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Milí čtenáři,  

nastal podzim - nádherné období, zejména pokud se povede 

jasný a slunečný den. Většina lidí podzim ráda nemá. Ale 

podzim přináší krásné barvy a v dnešní hektické době hlavně 

klid a nostalgii. Podzimní slunce už nepálí tak jako to letní, ale 

potěšit dokáže úplně stejně, možná ještě víc. Už nejsou vedra 

a lépe se dýchá. Záleží jen na našem úhlu pohledu, protože na 

každém ročním období lze najít jak dobré, tak to špatné. 

A o tom pojednává i báseň Emanuela Frynty „Podzim“. 

Proto si i podzim užijme! 

Vaše redakce 
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podzimu 

Marie Richterová 1. 10. 1923 – 93 let 

   

Libuše Knoppová 18. 10. 1929 

 

 

       

vá 6. 12. 1950 – 66 let 

Marta Ptáčková 21. 12. 1938 

 

á 18. 10. 1929 – 87 let 

 

 

Marta Ptáčková 21. 12. 1938 – 78 let 



 

Noví mezi námi
František a Eva Schaumannovi

Manželé Schaumannovi 

František pracoval jako ředitel 

ve světě, sledoval ČT24. V

byla učitelkou v mateřské škole

čímž vyplňuje volný čas 

časopisy. Manželé Schaumannovi mají tři dcery, které

 

 

 

 

 

 

Ludmila Peterová 

Paní Peterová je v Domově od 20. července. 

Pracovala jako prodavačka a ještě v

přivydělávala jako šatnářka na zábavách. Vždy se 

ráda chodila bavit, pekla, pletla a starala se 

o rodinu. Má tři syny a často ji navštěvuje i její 

snacha. 
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Noví mezi námi 
František a Eva Schaumannovi 

Manželé Schaumannovi se ubytovali v Domově od 1. července 2016. Pan 

František pracoval jako ředitel Státního statku v Bílovci a vždy se zajímal o dění 

ve světě, sledoval ČT24. V televizi sleduje také Šlágr a velmi rád zpívá. P

mateřské škole, ráda hrála na klavír a věnovala

 i v současné době. Také ráda sleduje televizi a čte 

časopisy. Manželé Schaumannovi mají tři dcery, které je pravidelně navštěvují.

Domově od 20. července. 

Pracovala jako prodavačka a ještě v důchodu si 

přivydělávala jako šatnářka na zábavách. Vždy se 

t, pekla, pletla a starala se 

y a často ji navštěvuje i její 

1. července 2016. Pan 

vždy se zajímal o dění 

televizi sleduje také Šlágr a velmi rád zpívá. Paní Eva 

a se ruční práci, 

. Také ráda sleduje televizi a čte 

je pravidelně navštěvují. 



 

 

Marie Richterová 

O měsíc později rozšíři

Richterová. Pracovala jako uklízečka a ráda 

pletla. Nyní má ráda čtení časopisů, 

sledování televize a pobyt ve společnosti. 

Má tři dcery a jednoho syna.

 

 

 

 

Bedřiška Równá 

Paní Równá přišla mez

s pečovatelskou službou, 

daleko. Celý život pracovala v

čtení knih. Nyní ráda čte r
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ila naše řady paní 

jako uklízečka a ráda 

pletla. Nyní má ráda čtení časopisů, 

sledování televize a pobyt ve společnosti. 

Má tři dcery a jednoho syna. 

zi nás od 15. září. Do té doby bydlela

 kde bydlí také její dcera, takže to k

Celý život pracovala v zemědělství, na statku. Měla ráda háčkování

romány a poslouchá rádio. 

 

 

  

. Do té doby bydlela v Domě 

aké její dcera, takže to k sobě nemají 

zemědělství, na statku. Měla ráda háčkování a 



 

Téma  

Rady do života od tibetských mudrců

� Když se ti něco líbí –

� Když se ti něco nelíbí 

� Když se ti po někom stýská, zavolej mu.

� Když něčemu nerozumíš, zeptej se.

� Když se chceš s někým 

� Když něco chceš, popros.

� Nikdy se nehádej. 

� Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.

� Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.

� Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu 

shodovat s tvou vlastní.

� Nestýkej se se špatnými lidmi.

� Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.

� Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.

� Okolní svět není ani dobrý ani špatný

existuješ. 

� Z každé události se snaž získat pro sebe něco

� Nebuď suchar. 

� Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.

� Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.

� Nelituj ani času ani peněz na štěstí z poznávání světa.

� V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.

� Věř svým pocitům. 
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Rady do života od tibetských mudrců 

– řekni to. 

Když se ti něco nelíbí – řekni to. 

Když se ti po někom stýská, zavolej mu. 

Když něčemu nerozumíš, zeptej se.  

Když se chceš s někým setkat, pozvi ho. 

Když něco chceš, popros. 

li, aby ti porozuměli, vysvětluj. 

Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy. 

Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí

shodovat s tvou vlastní. 

se se špatnými lidmi. 

Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.

Naše problémy jsou pouze v naší hlavě. 

Okolní svět není ani dobrý ani špatný – je mu zcela lhostejné,

Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného. 

Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen. 

Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě. 

Nelituj ani času ani peněz na štěstí z poznávání světa. 

V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe. 

 

 

a ta se nemusí vždycky 

Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti. 

je mu zcela lhostejné, jestli 

 



 

� K ženám (ostatně i k mužům), st

shovívavý. 

� Pokud máš špatnou náladu, za

mít ani tu. 

� Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

� Věz, že dnešek je ten nejkrásnější den.

  

 

 

Zdroj: http://www.esoterika.cz/orientalni
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K ženám (ostatně i k mužům), stejně jako k dětem, buď trpělivý a

Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš,

Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

Věz, že dnešek je ten nejkrásnější den. 

.esoterika.cz/orientalni-medicina/jak-byt-stastny-navod-na-zivot-od-tibetskych

o k dětem, buď trpělivý a trochu 

mysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš 

Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí. 

tibetskych-mudrcu  
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Maska v proměnách času a kultur  

„Svět se stává iluzí a iluze realitou…“ 

Většina lidí si pod pojmem „maska“ představí konkrétní předmět, který 

symbolizuje určité období a kulturu, například starověkou pohřební masku 

faraóna, benátskou 

karnevalovou masku 

Harlekýna atp. V historicko-

kulturních proměnách bylo 

maskování spojeno nejen s 

magickými a nábožensko-

obřadními projevy, ale také s 

divadlem, tancem, zábavou 

nebo ochranou. Díky tomu se lišily nejen funkce 

masek, ale také způsob proměny identity jejich nositelů a aktivní nebo pasivní 

účast dalších osob maskované události. 

V hlubších souvislostech můžeme za symbolické masky označit také 

metamorfózy - proměny lidské tváře, které probíhají na pomyslném filmovém 

pásu od počátku naší existence – až k masce poslední, nasazené v okamžiku 

smrti. K nejstarším nálezům patří neolitická pohřební vápencová maska 

nalezená v Hebronu. 

K proměnám tváře dochází nejen v pozvolném procesu stárnutí, ale také díky 

aktuálnímu emočnímu stavu naší mysli. Mimika tváře, společně s výrazem očí, 

tak může vyjadřovat nejen naše spontánní, ale také naučené nebo předstírané 

reakce. Nevědomé „masky“ soustředění či smutku používáme i během samoty 

a snění. Za „iluzivní masku“ obklopující naše tělo může být některými lidmi 

považována také aura. Specifické proměny tváře vytváří dekorativní líčení a 

body painting (kresba na tělo), změny trvalého charakteru (tetování, skarifikaci, 

plastické operace) však nemůžeme za masky považovat, přestože výrazně mění 

vzhled. 

K pochopení fenoménu masky je nezbytné poznat její formy a významy v 

širokých historicko-kulturních souvislostech, neboť v průběhu dlouhého vývoje 



 

a v různých kulturních oblastech měla odlišné významy, pos

například náboženské, mytologické, rituálně

zábavné, ochranné aj. Artefakty masek představují nejen umělecko

výpověď o estetickém cítění jejich t

a technologiích. Změnu identity vytváří maska nebo její zástupně symbolický 

znak, kostým, případně tělová malba.

i vnitřním proměnám totožnosti jejího nositele. Člověk může k masce zaujímat 

různé pocity – od odmítnutí k neutrálnímu vztahu, parodické nadsázce, 

nezávazné hře, dramatické roli, až k identifikačnímu splynutí s „postavou“, 

kterou maska zastupuje. Ta se

„druhým já“ (alter egem).

Maskování poskytuje nejen různou hloubku prožitků, ale také širokou škálu 

emocí, které se liší podle toho, zda se jedná o náboženský kultovní rituál, 

etnický obřad, lidové obchůzkové tradi

K dalším charakteristickým znakům masky patří skutečnost, že poskytuje svému 

nositeli částečnou nebo úplnou anonymitu, která má v různých souvislostech 

odlišné významy, například škraboška na plese, erotická maska, etnická m

symbolizující předka, maskování členů Ku

Maska vyjadřuje konkrétní nebo abstraktní věc, případně je identická s 

postavou, kterou představuje. Může mít materiálovou, líčenou, mimickou nebo 

symbolickou podobu. 
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a v různých kulturních oblastech měla odlišné významy, pos

například náboženské, mytologické, rituálně-magické, dramatické, umělecké, 

zábavné, ochranné aj. Artefakty masek představují nejen umělecko

výpověď o estetickém cítění jejich tvůrců, ale také o materiálech 

dentity vytváří maska nebo její zástupně symbolický 

znak, kostým, případně tělová malba.  

Maskování může mít minimalistickou podobu 

vyjadřující konkrétní postavu (klaunský nos), skrývat 

obličej, hlavu nebo celé tělo, specifickou „maskou“ 

může být i nahota. Maska může být realizována také 

tělovou malbou nebo zástupně symbolickým znakem 

(loutka, fetiš, darovaný předmět…). 

Důležitým hlediskem k hlubšímu poznání masek je 

pochopení proměnně - psychologického procesu 

maskování, který se vztahuje k vnějším, přípa

vnitřním proměnám totožnosti jejího nositele. Člověk může k masce zaujímat 

od odmítnutí k neutrálnímu vztahu, parodické nadsázce, 

nezávazné hře, dramatické roli, až k identifikačnímu splynutí s „postavou“, 

kterou maska zastupuje. Ta se pak za určitých okolností může stát jeho 

„druhým já“ (alter egem). 

Maskování poskytuje nejen různou hloubku prožitků, ale také širokou škálu 

emocí, které se liší podle toho, zda se jedná o náboženský kultovní rituál, 

etnický obřad, lidové obchůzkové tradice, maškarní plesy nebo zábavu.

K dalším charakteristickým znakům masky patří skutečnost, že poskytuje svému 

nositeli částečnou nebo úplnou anonymitu, která má v různých souvislostech 

odlišné významy, například škraboška na plese, erotická maska, etnická m

symbolizující předka, maskování členů Ku-klux-klanu. 

Maska vyjadřuje konkrétní nebo abstraktní věc, případně je identická s 

postavou, kterou představuje. Může mít materiálovou, líčenou, mimickou nebo 

a v různých kulturních oblastech měla odlišné významy, poslání a funkce, 

magické, dramatické, umělecké, 

zábavné, ochranné aj. Artefakty masek představují nejen umělecko-expresivní 

vůrců, ale také o materiálech 

dentity vytváří maska nebo její zástupně symbolický 

Maskování může mít minimalistickou podobu 

vyjadřující konkrétní postavu (klaunský nos), skrývat 

obličej, hlavu nebo celé tělo, specifickou „maskou“ 

. Maska může být realizována také 

tělovou malbou nebo zástupně symbolickým znakem 

Důležitým hlediskem k hlubšímu poznání masek je 

psychologického procesu 

vztahuje k vnějším, případně 

vnitřním proměnám totožnosti jejího nositele. Člověk může k masce zaujímat 

od odmítnutí k neutrálnímu vztahu, parodické nadsázce, 

nezávazné hře, dramatické roli, až k identifikačnímu splynutí s „postavou“, 

pak za určitých okolností může stát jeho 

Maskování poskytuje nejen různou hloubku prožitků, ale také širokou škálu 

emocí, které se liší podle toho, zda se jedná o náboženský kultovní rituál, 

ce, maškarní plesy nebo zábavu. 

