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Milí čtenáři,   

 

po třech měsících je tady další vydání Střípků z Domova. Z předešlého 

období máme zážitky, o které bychom se s Vámi chtěli prostřednictvím 

našeho zpravodaje podělit.  Teplého počasí letních měsíců jsme využili 

k venkovním akcím, například při smažení bramboráků, oslavě 

narozenin spojené s představením první Knihy života a v neposlední 

řadě při zářijové olympiádě. Program se odehrával i uvnitř našeho 

Domova při pravidelných aktivizacích. Také se dočtete, jak probíhala 

přednáška o čokoládě s následnou ochutnávkou a také o našem 

„jablkovém mejdanu“. 

Nebylo však pořád jen veselo a od vydání minulých Střípků se s námi 

rozloučily dvě klientky, kterým jsou věnovány články ke konci tohoto 

čísla. Přivítali jsme mezi sebou nové spolubydlící, se kterými Vás 

seznámíme. Ani tentokrát nechybí tradiční „Trénování paměti“, 

„Pečeme…“ nebo „Životy známých osobností“.  

A co nás čeká v následujících 

měsících? Bude to vyhlášení soutěže 

Zlaté listy 2013, přednáška o 

Ekvádoru a také oslavy narozenin a 

svátků našich klientů a samozřejmě 

jedno z nejkrásnějších období v roce 

Vánoce. 

Přejeme dobré počtení ☺ 

Vaše redakce 
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Naši jubilanti - přejeme vše nejlepší! 

Říjen 

      Elsa Hrabalová    02. 10. 1920   94 let 
      Věra Linhartová 02. 07. 1923     91 let 

  

 

 

 

 

 

Listopad 

Zdenka Starečková           08. 11. 1921  93 let 
 

Prosinec 

Božena Řezníčková    06. 12. 1950    64 let 

Marta Ptáčková    21. 12. 1938    76 let 
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Přivítali jsme mezi námi….  

Dne 29. července jsme mezi námi přivítali 

zanedlouho devadesáti čtyřletou novou 

obyvatelku našeho Domova paní Elsu 

Hrabalovou. Někteří paní Hrabalovou již 

známe, je rodačkou z Bílovce. Dlouhá léta 

pracovala jako balička ve fabrice KOH-I-

NOOR. Pokud jí to „zdraví dovolí“ ráda plete 

a vyšívá. Jejím oblíbeným televizním 

pořadem je televizní soutěž Riskuj. Mluví 

několika jazyky. Velmi dobře ovládá 

německý jazyk. Je několikanásobnou 

babičkou a prababičkou. Část své rodiny má 

v Německu a Rakousku.  

První den v říjnu přivítáme mezi sebou 

bezmála osmdesátiletou paní Antonii 

Šuterovou, která se narodila a vyrůstala 

v Josefovicích. Dříve pracovala jako 

pomocná síla v kuchyni ve Zlatých Horách a 

také jako uklízečka v Mladé Boleslavi. Má 

ráda cestování a sladká jídla.    

 

Přejeme novým obyvatelům Domova pro seniory v Bílovci, aby se jim mezi námi 

líbilo, brzy si zvykli na nové prostředí a našli u nás přátele a svůj „domov“. 

Svůj domov bude mít u nás od října také nový 

člen naší velké rodiny zatím bezejmenný 

králíček. Společně mu vybereme jméno.  
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Co jsme prožili….  

Smažení bramboráků  

Máte rádi bramboráky? Myslím, že se ptám zbytečně. U nás v domově je mají 

rádi všichni – klienti i zaměstnanci, zvláště když je pro nás nasmažila naše paní 

vedoucí.   

Stejná situace nastala i 16. července s tím rozdílem, že naše bramborová brigáda 

nastoupila ke své pravidelně se opakující práci ihned po snídani. Strouháním 

brambor a přidáváním dalších tajemných ingrediencí jsme učinily směs voňavou, 

lákající už k poslední operaci – smažení zlatých, voňavých, křupavých 

bramboráčků na rozehřáté pánvi.   

I to se nakonec stalo. Na šesti teflonových pánvích se postupně smažily, obracely 

a vyndávaly hotové bramboráčky připraveným pomocnicím, aby je zanesly 

toužebně očekávajícím klientům. Všichni je konzumovali s velkou chutí, bylo 
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vidět, že si pochutnali. 

Kdo měl chuť, mohl 

dostat přídavek i 

skleničku vychlazeného 

kyselého mléka. Protože 

měsíc červenec je 

měsícem s největším 

počtem jubilantů, čekal 

paní vedoucí ještě jeden 

důležitý úkol – 

poblahopřát jim a předat 

jim dárek, rozkvetlé 

květiny. Když jsme na 

závěr náročného dne 

provedli jeho hodnocení, 

moc nás mrzelo, že už 

nežijí skřítkové z našich 

kouzelných pohádek. 

Paní vedoucí by si od nás 

za všechny kulinářské 

výrobky, kterými nás 

dosud obšťastnila, zasloužila všechny řády, které byly v pohádkách nabízeny.   

K. Krčmářová 

Máte rádi květiny? 

