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Milí čtenáři,  

je za námi velmi teplé léto. Během tohoto období jsme 

nelenili a využívali jsme 

okolí. V tomto vydání Střípků z

převážně tématu procházky.

pohybem, nejlépe na čerstvém vzduchu

dokáže člověka nabít pozitivní energií. 

Pro chladnější počasí jsme v

zavedli aktivitu, kterou jsme nazvali 

domácí turistika. Tu Vám 

objasníme na straně č.

Přejeme Vám, ať do podzimu vykročíte tou správnou nohou!
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je za námi velmi teplé léto. Během tohoto období jsme 

jsme počasí k procházkám a projížďkám po 

vydání Střípků z domova se 

převážně tématu procházky. Čas strávený 

nejlépe na čerstvém vzduchu, 

dokáže člověka nabít pozitivní energií.  

Pro chladnější počasí jsme v domově 

zavedli aktivitu, kterou jsme nazvali 

. Tu Vám 

objasníme na straně č. 14. 

Přejeme Vám, ať do podzimu vykročíte tou správnou nohou!

Vaše redakce

je za námi velmi teplé léto. Během tohoto období jsme 

procházkám a projížďkám po 

se věnujeme 

Čas strávený 

Přejeme Vám, ať do podzimu vykročíte tou správnou nohou! 

Vaše redakce 
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še nejlepší podzimním oslavencům

Říjen 

Knoppová 18. 10. 1929  

Prosinec 

Řezníčková 06. 12. 1950  

Marta Ptáčková 21. 12. 1938  

oslavencům! 

 86 let 

 65 let 

 77 let 

 



 

 

Novinky  

Noví mezi námi 

Od 11. srpna je obyvatelkou 

Domova pro seniory v Bílovci 

paní Knoppová, která bude 

mít zanedlouho narozeniny.

Prostředí Domova zná, 

protože bydlela v Domě 

s pečovatelskou službou. 

Paní Knoppová pracovala 

jako učitelka a také ředitelka 

střední zemědělské školy. 

Má jednu dceru, která je 

lékařkou.

Další Libuší, která nově nastoupila do Domova, je paní Pitříková

S oblibou sleduje sportovní utkání v

pomoci druhým. Má velkou rodinu. 

její přání respektujeme. 
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Libuše Knoppová 

je obyvatelkou 

Bílovci 

paní Knoppová, která bude 

mít zanedlouho narozeniny. 

zná, 

Domě 

pečovatelskou službou. 

Paní Knoppová pracovala 

jako učitelka a také ředitelka 

střední zemědělské školy. 

jednu dceru, která je 

Libuše Pitříková 

Další Libuší, která nově nastoupila do Domova, je paní Pitříková

ortovní utkání v televizi, chodí ven a je ráda, když může 

Má velkou rodinu. Svou fotografii si přála nezveřejňovat a 

Ilonka Hrnčířová 

 
17. září nastoupila paní Hrnčířová, 
která je z Bílovce
osmisměrky, sleduje televizi a mezi 
její oblíbený televizní pořad patří 
Prostřeno. Je vyučená elektrikářka, 
ale pracovala v pekárně a na 
vrátnici. Má jednoho syna.

Další Libuší, která nově nastoupila do Domova, je paní Pitříková z Bravantic. 

a je ráda, když může 

Svou fotografii si přála nezveřejňovat a my 

17. září nastoupila paní Hrnčířová, 
Bílovce. Ráda luští 
sleduje televizi a mezi 

její oblíbený televizní pořad patří 
Je vyučená elektrikářka, 

pekárně a na 
á jednoho syna. 



 

 

Téma… 

Poutě 

Pouť znamená cestu, linii, směr. Ve všech slovanských jazycích má toto slovo 

stejný základ. V latině dokonce toto slovo „pontus“ znamená most. Za spásou 

duše, pokání, brzké uzdravení putují od nepaměti lidé všech vyznání. 

Muslimové do Mekky, budhisté do Lumbiní a křesťané už od raného středověku 

do Svaté země.  

Nejčastěji se putovalo 

k místům 

s mimořádnou 

intenzitou duchovní 

síly. K místům 

zázraků, zjevení nebo 

tam, kde se 

vyskytovaly symboly 

těchto sil, jako jsou 

sochy, obrazy nebo 

ostatky těchto 

svatých. Lidé se chtěli 

svou přítomností 

dotknout svatých 

míst.  

Svou cestu začínali poutníci v k

vesničané společně v přesně stanovený den, většinou v den výročí daného 

světce, kterému byla pouť věnována. Vycházelo se brzy ráno, aby se na poutní 

místo dorazilo včas, za každého počasí. Kdysi bývali poutníci vy

pořádnou holí, která sloužila nejen k opoře, ale i jako obrana proti divoké zvěři 

a lapkům, obývajícím lesy, přes které se často procházelo. Na této holi byl 

zavěšen uzlík se svatými obrázky, oblečením, lžící, vlascem na ryby, křesadlem. 

Nůž byl zavěšen u pasu, aby byl po ruce. Dnešní poutníci už mají přece jen 

modernější turistické vybavení! 
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Pouť znamená cestu, linii, směr. Ve všech slovanských jazycích má toto slovo 

d. V latině dokonce toto slovo „pontus“ znamená most. Za spásou 

duše, pokání, brzké uzdravení putují od nepaměti lidé všech vyznání. 

Muslimové do Mekky, budhisté do Lumbiní a křesťané už od raného středověku 

Svou cestu začínali poutníci v kostele. Když nebylo místo daleko, putovali 

vesničané společně v přesně stanovený den, většinou v den výročí daného 

světce, kterému byla pouť věnována. Vycházelo se brzy ráno, aby se na poutní 

místo dorazilo včas, za každého počasí. Kdysi bývali poutníci vy

pořádnou holí, která sloužila nejen k opoře, ale i jako obrana proti divoké zvěři 

a lapkům, obývajícím lesy, přes které se často procházelo. Na této holi byl 

zavěšen uzlík se svatými obrázky, oblečením, lžící, vlascem na ryby, křesadlem. 

ž byl zavěšen u pasu, aby byl po ruce. Dnešní poutníci už mají přece jen 

modernější turistické vybavení!  

Pouť znamená cestu, linii, směr. Ve všech slovanských jazycích má toto slovo 

d. V latině dokonce toto slovo „pontus“ znamená most. Za spásou 

duše, pokání, brzké uzdravení putují od nepaměti lidé všech vyznání. 

Muslimové do Mekky, budhisté do Lumbiní a křesťané už od raného středověku 

ostele. Když nebylo místo daleko, putovali 

vesničané společně v přesně stanovený den, většinou v den výročí daného 

světce, kterému byla pouť věnována. Vycházelo se brzy ráno, aby se na poutní 

místo dorazilo včas, za každého počasí. Kdysi bývali poutníci vybaveni na cestu 

pořádnou holí, která sloužila nejen k opoře, ale i jako obrana proti divoké zvěři 

a lapkům, obývajícím lesy, přes které se často procházelo. Na této holi byl 

zavěšen uzlík se svatými obrázky, oblečením, lžící, vlascem na ryby, křesadlem. 