K dalším charakteristickým znakům masky patří skutečnost, že poskytuje svému 

nositeli částečnou nebo úplnou anonymitu, která má v různých souvislostech 

odlišné významy, například škraboška na plese, erotická maska, etnická maska 

Maska vyjadřuje konkrétní nebo abstraktní věc, případně je identická s 

postavou, kterou představuje. Může mít materiálovou, líčenou, mimickou nebo 



 

Masky materiálové – škraboška,

hlavová (přilbovitá), nástavcová, 

štítová, celotělový objekt, amulet, 

fetiš. 

Masky líčené – obličejová a tělová 

malba, animistické kmenové 

líčení, divadelní a filmové 

maskérství, body painting.

Masky mimické – psych

záměrné a účelové výrazy tváře v 

hereckých, společenských a psychologických významech, profesní masky.

Masky symbolické – zástupně

představy (paruka, klaunský nos, vařečka).

Specifické vazby probíhají mezi nositelem masky, maskou a divákem, ale také 

zpětně od diváka k masce. Maskování poskytuje svému nositeli nejen dočasnou 

změnu identity, která se projevuje navenek, případně i dovnitř, novou roli, ale 

také částečnou nebo úplnou anonymitu. Míra ident

vychází nejen z její konkrétní funkce, ale také ze způsobu transformace a 

hloubky vnitřního splynutí s tím, co představuje.

Maskovaného šamana, příslušníka tajné kmenové společnosti, představitele 

etnické nebo náboženské subkultury p

určující jeho vztah k masce, její funkci, poslání, případně tabu, které ji provází. V 

jednotlivých oblastech dramatického umění plní maska a kostým výtvarně

dramatickou funkci, napomáhá nejen k

postavy, ale slouží také k 

projevu. Na benátském karnevalu, venkovském masopustu nebo při tradičních 

výročních obchůzkách představovalo maskování specifické výtvarné i rolové 

typy (např. postavy z komedie dell´art

z mikulášské obchůzky). U maskování na maškarních plesech a při dalších 

zábavných aktivitách převažuje vnější charakteristika nad významově 

obsahovým posláním masky.
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škraboška, polomaska, maska celo obličejová, celo 

hlavová (přilbovitá), nástavcová, 

štítová, celotělový objekt, amulet, 

obličejová a tělová 

malba, animistické kmenové 

líčení, divadelní a filmové 

maskérství, body painting.  

psychologické 

záměrné a účelové výrazy tváře v 

hereckých, společenských a psychologických významech, profesní masky.

zástupně-symbolický znak postavy, role, profese, situace, 

představy (paruka, klaunský nos, vařečka). 

jí mezi nositelem masky, maskou a divákem, ale také 

zpětně od diváka k masce. Maskování poskytuje svému nositeli nejen dočasnou 

změnu identity, která se projevuje navenek, případně i dovnitř, novou roli, ale 

také částečnou nebo úplnou anonymitu. Míra identifikace nositele masky 

vychází nejen z její konkrétní funkce, ale také ze způsobu transformace a 

hloubky vnitřního splynutí s tím, co představuje. 

Maskovaného šamana, příslušníka tajné kmenové společnosti, představitele 

etnické nebo náboženské subkultury provází zvláštní společenské postavení, 

určující jeho vztah k masce, její funkci, poslání, případně tabu, které ji provází. V 

jednotlivých oblastech dramatického umění plní maska a kostým výtvarně

dramatickou funkci, napomáhá nejen k obraznému vyjádření cha

 hlubšímu ztotožnění se s rolí a autenticitě hereckého

projevu. Na benátském karnevalu, venkovském masopustu nebo při tradičních 

výročních obchůzkách představovalo maskování specifické výtvarné i rolové 

stavy z komedie dell´arte, poživačný Bakchus, postavy 

mikulášské obchůzky). U maskování na maškarních plesech a při dalších 

zábavných aktivitách převažuje vnější charakteristika nad významově 

obsahovým posláním masky. 

polomaska, maska celo obličejová, celo 

hereckých, společenských a psychologických významech, profesní masky. 

symbolický znak postavy, role, profese, situace, 

jí mezi nositelem masky, maskou a divákem, ale také 

zpětně od diváka k masce. Maskování poskytuje svému nositeli nejen dočasnou 

změnu identity, která se projevuje navenek, případně i dovnitř, novou roli, ale 

ifikace nositele masky 

vychází nejen z její konkrétní funkce, ale také ze způsobu transformace a 

Maskovaného šamana, příslušníka tajné kmenové společnosti, představitele 

rovází zvláštní společenské postavení, 

určující jeho vztah k masce, její funkci, poslání, případně tabu, které ji provází. V 

jednotlivých oblastech dramatického umění plní maska a kostým výtvarně-

obraznému vyjádření charakteristiky 

hlubšímu ztotožnění se s rolí a autenticitě hereckého 

projevu. Na benátském karnevalu, venkovském masopustu nebo při tradičních 

výročních obchůzkách představovalo maskování specifické výtvarné i rolové 

e, poživačný Bakchus, postavy 

mikulášské obchůzky). U maskování na maškarních plesech a při dalších 

zábavných aktivitách převažuje vnější charakteristika nad významově 
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 Za historicky nejstarší projevy maskování můžeme označit používání masek a 

tělové malby během zvířecích kultů, magických loveckých a léčebných rituálů 

spjatých s uctíváním, usmiřováním nebo odháněním duchů, démonů nebo 

božstev. Maskovaný šaman nebo medicinman ve stavu transu prožíval 

přeměnu do zvířete, ducha, případně démona nemoci. Masky a maskované 

rituály se vyskytují jak v obřadech spojených s bílou magií, kterou praktikovali 

kouzelníci, tak i s černou magií, spjatou s čarodějnictvím.  

U kmenových etnik masky často provázely rituály ohraničující významné 

„přechodové“ mezníky lidského života – porod, iniciaci, svatbu, smrt, pohřeb.  

Zvláštní skupinu masek představují artefakty, které byly používány během 

pohřebních obřadů, spojených s vírou v duchy a nadpřirozeno. U některých 

kultur maskované postavy představovaly duchy předků, jinde maska 

vyjadřovala idealizovanou nebo realistickou podobu zemřelého. Pohřební 

masky sloužily nejen k trvalému uchování vzhledu zesnulého, ale také pro 

magickou ochranu jeho duše na onom světě. Fenomén smrti však může mít i 

alternativní formy, jak dosvědčují maskované postavy kostlivců, které provázejí 

oslavy mexického Svátku zesnulých nebo masky strašidel, čarodějnic a 

démonických postav, které pocházejí z původních anglosaských oslav 

Halloween (předvečer svátku Všech svatých 31. 10.). 

Používání masek, líčení a kostýmů, jako znakově identifikačního prostředku 

charakterizace hereckého typu provázelo dlouhou historii divadla v jeho 

jednotlivých dramatických žánrech. 

Například v antice se masky objevovaly během nábožensko-rituálních obřadů, v 

průvodech, zasvěcovacích mysteriích a kultech oslavujících Dionýsa. Nosili je 

také herci komického chóru, komedie a tragédie. Divadelní masky sloužily nejen 

k zvýraznění hereckých typů, ale také k proměnám identity mužů, kteří 

vystupovali v ženských rolích. Umělecky zpracované dřevěné masky se vyskytují 

v japonském tradičním divadle. 

V evropském středověku měly masky různé podoby a funkce, vyskytovaly se 

také během náboženských průvodů a mystérií, které parodovaly ustálené 

pořádky, církevní dogmata a proměny společenských postavení. Některé typy 



 

masek a kostýmů z antického divadla a renesanční komedie dell´arte se 

transformovaly do nových postav, které se uplatnily v novodobé pantomimě a 

cirkusu, například římský Bílý mim do Piero

Bez ohledu na to, jak se člověk skutečně cítí, si každodenně nasazuje „profesní 

masku“, např. lékaře, učitele, klauna nebo pracovníka pohřební služby. Masky 

používáme nejen v souvislosti s hierarchickým postavením, ale také v 

pracovním, rodinném a spo

sportovního klubu atp.). Také pachatel trestného činu si zakrývá tvář maskou.

Jiný význam mají psychologické „masky“, které navenek zakrývají nebo naopak 

odkrývají hluboce niterné pocity.

můžeme označit předstírané výrazy tváře, tyto „falešné masky“ souvisejí s 

různými situacemi krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. Může se 

jednat o koketérii při hledání partnera, zastrašení protivníka výrazem tváře a 

držením těla, případně maskování sexuální orientace z náboženských nebo 

společenských důvodů. Různý stupeň rolové identifikace může prožít 

maskovaný herec nebo účastník masopustu, pro recesistu v masce zpěváka 

nebo politika bude maskování představovat zdroj parodické záb

Líčení sportovních fanoušků se 

vztahuje ke klubu, případně státu a 

zároveň ke komunitě fanoušků na 

stadionu i mimo něj. Identifikačním 

znakem se stává nejen malba 

obličeje v klubových nebo národních 

barvách, ale také „maskování“ těla 

týmovými atributy (šály, kukly atp.).

Maskování se objevuje také v mnoha dalších oblastech

Můžeme označit předstírané výrazy tváře, tyto „falešné masky“ souvisejí s 

různými situacemi krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. Může se 

jednat o koketérii při hledání partnera, zastrašení protivníka výrazem tváře a 

držením těla, případně maskování sexuální orientace. S různými typy 

psychologických masek se můžeme setkat u sportovců, od falešné grimasy 

simulované bolesti u faulovaného hráče, až k
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masek a kostýmů z antického divadla a renesanční komedie dell´arte se 

transformovaly do nových postav, které se uplatnily v novodobé pantomimě a 

cirkusu, například římský Bílý mim do Pierota.  

Bez ohledu na to, jak se člověk skutečně cítí, si každodenně nasazuje „profesní 

masku“, např. lékaře, učitele, klauna nebo pracovníka pohřební služby. Masky 

souvislosti s hierarchickým postavením, ale také v 

pracovním, rodinném a společenském životě (vedoucí pracovník, rodič, člen 

sportovního klubu atp.). Také pachatel trestného činu si zakrývá tvář maskou.

Jiný význam mají psychologické „masky“, které navenek zakrývají nebo naopak 

odkrývají hluboce niterné pocity. Za jeden z typů psychologických masek 

můžeme označit předstírané výrazy tváře, tyto „falešné masky“ souvisejí s 

různými situacemi krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. Může se 

jednat o koketérii při hledání partnera, zastrašení protivníka výrazem tváře a 

řípadně maskování sexuální orientace z náboženských nebo 

společenských důvodů. Různý stupeň rolové identifikace může prožít 

maskovaný herec nebo účastník masopustu, pro recesistu v masce zpěváka 

nebo politika bude maskování představovat zdroj parodické záb

Líčení sportovních fanoušků se 

vztahuje ke klubu, případně státu a 

zároveň ke komunitě fanoušků na 

stadionu i mimo něj. Identifikačním 

znakem se stává nejen malba 

obličeje v klubových nebo národních 

barvách, ale také „maskování“ těla 

y (šály, kukly atp.).  

Maskování se objevuje také v mnoha dalších oblastech psychologických masek. 

Můžeme označit předstírané výrazy tváře, tyto „falešné masky“ souvisejí s 

různými situacemi krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. Může se 

érii při hledání partnera, zastrašení protivníka výrazem tváře a 

držením těla, případně maskování sexuální orientace. S různými typy 

psychologických masek se můžeme setkat u sportovců, od falešné grimasy 

simulované bolesti u faulovaného hráče, až k zastrašovacímu maorskému 

masek a kostýmů z antického divadla a renesanční komedie dell´arte se 

transformovaly do nových postav, které se uplatnily v novodobé pantomimě a 

Bez ohledu na to, jak se člověk skutečně cítí, si každodenně nasazuje „profesní 

masku“, např. lékaře, učitele, klauna nebo pracovníka pohřební služby. Masky 

souvislosti s hierarchickým postavením, ale také v 

lečenském životě (vedoucí pracovník, rodič, člen 

sportovního klubu atp.). Také pachatel trestného činu si zakrývá tvář maskou. 