Pokusím se vám o lásce k nim napsat pár řádků. Bylo to jedno středeční 

odpoledne, kdy jsem potkala před vchodem do našeho zařízení mého kamaráda, 

kterého jsem už pár měsíců neviděla. Po upřímném pozdravu začal: „Často 

vzpomínám na letošní jaro, kdy jsi mě pozvala na procházku vaší rozkvétající 

zahradou a já obdivoval stráně okolo vašeho zadního vchodu plné rozkvétajících 

petrklíčů i štíhlých kmenů bříz. Je teď u vás k vidění něco rozkvetlého?“ Byla to 

skrytá výzva k dalšímu pozvání, které jsem ihned využila. A už jsme spolu 

pokračovali po pravé straně asfaltované cestičky nahoru kolem mohutného dubu 

a dalších keřů, které vytvářející hustou kulisu okolo plotu. V půli cesty se už před 
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námi vynořila hlavní budova a pár kroků dále překvapení: na sloupu u hlavního 

vchodu v ozdobné keramické váze rozkvetlé květy růžových pelargonií. A jen pár 

kroků dále na druhém sloupku stejná situace. Na protější straně cesty jako řada 

štíhlých strážců za řadou laviček zvoucích k odpočinku vyrostly husté stromky 

tújí. Pokud můžeš zvednout hlavu, uvidíš pěkné oplocení orámovaného balkónu, 

přístupného z prvního poschodí, ozdobeného v truhlících rozkvetlými růžovými 

pelargoniemi.  

Ale my se půjdeme podívat dovnitř. Než se dostaneme ke dveřím výtahu, 

všimneme si drobných letniček, vysázených na pravé straně, i laviček 

připravených k odpočinku i tří velkých truhlíků s bohatou výsadbou pelargonií. 

Když jsme se výtahem dostali do prvního poschodí, zastavíme se u vchodu do 

koupelny, odkud je otevřenými dveřmi na balkon vidět nejen kvetoucí 

pelargonie, ale i v rohu od jara kvetoucí ve třech řadách různé květiny. Malého 

volného místa u dveří využily k osazení dvěma keříky červených rajčátek. A už se 

můžeme otevřenými dveřmi podívat do našich prostor balkonu, který je bohatě 

využíván od jara do pozdního podzimu.   

Tak co, můj kamaráde, jak jsi spokojen s naší květinovou výzdobou, o kterou se 

starají jak zaměstnanci tak my obyvatelé Domova? 
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Líbí se vám, naši milí klienti, pro které je to v prvé řadě připraveno? Mně se líbí 

moc. 

K. Krčmářová 

O jedné zvláštní oslavě…představujeme Knihu života 

Bylo to ve středu 30. července, kdy nám sestřička dopoledne sdělila, že dnešní 

odpolední káva bude organizována na naší krásné verandě jako společná akce 

všech klientů. Tato informace dávala tušit, že se bude jednat o zcela jiný program 

než obvykle.  

A už před vstupem na verandu jsme si všimli nezvyklého zařízení umístěného na 

chodbě, které bude v provozu odpoledne (vypadalo jako velká bedna). 

Odpoledne byla veranda včetně všech sedaček na houpačce zcela zaplněná 

klienty. 

Paní vedoucí nám ve svém 

úvodu sdělila informaci o 

jednom slavnostním 

okamžiku, kterému byla 

v minulých dnech přítomná u 

příležitosti svých 85. 

narozenin i naše klientka 

Zdeňka Niklová.  

Obdržela poděkování za 

celoživotní práci, ve které se 

zhmotnila i její těžká práce 

v zemědělství.  

Jako další velké překvapení 

nám paní vedoucí 

představila „KNIHU ŽIVOTA – 

ZDEŇKY NIKLOVÉ“ 

zachycující jak na 

fotografiích tak textem celý 

dosavadní život paní Niklové. 

Pro mnohé z nás byl její život 
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velkým překvapením, pro mnohé i vysvětlením její tiché povahy. Velmi náročná 

byla fotografická dokumentace, zvláště u použitých fotografií do konce minulého 

století. 

Paní Niklová byla 

potěšena 

blahopřáním, ale  

zejména však „Knihou 

života“, která jí znovu 

připomínala její život 

od mladých let i 

těžkou dřinu 

v zemědělství.  

Rozhodla se alespoň 

maličkostmi klientům 

poděkovat za to, že jí 

způsobili takovou radost. Káva z nového kávovaru a dobrý zákusek navodil 

myšlenky ke vzpomínání.  

„Kniha života“ jakoby otevřela ústa ke vzpomínání našich klientů a bylo jich 

hodně, bylo o čem hovořit, bylo nač vzpomínat. Nestačilo celé odpoledne, 

nestačilo by ani další…   

K. Krčmářová 
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Cestujeme Evropou - sportovní olympiáda 

Stejně jako dvě předešlé olympiády i tato byla ve svém zrodu provázena 

problémy, které jsme však překonali. Největším bylo opět počasí. V roce 2012 

jsme byli nuceni počasím přesunout jeho zahájení ze soboty na neděli, kdy sice 

nepršelo, ale jak jsme zaznamenali, sluníčko na nás bylo velice skoupé a ani svým 

paprskem nás nepozdravilo. Ale my jsme se nedali! Olympiáda byla a byla 

krásná!!  