ž byl zavěšen u pasu, aby byl po ruce. Dnešní poutníci už mají přece jen 
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Cesta každého, dříve osamělého, poutníka začínala posvěcením darů, které 

s sebou nesl. Poutníci totiž putovali s různými záměry. Žádali o uzdravení, 

odpuštění hříchů, za dobrou úrodu… Děkovné dary tak měly zajistit, že jejich 

prosby budou vyslyšeny. Vzácné dary pak tvořily dohromady poklad, který nesl 

světcovo jméno. Poutník byl často vybaven průvodním dopisem z domovské 

fary, aby mohl požádat o stravu a přístřeší v církevních budovách zdarma. 

Pokud šli poutníci v procesí, účastnili se mše na posvěcení jejich cesty. 

V českých zemích mají poutě hluboce zakořeněnou tradici. První poutní místa 

však nebyla zasvěcena domácím patronům. V počátcích naší historie totiž žádní 

nebyli. Proto nechal český panovník kníže Václav zasvětit chrám pražského 

hradu italskému mučedníkovi sv. Vítu. Nemohl tušit, že se zanedlouho sám 

stane patronem a poutě na jeho počest budou patřit k těm největším. 

Nejoblíbenějšími poutěmi u nás jsou poutě zasvěceny panně Marii. 

V našem kraji patří mezi nejnavštěvovanější poutě pouť v Hrabyni. Slezský 

básník Petr Bezruč zvěčnil své dojmy, kdy jako hoch putoval do Hrabyně, ve 

svých básních. Zmínil nejen slavnou mariánskou pouť, ale i dnes již 

legendárního hrabyňského faráře P. Jana Böhma. V lidové paměti rázovitého 

a drsně laskavého kněze, v němž prostá lidská opravdovost vítězila nad 

kněžskou důstojností. 

„Dávno je tomu, tenkrát jsem býval hezounký hoch, po cestě jsem zpíval, 

korouhev napřed, za ruku otec vedl mne dolem a vedl mne horem, vedl mne po 

poli a vedl mne borem, až přišla Hrabyň, vysoká Hrabyň, mohutný kostel s Marií 

Pannou, poutníkům žehnal pan farář Böhm. Byli tu z Modré a byli tu z Polské, 

byli od Váhu a my od Těšína, nabit byl kostel, sladkými zory hleděla na nás 

Hrabyňská Panna a před ní kázal pan farář Böhm …“      

(Tuto ukázku z básně „Hrabyň“ nám zarecitovala paní Květa Krčmářová, při 

volnočasové besedě na téma „ Poutě“.) 

Poutní procesí mají svůj řád. V čele procesí nese ministrant slavnostní korouhev 

se symbolem místního kostela. Uprostřed kráčí starší bratr, který připomíná 

texty a určuje rytmus. Na konci jde farář, který po celou dobu procesí zpovídá 

poutníky. V poutním průvodu se nesmí předbíhat. Poutníci na své cestě činí 

pokání, modlí se za šťastnou hodinku smrti, za zemřelé rodiče, za obrácení 
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hříšníků, za uzdravení, ale také za dobrou úrodu. V každé vesnici vítá poutníky 

místní farář, zdraví poutníky a žehná jim. Jednotlivá procesí se sbíhají v 

samotném poutním místě a míří do kostela. Tam probíhají až do pozdních 

nočních hodin mše. Nejslavnostnější je večerní mše svatá, kterou obvykle slouží 

vysoký církevní hodnostář.  

Kostel však zůstává otevřen po celou noc. Je to zvyk ještě z dřívějších dob, kdy 

mnozí poutníci v kostelích přespávali.  

Součástí poutí se staly poutní jarmarky. Po celá staletí je zvykem 

odnášet si z pouti nějakou upomínku. V dávné minulosti to byly 

malé kamínky nebo hrst hlíny, později obrázky a sošky svatých. 

Možná leckoho překvapí, že frkačky a růže z papíru mají 

už více jak stoletou tradici. Později k nim přibyla také 

opička na gumě. Nejtradičnějším dárkem z pouti byly 

a jsou perníková srdce, často s rozmanitými nápisy. 

Každý jimi musí být obdarován – maminka, babička, 

dívka… Proto zde najdeme například nápis: „Z lásky… 

Z pouti…Miluju tě…Pro štěstí…Babičce…Srdce z pouti nezarmoutí… Za úsměv.“  

K nápisu bylo mnohdy připojeno i malé zrcátko, aby se v něm obdarovaný/á 

mohli shlédnout.  

Na večer se obcí, která slavnost hostí, nese nejen slavnostní modlitba, ale 

i světská zábava. Obce se na tuto slavnostní událost náležitě připravují. Všude 

se uklízí, zdobí a hlavně připravuje velké množství jídla, aby se všichni měli 

dobře. Poutě se staly také příležitostí k setkávání rodin, proto se pečou koláče, 

buchty a maso, nemůže chybět pivo a víno. K jarmarečním atrakcím přibyly 

kolotoče, množství stánků s různými výrobky a občerstvením - s tureckým 

medem, cukrovou vatou, pendrekovými hady. V minulosti se dostavila 

i kartářka, papoušek vytahující planety, flašinetář s opičkou na rameni, potulný 

varietní umělec. Světskou zábavu zakončuje často tancovačka. 

Pouť nekončí tím, že se poutníci pokloní nebo vyzpovídají na svatém místě. 

Čeká je cesta domů, kde je vítají ti, kteří se nemohli pouti zúčastnit. Prosby byly 

vyslyšeny, a tak by se mělo celé vesnici po celý příští rok dobře dařit. 



 

 

Žádná duchovní cesta nikdy nekončí. Ať je rovná čí klikatá, prašná či dlážděná 

zlatem, s cílem i bez něj, člověk by si mněl vždy uvědomit, kdy si má 

odpočinout. 

                                

Zdroj: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758

http://ado.cz/poutni/hrabyne/hrabyne.htm

http://www.hofyland.cz/?club&klub=17453

700 kilometrů pěšky 

Na předchozí článek o poutích bych ráda navázala zkušeností mé kamarádky 

Adély Novákové. Ta se letos v

kilometrů. Každý den po dobu pěti týdnů ušli kolem dvaceti kilometrů. To by 

bylo k číslům. Nosili s sebou veškerá zavazadla, takže chůze byla o to 

náročnější. Jejich každodenním cílem byly ubytovny, kde spalo v

i 10 dalších poutníků. Někdy dorazili do ubytovny a

tedy pokračovat v cestě dál. 
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Žádná duchovní cesta nikdy nekončí. Ať je rovná čí klikatá, prašná či dlážděná 

zlatem, s cílem i bez něj, člověk by si mněl vždy uvědomit, kdy si má 

                                                                                     Soňa Petruláková

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/             

http://ado.cz/poutni/hrabyne/hrabyne.htm 

http://www.hofyland.cz/?club&klub=17453 

Na předchozí článek o poutích bych ráda navázala zkušeností mé kamarádky 

Adély Novákové. Ta se letos v únoru vydala se svým přítelem na „menší výlet“. 