Jiný význam mají psychologické „masky“, které navenek zakrývají nebo naopak 

chologických masek 

můžeme označit předstírané výrazy tváře, tyto „falešné masky“ souvisejí s 

různými situacemi krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. Může se 

jednat o koketérii při hledání partnera, zastrašení protivníka výrazem tváře a 

řípadně maskování sexuální orientace z náboženských nebo 

společenských důvodů. Různý stupeň rolové identifikace může prožít 

maskovaný herec nebo účastník masopustu, pro recesistu v masce zpěváka 

nebo politika bude maskování představovat zdroj parodické zábavy. 

psychologických masek. 

Můžeme označit předstírané výrazy tváře, tyto „falešné masky“ souvisejí s 

různými situacemi krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. Může se 

érii při hledání partnera, zastrašení protivníka výrazem tváře a 

držením těla, případně maskování sexuální orientace. S různými typy 

psychologických masek se můžeme setkat u sportovců, od falešné grimasy 

ovacímu maorskému 



 

válečnému tanci Haka u novozélandských hráčů ragbyV kulturně

kontextu mají líčené masky mnoho významů a funkcí, vztahují se k náboženství, 

kultovním rituálům, etnickým tradicím, statusovému postavení, sexuální 

atraktivnosti, slouží také k zastrašení nepřítele, vyjádření příslušnost k

nebo subkultuře.  

Dekorativní líčení jako způsob zvýraznění předností a potlačení nedostatků 

nebo přiblížení k dobovému 

image, mnohé ženy uvádějí, že si bez líčení připadají „nahé“. Pro některé ženy 

je charakteristický neměnný styl líčení, případně permanentní make

vnímají svoji tvář jako plátno pro kreativní proměny nových identit. Důvodem k 

„identifikačnímu“ líčení, účesu, oděvu a 

být snaha napodobit vzhled dobové ikony nebo zařazení k určité subkultuře 

(např. punk). 

Také erotické masky mají symbolický význam. Jejich nositelé tak mohou 

vstupovat do submisivních nebo dominantních rolí, případně k

postav. Sexuálně-rolovou změnu identity prožívá transsexuál, který v 

extravagantním oděvu s výrazným líčením v travesti show paroduje tanečnici 

nebo zpěvačku. Líčení však může mít i rolově

výrazné líčení a odpovídají

vytvoří sexuální objekt, který má 

upoutat potencionálního zákazníka. V 

oblasti erotiky mohou masky sloužit 

jako fetiš, případně k utajení identity 

nebo zvýraznění dominance.

Zcela nové funkce získaly masky u 

kultur, které používají masky a 

kostýmy pro hry s identitou, vstupují 

do podob a rolí historických, 

filmových nebo fantaskních postav. 

S maskami nebo výrazným líčením se 

setkáváme například u hudebníků, 

kterým napomáhají vytvořit 
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válečnému tanci Haka u novozélandských hráčů ragbyV kulturně

kontextu mají líčené masky mnoho významů a funkcí, vztahují se k náboženství, 

kultovním rituálům, etnickým tradicím, statusovému postavení, sexuální 

louží také k zastrašení nepřítele, vyjádření příslušnost k

Dekorativní líčení jako způsob zvýraznění předností a potlačení nedostatků 

dobovému estetickému cítění dané kultury souvisí s osobní 

ádějí, že si bez líčení připadají „nahé“. Pro některé ženy 

je charakteristický neměnný styl líčení, případně permanentní make

vnímají svoji tvář jako plátno pro kreativní proměny nových identit. Důvodem k 

„identifikačnímu“ líčení, účesu, oděvu a použití dalších typických znaků může 

být snaha napodobit vzhled dobové ikony nebo zařazení k určité subkultuře 

Také erotické masky mají symbolický význam. Jejich nositelé tak mohou 

vstupovat do submisivních nebo dominantních rolí, případně k

rolovou změnu identity prožívá transsexuál, který v 

extravagantním oděvu s výrazným líčením v travesti show paroduje tanečnici 

nebo zpěvačku. Líčení však může mít i rolově-komerční motivace, například 

výrazné líčení a odpovídající „kostým“ 

vytvoří sexuální objekt, který má 

upoutat potencionálního zákazníka. V 

oblasti erotiky mohou masky sloužit 

jako fetiš, případně k utajení identity 

nebo zvýraznění dominance. 

funkce získaly masky u 

kultur, které používají masky a 

ýmy pro hry s identitou, vstupují 

do podob a rolí historických, 

filmových nebo fantaskních postav. 

maskami nebo výrazným líčením se 

setkáváme například u hudebníků, 

kterým napomáhají vytvořit 

válečnému tanci Haka u novozélandských hráčů ragbyV kulturně-historickém 

kontextu mají líčené masky mnoho významů a funkcí, vztahují se k náboženství, 

kultovním rituálům, etnickým tradicím, statusovému postavení, sexuální 

louží také k zastrašení nepřítele, vyjádření příslušnost k profesi 

Dekorativní líčení jako způsob zvýraznění předností a potlačení nedostatků 

dané kultury souvisí s osobní 

ádějí, že si bez líčení připadají „nahé“. Pro některé ženy 

je charakteristický neměnný styl líčení, případně permanentní make-up, další 

vnímají svoji tvář jako plátno pro kreativní proměny nových identit. Důvodem k 

použití dalších typických znaků může 

být snaha napodobit vzhled dobové ikony nebo zařazení k určité subkultuře 

Také erotické masky mají symbolický význam. Jejich nositelé tak mohou 

vstupovat do submisivních nebo dominantních rolí, případně konkrétních 

rolovou změnu identity prožívá transsexuál, který v 

extravagantním oděvu s výrazným líčením v travesti show paroduje tanečnici 

komerční motivace, například 



 

jedinečnou image a atraktivnost koncertů a videoklipů (Kiss).

Na některých územích se tradice maskovaných kmenových rituálů, spjatých 

především s iniciačními a pohřebními obřady, udržují v neměnné podobě 

dosud.  

 Setkáme se s nimi především v

na místech s dosud silným vl

však došlo k postupnému zanikání původního, obřadně magického chování. K 

obdobné přeměně původních pohanských magických obřadů, masopustů a 

dalších maskovaných obchůzek došlo též v Evropě. Postupně se vytratila nejen 

jejich původní funkce, spjatá s t

zemědělskými kulty, ale částečně byl zapomenut i význam jejich symbolických 

rolí. Tradice českých masopustů a maskovaných výročních můžeme pozorovat 

například při maskování krále v

slavení filipojakubské noci při pálení čarodějnic… Tradice masopustů a dalších 

obchůzek s maskami se v 

ale také na Moravě i v dalších lokalitách. Jsou cenným dokladem o přirozené 

snaze, především venkovského obyvatelstva, udržet nepřetržitou návaznost s 

kulturním odkazem minulosti. Ve výše zmíněných lokalitách jsou používány 

historické masky, pokud se vyrábějí repliky, jsou dodrženy tradiční materiály a 

výrobní postupy. Z tradičních maškar se

kobyly, žida, slamáka, smrtky, báby s nůší, nevěsty a ženicha. Udržení lidových 

tradic bylo oceněno zařazením masopustních průvodů na Hlinecku do seznamu 

světového dědictví UNESCO. Tradici si dosud zachovávají mikulášské 

tříkrálové obchůzky a pálení čarodějnic. Zvyky spojené s vynášením slaměné 
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jedinečnou image a atraktivnost koncertů a videoklipů (Kiss). 

Na některých územích se tradice maskovaných kmenových rituálů, spjatých 

především s iniciačními a pohřebními obřady, udržují v neměnné podobě 

Setkáme se s nimi především v odlehlých lokalitách Oceánie a Amazonie, tedy 

na místech s dosud silným vlivem kultů uznávajících nadpřirozenost a 

minimálním kontaktem s 

okolním světem. Tradiční 

funkce masek zůstaly 

zachovány také při 

vykonávání šamanských a 

léčebných rituálů, například 

během démonických tanců 

Sanni Yakuma na Srí Lance. 

Ve většině kulturních a

však došlo k postupnému zanikání původního, obřadně magického chování. K 

obdobné přeměně původních pohanských magických obřadů, masopustů a 

dalších maskovaných obchůzek došlo též v Evropě. Postupně se vytratila nejen 

jejich původní funkce, spjatá s tradičními prosperitními, plodnostními a 

zemědělskými kulty, ale částečně byl zapomenut i význam jejich symbolických 

rolí. Tradice českých masopustů a maskovaných výročních můžeme pozorovat 

například při maskování krále v dívčím kroji při vlčnovské jízdě kr

slavení filipojakubské noci při pálení čarodějnic… Tradice masopustů a dalších 

 Čechách udržují nejvíce na Chrudimsku a

ale také na Moravě i v dalších lokalitách. Jsou cenným dokladem o přirozené 

evším venkovského obyvatelstva, udržet nepřetržitou návaznost s 

kulturním odkazem minulosti. Ve výše zmíněných lokalitách jsou používány 

historické masky, pokud se vyrábějí repliky, jsou dodrženy tradiční materiály a 

výrobní postupy. Z tradičních maškar se lokálně objevují postavy medvěda, 

kobyly, žida, slamáka, smrtky, báby s nůší, nevěsty a ženicha. Udržení lidových 

tradic bylo oceněno zařazením masopustních průvodů na Hlinecku do seznamu 

světového dědictví UNESCO. Tradici si dosud zachovávají mikulášské 

tříkrálové obchůzky a pálení čarodějnic. Zvyky spojené s vynášením slaměné 

Na některých územích se tradice maskovaných kmenových rituálů, spjatých 

především s iniciačními a pohřebními obřady, udržují v neměnné podobě 

odlehlých lokalitách Oceánie a Amazonie, tedy 

ivem kultů uznávajících nadpřirozenost a 

minimálním kontaktem s 

okolním světem. Tradiční 

funkce masek zůstaly 

zachovány také při 

vykonávání šamanských a 

léčebných rituálů, například 

během démonických tanců 

Sanni Yakuma na Srí Lance. 

Ve většině kulturních areálů 

však došlo k postupnému zanikání původního, obřadně magického chování. K 

obdobné přeměně původních pohanských magických obřadů, masopustů a 

dalších maskovaných obchůzek došlo též v Evropě. Postupně se vytratila nejen 

radičními prosperitními, plodnostními a 

zemědělskými kulty, ale částečně byl zapomenut i význam jejich symbolických 

rolí. Tradice českých masopustů a maskovaných výročních můžeme pozorovat 

dívčím kroji při vlčnovské jízdě králů nebo při 

slavení filipojakubské noci při pálení čarodějnic… Tradice masopustů a dalších 

udržují nejvíce na Chrudimsku a Prachaticku, 

ale také na Moravě i v dalších lokalitách. Jsou cenným dokladem o přirozené 

evším venkovského obyvatelstva, udržet nepřetržitou návaznost s 

kulturním odkazem minulosti. Ve výše zmíněných lokalitách jsou používány 

historické masky, pokud se vyrábějí repliky, jsou dodrženy tradiční materiály a 

lokálně objevují postavy medvěda, 

kobyly, žida, slamáka, smrtky, báby s nůší, nevěsty a ženicha. Udržení lidových 

tradic bylo oceněno zařazením masopustních průvodů na Hlinecku do seznamu 

světového dědictví UNESCO. Tradici si dosud zachovávají mikulášské a 

tříkrálové obchůzky a pálení čarodějnic. Zvyky spojené s vynášením slaměné 
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figury Morany nebo obchůzky Perchty a Lucie postupně zanikají. V některých 

evropských zemích mají dlouhou tradici městské karnevaly, k nejznámějším 

patří slavnosti v Benátkách, Norimberku, Kolíně nad Rýnem a Bazileji. Jako 

příklad prolínání historie a současnosti uvádíme benátský karneval, kde 

můžeme vidět nejen tradiční masky typu Bautta, Volto, Moratta, Colombina, 

Capitano, Pulcinella, Arlecchina, Zannini, Gaspare, ale také nepříliš vkusné až 

kýčovité novodobé masky a kostýmy. 