Obdobně můžeme hodnotit i přípravu na letošní již třetí olympiádu s rozdílem, 

že ji bylo nutno s ohledem na předpověď počasí odložit až na pátek 19. září a 

začlenit do jejího programu i nutnou schůzku paní vedoucí s rodinnými 

příslušníky. Poté se zaplňovala ještě volná místa u stolů přicházejícími dospělými 

i s dětmi. Odpovědné sestřičky předávaly klientům, kteří se zúčastní soutěže, u 

jednotlivých stánků registrační lístky, do kterých budou zapisovány dosažené 

výsledky soutěže. Přes náhradní termín bylo na olympiádě přítomno velké 

množství hostů kromě vlastních klientů, kterých bylo 24. Po krátké přestávce 

zahájila paní vedoucí uvítáním přítomných naší třetí olympiádu. Po naší hymně, 

kterou se snažíme zacvičit i zazpívat, následovalo naše hlasité: Třetí olympiádě 
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zdar! Zdar! Zdar! A za malou chvíli se už první klienti se svými rodinnými 

příslušníky shromažďovali na jednotlivých stanovištích, která však byla oproti 

minulým olympiádám z časových i prostorových důvodů trochu více nahuštěna 

a tím vzbuzovala pocit menší orientace. Zájem o soutěžení byl veliký. Byly to celé 

rodiny, které pomáhaly získávat svým příslušníkům cenné body. V případě, že se 

nahrnul na jedno stanoviště větší počet soutěžících, stavěli se ukázněně do řady.  

Cestujeme Evropou – to byl název naší olympiády, ve které jsme procestovali 

postupně níže uvedené státy. Jako správní cestovatelé jsme plnili úkoly, které 

jsou typické pro jednotlivé země.  

• Itálie – poznávání bylinek  

• Rusko – hokej  

• Švédsko – tuhá zima, oblékání 

• Norsko – rybolov  

• Nizozemí – sázení tulipánů 

Když byly zdolány všechny disciplíny, soutěžící si 

oddychli a vrátili se ke stolům, aby čekali na 

vyhodnocení. U stolů bylo také rušno, všichni 

očekávali výsledky soutěže. I naše sestřičky se 

staraly, aby na stolech bylo všechno, co 

k pravému stolování patří – něco od masa, 

cukroví, nápoje.  

A už tu byl výsledek našeho úsilí:  

Z každé disciplíny byla vyhodnocena tři místa, tj. 15 výherců, navíc jeden vítěz 

s absolutním počtem bodů. Každý vyhodnocený vítěz obdržel krásný, vkusně 

vyrobený diplom, medaili na krk a vítěz jednotlivých skupin velký dort 

s emblémem dané disciplíny.  

Aby ani naši hosté neodcházeli hladoví, byl všem na závěr připraven výborný 

špekáček s čerstvým chlebem. Po páté hodině, kdy se začalo stmívat, se 

prostranství pomalu vylidňovalo. Spokojení hosté se loučili se svými drahými.  
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Zůstaly jen opuštěné stoly a na nich prázdné talíře a sklenice. Ale jen na chvíli. 

Byly to opět naše sestřičky, které se ujaly své další funkce. Spolu se svými dalšími 

pomocníky bylo celé prostranství brzo uvedeno do pořádku. 

Bylo to krásné odpoledne, slyšeli jsme z úst sedících v průběhu odpoledne u 

stolů, bylo to krásné odpoledne, slyšeli jsme z úst kolemjdoucích.  

I sluníčko můžeme dnes pochválit. Svými celodenními paprsky nás odškodnilo za 

léto, kdy se při olympiádě ani jediným paprskem neukázalo. Spokojená může být 

i naše paní vedoucí, která má jako vždy u každé akce na svých bedrech největší 

tíhu starosti.  

K celkovému hodnocení olympiády je nutno vyzdvihnout jedno krásné lidské 

gesto všech vítězů, kteří obdrželi jako výhru krásné velké cukrářské dorty 

s emblémy svých soutěžících států. Všichni je darovali ve prospěch klientů a 

zaměstnanců domova. Příští den při odpolední svačince obdrželi klienti i 

zaměstnanci díl výborného cukrářského dortu jako důkaz, že se všichni podíleli 

na výborných výsledcích olympiády.  

Dokázali jsme znovu, že „Olympiáda je naše“!  

Klienti i zaměstnanci Sociálního zařízení města Bílovce 
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Ze vzpomínek našich klientů 

O jednom pěkně stráveném odpoledni 

Byl to pátek 22. srpna, kdy mi 

starší vnuk telefonoval: „Babi, 

zítra máme na ulici posezení, na 

které tě zveme. Přijedu pro tebe 

kolem tří hodin. Bude na tebe 

čekat i velké překvapení.“  

Samozřejmě, že jsem svou účast 

přislíbila, pokud vydrží počasí. 