Šlo o známou poutní 

cestu do města ve 

Španělsku Santiaga 

de Compostela

cestu. Cílem 

katedrála v

de Compostela, kde 

jsou uloženy ostatky 

svatého Jakuba.

Cestu začali ve městě 

Pamplona, které je 

kousek od 

francouzských hranic, 

a šli pěšky přes 700 

kilometrů. Každý den po dobu pěti týdnů ušli kolem dvaceti kilometrů. To by 

sebou veškerá zavazadla, takže chůze byla o to 

náročnější. Jejich každodenním cílem byly ubytovny, kde spalo v

i 10 dalších poutníků. Někdy dorazili do ubytovny a zjistili, že je plná. Museli 

cestě dál.  

Žádná duchovní cesta nikdy nekončí. Ať je rovná čí klikatá, prašná či dlážděná 

zlatem, s cílem i bez něj, člověk by si mněl vždy uvědomit, kdy si má 

Soňa Petruláková 

Na předchozí článek o poutích bych ráda navázala zkušeností mé kamarádky 

únoru vydala se svým přítelem na „menší výlet“. 

Šlo o známou poutní 

cestu do města ve 

Španělsku Santiaga 

de Compostela, čili 

Svatojakubskou 

u. Cílem je 

katedrála v Santiagu 

de Compostela, kde 

jsou uloženy ostatky 

svatého Jakuba. 

Cestu začali ve městě 

Pamplona, které je 

kousek od 

francouzských hranic, 

a šli pěšky přes 700 

kilometrů. Každý den po dobu pěti týdnů ušli kolem dvaceti kilometrů. To by 

sebou veškerá zavazadla, takže chůze byla o to 

náročnější. Jejich každodenním cílem byly ubytovny, kde spalo v jednom pokoji 

zjistili, že je plná. Museli 
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Cestou poznávali hodně lidí a všichni byli přátelští a ochotní pomoci. Čechů 

potkali jen pár, takže většinou komunikovali v angličtině. Některé cestovatele 

potkali znovu, jiné už neviděli. 

Před Velikonocemi dorazili do katedrály v Santiagu. Město má skutečně své 

kouzlo a pro hodně poutníků má především náboženský význam.  

Cesta pro ně byla velkým zážitkem i proto, že šli za každého počasí a trávili 

spolu 24 hodin denně v ne zrovna pohodlných podmínkách. Na chůzi si však 

rychle zvykli a už nyní plánují, že vyrazí znovu. Jak říká slečna Adéla, i cesta 

může být cíl. 

Eva Passendorferová 

Co jsme prožili… 
Když jsem se s Vámi v mém posledním příspěvku s přáním „hodně sluníčka“ 

loučila, netušila jsem, že v dalších měsících splní sluníčko naše přání tak 

dokonale, že si spolu prožijeme i dny tropických teplot a budeme nuceni 

využívat moderních stínidel pro naše okna, abychom dobře tyto extrémy 

zvládli.  

Květka 

Naše procházky 

Protože se celá budova zbavila dlouhodobého lešení a sluníčko nás nalákalo na 

procházky, měli jsme možnost užívat si pobytu venku. Odpovědný personál 

klienty doprovázel po upravených chodníčcích tak, aby si mohli zblízka 

prohlédnout mohutné kmeny stromů s bohatým olistěním, které tak milosrdně 

poskytují stín i nám bydlícím na západní straně domu. 

Trochu závistivě jsme na zpáteční cestě postáli před schodištěm, které vybízí 

klienty i ostatní občany, schopné chůze, k procházce. Ale určitě si od příštího 

jara dáme pozor, abychom si pořádně prohlédli všechny květy, které svou 

barvou a vůní oblažovaly kolemjdoucí na místech, kde zanechaly bohaté listy. 



 

 

Na zpáteční cestě nás vždy potěšila barevnost květů v

před vchodem do budovy. Je i poděkováním klientů našemu doprovodu za 

organizování procházek, které nás vždy potěší. 

Byly jsme na procházce 

Bylo to ve středu 19. s

s nabídkou naše sestřička. „Nechcete na procházku?“ Kdo by odolal pro nás tak 

milé nabídce? Já jsem se však trochu obávala, zda budu se svou chůzí 

sledovaly jsme pozorně pro nás dosud neznámou cestu. Hned po východu z

dvorku jsme zabočily doleva a

parku. Po jejím otevření a pár krocích jsme byly na cestičce v
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Na zpáteční cestě nás vždy potěšila barevnost květů v betonových truhlících 

před vchodem do budovy. Je i poděkováním klientů našemu doprovodu za 

organizování procházek, které nás vždy potěší.  

Bylo to ve středu 19. srpna, kdy k nám v dopoledních hodinách přišla 

nabídkou naše sestřička. „Nechcete na procházku?“ Kdo by odolal pro nás tak 

milé nabídce? Já jsem se však trochu obávala, zda budu se svou chůzí 

s chodítkem stačit 

mé starší, ale 

přesto v

rychlejší, kolegyni. 

Jako by naše 

sestřička četla mé 

myšlenky 

jsem „Vás vezmu na 

vozíčku“. A za chvíli 

jsme všechn

vyrazily z

chodbu a

U východu z

nás přivítalo svými 

hřejivými paprsky 

milé sluníčko. 

Protože jsme se 

chtěly trochu více 

s parčíkem, který 

sledujeme pouze 

z okna našeho pokoje, 

sledovaly jsme pozorně pro nás dosud neznámou cestu. Hned po východu z

dvorku jsme zabočily doleva a po pár metrech jsme byly u brány směřuj

parku. Po jejím otevření a pár krocích jsme byly na cestičce v 

betonových truhlících 

před vchodem do budovy. Je i poděkováním klientů našemu doprovodu za 

Květka 

dopoledních hodinách přišla 

nabídkou naše sestřička. „Nechcete na procházku?“ Kdo by odolal pro nás tak 

milé nabídce? Já jsem se však trochu obávala, zda budu se svou chůzí 

chodítkem stačit 

mé starší, ale 

přesto v chůzi 

rychlejší, kolegyni. 

Jako by naše 

sestřička četla mé 

myšlenky – slyšela 

jsem „Vás vezmu na 

vozíčku“. A za chvíli 

jsme všechny 

vyrazily z pokoje na 

chodbu a k výtahu. 