Masky nás mohou stále fascinovat nejen jako doklad dávných magicko-

kultovních významů, ale také jako etnicko-náboženské a výtvarně-dramatické 

objekty. Přestože v mnoha případech masky ztratily své původní významy, 

mnohdy i uměleckou kvalitu, stále nabízí intenzivní zážitky spojené s proměnou 

vzhledu, nespočtem rolí a identit. 

Zdroj: http://www.b2bgiftstore.cz/darky/2808-klaunsky-nos.aspx 

https://www.novinky.cz/cestovani/167422-michala-horacka-laka-dovolena-v-nejvzdalenejsim-koute-sveta.html 

http://lucidrose.blogspot.cz/2010/06/white-on-black-new-body-painting.html 

http://www.gohd.cz/soutez-ukaz-jak-velky-fanousek-ceskeho-hokeje-jsi/ 

Koláž 

Koláž je umělecké dílo z mnoha různých materiálů jako je papír, novinový papír, 

fotografie, stužky a další ozdoby připevněné k podkladu, kterým může být třeba 

silný karton. Koláž je možné sestavit i z jiných předmětů nebo v elektronické 

podobě v počítači. Slovo koláž pochází z francouzského "coller", které v 

překladu znamená lepit. Díky experimentování s nejrůznějšími materiály a 

technikami dosáhnete úžasných výsledků. Fantazii se meze nekladou. 

1/  

Rozhodněte se, v jakém stylu bude vaše 

koláž. Koláž by měla být vyrobena z 

několika kusů. Ty pak mohou být 

nejrůznějšího druhu. Může to být papír, 

provázky, látky, poštovní známky, novinové 

a časopisové výstřižky, plast, fólie, 

samolepky, zápalky, korek, přírodniny 

(kůra, listy, semínka, skořápky vajec, 



 

lastury, větvičky atd.), knoflíky a tak dále. Můžete si vybrat jen jeden materiá

třeba papír nebo látku, nebo můžete materiály míchat podle své fantazie, 

klidně použijte například alobal a knoflíky. 

2/ 

Vyberte si vhodný podklad.

rozhodnout i pro úplně jiný podklad. Dobře poslouží např

(piják), karton, látky jako například pytlovina, složené noviny, staré desky od 

knihy, dřevo, hladká kůra, plast, atd. Je

upevnit části koláže můžete ho použít.

3/ 

Sbírejte materiál na koláže.

pravděpodobně uvidíte potenciál v mnoha materiálech a drobných 

předmětech. Založte si krabici na potřeby pro koláže, kam budete nasbíraný 

materiál ukládat.  

4/ 

Připravte si materiály na výrobu 

koláže.  

Tady je několik nápadů:  

Použijte skicák, kancelářský papír, 

papírové sáčky, papírové kapesníky a 

ubrousky, ručně vyráběný papír, barevné papíry atd. Papír může být hladký 

nebo strukturovaný, nebo obojí.

Použijte výstřižky z časopisů a novin. Módní magazíny a denní 

spoustu použitelných materiálů. Novinový papír může koláži dodat vtip, jen 

pamatujte na to, že barvy občas blednou.

Najděte staré odřezky tapet. Možná máte v garáži zbytky po tapetování, nebo si 

obstarejte malé vzorky z obchodu.
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lastury, větvičky atd.), knoflíky a tak dále. Můžete si vybrat jen jeden materiá

třeba papír nebo látku, nebo můžete materiály míchat podle své fantazie, 

klidně použijte například alobal a knoflíky.  

Vyberte si vhodný podklad. Nejčastější je papír nebo karton, ale můžete se 

rozhodnout i pro úplně jiný podklad. Dobře poslouží například savý papír 

(piják), karton, látky jako například pytlovina, složené noviny, staré desky od 

knihy, dřevo, hladká kůra, plast, atd. Je-li povrch použitelný, a pokud na něj lze 

upevnit části koláže můžete ho použít. 

Sbírejte materiál na koláže. Jak budete nabírat zkušenosti s tvorbou koláží, 

pravděpodobně uvidíte potenciál v mnoha materiálech a drobných 

předmětech. Založte si krabici na potřeby pro koláže, kam budete nasbíraný 

Připravte si materiály na výrobu 

 

Použijte skicák, kancelářský papír, 

papírové sáčky, papírové kapesníky a 

ubrousky, ručně vyráběný papír, barevné papíry atd. Papír může být hladký 

nebo strukturovaný, nebo obojí. 

Použijte výstřižky z časopisů a novin. Módní magazíny a denní 

spoustu použitelných materiálů. Novinový papír může koláži dodat vtip, jen 

pamatujte na to, že barvy občas blednou. 

Najděte staré odřezky tapet. Možná máte v garáži zbytky po tapetování, nebo si 

obstarejte malé vzorky z obchodu. 

lastury, větvičky atd.), knoflíky a tak dále. Můžete si vybrat jen jeden materiál, 

třeba papír nebo látku, nebo můžete materiály míchat podle své fantazie, 

Nejčastější je papír nebo karton, ale můžete se 

íklad savý papír 

(piják), karton, látky jako například pytlovina, složené noviny, staré desky od 

li povrch použitelný, a pokud na něj lze 

budete nabírat zkušenosti s tvorbou koláží, 

pravděpodobně uvidíte potenciál v mnoha materiálech a drobných 

předmětech. Založte si krabici na potřeby pro koláže, kam budete nasbíraný 

ubrousky, ručně vyráběný papír, barevné papíry atd. Papír může být hladký 

Použijte výstřižky z časopisů a novin. Módní magazíny a denní tisk obsahují 

spoustu použitelných materiálů. Novinový papír může koláži dodat vtip, jen 

Najděte staré odřezky tapet. Možná máte v garáži zbytky po tapetování, nebo si 



 

Použijte různé lepicí pásky a fólie. Poslouží alobal z kuchyně, stejně jako 

elektrikářská páska. 

Nalepte fotografie. Výstřižky ze starých fotografií koláži dodají retro nádech. 

Dejte pozor, abyste nerozstříhali jedinou kopii fotografie, kterou můžete v 

budoucnu potřebovat. 

Skládejte, vystřihujte a trhejte papír na různé tvary.

odlamovacím modelářským nožíkem. Pro změnu můžete papír i natrhat na 

hrubé kusy a dodat tak koláži texturu. 

Použijte celé obrázky, jejich 

podstatnou část, nebo jen tolik,

abyste evokovali texturu, barvu či 

pocit. 

Vystříhejte písmena z tisku a 

sestavte z nich slova. 

5/ 

Vymyslete si téma. Možná, že vám téma bylo zadáno, nebo vás napadlo při 

sbírání materiálu, každopádně by koláž měla mít nějaký námět, nebo by měla 

doplňovat hlavní obrázek. 

6/ 

Přidejte do koláže další doplňky.

koláž může pozdvihnout o třídu výš, dodat jí hloubku a jiskru. Použijte stužky, 

korálky, šňůrky, peří nebo látku do papírové koláže. Použijte drobné předměty, 

které máte doma nebo si je kupte v

7/ 

Rozmyslete si, na jaký podklad koláž nalepíte.

kartonu, například víko od kartonové krabice. Ať už se rozhodnete pro cokoliv, 

dbejte na to, aby podklad byl dost silný na t

nalepených vrstev, a aby se dala výsledná koláž snadno vystavit nebo zavěsit.
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é lepicí pásky a fólie. Poslouží alobal z kuchyně, stejně jako 

Nalepte fotografie. Výstřižky ze starých fotografií koláži dodají retro nádech. 

Dejte pozor, abyste nerozstříhali jedinou kopii fotografie, kterou můžete v 

Skládejte, vystřihujte a trhejte papír na různé tvary. Pomozte si nůžkami nebo 

odlamovacím modelářským nožíkem. Pro změnu můžete papír i natrhat na 

hrubé kusy a dodat tak koláži texturu.  

Použijte celé obrázky, jejich 

podstatnou část, nebo jen tolik, 

abyste evokovali texturu, barvu či 

Vystříhejte písmena z tisku a 

Možná, že vám téma bylo zadáno, nebo vás napadlo při 

sbírání materiálu, každopádně by koláž měla mít nějaký námět, nebo by měla 

hlavní obrázek.  

Přidejte do koláže další doplňky. Nejsou sice nezbytné, ale přidání doplňků 

koláž může pozdvihnout o třídu výš, dodat jí hloubku a jiskru. Použijte stužky, 

korálky, šňůrky, peří nebo látku do papírové koláže. Použijte drobné předměty, 

teré máte doma nebo si je kupte v obchodě „hobby“.  

Rozmyslete si, na jaký podklad koláž nalepíte. Můžete použít kus papíru nebo 

kartonu, například víko od kartonové krabice. Ať už se rozhodnete pro cokoliv, 

dbejte na to, aby podklad byl dost silný na to, aby unesl několik na sobě 

nalepených vrstev, a aby se dala výsledná koláž snadno vystavit nebo zavěsit.

é lepicí pásky a fólie. Poslouží alobal z kuchyně, stejně jako 

Nalepte fotografie. Výstřižky ze starých fotografií koláži dodají retro nádech. 

Dejte pozor, abyste nerozstříhali jedinou kopii fotografie, kterou můžete v 

Pomozte si nůžkami nebo 

odlamovacím modelářským nožíkem. Pro změnu můžete papír i natrhat na 

Možná, že vám téma bylo zadáno, nebo vás napadlo při 

sbírání materiálu, každopádně by koláž měla mít nějaký námět, nebo by měla 

Nejsou sice nezbytné, ale přidání doplňků 

koláž může pozdvihnout o třídu výš, dodat jí hloubku a jiskru. Použijte stužky, 

korálky, šňůrky, peří nebo látku do papírové koláže. Použijte drobné předměty, 

Můžete použít kus papíru nebo 

kartonu, například víko od kartonové krabice. Ať už se rozhodnete pro cokoliv, 

o, aby unesl několik na sobě 

nalepených vrstev, a aby se dala výsledná koláž snadno vystavit nebo zavěsit. 



 

8/ 

Srovnejte si koláž, než ji slepíte.

koláž alespoň jednou sestavit tak, jak chcete, aby vypadala. P

rovnou velkou plochu jako stůl nebo podlaha. Naskládejte součásti koláže do 

vrstev - začněte pozadím a postupujte dopředu. Než se pustíte do lepení, měli 

byste mít dobrou představu o tom, jak má finální dílo vypadat. Chcete

rozložení zapamatovat přesně, složenou koláž si vyfotografujte. 

 

Tady je několik nápadů na to, co použít v 

kolážích:  

Krajina nebo mořské pobřeží.

Fraktál. 

Fotografie osoby, třeba popové hvězdy, která 

nosí výrazné oblečení nebo doplňky.

Novinové fotografie známých os

Zakomponujte je do retro koláže.

Zvířata: například můžete použít malé samolepky nebo kousky papíru a 

uspořádat je do tvaru zvířete jako je kočka, krokodýl nebo včela. Předkreslete si 

tvar zvířete a pusťte se do jeho vyplňování.

Mozaika nebo eklektický chaos: Mozaika může být uspořádána do vzoru, nebo 

úplně náhodně. 

Slova a písmena: vystříhejte si písmena a skládejte z nich slova a věty.

Vzory tvořené jedním tvarem, jako kruhy nebo kostky atd. opakující se vzor je v 

kolážích také velmi efektní.
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Srovnejte si koláž, než ji slepíte. Je to sice na vás, ale všeobecně se doporučuje 

koláž alespoň jednou sestavit tak, jak chcete, aby vypadala. P

rovnou velkou plochu jako stůl nebo podlaha. Naskládejte součásti koláže do 

začněte pozadím a postupujte dopředu. Než se pustíte do lepení, měli 

byste mít dobrou představu o tom, jak má finální dílo vypadat. Chcete

pamatovat přesně, složenou koláž si vyfotografujte. 

Tady je několik nápadů na to, co použít v 

Krajina nebo mořské pobřeží. 

Fotografie osoby, třeba popové hvězdy, která 

nosí výrazné oblečení nebo doplňky. 

Novinové fotografie známých osobností. 

Zakomponujte je do retro koláže. 

