné. Sirup, či odvar 

z nich tlumí bolesti nervového původu, podporuje imunitu, čistí tělo od 

škodlivin.  

Jahodník obecný 

Čerstvé plody pomáhají při léčbě 

žaludečních vředů, dny, 

aterosklerózy, výborně podporují 

trávení a působí proti zácpě. Čaj 

z listů jahodníku léčí průjmy, 

potlačuje nervozitu, podporuje 

činnost ledvin. Nálev je výbornou 

desinfekcí dutiny ústní, pomáhá 

při paradentóze.  

Zevně lze čerstvé rozmačkané listy použít jako obklady na ekzémy, poranění na 

kůži, ale i na hnisající živé rány. 

Směs na přípravu lahodného čaje připravíme z pěti dílů listů jahodníku, tří dílů 

listů borůvky, tří dílů šípků, dvou dílů listů maliníku a jednoho dílu květních 

plátků šípkové růže. Dvě lžíce bylinné směsi zalijeme půllitrem vroucí vody a 

necháme cca 15 minut louhovat v přikryté nádobě. Poté výluh scedíme a 

https://bylinkopedie.cz/brusnice-boruvka/
https://bylinkopedie.cz/sipek-ruze-sipkova/
https://bylinkopedie.cz/sipek-ruze-sipkova/
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přidáme šťávu z poloviny citronu. Čaj můžeme mírně osladit medem, či hnědým 

cukrem. Vychlazený je velmi chutný a skvěle zahání žízeň. 

 

Máta peprná 

V kuchyni se používá k pečenému a 

grilovanému masu, do omáček, 

marinád, sladkých pokrmů a 

salátových zálivek. Nezastupitelná je 

také v kubánském nápoji Mojito. Jako 

léčivka se máta nejčastěji užívá ve 

formě mátového čaje.  

Zanedbatelné není její využití ani v pastilkách, kloktadlech, ústních sprejích, 

sirupech, zubních pastách, směsích éterických olejů a zklidňujících gelech. Na 

mátový sirup budete potřebovat 70 g mátových listů, 0,5 l vody, 0,5 kg cukru a 

šťávu z jednoho citronu. Vodu s cukrem přivedeme do varu, a jakmile směs 

začne houstnout, přidáme nadrobno pokrájené lístky čerstvé máty. Krátce 

povaříme a necháme odstát 2 hodiny. Přecedíme, zahřejeme k varu, přidáme 

šťávu z citronu a sirup naplníme do lahví. Uchováváme jej v temnu a chladu. 

Meduňka lékařská 

Používá se list, častěji však nať. Obojí se sbírá 

těsně před rozkvětem (za rozkvětu se obsah 

léčivých silic snižuje). Suší se co nejrychleji 

v tenkých vrstvách na stinném sušším místě. Při 

pomalém sušení se rostlina zapaří a následkem 

toho zhnědne. Využívá se jako uklidňující 

prostředek, zejména na problémy trávicí 

 soustavy. Je výborná na „zkažený“ žaludek. 

Působí proti srdeční aritmii, zpomaluje tep, mírně snižuje krevní tlak. Stejně tak 

posiluje nervový systém. Má lehce sedativní účinky, uvolňuje křeče a napětí 

svalstva. Pomáhá při migréně, bolestivé menstruaci nebo při klimakteriu. 

Doporučuje se příprava nálevu z jedné čajové lžičky meduňky na šálek horké 

vody.  

       Denisa Baláčová 

Zdroj: Bylinkopedie,[online] [cit.2019-06-24],  Dostupné z: Bylinky, https://bylinkopedie.cz/  
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Okénko do minulosti 
Spartakiáda   

 

Spartakiáda byl v Československu název pro hromadná veřejná tělocvičná 

vystoupení a začala přesně před 64 lety. V roce 1955 na návštěvníky 

strahovského stadionu čekal úchvatný pohled na pohybující se obrazce 

vytvářené masou cvičenců. Spartakiáda měla symbolizovat mír a spokojenost v 

komunismem zmítané zemi. Množství účastníků i rozpočet se vyšplhaly do 

závratných výšin.  

 

23. června 1955 šlo již o přehlídku socialistické tělovýchovy s heslem „Připraven 

k práci a obraně vlasti“. Akce představovala vyvrcholení oslav desátého výročí 

osvobození země Rudou armádou. Ačkoliv první spartakiádu zažilo 

Československo před 64 lety, název pochází již z roku 1921, kdy jej vymyslel Jiří 

František Chaloupecký, inspirovaný povstáním římských otroků vedeným 

slavným gladiátorem Spartakem.  

V dobách totality se spartakiády konaly do roku 1985 pravidelně každých pět 

let, mimo rok 1970. Sokolové se po éře spartakiád sešli ještě v roce 1994 a také 

v roce 2012 k 150. výročí vzniku Sokola. Zatím poslední všesokolský slet se 

konal v roce 2018 v Praze. Sokolům navzdory Komunisté v čele s prezidentem 



26 

 

Antonínem Zápotockým plánovali velkolepou přehlídku uspořádat už dříve. 

Jejich cílem bylo zastínit zakázané všesokolské slety. Vedle toho měla 

spartakiáda demonstrovat pevnost režimu a politickou sílu.  