U východu z budovy 

nás přivítalo svými 

hřejivými paprsky 

milé sluníčko. 

Protože jsme se 

chtěly trochu více 

seznámit 

parčíkem, který 

sledujeme pouze 

okna našeho pokoje, 

sledovaly jsme pozorně pro nás dosud neznámou cestu. Hned po východu ze 

po pár metrech jsme byly u brány směřující do 

 parku. Po chvíli 



 

 

jsme se zastavily, otočily se, abychom si pořádně prohlédly krásnou fasádu celé 

budovy, která byla tolik měsíců ukryta a obklopena mohutným lešením. Jakoby 

se vyloupla z nevábného krunýře, tak zářila, když na ni zasvítilo slunce. Vhodně 

vybrané barvy na fasádě zvýraznily celou budovu. 

Nejprve jsme nemohly najít okno do našeho pokoje.

navedly do správného okna. Na zpáteční cestě jsme poprosily naš

zda bychom mohly vidět z

naše přání nám bylo splněno. Při výhledu z

obsáhnout celý široký obzor. V

střechy domečků sousedního Tí

nenašla. 

Když jsme vycházely z budovy, mohly jsme hodnotit i její východní část se 

zvláštní architekturou. Jako pestrý doplněk na dortu mohou působit kvetoucí 

pestrobarevné květiny ve čtyřech betono

poděkováním za krásně strávené dopoledne jsme se s
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jsme se zastavily, otočily se, abychom si pořádně prohlédly krásnou fasádu celé 

budovy, která byla tolik měsíců ukryta a obklopena mohutným lešením. Jakoby 

nevábného krunýře, tak zářila, když na ni zasvítilo slunce. Vhodně 

vybrané barvy na fasádě zvýraznily celou budovu.  

Nejprve jsme nemohly najít okno do našeho pokoje. Až rozkvetlé květiny nás 

navedly do správného okna. Na zpáteční cestě jsme poprosily naš

zda bychom mohly vidět z vyhlídkového okna v 6. podlaží i blízké okolí. I toto 

naše přání nám bylo splněno. Při výhledu z otevřeného okna jsme nestačily 

obsáhnout celý široký obzor. V něm jakoby schoulené v peřinkách se nám jevi

čků sousedního Tísku. Ale střechu svého domku má kolegyně 

budovy, mohly jsme hodnotit i její východní část se 

zvláštní architekturou. Jako pestrý doplněk na dortu mohou působit kvetoucí 

pestrobarevné květiny ve čtyřech betonových truhlících. S

poděkováním za krásně strávené dopoledne jsme se s naší sestřičkou rozloučily. 

Drahuška a Květka

Střípky z pobytu venku 

 

jsme se zastavily, otočily se, abychom si pořádně prohlédly krásnou fasádu celé 

budovy, která byla tolik měsíců ukryta a obklopena mohutným lešením. Jakoby 

nevábného krunýře, tak zářila, když na ni zasvítilo slunce. Vhodně 

Až rozkvetlé květiny nás 

navedly do správného okna. Na zpáteční cestě jsme poprosily naši sestřičku, 

6. podlaží i blízké okolí. I toto 

otevřeného okna jsme nestačily 

peřinkách se nám jevily 

sku. Ale střechu svého domku má kolegyně 

budovy, mohly jsme hodnotit i její východní část se 

zvláštní architekturou. Jako pestrý doplněk na dortu mohou působit kvetoucí 

vých truhlících. S upřímným 

naší sestřičkou rozloučily.  

Drahuška a Květka 
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Také manželské páry 

využívaly tepla. 



 

 

Domácí turistika 

V našem Domově je nyní zavedena 

pro naše klienty prospěšná a velmi důležitá pro rehabilitaci, sestřička Soňa se je 

rozhodla zajímavě motivovat. Připevnila na stěnu poblíž stromu života extra 

pěkný „krokoměr“, kde si budou sami psát čárky za ka

Aby měl každý cíl, vzala seznam měst, kde se klienti n

v kapitole Hrátky s pamětí

a vypočítala, kolikrát musí klient projít celou chodbu, aby ušel vzdálenost až 

k místu narození. 

Chodba v DPS, která měří 38 metrů, je vhodným místem pro pohyb i 

nepříznivém počasí. Takže pohybu zdar!
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našem Domově je nyní zavedena novinka – domácí turistika. Jelikož chůze je 

pro naše klienty prospěšná a velmi důležitá pro rehabilitaci, sestřička Soňa se je 

rozhodla zajímavě motivovat. Připevnila na stěnu poblíž stromu života extra 

pěkný „krokoměr“, kde si budou sami psát čárky za každou ušlou celou chodbu. 

Aby měl každý cíl, vzala seznam měst, kde se klienti narodili (viz článek 

pamětí), zjistila vzdálenost daného místa od Bílovce 

vypočítala, kolikrát musí klient projít celou chodbu, aby ušel vzdálenost až 

DPS, která měří 38 metrů, je vhodným místem pro pohyb i 

počasí. Takže pohybu zdar! 

Květka a Eva Passendorferová

 

domácí turistika. Jelikož chůze je 

pro naše klienty prospěšná a velmi důležitá pro rehabilitaci, sestřička Soňa se je 

rozhodla zajímavě motivovat. Připevnila na stěnu poblíž stromu života extra 

ždou ušlou celou chodbu. 

arodili (viz článek 

enost daného místa od Bílovce 

vypočítala, kolikrát musí klient projít celou chodbu, aby ušel vzdálenost až 

 

DPS, která měří 38 metrů, je vhodným místem pro pohyb i v 

a Eva Passendorferová 



 

 

Jak jsme si dnes mimořádně zacvičili

I když jsme už dnes v 

zařízení 4 měsíce, ještě se 

nepodařilo obnovit pravidelné 

cvičení klientek, na které jsme se 

vždy těšily. Tím více nás potěšilo 

dnešní pozvání na cvičení do 

jediné možné místnosti, která si 

může dát přídavek 

„multifunkční“ podle maximální 

využitelnosti v určený den. Těšily 

jsme se hlavně na po

tělesný pohyb pod vedením naší 

známé cvičitelky Barunky, 

abychom si zacvičily alespoň pár 

základních cviků.  

Byla jsem překvapena, 

základním rozcvičení jsme o

rozproudění krve přítomných klientek

Protože na dnešním shromáždění je přítomná i klientka, která se dnes, tj. 17. 8., 

dožívá významného životního jubilea, svých 80 let, využily jsme situace, 

abychom jí poblahopřály a zazpívaly jí její oblíbenou písničku. 

všemi přítomnými s chutí zaz

Určitě udělala jubilantce radost.

V místnosti po našem vystoupení pokračovaly další klientky v

televizního programu. 