Zvířata: například můžete použít malé samolepky nebo kousky papíru a 

uspořádat je do tvaru zvířete jako je kočka, krokodýl nebo včela. Předkreslete si 

tvar zvířete a pusťte se do jeho vyplňování. 

tický chaos: Mozaika může být uspořádána do vzoru, nebo 

Slova a písmena: vystříhejte si písmena a skládejte z nich slova a věty.

Vzory tvořené jedním tvarem, jako kruhy nebo kostky atd. opakující se vzor je v 

kolážích také velmi efektní. 

Je to sice na vás, ale všeobecně se doporučuje 

koláž alespoň jednou sestavit tak, jak chcete, aby vypadala. Položte vše na 

rovnou velkou plochu jako stůl nebo podlaha. Naskládejte součásti koláže do 

začněte pozadím a postupujte dopředu. Než se pustíte do lepení, měli 

byste mít dobrou představu o tom, jak má finální dílo vypadat. Chcete-li si 

pamatovat přesně, složenou koláž si vyfotografujte.  

Zvířata: například můžete použít malé samolepky nebo kousky papíru a 

uspořádat je do tvaru zvířete jako je kočka, krokodýl nebo včela. Předkreslete si 

tický chaos: Mozaika může být uspořádána do vzoru, nebo 

Slova a písmena: vystříhejte si písmena a skládejte z nich slova a věty. 

Vzory tvořené jedním tvarem, jako kruhy nebo kostky atd. opakující se vzor je v 
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9/ 

Slepte koláž dohromady. Začněte pozadím a propracovávejte se dopředu, lepte 

části koláže na podložku. Použijte obyčejné bílé lepidlo, lepidlo v tyčince nebo 

hobby lepidlo a pracujte pečlivě.  

Naaranžujte koláž tak, aby vynikl centrální prvek, který upoutá pozornost. 

Pamatujte, že ne každý prvek musí být přilepen naplocho. Papír můžete složit 

nebo zmuchlat a dodat tak koláži hloubku a texturu. 

10/ 

Nechte koláž zaschnout. V koláži je několik vrstev lepidla, se schnutím proto 

nespěchejte. Malé koláži by měla stačit přibližně hodina. Větší koláž bude 

možná třeba nechat schnout přes noc. 

Soňa Petruláková 

Zdroj: https://www.tes.com/lessons/Pan6JygDexILrQ/s-p-collage 

Co jsme prožili… 
Červencové aktivizace 

11.7. – bubnování s Janisem 

Pěkné posezení s drumbeny nám připravil v náhradním termínu náš známý pan 

Švagera. Do půlkruhu usazeni jsme se připravili s tímto zapůjčeným nástrojem, 

aby nás přiměl k opakování minulé hodiny i s ukazováním rukou, doplněný 

zpěvem i s použitím bubnu. 

Na závěr jsme dostali od našeho velitele hádanky v podobě názvů písní, na 

které jsme byli schopni ihned reagovat zazpíváním celé písně. Tím jsme dokázali 

naši lásku ke zpěvu. Potěšili jsme i našeho hosta, se kterým jsme se rozloučili. 

Spokojené účastnice pěkného posezení 

 



 

13.7. – do svého programu „Jak procvičit ruce?“ přinesla sestřička Šárka 

různorodou směs. Byla to klubíčka vlny v

háčky, jehlice. Budeme trénovat šikovnost našich prstů a také si trochu 

zavzpomínáme na výrobky, které jsme

nejmilejší, pro své děti. A podle vlastní fantazie jsme vzpomínaly, jak se začíná 

plést první řada, jak hladce, obra

od bot? To všechno jsme zkouš

nevzdat se.  

Podařilo se. Pevně byla smotána, některá přímo odborně, klubíčka vlny, která si 

sestřička odnášela pro další trénování našich ztuhlých rukou. A tkaničku si 

dovedly uvázat všechny.  

 

 

 

 

 

 

20. 7. – výroba květin z papíru s

byla to pro nás zcela nová a neznámá věc. Sestřička přinesla na barevných 

čtvrtkách papíru zakreslené dokolečka viditelné čáry postupující v rozmezí 

dalšího asi 1 cm dalším nákresem, 

úkolem bylo dle viditelných čar rozstříhat od největší

dlouhého úzkého hada. Toho jsme dle ukázky sestřičky postupně opatrně 

smotávaly, přidržovaly jsme zámotek levým palcem, až se nám podař

celého hada. Konečnou úpravu 

přichycení lepidlem a doplnění ozdobnými lístečky na špejli nám provedla 

sestřička. My jsme se pak každá s údivem dívaly, jak krásné růže se nám každé 

podařily udělat. Byla to dokonalá spolupráce klientek se sestřičkou a my z toho 
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do svého programu „Jak procvičit ruce?“ přinesla sestřička Šárka 

různorodou směs. Byla to klubíčka vlny v různých barvách i další pomůcky 

háčky, jehlice. Budeme trénovat šikovnost našich prstů a také si trochu 

mínáme na výrobky, které jsme s láskou vytvářeli pro své drahé, 

nejmilejší, pro své děti. A podle vlastní fantazie jsme vzpomínaly, jak se začíná 

plést první řada, jak hladce, obrace a také – dovedly bychom si uvázat tkaničku 

od bot? To všechno jsme zkoušely s různým výsledkem, ale hlavně se snahou 

Podařilo se. Pevně byla smotána, některá přímo odborně, klubíčka vlny, která si 

sestřička odnášela pro další trénování našich ztuhlých rukou. A tkaničku si 

 

Spokojení byli klienti i sestřička Šárka

papíru s Verčou 

byla to pro nás zcela nová a neznámá věc. Sestřička přinesla na barevných 

čtvrtkách papíru zakreslené dokolečka viditelné čáry postupující v rozmezí 

dalšího asi 1 cm dalším nákresem, který postupoval až do středu papíru. Našim 

úkolem bylo dle viditelných čar rozstříhat od největších papír, až dostaneme 

dlouhého úzkého hada. Toho jsme dle ukázky sestřičky postupně opatrně 

smotávaly, přidržovaly jsme zámotek levým palcem, až se nám podař

celého hada. Konečnou úpravu – tj. navlečení špejle do středu smotku a jejího 

přichycení lepidlem a doplnění ozdobnými lístečky na špejli nám provedla 

sestřička. My jsme se pak každá s údivem dívaly, jak krásné růže se nám každé 

Byla to dokonalá spolupráce klientek se sestřičkou a my z toho 

do svého programu „Jak procvičit ruce?“ přinesla sestřička Šárka 

různých barvách i další pomůcky – 

háčky, jehlice. Budeme trénovat šikovnost našich prstů a také si trochu 

láskou vytvářeli pro své drahé, 

nejmilejší, pro své děti. A podle vlastní fantazie jsme vzpomínaly, jak se začíná 

dovedly bychom si uvázat tkaničku 

různým výsledkem, ale hlavně se snahou 

Podařilo se. Pevně byla smotána, některá přímo odborně, klubíčka vlny, která si 

sestřička odnášela pro další trénování našich ztuhlých rukou. A tkaničku si 

klienti i sestřička Šárka 

byla to pro nás zcela nová a neznámá věc. Sestřička přinesla na barevných 

čtvrtkách papíru zakreslené dokolečka viditelné čáry postupující v rozmezí 

který postupoval až do středu papíru. Našim 

papír, až dostaneme 

dlouhého úzkého hada. Toho jsme dle ukázky sestřičky postupně opatrně 

smotávaly, přidržovaly jsme zámotek levým palcem, až se nám podařilo smotat 

tj. navlečení špejle do středu smotku a jejího 

přichycení lepidlem a doplnění ozdobnými lístečky na špejli nám provedla 

sestřička. My jsme se pak každá s údivem dívaly, jak krásné růže se nám každé 

Byla to dokonalá spolupráce klientek se sestřičkou a my z toho 



 

máme velkou radost. Víte, jak vypadaly a jak stále vypadají? Jsou na 

jednotlivých pokojích a nevadnou! 

22. 7. – Hodina zpěvu s

v největší místnosti našeho zařízení, která se postupně zaplnila. Přítomnost naší 

nové sociální pracovnice navíc s

jsme zkusili podle dodaného textu písně J. Nohavici o životě havířů 

v Ostravských koloniích celou 

píseň zazpívat s tím, že se musí 

doučit. 

Ve druhé části jsme si 

s doprovodem kytary zazpívaly pár 

našich nejmilejších písniček 

vybraných ze zpěvníku. Ve třetí 

části nám připomněla melodie 

písní, které se zpívaly při 

posezeních u táboráků. Pr

bylo dohodnuto, že se v některých z

S touto nadějí jsme se s naším hostem rozloučili.

Další červencové dny 

Krásné počasí v týdnu od 25.

rozcvičky se svými klienty přemístily do venkovních prostor našeho parku. Bylo 

ovšem potřeba přemístit každého klienta z

chodbě k výtahu, od výtahu k

veřejné komunikace ke vratům parku a po jeho vstupu vyhledat nejvhodnější 

prostor ke společnému cvičení.

Chvilku se pokochat stínem stromů, usadit se a očekávat další kolegyni. Díky 

dokonalé spolupráci ošet

osm klientek na vozíčkách
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máme velkou radost. Víte, jak vypadaly a jak stále vypadají? Jsou na 

jednotlivých pokojích a nevadnou!  

Sestřička Verča a její klienti

Hodina zpěvu s překvapením. Tak by se dala nazvat hodina zpěvu 

největší místnosti našeho zařízení, která se postupně zaplnila. Přítomnost naší 

nové sociální pracovnice navíc s kytarou byla pro nás překvapením. Nejdřív 

jsme zkusili podle dodaného textu písně J. Nohavici o životě havířů 

oloniích celou 

tím, že se musí 

Ve druhé části jsme si 

doprovodem kytary zazpívaly pár 

našich nejmilejších písniček 

vybraných ze zpěvníku. Ve třetí 

části nám připomněla melodie 

písní, které se zpívaly při 

posezeních u táboráků. Protože se nám líbily i ve vzpomínkách posluchaček, 

některých z příštích cvičení některou píseň naučíme.

naším hostem rozloučili. 

Klientky pěveckého kroužku

týdnu od 25. 7. využily naše sestřičky s návrhem, aby plánované 

rozcvičky se svými klienty přemístily do venkovních prostor našeho parku. Bylo 

ovšem potřeba přemístit každého klienta z postele do vozíčku, zavést po 

výtahu, od výtahu k venkovním dveřím a pak přes nádvoří a kousku 

veřejné komunikace ke vratům parku a po jeho vstupu vyhledat nejvhodnější 

prostor ke společnému cvičení. 

Chvilku se pokochat stínem stromů, usadit se a očekávat další kolegyni. Díky 

třujících pracovníků se podařilo brzy přemístit všech 

osm klientek na vozíčkách.  Dvě kolegyně přišly samy. Už v průběhu stěhování 

máme velkou radost. Víte, jak vypadaly a jak stále vypadají? Jsou na 

estřička Verča a její klienti 

at hodina zpěvu 

největší místnosti našeho zařízení, která se postupně zaplnila. Přítomnost naší 

kytarou byla pro nás překvapením. Nejdřív 

jsme zkusili podle dodaného textu písně J. Nohavici o životě havířů 

otože se nám líbily i ve vzpomínkách posluchaček, 

příštích cvičení některou píseň naučíme. 

Klientky pěveckého kroužku 

návrhem, aby plánované 

rozcvičky se svými klienty přemístily do venkovních prostor našeho parku. Bylo 

postele do vozíčku, zavést po 

nádvoří a kousku 

veřejné komunikace ke vratům parku a po jeho vstupu vyhledat nejvhodnější 

Chvilku se pokochat stínem stromů, usadit se a očekávat další kolegyni. Díky 

o brzy přemístit všech 

průběhu stěhování 



 

klientů využila organizátorka jednoduchými cviky ze šátků zahájit cviky rukama 

dle zdravotních možností klientek.

Po shromáždění všech kliente

míčů sousedům. Ale co bylo u všech klientek 

ze cvičení ve venkovních p

písničky jsme si zazpívali ještě před odchodem zpět. S

sestřičky přivážely, jsme byli odvezeni zpět do pokojů.