Posezení na cestě? Pro osvěžení 

vaší paměti – jedná se o konec 

ulice Budovatelské mezi 

posledním domem na levé straně 

a garáží na pravé straně, dále je 

louka.  

V sobotu před polednem začalo pršet. Déšť, který trval do půl druhé, hrozil, že 

se kvůli němu plánovaná sešlost neuskuteční. Ale sluníčko se umoudřilo a brzy 

nás svým úsměvem naladilo do lepší nálady. I u mě to bylo stejné. Jen čas setkání 

se posunul a na místo jsme přijeli před čtvrtou hodinou. Když jsme zaparkovali a 

můj osobní řidič mi přistavil 

nezbytné chodítko, stačila jsem si po 

vystoupení prohlédnout prostor 

ulice až do jeho konce. Byl upraven a 

zaplněn stoly a židlemi, které 

postupně obsazovali hosté mladších 

či starších ročníků. Ve volných 

uličkách poskakovaly děti, vzadu 

jsem viděla tatínka, který držel 

v náručí asi tříměsíční miminko.  

Teprve až jsem se i já pořádně 

usadila, mohla jsem přivítat mé 
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dobré známé i příbuzné hosty - rodiče Evičky Jendu a Marušku z Poruby, babičky 

Růženku a Zdenku z Bílovce, dále rodiče Andrey Klepáčové. Byli tu i další mě 

neznámí hosté a jejich 

děti. Přišly i sousedky 

Anička a Dáša, které si 

pamatují na velkou 

většinu organizovaných 

„sedánek“. Přišli i 

kamarádi malých 

Krčmářů a jejich děti. 

Nezapomnělo se na 

dobré zvyky postupně 

zaplňovat stoly dobrým 

chutným jídlem i 

potřebným pitím. Dobře 

se pobavily všechny 

přítomné děti i se svými 

rodiči.  

Spokojená jsem odcházela zpět do Domova. Vždyť dnes byly přítomné čtyři 

generace známých lidí, které se spolu dobře pobavily. To velké překvapení pro 

mě byla právě účast babiček a dědečků, pro které bylo potěšením si se svými 

drahými tak srdečně posedět i pobavit, což mohu potvrdit i já. 

Osminásobná prababička Květka 
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Rady našich babiček aneb neobyčejná čokoláda  

Čokoládu ano nebo ne?  

Čokoládu dostáváme jako pozornost, 

dárek, odměnu, rovněž jí často někomu 

děláme radost. Čokoláda nám v případě 

rozumného užívání přináší mnoho 

pozitivních účinků. V čokoládě najdeme 

látky, které mají příznivý účinek na stav 

cév, čokoláda je rovněž zdrojem hořčíku, 

který příznivě působí na funkce mozku, tento prvek navíc chrání tělo před 

srdečními chorobami, mrtvicí, vysokým krevním tlakem, ledvinovými kameny a 

podporuje růst kostí. V kakaových bobech je rovněž obsažena látka, jejíž 

přeměnou vzniká hormon dobré nálady. Čokoláda také obsahuje látku, která 

mírní pocity strachu, úzkosti a napětí a to zvlášť při stresu, vyčerpání nebo ve 

stáří. Takže, pokud máme na čokoládu chuť, není vhodné si ji odpírat, kousek 

kvalitní čokolády denně může mít na náš organismus účinky v pravdě léčivé. 

Mějte však na paměti, že to musí být čokoláda s vysokým obsahem kakaa, tedy 

alespoň 70%, protože jen taková čokoláda mívá méně tuku a cukru a mnohem 

více kakaa, což je zdraví prospěšné.  

My jsme si v jednom společně stráveném odpoledni o čokoládě nejen povídali, 

ale také jsme ji ochutnávali. V rámci ochutnávky byla k dispozici tabulková 

čokoláda norské výroby či jahodová čokoláda pocházející z Rakouska. Všechny 

účastníky našeho sladce lahodného odpoledne však zřejmě nejvíc zaujalo 

čokoládové fondue, kdy jsme do rozpuštěné a mimochodem velmi lahodné 

čokolády namáčeli kousky ovoce a pochvalovali si nevšední spojení těchto dvou 

příjemných chutí. Mnozí se při mlsání trošku umazali a rázem jsme vypadali jako 

malé děti, které přišly mamince vylízat 

mísu od těsta. Nějaká ta kapka na 

oděvu však nikomu nevadila, v rámci 

ochutnávky jsme vzpomínali také na 

dětství a dobroty, které jsme tehdy 

milovali a které byly víceméně mnohem 

vzácnější než dnes. Z příjemně 
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stráveného odpoledne si někteří možná odnesli nějaký ten sladký flíček, ale jistě 

také hezký zážitek a pár nových, zajímavých informací.  

Okénko do historie čokolády 

Příběh s vůní čokolády se začíná psát v období před více než 3000 lety. Již v té 

době indiáni kmene Olméků pěstovali v deštných pralesích Mexika kakaovníky. 