Zdroj: http://www.stobklub.cz/fotogalerie/nikola/10281/
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Jak jsme si dnes mimořádně zacvičili 

 novém 

zařízení 4 měsíce, ještě se 

obnovit pravidelné 

cvičení klientek, na které jsme se 

vždy těšily. Tím více nás potěšilo 

dnešní pozvání na cvičení do 

jediné možné místnosti, která si 

může dát přídavek 

„multifunkční“ podle maximální 

určený den. Těšily 

jsme se hlavně na potřebný 

tělesný pohyb pod vedením naší 

známé cvičitelky Barunky, 

abychom si zacvičily alespoň pár 

Byla jsem překvapena, kolik se nás do místnosti podařilo natěsnat. Po 

základním rozcvičení jsme obdržely ke cvičení menší balóny

ných klientek. 

Protože na dnešním shromáždění je přítomná i klientka, která se dnes, tj. 17. 8., 

dožívá významného životního jubilea, svých 80 let, využily jsme situace, 

abychom jí poblahopřály a zazpívaly jí její oblíbenou písničku. A za chvíli to byla 

chutí zazpívaná písnička „ černá vlna na bílém beránku“.

Určitě udělala jubilantce radost. 

místnosti po našem vystoupení pokračovaly další klientky v

cz/fotogalerie/nikola/10281/ 

 

podařilo natěsnat. Po 

bdržely ke cvičení menší balóny pro lepší 

Protože na dnešním shromáždění je přítomná i klientka, která se dnes, tj. 17. 8., 

dožívá významného životního jubilea, svých 80 let, využily jsme situace, 

A za chvíli to byla 

ívaná písnička „ černá vlna na bílém beránku“. 

místnosti po našem vystoupení pokračovaly další klientky v poslechu 

Květka 



 

 

Aktivizace? 

I když uvnitř budovy se nepočítá s

programů, byli jsme stejně mile překvapeni plakátem na 

který nám oznamoval, že od 1. září budou v

organizovány aktivizační programy.

Byl to pro všechny zájemce velký impuls, tí

o kterém můžeme říct, že je to zájmem především žen našeho zařízení. Ve 

zpěvu můžeme využít i zhotovených zpěvníků známých lidovýc

orfových nástrojů. 

Ráda bych vás alespoň stručně informovala, s

u uskutečněných programů v

2. 9. – zpívání i s použitím orfových nástrojů 

zpěvníků velmi dobrý výsledek.
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I když uvnitř budovy se nepočítá s rozšířením prostoru pro konání aktivizačních 

programů, byli jsme stejně mile překvapeni plakátem na informační tabuli

který nám oznamoval, že od 1. září budou v tomto zařízení opět pravidelně 

organizovány aktivizační programy.  

Byl to pro všechny zájemce velký impuls, tím spíše, že se začíná zpěvem, 

kterém můžeme říct, že je to zájmem především žen našeho zařízení. Ve 

zpěvu můžeme využít i zhotovených zpěvníků známých lidovýc

Ráda bych vás alespoň stručně informovala, s jakým výsledkem jsme se 

u uskutečněných programů v novém prostředí. 

použitím orfových nástrojů – dostatek zpěváků a při

ý výsledek. 

rozšířením prostoru pro konání aktivizačních 

informační tabuli, 

opět pravidelně 

m spíše, že se začíná zpěvem, 

kterém můžeme říct, že je to zájmem především žen našeho zařízení. Ve 

zpěvu můžeme využít i zhotovených zpěvníků známých lidových písní i malých 

jakým výsledkem jsme se setkali 

dostatek zpěváků a při použití 



 

 

4. 9. – dobře dopadlo i cvičení se šátky, kdy nám naše cvičitelka předváděla, jak 

je možno využít při cvičení i složené šátky k

poloviny těla. 

8. 9. – trénování paměti

vyzdobena ovocem na talířích krásně uspořádaných na stole. Po voňavém 

ovoci, kde převažovaly maliny, zbyla brzy jen vzpomínka s

dárkyni. I druhá paměťová část nás velmi zaujala. Do připravené mapy našeho 

kraje byly zapichovány knoflíky se jmenovkami do m

zúčastněných. Závěrečný výsledek nám ukazuje celkový přehled o místech 
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dobře dopadlo i cvičení se šátky, kdy nám naše cvičitelka předváděla, jak 

cvičení i složené šátky k prokrvení rukou i celé horní 

7. 9. – pondělní beseda byla 

na téma ideál ženské krásy 

dříve a dnes. 

si vzala náročné téma a 

porovnávala, jak viděli 

ženskou krásu mistři malíři 

na dnes nejhodnotnějších 

obrazech a dnešní moderní 

technikou pořízené 

fotografie. 

trénování paměti proběhlo mimořádně v jídelně, která byla vhodně 

ovocem na talířích krásně uspořádaných na stole. Po voňavém 

ovoci, kde převažovaly maliny, zbyla brzy jen vzpomínka s

dárkyni. I druhá paměťová část nás velmi zaujala. Do připravené mapy našeho 

kraje byly zapichovány knoflíky se jmenovkami do míst narození

. Závěrečný výsledek nám ukazuje celkový přehled o místech 

dobře dopadlo i cvičení se šátky, kdy nám naše cvičitelka předváděla, jak 

prokrvení rukou i celé horní 

pondělní beseda byla 

na téma ideál ženské krásy 

dříve a dnes. Organizátorka 

si vzala náročné téma a 

porovnávala, jak viděli 

ženskou krásu mistři malíři 

na dnes nejhodnotnějších 

obrazech a dnešní moderní 

technikou pořízené 

, která byla vhodně 

ovocem na talířích krásně uspořádaných na stole. Po voňavém 

ovoci, kde převažovaly maliny, zbyla brzy jen vzpomínka s poděkováním 

dárkyni. I druhá paměťová část nás velmi zaujala. Do připravené mapy našeho 

íst narození všech 

. Závěrečný výsledek nám ukazuje celkový přehled o místech 
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našeho narození a může být doplňován podle pohybu klientů – více v Hrátkách 

s pamětí. 

11. 9. – Pečení s Vlaďkou – více v samostatné kapitole Pečeme. 

14. 9. – Turnaj ve stolní hře Člověče, nezlob se. Již jednou uskutečněný úspěšný 

turnaj se tentokrát musel konat v jiném prostoru, což ovšem neodebralo chuť 

soutěžícím. 

16. 9. – Pohybová aktivita s Dášou – zúčastnilo se jí devět žen, které v celém 

průběhu cvičení maximálně využily omezeného prostoru ke cvičení. Přes to tu 

byla po celou dobu cvičení obdivuhodná chuť si zacvičit. Využily jsme také 

cvičení se šátky, které jsme doplnili starou známou písní Červený šátečku, kolem 

se toč. 

I když ke splnění měsíčního plánu akcí ještě několik zbývá, chtěla bych je 

hodnotit jako velmi prospěšné pro život našich klientů a v jejich konání by se 

mělo pokračovat. 