26. 7. – stejná situace se opakovala 

příští den odpoledne se sedmi klienty, 

kde byl mezi nimi i jeden muž. I zde se 

po usazení všech zkoušely 

jednoduchými cviky rozhýbat naše ru

Po návratu vyjádřili spokojenost nejen 

se cvičením, ale i ze sluníčka, které bylo 

našim milým společníkem.

29. 7. – i v pátek se opakovala podobná 

situace obou předchozích svátečních dnů s

prostor našeho parku s tím rozdílem, že byli přemístěni jen 4 klienti. Ale brzy po 

svém usazení jsme se mohli těšit z

se třemi malými chlapci ve stáří 2 a 3 roky, kteří nám se svým malým kolečkem 

předváděli svou zručnost, chuť a elán svého mládí.

Byla jsem překvapena nenadálou návštěvou svých dvou nejmladších 

pravnoučat se svými rodiči, kteří svou procházku p

S radostí a chutí jsem se s

objevující mraky změnily náš plán v

zachránily před deštěm. 

Našim klientům zůstala na všechny dny na slun

upřímné poděkování: sestřičkám našeho zařízení za jejich náročnou péči o nás a 

snahu zpříjemnit nám i dny našeho pobytu na sluníčku.
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klientů využila organizátorka jednoduchými cviky ze šátků zahájit cviky rukama 

dle zdravotních možností klientek. 

Po shromáždění všech klientek přibylo cvičení s míči i vzájemným přehazováním 

míčů sousedům. Ale co bylo u všech klientek nejpodstatnější? Byla to 

prostorech, že opět vidí svítit sluníčko. I naše milované 

písničky jsme si zazpívali ještě před odchodem zpět. Stejnou cestou, jak nás 

sestřičky přivážely, jsme byli odvezeni zpět do pokojů. 

stejná situace se opakovala 

příští den odpoledne se sedmi klienty, 

kde byl mezi nimi i jeden muž. I zde se 

po usazení všech zkoušely 

jednoduchými cviky rozhýbat naše ruce. 

Po návratu vyjádřili spokojenost nejen 

se cvičením, ale i ze sluníčka, které bylo 

našim milým společníkem. 

pátek se opakovala podobná 

situace obou předchozích svátečních dnů s přemístěním klientů do krásných 

tím rozdílem, že byli přemístěni jen 4 klienti. Ale brzy po 

svém usazení jsme se mohli těšit z milé návštěvy mladé maminky 

se třemi malými chlapci ve stáří 2 a 3 roky, kteří nám se svým malým kolečkem 

předváděli svou zručnost, chuť a elán svého mládí. 

Byla jsem překvapena nenadálou návštěvou svých dvou nejmladších 

pravnoučat se svými rodiči, kteří svou procházku plánovali přes naše zařízení. 

radostí a chutí jsem se s nimi pobavila a doprovodila je. Brzy však rychlo se 

objevující mraky změnily náš plán v rychlý návrat dovnitř do budovy a tím nás 

Našim klientům zůstala na všechny dny na sluníčku řada vzpomínek, nám 

upřímné poděkování: sestřičkám našeho zařízení za jejich náročnou péči o nás a 

snahu zpříjemnit nám i dny našeho pobytu na sluníčku. 

Spokojení klienti domova v

klientů využila organizátorka jednoduchými cviky ze šátků zahájit cviky rukama 

míči i vzájemným přehazováním 

nejpodstatnější? Byla to radost,      

, že opět vidí svítit sluníčko. I naše milované 

tejnou cestou, jak nás 

přemístěním klientů do krásných 

tím rozdílem, že byli přemístěni jen 4 klienti. Ale brzy po 

milé návštěvy mladé maminky s babičkou a 

se třemi malými chlapci ve stáří 2 a 3 roky, kteří nám se svým malým kolečkem 

Byla jsem překvapena nenadálou návštěvou svých dvou nejmladších 

lánovali přes naše zařízení. 

nimi pobavila a doprovodila je. Brzy však rychlo se 

rychlý návrat dovnitř do budovy a tím nás 

íčku řada vzpomínek, nám 

upřímné poděkování: sestřičkám našeho zařízení za jejich náročnou péči o nás a 

Spokojení klienti domova v Bílovci 



 

8. 8. – na pondělní dopolední setkání poz

nás přivítala i modrá 

obloha. Po svém usazení 

na lavičkách se svítícím 

sluníčkem jsme se museli 

brzy i s lavičkou přemístit 

do stínu, kde jsme čekali 

na další pokyny. Budeme 

spolu cvičit. To byla 

informace paní vedoucí. 

Vzápětí jsme dostali do 

rukou modrý gumový míček. Základní cviky zvládli všichni klienti. Bylo to dále 

cvičení rukou, rozcvičení prstů a paží, které nás pořádně rozhýbaly.

Po krátké přestávce si vzpomněla

paní vedoucí, že jsme už dávno 

necvičily naší hymnu. Rychle zajistila 

hudbu a my jsme si brzy připomínaly 

jednotlivé cviky. Protože jsme ve 

cvičení i zpívání uspěly i při 

zrychleném opakování, bylo nutno 

hymnu ukončit a nechat klienty 

odpočinout. Potěšující pro nás byla 

zpráva, že naše další cesta je

jídelny na oběd. S poděkováním paní 

vedoucí za pěkné rozhýbání těla jsme se rozloučili.

S tímto neznámým jménem přišla mezi nás před časem sestřička Šárka. Vzápětí 

před nás vysypala na stůl hromádku rozstříhaných papírů 

z novin a časopisů. Vysvětlila nám, že našim úkolem je vybírat si z

24 

Srpnové aktivizace 

na pondělní dopolední setkání pozvala klienty paní vedoucí. Se sluníčkem 

nás přivítala i modrá 

obloha. Po svém usazení 

na lavičkách se svítícím 

sluníčkem jsme se museli 

lavičkou přemístit 

do stínu, kde jsme čekali 

na další pokyny. Budeme 

spolu cvičit. To byla 

cí. 

Vzápětí jsme dostali do 

rukou modrý gumový míček. Základní cviky zvládli všichni klienti. Bylo to dále 

cvičení rukou, rozcvičení prstů a paží, které nás pořádně rozhýbaly.

si vzpomněla 

že jsme už dávno 

ymnu. Rychle zajistila 

hudbu a my jsme si brzy připomínaly 

jednotlivé cviky. Protože jsme ve 

cvičení i zpívání uspěly i při 

zrychleném opakování, bylo nutno 

hymnu ukončit a nechat klienty 

odpočinout. Potěšující pro nás byla 

zpráva, že naše další cesta je do 

poděkováním paní 

vedoucí za pěkné rozhýbání těla jsme se rozloučili. 

Co jsou to koláže? 

tímto neznámým jménem přišla mezi nás před časem sestřička Šárka. Vzápětí 

před nás vysypala na stůl hromádku rozstříhaných papírů – ústřižků a

novin a časopisů. Vysvětlila nám, že našim úkolem je vybírat si z

vala klienty paní vedoucí. Se sluníčkem 

rukou modrý gumový míček. Základní cviky zvládli všichni klienti. Bylo to dále 

cvičení rukou, rozcvičení prstů a paží, které nás pořádně rozhýbaly. 

Květka 

tímto neznámým jménem přišla mezi nás před časem sestřička Šárka. Vzápětí 

ústřižků a obrázků 

novin a časopisů. Vysvětlila nám, že našim úkolem je vybírat si z hromádky 



 

obrázky i textové části, které nás zajímají a ze kterých by se mohla stát i pro nás 

zajímavá celá část nazvaná „koláž“.

Pokusili jsme se pracovat dle obrázků, které by mo

konečným výtvorem hodným názvem „koláž“. I já jsem doufala, že něco 

vytvořím. 

Při své procházce chodbou jsem před pár dny v

viděla 5 různých svítících, z

jednotlivých kusů jsem si uvědomila, že to jsou ve všech případech vyjádřeny 

zájmy nebo koníčky jednotlivých tvůrců. I má práce „souznění s

láska k zahradě s jejími zídkami, kvetoucími různými květinami odpovídá 

koníčku mého aktivního věku. Odborné pojednání o koláži a jejich jednotlivých 

částech je uvedeno na šesti stránkách na pokračující části chodby. Je vždy 

doplněno vytvořenou částí koláže. Po jejím pozorném přečtení a prozkoumání 

obrázků získáme alespoň trochu informace o v

slova „koláž“ i trochu znalostí o jejím významu.

Za upřímnou snahu o zpracování informací o významu pro nás a dosud cizího 

slova a o možnostech jejího používání si zaslouží naše poděkování naše 

sestřička. 
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obrázky i textové části, které nás zajímají a ze kterých by se mohla stát i pro nás 

zajímavá celá část nazvaná „koláž“. 

Pokusili jsme se pracovat dle obrázků, které by mohly být i ve srovnání s

konečným výtvorem hodným názvem „koláž“. I já jsem doufala, že něco 

Při své procházce chodbou jsem před pár dny v části na pravé straně chodby 

viděla 5 různých svítících, z části i složených výtvorů a při pozorném

jednotlivých kusů jsem si uvědomila, že to jsou ve všech případech vyjádřeny 

zájmy nebo koníčky jednotlivých tvůrců. I má práce „souznění s

jejími zídkami, kvetoucími různými květinami odpovídá 

ivního věku. Odborné pojednání o koláži a jejich jednotlivých 

částech je uvedeno na šesti stránkách na pokračující části chodby. Je vždy 

doplněno vytvořenou částí koláže. Po jejím pozorném přečtení a prozkoumání 

obrázků získáme alespoň trochu informace o významu pro nás dosud cizího 

slova „koláž“ i trochu znalostí o jejím významu. 

Za upřímnou snahu o zpracování informací o významu pro nás a dosud cizího 

slova a o možnostech jejího používání si zaslouží naše poděkování naše 

Klienti n

obrázky i textové části, které nás zajímají a ze kterých by se mohla stát i pro nás 

hly být i ve srovnání s dalším 

konečným výtvorem hodným názvem „koláž“. I já jsem doufala, že něco 

 

části na pravé straně chodby 

části i složených výtvorů a při pozorném prohlédnutí 

jednotlivých kusů jsem si uvědomila, že to jsou ve všech případech vyjádřeny 

zájmy nebo koníčky jednotlivých tvůrců. I má práce „souznění s přírodou“ a má 

jejími zídkami, kvetoucími různými květinami odpovídá 

ivního věku. Odborné pojednání o koláži a jejich jednotlivých 

částech je uvedeno na šesti stránkách na pokračující části chodby. Je vždy 

doplněno vytvořenou částí koláže. Po jejím pozorném přečtení a prozkoumání 

ýznamu pro nás dosud cizího 

Za upřímnou snahu o zpracování informací o významu pro nás a dosud cizího 

slova a o možnostech jejího používání si zaslouží naše poděkování naše 

Klienti našeho zařízení 
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Náročný den klientů i zaměstnanců Domova pro seniory 

Zaměstnanci i klienti Sociálního zařízení města Bílovce prožili ve čtvrtek 

25. srpna velmi náročný den, k jehož úspěchu přispělo svým svitem i sluníčko. 

Protože bude mít v dalším období své pokračování, které by mělo být 

zakončeno velkým překvapením pro, jak doufáme, velkou část obyvatel našeho 

města, musíme se na to dobře připravit. 

Přestože to největší překvapení bude až v závěru roku, chceme vás alespoň 

trochu informovat, o čem bude a jak se připravujeme. Dnes, brzy po snídani, 

měli všichni milovníci zpěvu schůzku v naší největší místnosti, kde byly 

připraveny Orfovy nástroje i bubínky. 

Paní vedoucí nás seznámila se sympatickým mužem – fotografem, který bude 

s námi až do dokončení akce spolupracovat. Už první píseň zazpívaná jako naše 

hymna zněla s chutí a elánem nám vlastním, podporována hlasy nejvyššího 

vedení – paní vedoucí a metodika. Naše „Beskyde, Beskyde“ zní z našich úst 

opravdu vroucně s láskou k našemu kraji. 