Po zániku jejich říše ve 4. století našeho letopočtu se na tomto území usadili 

Mayové, kteří první uvařili hořkou tekutinu z kakaových bobů. Kakao tehdy pila 

vyšší honorace, bylo součástí různých rituálů a kakaovník byl posvátným 

stromem. Švédský botanik Linné nazval v roce 1753 strom kakaovníku 

Theobroma Cacao – potrava bohů. 

V roce 2014 uplynulo již 512 let od doby, kdy se Evropané poprvé setkali 

s kakaovými boby a prvním Evropanem, který je spatřil, byl pravděpodobně 

Kryštof Kolumbus, který roku 1502 přistává na ostrově Guanaja poblíž dnešního 

Hondurasu a od místních domorodců dostává dárek v podobě kakaových bobů. 
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Když pak později představil 

boby na španělském dvoře 

královny Isabely a krále 

Ferdinanda, nezískal si 

napěněný hořký nápoj žádnou 

oblibu, ale byl to jistě první 

krok na cestě k výrobě 

čokolády. Španělé pak časem 

vyvinuli recept na výrobu 

lahodného čokoládového 

nápoje, toto výrobní tajemství si velmi žárlivě střežili a monopol na výrobu a pití 

čokolády si udrželi až do první poloviny 17. století. Čokoláda se tehdy stala 

španělským národním nápojem a je tam velmi oblíbená dodnes. V roce 1615 si 

španělská princezna Anna vzala francouzského krále Ludvíka VII., zavedla pití 

čokolády na francouzském dvoře a bylo po španělském monopolu, cesty 

čokolády do světa byla otevřená.  

Po těchto událostech se pití čokolády rozšířilo do dalších zemí světa a obliba 

čokolády stoupala. Již tehdy se věřilo, že čokoláda má léčivé účinky, proto také 

někdy nesla označení „chocolat de santé“ – zdravotní čokoláda. Tento název je 

ještě možné vidět na některých starých obalech a čokoláda se stále těší velké 

oblibě. 

L. Pustějovská 

Zdroje: Vše o čokoládě [online]. Dostupné z: http://www.cokolada.cz/vse-o-cokolade/ [cit. 2014-09-01].   

O čokoládě [online]. Dostupné z: http://www.figaro.cz/vse-o-cokolade/ [cit. 2014-09-01].   
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Pečeme tentokrát z jablek  

Jablkový mejdan aneb jablka dvakrát 

jinak, i tak by se dalo nazvat jedno naše 

odpoledne, které jsme věnovali přípravě 

pochutin z jablek. Sklizeň tohoto 

oblíbeného ovoce je v plném proudu, a 

tak bylo nasnadě této situace využít. 

S potěšením jsme přijali darovaná 

jablíčka a rozhodli se připravit z nich 

nějaký dobrý pamlsek. 

Jedna ze sestřiček nám přinesla dva osvědčené a snadné recepty na pudinkový 

dezert z jablek a černý jablečný koláč a naše kuchtění mohlo začít. Jedno 

dopoledne se někteří z klientů po dohodě se sestřičkou sešli ve společné jídelně, 

aby oloupali jablka. Část jablek se poté nakrájela na čtvrtky, které bylo nutno 

spolu s kořením rozvařit a připravit pro přípravu jablečného dezertu. Druhá část 

jablek byla v lednici uložena na odpolední pečení. 

Kolem třetí hodiny odpolední jsme se sešli k dokončení jablečného dezertu a 

upečení koláče. Práci jsme si vzájemně rozdělili, někdo pokládal na dno misek 

piškoty, jiný je zaléval pudinkem a další odnášel připravené dezerty do chladu. 

Poté nastoupila druhá část naší práce, jedna z klientek nastrouhala oloupaná 

jablíčka, další pomáhala s odměřováním přísad do těsta a jiná poté těsto pečlivě 

promíchala. V průběhu práce jsme vedli čilý rozhovor plný vzpomínek na domácí 

pečení, recepty našich maminek a babiček a dobroty, které jsou v té které rodině 

nejoblíbenější.  

Když bylo těsto důkladně promícháno, vylili jsme jej na plech a opatrně přenesli 

do předehřáté trouby. V relativně krátké chvíli se naším domovem počala šířit 

lákavá vůně a my jsme ještě honem připravili marmeládovou polevu, kterou se 

dopečený koláč potřel a částečně i nazdobil. Naše dílo vypadalo lákavě a stejně 

tak i vonělo. Bezděky jsme na chvíli zalitovali, že naše dnešní díla jsou určena ke 

svačinkám na další den, neboť dezert musí dostatečně ztuhnout a koláč 

vychladnout. Rozešli jsme se však s vědomím, že zítra si určitě pochutnáme… 

L. Pustějovská 
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Trénování paměti  

O prázdninách jsme se věnovali trénování paměti tak nějak „letně“ a 

vzpomínkami. Kdo jiný než naši klienti jsou velkou zásobárnou moudra, 

zkušeností a vzpomínek, ze kterých lze stále čerpat. Každý pátek odpoledne jsme 

při pěkném počasí seděli na terase u kávičky a začali si vybavovat doby minulé. 

Většina klientů, kteří u nás bydlí, vzpomněli, že za mládí sloužili na „panském“. 