Klientka, účastnice všech aktivizací 

Jak oslavovali Mezinárodní den seniorů klienti Domova pro seniory v Bílovci 

Bylo to v upoutávce zářijového čísla městského zpravodaje, ve kterém jsme se 

dozvěděli o připravovaném dárku města k mezinárodnímu dni seniorů, a to 

možnosti účasti na operetě Mam'zelle Nitouche v hlavní roli s Otakarem 

Brouskem. Zapátrala jsem ve své paměti, kolik desítek let už to bude, kdy jsme 

tuto operetu viděli při svých častých návštěvách v ostravských divadlech 

s manželem. Děj operety si vzpomínám už matně, jen jména už zemřelých stálic 

divadla z Ostravy se někdy vynořují z mé paměti. 

Jaké budou naše možnosti účastnit se plánované operety? To byla i moje skrytá 

otázka. Jaká bude připomínka tohoto svátku u nás? Moje zbytečná starost se 

rozplynula sdělením krátce před naším svátkem. Pogratulovat nám 

přijde delegace města i s panem starostou. A skutečně, všichni 

klienti, pokoj po pokoji, byli poctěni návštěvou tříčlenné delegace 

v čele s panem starostou s poděkováním za práci, kterou jsme 

vykonali ve svém pracovním životě. Dva výborné koláčky byly 



 

 

sladkou tečkou za milou návš

Do divadla Vás pojede 8, dopravu zajistí Váš osobní šofér

v přípravě a v divadle zajistí pověřená sestřička. 

To byly informace od paní vedoucí pro nás, které jsme se chystaly na tuto, pro 

nás velmi slavnostní, událost. 

Nejdříve co nejlepšího na sebe 

a abychom všechno stihly. Pověřená 

sestřička ještě před odjezdem 

zkontrolovala u jednotlivých účastnic 

situaci a už jsme mohly s 

šoféra zaplňovat místa v

divadla i vstup bočním vchodem do sálu 

dopadl dobře. Za chvíli přijela druhá část 

klientů a opět dobře skončila ve dveřích 

do sálu. Přítomná zástupkyně kulturního 

domu nás informovala, kde máme 

zaujmout svá místa k sezení. Byla to první 

a druhá řada vlevo, kde jsem mohla 

vhodně umístit i své nezbytné chod

Sál se postupně zaplňoval příchozími hosty. Se známými jse

zdravila.  

V 18 hodin se otevřela opona a před zaplněným sálem se začal odvíjet děj, 

který byl sledován velmi pozorně, vtipné scénky byly odměňovány potleskem 

v průběhu hry. Závěrečný velký potlesk po zásluze odměnil výkony účinkujících. 

Milá byla skutečnost, kdy jeden z

a svou růži věnoval jedné z

Domova pro seniory v Bílovci, paní 

Přibilovou velkým zážitkem.

Už při východu z divadla, než jsme se po částech nasoukali do auta, které už 

přijelo pro první část, jsme znovu hodnotili celé divadlo, které bylo pro nás 

skutečně nezapomenutelným zážitkem. Shodli jsme se na tom, jaký význam pro 

nás mělo nejen divadlo, al
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sladkou tečkou za milou návštěvou.  

Do divadla Vás pojede 8, dopravu zajistí Váš osobní šofér, další organizaci 

divadle zajistí pověřená sestřička.  

To byly informace od paní vedoucí pro nás, které jsme se chystaly na tuto, pro 

událost.  

co nejlepšího na sebe 

abychom všechno stihly. Pověřená 

sestřička ještě před odjezdem 

zkontrolovala u jednotlivých účastnic 

 pomocí našeho 

šoféra zaplňovat místa v autě. Jízda do 

divadla i vstup bočním vchodem do sálu 

li přijela druhá část 

opět dobře skončila ve dveřích 

do sálu. Přítomná zástupkyně kulturního 

domu nás informovala, kde máme 

sezení. Byla to první 

a druhá řada vlevo, kde jsem mohla 

vhodně umístit i své nezbytné chodítko. 

Sál se postupně zaplňoval příchozími hosty. Se známými jsem se ráda a

18 hodin se otevřela opona a před zaplněným sálem se začal odvíjet děj, 

který byl sledován velmi pozorně, vtipné scénky byly odměňovány potleskem 

. Závěrečný velký potlesk po zásluze odměnil výkony účinkujících. 

Milá byla skutečnost, kdy jeden z herců sestoupil z jeviště, postoupil k

a svou růži věnoval jedné z nejstarších přítomných divaček

Bílovci, paní Přibilové. Bylo to velmi srdečné a pro

velkým zážitkem.  

divadla, než jsme se po částech nasoukali do auta, které už 

přijelo pro první část, jsme znovu hodnotili celé divadlo, které bylo pro nás 

skutečně nezapomenutelným zážitkem. Shodli jsme se na tom, jaký význam pro 

nás mělo nejen divadlo, ale i péče o každého z nás. Tu nám poskytla až do 

, další organizaci 

To byly informace od paní vedoucí pro nás, které jsme se chystaly na tuto, pro 

se ráda a s chutí 

18 hodin se otevřela opona a před zaplněným sálem se začal odvíjet děj, 

který byl sledován velmi pozorně, vtipné scénky byly odměňovány potleskem 

. Závěrečný velký potlesk po zásluze odměnil výkony účinkujících. 

jeviště, postoupil k divákům 

nejstarších přítomných divaček, a to klientce 

. Bylo to velmi srdečné a pro paní 

divadla, než jsme se po částech nasoukali do auta, které už 

přijelo pro první část, jsme znovu hodnotili celé divadlo, které bylo pro nás 

skutečně nezapomenutelným zážitkem. Shodli jsme se na tom, jaký význam pro 

nás. Tu nám poskytla až do 



 

 

našeho příjezdu zpět do našich pokojů naše sestřička. Velmi oceňujeme 

obětavost našeho řidiče zejména při nastupování a vystupování do auta a z

kdy naše ztuhlé nohy a kolena už tolik neslouží, a hlavně b

nás dovezl všechny v pořádku zpět.

A nesmíme zapomenout na naši paní vedoucí, která organizačně zajistila 

účastnice a kontakt s vedením kulturního domu, kde jsme měli tak dobře 

viditelná místa. Na závěr je třeba vyslovit i naše poděkov

krásně nezapomenutelně uskutečněnou oslavu Mezinárodního dne seniorů 

2015 v Bílovci. 

Zdroj: http://www.kultura.cz/profil/39794

http://www.musical-opereta.cz/mamzelle

http://www.cateringshop.cz/cateringshop/eshop/8
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našeho příjezdu zpět do našich pokojů naše sestřička. Velmi oceňujeme 

obětavost našeho řidiče zejména při nastupování a vystupování do auta a z

kdy naše ztuhlé nohy a kolena už tolik neslouží, a hlavně bezchybnou jízdu, kdy 

pořádku zpět. 