I všechny naše další písničky zazpívané následně, doplňované nástroji a 

bubnováním, dokazovaly, jak rádi a s chutí zpíváme. I našemu hostu se naše 

hudební producírování líbilo a po svých odborných připomínkách a vhodném 

nasvícení bylo naše zpívání ukončeno. Po našem přesunutí do přízemí a na 

travnatý palouček jsme si pod vedením paní vedoucí s chutí zacvičili 
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s nástrojem, kterému ze středu visí 8 různobarevných rukávců, na konci 

s možností navléknout je na ruce. Střídavě dle určených instrukcí jsme 

vyhazovaly jednotlivé díly až do únavy našich rukou. Barevný efekt při cvičení 

s uspokojením sledoval z 1. poschodí náš pan fotograf. Unavená jsem pak 

odpočívala v naší jídelně. Ale brzy jsem zbystřila svou pozornost, když jsem 

zaslechla z otevřeného okna krásnou hudbu, která mi něco připomínala. Ano, 

byla to hudba k jednomu ze čtyř tanců, které s úspěchem zatančily naše 

klientky při vánočním setkání s rodinnými příslušníky. Ráda jsem si vyslechla ke 

všem čtyřem tancům hudbu, která je nezapomenutelná. 

Moc mě mrzelo, že jsem neviděla opakování našich před lety uváděných tanců 

bez hranic ve vrcholné formě našeho pana Macíčka a šarmantní tanečnice 

Jarušky, která dle diváků při dnešním opakování neztratila na kráse stejně jako 

provedení partnera. Přivítali jsme čas oběda a po něm i pro nás nutný 

odpočinek. 

Ještě před ukončením odpočinku mě má spolubydlící Drahuška volala, abych se 

šla podívat z našeho okna do parku, kde jsem viděla našeho pana fotografa se 

svým kulatým pomocníkem (bleskem), jak hledá v parku vhodnou polohu, 

zřejmě pro další fotografování. Brzy i pro nás přišla sestřička s informací, že se 

již v parku připravuje prostor pro hromadné fotografování klientů i 

zaměstnanců zařízení. Už v současné době zajišťují sestřičky odvoz klientů ze 

svých pokojů až do parku.  

Když jsem přišla k odvozu na řadu i já, viděla jsem v parku už řadu klientů 

sedících na lavičkách, za nimi většinou na vozíčcích další řada klientů a 

zaměstnanců.  Mezi nimi se pohyboval pan fotograf a dle svých potřeb 

upravoval jednotlivé skupinky klientů, aby výsledná fotografie byla co 

nejpřirozenější a z hlediska samotného fotografa co nejkvalitnější.  

Po několika fotograficky zachycených okamžicích bylo naše dnešní shromáždění 

ukončeno. Pro pana fotografa to znamená přes dnešní i pro něj velmi náročný 

den teprve začátek, kdy všichni věříme, že bude doveden ke zdárnému konci a 

k velké spokojenosti všech. 

Na památku pro nás tyto řádky napsala Květka 
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A nakonec to dobře dopadlo! 

Myslím tím naše odpolední setkání ve středu 7. září, kdy jsme se při plánování 

odpoledního setkání se zpíváním a možná s dalším mlskem těšili i na společné 

shromáždění klientů. 

Svou zamračenou oblohou nás moc 

zklamalo sluníčko. Celé odpoledne jsme 

zkoumali, zda se neumoudří a ukáže nám 

svou líbeznou tvář. Nakonec nás 

nezklamalo a my jsme se už v čase oběda 

mohli těšit na odpolední setkání s ostatními 

sousedy i známými, že zase budeme se 

všemi, kteří s námi bydlí, zdravit.   

Také dnešní posezení se uskutečnilo na prodlouženém, posekaném paloučku, 

v jehož středu byla připravena skupina 3 nám známých žen, z nichž jedna v ruce 

svírala kytaru. V blízké druhé části paloučku byl postaven stůl, na kterém byl 

ranec s neznámým obsahem. Kytara v rukou jedné z žen nás utvrdila, že se tady 

bude zpívat, což jsme přivítali i my nově příchozí s radostí. Ještě později jsem si 

všimla za stolem na zemi moderního opékače špekáčků připraveného ke své 

práci. A nad vším kralovala naše paní vedoucí, která nejdřív vybírala z plného 

pytle na stole po jednom krásné voňavé špekáčky, kterým umně nakrájela 

z obou stran čtyři zářezy a takto upravené ukládala způsobně vedle sebe na 

opékač.  
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Když už pomalu končilo přijímání dalších klientů a jejich vhodné usazování, byly 

to naše známé a milované písničky, které rády zpívají nejen naše ženy, ale i 

nebývalý počet mužů, kteří svými hlasy přispěli k bohaté plnosti jednotlivých 

písní. I další vhodný doplněk zajistila naše dnes oslavenkyně Regina se svou 

kytarou a společnicemi. 

Když jsme takto připraveni mohli s chutí zpívat, muselo brzy dojít ke změně. 

Paní vedoucí i se svými pomocnicemi nakládala na talířky opečené špekáčky 

s krajíčky chleba dle přání jednotlivců s hořčicí nebo kečupem.         
Všeho bylo dost, myslím si, že všichni byli spokojeni. Organizátoři mohou 

poděkovat i za maximální účast – 23 klientů přítomných mezi námi, za ochotu 

řady pomocníků, kteří také přispěli ke zdaru dnešního krásného odpoledne. 

Spokojena může být i naše paní vedoucí.  

Na památku dnešního odpoledne pro vás zaznamenala Květka 

 

Jak jsme si připomínali své znalosti o lékařských bylinách 

Ve čtvrtek 2. září nás pozvala v náhradním termínu sestřička Šárka na besedu, 

kde bychom si mohly zopakovat své znalosti o léčivých bylinách a jejich 

používání. Protože měla o každé z nich k dispozici kromě vyobrazení i popis 

použití samotné výroby různých čajů, mohly jsme si znovu osvěžit, jak jsme i my 

pro naše děti, když měly rýmu nebo kašel připravovaly voňavé léčivé čaje a 

někdy obklady nebo zábaly. 

Možná si ani neuvědomujeme, že těch 

rostlin, které nám sestřička 

představovala, bylo 23 a většinu z nich 

známe. Pokud si budete potřebovat 

osvěžit svou paměť o některé z nich, 

sestřička Šárka vám jistě ráda pomůže. 

Její beseda byla pro nás velmi užitečná a poučná. 

Šárce za její uspořádání děkují vděčné klientky 
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Jak jsme oblékali barové tanečnice 

V pondělí 19. 9. 2016 odpoledne to byla účast 7 klientek na aktivizačním 

programu se záhadným názvem „oblékání obrazů, který připravila sestřička 

Verča. Plné zvědavosti se natěsnalo do trochu větší místnosti celkem 7 klientek. 

Když nám sestřička představila jako první pomocníky 2 čtvrtky různě barevného 

papíru, 2 fotografie nedokonale oblečených tanečnic, 1 lahvička bílého lepidla a 

spoustu stejně velkých novinových ústřižků a poté nás informovala o naší 

následné práci. 

Na větší barevně odlišenou čtvrtku papíru připravíme a přilepíme druhou menší 

jinak barevně odlišnou s fotografií vybrané a málo oděné tanečnice. 

Z vystřižených kousků novinového papíru bylo našim úkolem každý z nich 

rolovat do úzké ruličky a v horním ukončení potřít bílým lepidlem. Dostatečný 

počet ruliček spojíme lepidlem v horní zadní části a podle potřeby přidáme ke 

spodní části již provedené sukně figurky. Vznikne tím dle našich potřeb dlouhá 

sukně. Ze zbývajících ruliček dle vlastní fantazie vytvoříme nebo ozdobíme 

živůtek či rukávce tanečnice. Kromě pěkných obrazců, získaných velmi levně, 

jsme si při práci pořádně procvičili naše prsty a dobře jsme se pobavili. 

A já přidávám heslo: „Chytrost nejsou žádné čáry“.  

Květka 



 

Jak oslavili senioři v

Byla to srdečná pozvánka do našeho zařízení, k

na tyto oslavy Dne seniorů pojede od nás a případně i z DPS účastníků. 

Organizací u nás byla pověřena sestřička Eliška, která svůj úkol splnila 

zodpovědně. A brzo jsme věděly, že z

klientek a další 4 klienti budou z

další organizační pokyny a plni očekávání jsme se na nádvoří našeho zařízení 

těšili na příjezd našeho pana řidiče, kterému jsme na pár minut svěřili své 

životy. Bez problémů jsme s

Domu kultury Bílovec. Ještě jsme stačili v

s připraveným pohoštěním a už jsme spěchali do sálu k

stolu. Odtud jsme měli výhled přes celý volný sál až na 

začalo plnit hudebníky. Hudebníci byli barevně odlišení, podle příslušnosti 

k jednotlivým hudebním skupinám.

Přítomní hosté v sále zaplněném převážně ženami i všichni ostatní byli přivítáni 

zástupcem města. Ve svém projevu nás s

má pouze 3 roky. 

/I já jsem si vzpomněla na dobu před 3 léty, kdy nám přišly poblahopřát 

k našemu novému svátku děti ze ZŠ se svou paní učitelkou Hudcovou a přinesly 

pro každou z nás vlastnoručně vypěstovanou květink

památku jsem se snažila jí dále opatrovat, což se mi dařilo 2 roky
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Jak oslavili senioři v Bílovci v r. 2016 svůj mladý svátek

Byla to srdečná pozvánka do našeho zařízení, která dala impuls ke zjištění, kolik 

na tyto oslavy Dne seniorů pojede od nás a případně i z DPS účastníků. 

Organizací u nás byla pověřena sestřička Eliška, která svůj úkol splnila 

zodpovědně. A brzo jsme věděly, že z našeho sociálního zařízení to bude 6 

ientek a další 4 klienti budou z domu s pečovatelskou službou. Dostali jsme 

další organizační pokyny a plni očekávání jsme se na nádvoří našeho zařízení 

těšili na příjezd našeho pana řidiče, kterému jsme na pár minut svěřili své 

životy. Bez problémů jsme se všichni za chvíli ocitli ve vstupních dveřích sálu 

Domu kultury Bílovec. Ještě jsme stačili v předsálí zahlédnout pultíky 

připraveným pohoštěním a už jsme spěchali do sálu k pro nás reservovanému 

stolu. Odtud jsme měli výhled přes celý volný sál až na jeviště, které se za chvíli 

začalo plnit hudebníky. Hudebníci byli barevně odlišení, podle příslušnosti 

jednotlivým hudebním skupinám. 

sále zaplněném převážně ženami i všichni ostatní byli přivítáni 

zástupcem města. Ve svém projevu nás seznámil s historií našeho svátku, který 

I já jsem si vzpomněla na dobu před 3 léty, kdy nám přišly poblahopřát 

našemu novému svátku děti ze ZŠ se svou paní učitelkou Hudcovou a přinesly 

nás vlastnoručně vypěstovanou květinku v malých květináčích. Na 

památku jsem se snažila jí dále opatrovat, což se mi dařilo 2 roky

 Po úvodním projevu se 

ujala prvních tónů domácí 

dechovka 

Bílovecké Rozmarýnky i 

s jejich třemi zpěvačkami. 

Přiznám se, že jsem už 

dlouho její konce

vystoupení neslyšela. Byla 

jsem mile překvapena 

výkonem orchestru, stejně 

r. 2016 svůj mladý svátek 

terá dala impuls ke zjištění, kolik 

na tyto oslavy Dne seniorů pojede od nás a případně i z DPS účastníků. 

Organizací u nás byla pověřena sestřička Eliška, která svůj úkol splnila 

našeho sociálního zařízení to bude 6 

pečovatelskou službou. Dostali jsme 

další organizační pokyny a plni očekávání jsme se na nádvoří našeho zařízení 

těšili na příjezd našeho pana řidiče, kterému jsme na pár minut svěřili své 

e všichni za chvíli ocitli ve vstupních dveřích sálu 

předsálí zahlédnout pultíky 

pro nás reservovanému 

jeviště, které se za chvíli 

začalo plnit hudebníky. Hudebníci byli barevně odlišení, podle příslušnosti 

sále zaplněném převážně ženami i všichni ostatní byli přivítáni 

historií našeho svátku, který 

I já jsem si vzpomněla na dobu před 3 léty, kdy nám přišly poblahopřát 

našemu novému svátku děti ze ZŠ se svou paní učitelkou Hudcovou a přinesly 

malých květináčích. Na 

památku jsem se snažila jí dále opatrovat, což se mi dařilo 2 roky./ 

Po úvodním projevu se 

ujala prvních tónů domácí 

dechovka – orchestr 

Bílovecké Rozmarýnky i 

jejich třemi zpěvačkami. 