Taky jste to slyšeli, ale nevíte, co to znamená? Všichni se k tomu vyjadřovali, 

většina to osobně prožila. Je jen škoda, že tyto vzpomínky nechtějí zaznamenat, 

abychom my ostatní věděli, jak se dříve žilo.  

Přesto několik „příběhů“. V rodině bylo devět dětí a nejstarší z nich - jedna 

z klientek Domova - šla po škole ve čtrnácti letech sloužit na panské. Znamenalo 

to, že za ubytování a stravu sloužila na velkostatku. Jak říká: „Musela jsem, rodina 

by mě neuživila.“ Jiná z klientek dokonce sloužila u pana řídícího (pana učitele), 

kde pracovala jako hospodyňka. U toho, kdo vlastnil velkostatek nebo velké 

hospodářství (grunt), děti většinou pracovaly na polích, staraly se o domácí 

zvířata a pomáhaly v domácnosti. Další z klientek šla po škole pracovat do služby 

k sedlákovi, kde byla celé tři roky. Bylo to během války, školy byly zavřené. Také 

jsme se dozvěděli, že některé z klientek chodily do školy pro hospodyňky – „škola 

pro vedení domácnosti“, kde se učily vařit, šít a starat se domácnost.  
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Kromě vyprávění jsme společně trénovali paměť a zároveň i smysly poznáváním 

nejrůznějších čerstvě natrhaných bylinek pomocí vůně. Přestože jsou bylinky 

aromatické, měli jsme problém některé jen podle vůně poznat nebo jsme je 

poznali, ale nevzpomněli jsme si na jejich název. Společnými silami se nám však 

podařilo všechny bylinky správně uhodnout a ještě jsme zavzpomínali, kde všude 

jsme bylinky nejen při dochucování pokrmů používali.    
 

A jak dopadl letní kvíz?  

Úkolem bylo doplnit český překlad zajímavých slovenských slov. Ocenění patří 

všem, kteří se do luštění kvízu zapojili především paní Anně Barboríkové, která 

bravurně zvládla přeložit všechna slovenská slova a vzpomněla si tak na svůj 

slovenský původ.  

A zde je řešení: 

Tykev - dýně 

Cvikla - řepa 

Půpavy - pampeliška 

Slnka - slunce 

Okuliare - brýle 

Mačka - kočka 

Topánky - boty 

Cintorín - hřbitov 

Prstienok - prstýnek 

Dáždnik - deštník 

Bocian - čáp 

Korytnačka - želva 

Korčule - brusle 

 

Z. Pavlicová 
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Bylinkování  
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Filmový kvíz  

Znáte prvorepublikové herce z černobílých filmových komedií? Přesvědčte se, 

jak se říká na vlastní kůži a doplňte k fotografiím herců jejich jména.  

 

 

 

 

   

 J………………… M……………… 

 

 

 

   F………………… F………………… 

 

 

 

A………………… M………………. 
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Ze života známých osobností  

Yvetta Simonová 

* 4. listopadu 1928 v Českém Brodě 

V tomto článku bych se ráda 

věnovala první zlaté slavici 

v historii cen Zlatý slavík. Tou se 

v roce 1962 stala zpěvačka 

Yvetta Simonová. Zpěvaččina 

kariéra, která trvá již téměř 60 

let, začala operetou a muzikály a 

poté se začala věnovat 

populární hudbě. Účinkovala v Hudebních divadlech v Karlíně a Nuslích. Na 

bratislavské Malé scéně zaujala hlavní rolí Agácie ve zhudebněné Gogolově 

Ženitbě.  

V Bratislavě se seznámila se svým budoucím manželem Františkem Spurným, 

jehož příjmení přijala, a po svatbě se jim narodil syn Tomáš. Později v době, kdy 

zpívala s orchestry Jiřího Procházky a Zdeňka Bartáka, Yvetta Spurná přijala 

pseudonym Yvetta Simonová, který se líbil jak jí, tak i jejím blízkým. 

Jejím druhým manželem se stal skladatel Jaromír Vomáčka, který pro Yvettu psal 

některé úspěšné hity. Avšak jejím životním partnerem, se kterým dle svých slov 

prožila nejklidnější období života, byl až poté Karel Vlach, v jehož orchestru 

zpívala.  

Cenu Zlatý slavík obdržela paní 

Simonová až dodatečně v roce 2010 

a v tehdy ještě nedělené kategorii 

zpěváků a zpěvaček skončila druhá 

za W. Matuškou. 

Zpěvačka Simonová oslavila loni 85 

let a stále několikrát do měsíce 

vystupuje. „Občas si někteří lidé na 

mých koncertech stěžují, že už jim je 

třeba sedmdesát. Říkám si, že to bych potřebovala, že to jsou nádherná léta. 
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Sedmdesátiletý Vašek Neckář je proti mě úplný kluk. Vždyť já jsem zažila pohřeb 

Masaryka, viděla jsem, jak ho na lafetě vezou z Prahy do Lán." (ČTK, 2013 

[online]) 

Za svůj život nazpívala přes 500 písní, mnoho z nich pak se svým dlouholetým 

kolegou zpěvákem Milanem Chladilem. Mezi nejznámější písně Yvetty Simonové 

patří Whisky, to je moje gusto, Když v baru houstne dým nebo Zhasněte lampiony.  