A nesmíme zapomenout na naši paní vedoucí, která organizačně zajistila 

vedením kulturního domu, kde jsme měli tak dobře 

viditelná místa. Na závěr je třeba vyslovit i naše poděkování Městu za tak 

krásně nezapomenutelně uskutečněnou oslavu Mezinárodního dne seniorů 

Účastníci oslav Mezinárodního dne seniorů 2015

 z Domova pro seniory v
Zdroj: http://www.kultura.cz/profil/39794-mam-zelle-nitouche/ 

opereta.cz/mamzelle-nitouche-darek-od-radioservisu 

http://www.cateringshop.cz/cateringshop/eshop/8-1-Svatebni-kolacky-a-vysluzky 

 

našeho příjezdu zpět do našich pokojů naše sestřička. Velmi oceňujeme 

obětavost našeho řidiče zejména při nastupování a vystupování do auta a z něj, 

ezchybnou jízdu, kdy 

A nesmíme zapomenout na naši paní vedoucí, která organizačně zajistila 

vedením kulturního domu, kde jsme měli tak dobře 

ání Městu za tak 

krásně nezapomenutelně uskutečněnou oslavu Mezinárodního dne seniorů 

Účastníci oslav Mezinárodního dne seniorů 2015 

Domova pro seniory v Bílovci 



 

 

Hrátky s pamětí

Zářijové hrátky s pamětí 

Dne 8. září jsme se sešli, abychom si opět pohráli s

zazpívali písničku Beskyde, beskyde

období dozrává – maliny, švestky, jablka, hrušky, hroznové víno, na ochutnávku 

burčák… a klienti měli říct, co je napadne při pohledu na stůl. Debata se obrátila 

na produkty na zahrádkách, které jsou ještě v

Vyjmenovali jsme si nejznámější pranostiky na měsíc září. Nemohli jsme 

opomenout svátky v měsíci září jako např. Irma, Marie a 28. 9. státní svátek sv. 

Václav. Vysvětlili jsme si důvod, proč jej slavíme. 

na téma místo narození.

mapa. Každý z přítomných řekl, odkud pochází a toto místo se pak vyznačí na 

připravené mapě. Zjistili jsme, že 

km.  

Jen p. Pešková, p. Krampolová a p. Slobodová se 

místech. Dále se rozvinula debata, od
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pamětí  

 

8. září jsme se sešli, abychom si opět pohráli s naší pamětí. 

Beskyde, beskyde. Na stole jsme měli ovoce, které v

maliny, švestky, jablka, hrušky, hroznové víno, na ochutnávku 

burčák… a klienti měli říct, co je napadne při pohledu na stůl. Debata se obrátila 

na produkty na zahrádkách, které jsou ještě v zemi.  

Vyjmenovali jsme si nejznámější pranostiky na měsíc září. Nemohli jsme 

měsíci září jako např. Irma, Marie a 28. 9. státní svátek sv. 

Václav. Vysvětlili jsme si důvod, proč jej slavíme. Poté začalo trénování

na téma místo narození. Jako pomůcky sloužily jmenovky ve tvaru šipek a 

přítomných řekl, odkud pochází a toto místo se pak vyznačí na 

připravené mapě. Zjistili jsme, že téměř všichni pocházíme z míst v

Jen p. Pešková, p. Krampolová a p. Slobodová se narodily na vzdálenějších 

místech. Dále se rozvinula debata, odkud pocházejí rodiče klientů, 

naší pamětí. Na úvod jsme si 

Na stole jsme měli ovoce, které v tomto 

maliny, švestky, jablka, hrušky, hroznové víno, na ochutnávku 

burčák… a klienti měli říct, co je napadne při pohledu na stůl. Debata se obrátila 

Vyjmenovali jsme si nejznámější pranostiky na měsíc září. Nemohli jsme 

měsíci září jako např. Irma, Marie a 28. 9. státní svátek sv. 

Poté začalo trénování paměti 

Jako pomůcky sloužily jmenovky ve tvaru šipek a 

přítomných řekl, odkud pochází a toto místo se pak vyznačí na 

míst v okruhu 20 

narodily na vzdálenějších 

kud pocházejí rodiče klientů, 



 

 

a z rozhovoru vyplynulo, že někteří klienti se narodili ve stejném městě jako 

jejich rodiče. 

Podzimní skrývačka 

Pozorně si přečtěte následující vě

barev, v dalších jsou ukryty názvy částí lidského těla. Zjištěné slovo zapište vždy 

do řádku za větou. 

BARVY  

1. Na baru dává číšník hostovi vodku.

2. Kromě ovce i jehně dává maso.

3. Každého člověka vábí láska

4. Příjemný večer náhle skončil.

 

ČÁSTI TĚLA 

5. Sousedova dcera Pavla sypala

6. Cestující zdvihla vak a vystoupila

7. K odklízení sněhu je zapotřebí lopata.

8. Byla pro něj jen jednou z mnoha.

9. Koupil si v bazaru kalhoty 

10. Je libo kávu? 

11. Štěně zavrčelo a zakouslo se do něj.

12. Z tohoto podrazu bychom se měli poučit.

Zdroj: Suchá, Jitka. Cvičte si svůj mozek

http://domarada.webnode.sk/news/pastelky
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rozhovoru vyplynulo, že někteří klienti se narodili ve stejném městě jako 

Pozorně si přečtěte následující věty. V prvních čtyřech jsou ukryty názvy čtyř 

v dalších jsou ukryty názvy částí lidského těla. Zjištěné slovo zapište vždy 

Na baru dává číšník hostovi vodku. 

Kromě ovce i jehně dává maso. 

Každého člověka vábí láska. 

Příjemný večer náhle skončil. 

Sousedova dcera Pavla sypala odpadky do popelnice. 

Cestující zdvihla vak a vystoupila z vlaku. 

K odklízení sněhu je zapotřebí lopata. 

Byla pro něj jen jednou z mnoha. 

Koupil si v bazaru kalhoty a kabát. 

Štěně zavrčelo a zakouslo se do něj. 

Z tohoto podrazu bychom se měli poučit. 

Cvičte si svůj mozek. Gerontologické centrum, Praha 8 – Kobylisy. 

.sk/news/pastelky-na-cely-zivot 

rozhovoru vyplynulo, že někteří klienti se narodili ve stejném městě jako 

Zlatka Pavlicová 

ty. V prvních čtyřech jsou ukryty názvy čtyř 

v dalších jsou ukryty názvy částí lidského těla. Zjištěné slovo zapište vždy 
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A jak dopadlo doplňování rčení? 

Tady je řešení minulého kvízu, jehož úkolem bylo doplnit rčení. Nejlépe se 

dařilo panu Kleinovi a paní Pitříkové.  Gratulujeme! 

• Být pod pantoflem.  