Astronomická částka Přípravy prvního masového cvičení byly projednávány celý 

rok. Rozpočet se tehdy vyšplhal na 45 milionů Kčs. Vystoupení bylo rozděleno 

na Den mladých, Den dospělých, Den Svazarmu a Den ozbrojených sil a 

předvedlo se v nich na 1,7 milionu lidí. Akce měla úspěch – lidé byli nadšení – a 

bylo rozhodnuto o pokračování. A protože se tehdy uplatňovaly pětiletky, tak 

další spartakiáda proběhla za rovných pět let. Do cvičení se zapojila i armáda, 

jejíž vystoupení mělo demonstrovat připravenost k obraně socialistické vlasti. 

Velkolepá událost byla vysílána v přímém přenosu Československou televizí. 

         Denisa Baláčová 

Zdroj: Spartakiáda, [online] [cit.2019-06-24], Dostupné z: https://www.extra.cz/raz-dva-uplynulo-64-let-od-hromadneho-

cviceni-zvaneho-spartakiada 

 

 

 

 

 

https://www.extra.cz/raz-dva-uplynulo-64-let-od-hromadneho-cviceni-zvaneho-spartakiada
https://www.extra.cz/raz-dva-uplynulo-64-let-od-hromadneho-cviceni-zvaneho-spartakiada
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Recept – Okurková limonáda 
V těchto teplých měsících je třeba řádného osvěžení. Vybrali jsme pro Vás 

recept na okurkovou limonádu, ale limonády je možné udělat i s jakýmkoli 

ovocem, které máte právě po ruce. Nápadům se meze nekladou. ☺ 

Co budeme potřebovat na 4 porce: 

2 okurky 

1 citrón 

cca 1,5 l vody 

třtinový cukr dle chuti 

 

Postup:  

1. Okurky oloupeme a nakrájíme třeba na kostičky. Citron rozpůlíme a 

vymačkáme z něj šťávu. Tu dáme společně s nakrájenými okurkami a půl litrem 

vody do mixéru a rozmixujeme dohladka. 

2. Hotovou směs dáme do lednice na půl hodiny louhovat. Poté ji přecedíme do 

karafy nebo džbánku. Dolijeme zbylou vodou, množství regulujeme podle 

vlastní chuti. 

3. Limonádu dle potřeby dosladíme – medem, agávovým sirupem či třtinovým 

cukrem. Chladíme v lednici a podáváme s plátkem okurky, můžeme dozdobit 

mátou či meduňkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Okurková limonáda, [online] [cit.2019-06-24],  Dostupné z: https://www.womanonly.cz/recept-na-okurkovou-

limonadu-pripravte-si-zdravy-osvezujici-napoj/ 

https://www.womanonly.cz/recept-na-okurkovou-limonadu-pripravte-si-zdravy-osvezujici-napoj/
https://www.womanonly.cz/recept-na-okurkovou-limonadu-pripravte-si-zdravy-osvezujici-napoj/
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Zpívánky – Čerešně 
 

Ako mladé dievča už je to za nami 
Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. 

A vždy keď na stromě zlomili halúzku, 
hádzali mi chlapci čerešne za blúzku 

keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou 
odháňala som ich zelenou halúzkou. 

 
Ubránila som sa viac menej úspešne, 

nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. 
Neverte mládencom, keď sa Vám zapáčia 

vyjedia vám všetky čerešne z koláča. 
Chlapci neublížia kým hľadia zo stromu 

keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. 
 

Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, 
ako tie čerešne budete červené. 

Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky 
rýchlo vyberajte čerešne zpod blúzky. 

 
Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka 

nič vám nepomôže zelená halúzka. 
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Na závěr malá zkouška! 
Teď se ukáže, jestli jste pozorně četli tento díl ☺ 

1. Kde nyní bydlí paní Bancalari? 

a) v Amsterdamu 

b) v Bratislavě 

c) ve Vídni 

2. Kde se poprvé začaly vyrábět náprstky strojově? 

a) ve Westfálsku 

b) v Michiganu 

c) ve Znojmě 

3. Kterému herci propůjčil hlas Václav Postránecký? 

a) Leonardu de Capriovi 

b) Danielovi Craigovi 

c) Dustinu Hoffmanovi 

4. Které komponenty se nevyužívaly na tvorbu domečků, 

které předpovídaly počasí? 

a) koňské žíně 

b) chlupy 

c) vlasy 

5. Ze které bylinky se vyrábí Mojito? 

a) meduňka 

b) listy černého bezu 

c) máta 

6. Kterého roku se konala první spartakiáda? 

a) 1945 

b) 1955 

c) 1965 

7. Který z hudebních nástrojů se využívá při aktivizacích 

v Domově pro seniory? 

a) tibetská mísa 

b) violoncello  

c) lyra 

 

Tak kdo dával pozor a odpověděl na vše správně?  
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Vzpomínáme 
 

 † Otto Žůrek         12. 5. 2019 

† Marie Břenková  14. 5. 2019 
 

Červenec 

† Marie Krampolová  10. 7. 2016 

† Anna Tomečková  31. 7. 2016 

† Jarmila Jarošová     2. 7. 2017 
 

Srpen 

† Josefa Patáčiková     2. 8. 2017 

† Zdenka Heiníková   27. 8. 2018 
 

Září 

† Irma Richterová    11. 9. 2016 
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