Publikum tyto dva umělce spojovalo dohromady i v soukromí, k tomu Yvetta 

řekla, že byli jen kamarádi a přátelila se i s jeho ženou. Vztah s ním by však mít 

nechtěla: „Určitě bych neměla nervy na ty fronty obdivovatelek, které na něho po 

koncertech čekaly.“ (Gabriela Kováříková, 2013 [online]) 

Yvettu Simonovou nikdy neprovázely žádné skandály a vždy si chránila své 

soukromí. Popularitu u veřejnosti si získala nezaměnitelným hlasem, 

melodickými písněmi a elegancí. Oblíbená byla u širokých vrstev spíše 

konzervativnějšího publika. 

„Simonová stojí mimo pomíjivé kategorie a škatulky. 

Vytvořila si vlastní, sympatický a velmi ženský styl. 

Desítky jejích hitů především ze šedesátých a 

sedmdesátých let obstály navzdory měnícím se 

hudebním trendům.“ (Mráček, 2013 [online]) 

Receptem na pěkný vzhled a dobrou kondici je 

podle Yvetty Simonové cvičení, kterým začíná každé 

ráno už 40 let, a koupě kosmetiky v lékárně. Její 

tajnou zbraní proti vráskám je také přírodní maska - 

směs tvarohu, zakysané smetany, žloutku a medu.   

           J. Holubová 

MRÁČEK, Petr. Yvetta Simonová oslaví 4. listopadu neuvěřitelnou pětaosmdesátku. In: novinky.cz [online].  17. 10. 2013 [cit. 2014-09-30].  

Dostupné z: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/3989-20611-yvetta-simonova-oslavi-4-listopadu-neuveritelnou-

petaosmdesatku.html 

SKALICKÝ, Pavel. Yvetta Simonová [online].  Prosinec 2010 [cit. 2014-09-30].  Dostupné z: http://www.yvettasimonova.wz.cz/zivotopis.html 

ČTK. Musela jsem se životem prozpívat, říká Yvetta Simonová. In lidovky.cz [online].  26. října 2013  [cit. 2014-09-30].  Dostupné z:  

http://www.lidovky.cz/musela-jsem-se-zivotem-prozpivat-rika-yvetta-simonova-pge-/lide.aspx?c=A131025_174022_lide_sk 

MPA. Yvetta Simonová (84) šla na plastiku: Se stářím se nekamarádím! In ahaonline.cz [online].  11. září 2013 [cit. 2014-09-30].  Dostupné 

z:  http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/90259/yvetta-simonova-84-sla-na-plastiku-se-starim-se-nekamaradim.html 

KOVÁŘIKOVÁ, Gabriela. Yvetta Simonová: Je to pravda. Provdala jsem se za publikum. In denik.cz [online].   2. listopadu 2013 [cit. 2014-09-

30].  Dostupné z: http://www.denik.cz/hudba/yvetta-simonova-je-to-pravda-provdala-jsem-se-za-publikum-20131102.html 
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Dopis klientky domova pro seniory paní Simonové: 

Vážená paní Simonová, 

vím, že budete překvapena dopisem, který si Vám dovolila poslat Vám neznámá 

žena. Jsem jedna z klientů Sociálního zařízení města Bílovce. V našem zařízení, 

které má 30 ubytovaných klientů, z toho 23 žen, se třikrát týdně konají 

volnočasové aktivity zpracované s ohledem na věkové složení klientů. Je to 

především zpívání, které je i přes vysoký věk převážné části našich žen velmi 

oblíbené. V našich zpívánkách (jak je nazýváme) jsou písně našeho mládí, dále 

lidové písně, známé a oblíbené nestárnoucí melodie, které si dodnes i po letech 

rády a s chutí zazpíváme.  

Protože mezi naše oblíbené pěvecké stálice patříte již desítky let i Vy, patřilo 

jedno krásné odpoledne Vám i Vašim partnerům, kteří Vás doprovázeli řadu let. 

Dáváme zcela za pravdu rčení uvedeném ve Vašem životopisu, že jste zpěvačkou 

čtyř generací. Dovedla jste vždy, při každém z Vašich vystoupení přinášet lidem 

radost, přinesla jste při našem současném poslechu radost i nám. Moc Vám za 

všechnu tak bohatě rozdávanou radost děkujeme. Ať Vám to Vaše krásné zpívání 

ještě dlouho vydrží.  

Nevím, zda mohu na závěr mého dopisu vyslovit skromné přání nás všech. Moc 

by nás potěšila pro náš vzpomínkový koutek Vaše fotografie s věnováním. 

K. Krčmářová 
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Vzpomínáme 
 

Říjen  

Božena Stiborová      † 15. 10. 2012 

Anna Staňková    † 24. 10. 2012 

 

 

 

 

 

Prosinec 

Evženie Dragounová   † 2. 12. 2013 

Ingeborg Smoleňová   † 30. 12. 2012 
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Vzpomínka na Annu Kratochvílovou 

Bylo to v úterý 22. července, kdy nás požádala sestřička k posezení mimo 

pravidelný aktivizační program.   