• Mít o kolečko víc. 

• Táhnout za jeden provaz. 

• Hledat jehlu v kupce sena. 

• Prásknout do bot. 

• Přijít na buben.  

• Tlačit na pilu.  

• Opít rohlíkem. 

• Vypálit rybník. 

 

Rady našich babiček 

Sůl nad zlato 

Češi jsou podle průzkumů mezi největšími konzumenty soli na světě. Sůl se v 

našich domácnostech používá odjakživa, a to nejen na dochucení jídla, ale třeba 

i na úklid. 

 Solí dobře vyčistíme korále, proutěný nábytek i vany a umyvadla. 

 Sůl je účinný prostředek na čištění skvrn od červeného vína, inkoustu 

nebo čaje. 

 Smícháme-li sůl s Alpou v poměru 1:4, je výborným pomocníkem při 

odstraňování mastných skvrn z koberce. 

 Namočíme-li kuchyňskou houbu do slané vody, nebude páchnout. 

 Sůl je účinná i proti zamrzání oken. Okna 

natřená houbičkou namočenou ve slané 

vodě nezamrznou. Přidáme-li sůl do prádla, 

venku nezmrzne. 

 Ponořením svíček do silného solného 
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roztoku se zabrání jejich kapání. 

 V kuchyni ji použijeme nejen k solení. Zabrání například vystřikování tuku 

z pánve. 

 Mírný slaný roztok pomůže, aby nakrájené ovoce nezhnědlo. Hmyz 

opustí zeleninu, když ji ponoříme do slané vody. 

 Bílek se špetkou soli se lépe vyšlehá. Přidáme-li trochu soli do vody, v níž 

vaříme vejce, dají se pak snadněji loupat. 

 Nasypáním a vmasírováním soli do suchých vlasů se zbavíme lupů. 

 Sůl s vodou kloktáme při bolení krku. Při chrapotu či kašli vdechujeme 

páru ze slané vody. 

 Solné zábaly se hodí i pro ty, kteří trpí na „studené nohy“. Do slaného 

roztoku namočíme ponožky, vyždímáme a oblečeme, přes ně dáme ještě 

ponožky suché a necháme působit asi hodinu. 

Sůl má hodně možností využití, s její konzumací bychom ale měli být opatrní. Je 

totiž obsažena téměř ve všem, co každodenně jíme. Přidávána je i do potravy 

dobytka - k zajištění dobré funkce štítné žlázy. Z toho vyplývá, že aniž bychom 

solili, přijímáme značné množství soli. 

Dáša Krčmářová 

Zdroj: http://www.jakvkuchyni.cz/rady-nasich-babicek-sul-nad-zlato/ 

http://www.ordinace.cz/clanek/sul-nad-zlato-jen-v-pohadce-nikoli-na-taliri/ 

http://www.e-koreni.cz/prodej/Morska-sul--hruba 
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Pečeme… šátečky z listového těsta 
Potřebujeme: listové těsto, tvaroh, vejce, vanilkový cukr, moučkový cukr, vejce 

na potření. 

Listové těsto si rozválíme a rozdělíme jej asi na čtyři čtverce. Doprostřed dáme 

náplň z tvarohu (může být i maková, marmeláda, ořechová). Tvaroh jsme 

vmíchali s vejcem, vanilkovým cukrem a moučkovým cukrem. Tvarujeme 

šátečky, nebo jen přehneme na polovinu a spojíme. Potřeme rozšlehaným 

vejcem a ve vyhřáté troubě upečeme do zlatova. 

Vlaďka Molková 

Dobrou chuť! 
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Zpívánky 
A ještě další příjemná záležitost, kterou ocenili hlavně milovníci dechovek 

a navíc ti, kteří mají rádi pěkné krojované oblečení našich sousedů na Moravě. 

Jsou to písničky, které můžeme vidět a slyšet v podání našich dechových skupin 

šohajků a děvčat vždy fešácky vystrojených do krojů jednotlivých oblastí nebo 

jen dědin. Celý pořad, který přes poledne můžeme poslechnout v jídelně na 

Šlágru, nám zpříjemní půlhodinku přes oběd. Milovníci pěkných písniček, 

vysílaných na přání jubilantům, si svůj pobyt v jídelně prodlouží i po skončení 

oběda.  

Vaši všímající klienti 

Pod našima okny 

Pod našima okny teče vodička,  

napoj mně, má milá, mého koníčka! 

/: Já ho nenapojím, já se koně bojím,  

já se koně bojím, že jsem maličká. :/ 

 

Můj koníček vraný, ten nic nedělá,  

jenom když mu řekneš, že jsi má milá. 

/: On ti hlavu sehne, ani se ti nehne,  

ani se ti nehne, holka rozmilá. :/ 
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Vínečko bílé 

Vínečko bílé, jsi od mé milé, 

budu ťa pít, co budu žít,  

vínečko bílé. 

 

Vínečko rudé, jsi od té druhé, 

budu ťa pít, co budu žít, 

vínečko rudé. 

 

Vínečka obě, frajárky moje, 

budu vás pít, co budu žít,  

vínečka moje. 

 

Bonus - Vliv zpěvu na zdraví 

Když si budete pravidelně zpívat, budete mnohem zdravější a vyrovnanější. 

Tuto skutečnost potvrzují vědci.  

• V rodinách, kde se zpívá, není tolik sporů a hádek. Přitom nezáleží na 

tom, zda zpíváte falešně a nedržíte se melodie. 

• Zpěv představuje jedno z nejúčinnějších dechových cvičení. Dech se 

prohlubuje, dochází k okysličení krve, osvěžuje se srdce a plíce a dýchání 

se stává efektivnější. 

• Při zpěvu se organismus zbavuje oxidu uhličitého a jiných nečistot, takže 

se při něm vlastně čistí tělo. 

• Je dokázáno, že zpěv působí proti stresu. Při poslechu oblíbené hudby se 

uvolňují hormony štěstí – endorfiny. 

• Hudba také může pomoci při nespavosti. Pusťte si pomalou a monotónní 

hudbu a Vaše tepová i dechová frekvence se zpomalí do klidového stavu 

žádoucího před spaním. Hlasitá a rychlá hudba z člověka zase dokáže 

odbourat napětí. 

Eva Passendorferová 

 
Zdroj: http://www.visnaturae.cz/zivotni-styl/zpevem-a-hudbou-ke-zdravi-a-pohode.html 



 

 

Vzpomínáme 
Karla Fabiánová

Elsa Hrabalová 

 

 

 

 

 

 

Marie Gojová 
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Karla Fabiánová ††††25. 10. 2014 

 

Elsa Hrabalová ††††5. 11. 2014 

Marie Gojová ††††10. 11. 2014 
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Rozhodnutím referenda budou příští rok následovat roční období 

v tomto pořadí: jaro, jaro, léto, léto! 