Když jsme se 

shromáždili, už 

z nezvyklého formátu a 

velikosti dokumentu, 

který si přinesla, jsme 

tušili mimořádnou 

zprávu. Bohužel, byla to 

smutná zpráva o úmrtí 

jedné z našich klientek 

paní Anny 

Kratochvílové, která 

zemřela po krátké 

hospitalizaci v Bílovecké 

nemocnici dva dny před 

svými 90. narozeninami.  

V následující hodině jsme si jeden po druhém se smutkem v hlase připomínali její 

život v našem zařízení, ale i její život známé, ochotné a oblíbené prodavačky 

různých bíloveckých prodejen, na které mnoho občanů vzpomíná dodnes.  

Nezapomenutelná bude pro nás její přítomnost v domově, kam nastoupila 18. 5. 

2011. I když věkově patřila mezi starší klientky, svou vitalitou a hlavně ochotou 

účastnit se všech akcí organizovaných v zařízení předčila i mladší kolegyně.  

Byla velmi družná. S velmi dobrou pamětí dovedla ve svých vzpomínkách 

připomínat doby minulé. Ráda vzpomínala na svůj skromný život na horách a 

zejména na život maminky. Brzy po svém příchodu do našeho zařízení dovedla 

zhodnotit realitu změny proti dosavadnímu stylu života a velice často při různých 

příležitostech zdůrazňovala, že je v domově spokojená. Příkladná byla její účast 

na všech aktivitách organizovaných v zařízení.  

Velkou láskou jejího života byl jediný syn a jeho rodina. Každá návštěva pro ni 

byla svátkem. Ráda se pochlubila se svými osmi pravnoučaty. 
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V posledním období měla obavu, jak oslaví své devadesáté narozeniny. 

Nelítostný osud jí tuto starost nedopřál.  

Vyjádřením kondolence nejbližším příbuzným projevujeme naši upřímnou lítost. 

Budeme na ni dlouho vzpomínat jako na dobrého, laskavého a upřímného 

člověka.  

Klienti i zaměstnanci Domova pro seniory v Bílovci 

Vzpomínka na Mařenku Kubánkovou 

Tímto článkem bych se chtěla rozloučit s Mařenkou, se kterou jsem ve společném 

pokoji prožila přes dva roky. Při prvním setkání pro mě nebyla neznámá. Byly to 

její a mé vzpomínky na naše zemřelé manžely, kteří spolu léta pracovali 

v nástrojárně Koh-i-nooru a byli častým předmětem našich debat. Byly to naše 

děti, vnoučata i pravnoučata, které jsme postupně poznávaly při jejich 

návštěvách. Pravidelné návštěvy k oběma klientkám se postupně staly 

návštěvami společnými. Dokonce i z návštěvy v rodině syna, kde byli pozváni i 

sousedé, nám zůstaly na památku krásné fotografie. Velkou radost zažila 

Mařenka nedávno z neočekávané návštěvy vnuka se svou snoubenkou se 

svatební výslužkou a pozváním na svatbu.  

Mařenka, přes své 

choroby, které ji velice 

trápily, dovedla být ve 

dnech, kdy bylo pro ni 

zdraví milosrdnější, jiná, 

veselá. Protože ráda a 

pěkně zpívala, zněl někdy 

v našem pokoji dvojhlasný 

zpěv pěkných písní. 

V našem zařízení se 

účastnila většiny 

aktivizačních programů. 

Nevzdala se ani své velké 

celoživotní lásky, čtení. 

Místo dřívějších 

pravidelných návštěv 
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knihovny zůstaly jen knížky, kterými ji zásobovaly její často navštěvující 

kamarádky. Také zde bylo nutno pro stále se zhoršující zrak svou aktivitu omezit.  

Paní Mařenka se v loňském roce zúčastnila i celodenní velmi náročné akce, 

zájezdu do Ostravské zoologické zahrady. Vrátila se zpátky velmi spokojená. Pro 

svou milou, klidnou a nekonfliktní povahu ji měly rády nejen sestřičky, ale i 

klienti.  

Poslední akcí, kde jsme se s ní viděli, byla naše třetí olympiáda, organizovaná 

v prostranství okolo našeho zařízení. Byla na ní s dcerou a zetěm, kteří ji stejně 

jako syn s přítelkyní pravidelně navštěvovali. V sobotu po olympiádě se jí bohužel 

vrátily její zdravotní problémy, které i přes intenzivní léčení pokračovaly i 

v následujících dnech, až do středy, kdy došlo ke zhoršení zdravotního stavu a ve 

večerních hodinách muselo dojít k nutné hospitalizaci v Bílovecké nemocnici, kde 

následující den zemřela.  

Mařence se splnilo její přání. Nám zůstalo poslední smutné loučení a vzpomínka 

na dobrého a laskavého člověka, jak jsme ji znali.  

Budeš mi chybět, Mařenko. 

K. Krčmářová 
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