Přiznám se, že jsem už 

dlouho její koncertní 

vystoupení neslyšela. Byla 

jsem mile překvapena 

výkonem orchestru, stejně 
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i písňovými vložkami všech tří zpěvaček. Po koncertním vystoupení domácích 

došlo k výměně orchestru za členy cimbálovky Aleše Smutného.  

Pro nás dříve narozené seniorky zapůsobil ještě před samotným vystoupením i 

pohled na jejich krásně vyšívané haleny, které i my obdivujeme při sledování ve 

výstupech jednotlivých dechovek při nedělních pořadech na stanici. 

To už zazněly první tóny jednotlivých muzikantů cimbálovky, které svým 

krásným mužným hlasem ve svém vystoupení završil hlas jejich hlavního 

zpěváka, kdy i milovníci krásné hudby se nestydí za slzy v očích, které nestačí 

ani utírat. To byl i pro mě vrcholný zážitek, spojený s osobními vzpomínkami. 

Když zazněl krásný, mužný hlas jejich hlavního zpěváka, kdy všem milovníkům 

dovedou i slzy vstoupit do očí, si uvědomujeme, co pro nás ty naše milované 

písničky znamenají.  

A já znovu, už po několikáté, jsem moc ráda, že i v našem malinkém pěveckém 

souborečku známe dost pěkných písní a dovedeme je i zazpívat, ne tak krásně 

jako hlavní zpěvák skupiny Aleše Smutného, ale s chutí a láskou. Potěšilo mě, že 

se mi podařilo při jeho zpěvu zopakovat souběžně texty všech právě zpívaných 

písní. Věřím, že i pro velkou většinu z přítomných to byl jeden z nejkrásnějších 

dárků, který jsme k dnešnímu svátku dostali.  



 

Protože i pro nás byla stanovena doba krásného pobytu na svátečním pořadu, 

museli jsme respektovat i plánovanou dobu našeho rozloučení. Chtěla bych se 

ještě zmínit, že jsem si po velkou č

čilého pobíhání napříč sálem až do přísálí a viděla jsem vracející se návštěvníky 

s tácky s pohoštěním. Ani my, kteří jsme nemohli nebo nechtěli pobíhat 

a způsobně seděli u stolů, jsme nestrádali. Malé stopečky Magis

zahřály i milovníci vína si pochutnali. A to nesmím zapomenout sladké i slané 

mlsky, které naše útroby neodmítly.

Všichni účastníci z domova se vrátili zpět před devátou. Na závěr to bude 

i hodnocení dnešního svátku, který se dle mého názoru vyda

většiny přítomných účastníků, zejména milovníků hudby a pěkných písniček. A 

navíc, i když jsme doma zapomněli peněženku, nemuseli jsme strádat hlady ani 

žízní ani se zadlužit u sousedů.

Poděkujme proto organizátorům dnešního Dne seniorů

s přáteli, sousedy s přáním: když jsme ještě tak mladí, nedalo by se zopakovat 

za rok znovu? To nám budou teprve 4 roky.
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Protože i pro nás byla stanovena doba krásného pobytu na svátečním pořadu, 

museli jsme respektovat i plánovanou dobu našeho rozloučení. Chtěla bych se 

ještě zmínit, že jsem si po velkou část mé přítomnosti na této akci všímala 

čilého pobíhání napříč sálem až do přísálí a viděla jsem vracející se návštěvníky 

pohoštěním. Ani my, kteří jsme nemohli nebo nechtěli pobíhat 

způsobně seděli u stolů, jsme nestrádali. Malé stopečky Magis

zahřály i milovníci vína si pochutnali. A to nesmím zapomenout sladké i slané 

mlsky, které naše útroby neodmítly. 

domova se vrátili zpět před devátou. Na závěr to bude 

hodnocení dnešního svátku, který se dle mého názoru vydařil ke spokojenosti 

většiny přítomných účastníků, zejména milovníků hudby a pěkných písniček. A 

navíc, i když jsme doma zapomněli peněženku, nemuseli jsme strádat hlady ani 

žízní ani se zadlužit u sousedů. 

Poděkujme proto organizátorům dnešního Dne seniorů v Bílovci za milé setkání 

přáním: když jsme ještě tak mladí, nedalo by se zopakovat 

za rok znovu? To nám budou teprve 4 roky. 

       

 

Protože i pro nás byla stanovena doba krásného pobytu na svátečním pořadu, 

museli jsme respektovat i plánovanou dobu našeho rozloučení. Chtěla bych se 

ást mé přítomnosti na této akci všímala 

čilého pobíhání napříč sálem až do přísálí a viděla jsem vracející se návštěvníky 

pohoštěním. Ani my, kteří jsme nemohli nebo nechtěli pobíhat 

způsobně seděli u stolů, jsme nestrádali. Malé stopečky Magistra dobře 

zahřály i milovníci vína si pochutnali. A to nesmím zapomenout sladké i slané 

domova se vrátili zpět před devátou. Na závěr to bude 

řil ke spokojenosti 

většiny přítomných účastníků, zejména milovníků hudby a pěkných písniček. A 

navíc, i když jsme doma zapomněli peněženku, nemuseli jsme strádat hlady ani 

Bílovci za milé setkání 

přáním: když jsme ještě tak mladí, nedalo by se zopakovat 

 Květka 
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Střípky ze ZOO 

Dne 20. září jsme navštívili Zoologickou zahradu v Ostravě. Někteří klienti 

nevěřili, že se i se svým fyzickým omezením mohou výletu zúčastnit, ale 

nakonec se vše povedlo dle plánu! Společnými silami jsme klienty přemístili do 

autobusu, který nás dopravil do ZOO. Počasí nám přálo a my si užili pěkný den 

v přírodě. 

  



 

Hrátky s pamětí

Nejobyčejnější věci umí pomáhat!

Smysly probudí mozek – 

nemá nač reagovat. A samozřejmě leniví. Přestáváme pak pomalu, nenápadně, 

ale zcela jistě myslet. Takhle to funguje i u lidí ,,v

dopadají staří lidé, nemluvě o těch, kdo už trpí nějakou formou demence. 

V domovech, kde se soustřeďují senioři, se obvykle nabízejí různé programy, 

které mají mozek aktivizovat, 

Mnohé takové aktivity jsou přímo cílené na lidi s

nemusí vyhovovat každému. Někdo se prostě nechce účastnit skupinových 

aktivit, jiný už na ně ani nestačí, i kdyby chtěl. Alternativou pro takové lidi může 

být Smyslová aktivizace.        

Metoda využívá nejjednodušších podnětů

které působí přímo na pět lidských smyslů.  

Obyčejné krájení jablka procvičí 

také probudí vzpomínky.“

Jde o to vyvolat v člověku vzpomínky, 

probudit paměť a dopracovat se ke komunikaci, jak slovní tak mimoslovní. 

Napomáhají k tomu obrázky, slova, vůně, zvuky, předměty, které si lidé 

ohmatají. Všechno by mělo být důvěrně známé, ať je to vůně bylinek n

známé texty písní. Pokud je to možné, využívá se pohyb. Pro člověka, který celý 

život cvičil v Sokole, může být podnětem třeba obyčejné předpažení a upažení. 

Samozřejmě to vyžaduje, abychom znali životopis daného člověka.

,,Smyslová aktivizace nás učí 

zdroje stárnoucího a dementního člověka.“

Díky tomu jsou pak lidé schopni do pozdního věku o sobě rozhodovat a 

orientovat se ve světě.             
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pamětí  

Nejobyčejnější věci umí pomáhat! 
 Když člověk nedostává podněty zvenčí, jeho mozek 

nemá nač reagovat. A samozřejmě leniví. Přestáváme pak pomalu, nenápadně, 

ale zcela jistě myslet. Takhle to funguje i u lidí ,,v plné síle“, mnohem hůř ale 

dopadají staří lidé, nemluvě o těch, kdo už trpí nějakou formou demence. 

domovech, kde se soustřeďují senioři, se obvykle nabízejí různé programy, 

které mají mozek aktivizovat, procvičovat, prostě nedovolí mu přestat pracovat. 

kové aktivity jsou přímo cílené na lidi s demencí. Ale tyto programy 

nemusí vyhovovat každému. Někdo se prostě nechce účastnit skupinových 

aktivit, jiný už na ně ani nestačí, i kdyby chtěl. Alternativou pro takové lidi může 

být Smyslová aktivizace.                                                                     

Metoda využívá nejjednodušších podnětů,                                              

které působí přímo na pět lidských smyslů.  

Obyčejné krájení jablka procvičí zručnost, ale 

.“ 

člověku vzpomínky, 

probudit paměť a dopracovat se ke komunikaci, jak slovní tak mimoslovní. 

tomu obrázky, slova, vůně, zvuky, předměty, které si lidé 

ohmatají. Všechno by mělo být důvěrně známé, ať je to vůně bylinek n

známé texty písní. Pokud je to možné, využívá se pohyb. Pro člověka, který celý 

Sokole, může být podnětem třeba obyčejné předpažení a upažení. 

Samozřejmě to vyžaduje, abychom znali životopis daného člověka.

,,Smyslová aktivizace nás učí nehledat chyby a nedostatečnosti, ale hledat 

zdroje stárnoucího a dementního člověka.“ 

Díky tomu jsou pak lidé schopni do pozdního věku o sobě rozhodovat a 

orientovat se ve světě.              

Když člověk nedostává podněty zvenčí, jeho mozek 

nemá nač reagovat. A samozřejmě leniví. Přestáváme pak pomalu, nenápadně, 

e“, mnohem hůř ale 

dopadají staří lidé, nemluvě o těch, kdo už trpí nějakou formou demence. 

domovech, kde se soustřeďují senioři, se obvykle nabízejí různé programy, 

nedovolí mu přestat pracovat. 

demencí. Ale tyto programy 

nemusí vyhovovat každému. Někdo se prostě nechce účastnit skupinových 

aktivit, jiný už na ně ani nestačí, i kdyby chtěl. Alternativou pro takové lidi může 

                                              

probudit paměť a dopracovat se ke komunikaci, jak slovní tak mimoslovní. 

tomu obrázky, slova, vůně, zvuky, předměty, které si lidé 

ohmatají. Všechno by mělo být důvěrně známé, ať je to vůně bylinek nebo 

známé texty písní. Pokud je to možné, využívá se pohyb. Pro člověka, který celý 

Sokole, může být podnětem třeba obyčejné předpažení a upažení. 

Samozřejmě to vyžaduje, abychom znali životopis daného člověka. 

nehledat chyby a nedostatečnosti, ale hledat 

Díky tomu jsou pak lidé schopni do pozdního věku o sobě rozhodovat a 
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Jak udržet mozek fit 

Zdravá strava, každodenní paměťová cvičení a vhodný pohyb ochrání vaši 

paměť. 

Odborníci mluví o čtyřech pilířích, které pomáhají udržet mozek fit. 

Jídelníček udrží déle mladého ducha.                                                                 

Zařaďte do svého jídelníčku více zeleniny a ovoce, a 

luštěniny. Dále také ryby a rostlinné oleje. Mořské ryby 

by měli přijít na stůl nejlépe dvakrát týdně. Stejně tak  

je důležité každý den konzumovat mléčné a celozrnné 

výrobky. Paměti prospívá i sklenka červeného vína 

(maximálně 2 dcl) denně. 

Kdo trénuje tělo, chrání si hlavu. 

Abyste uchránili mozek před usazováním škodlivých látek, měli byste se 

pravidelně hýbat. Nemusí jít o žádný výkonnostní sport – třikrát týdně se jeďte 

na půl hodiny projet na kole, zaplavte si nebo se svižně projděte. Už tyto 

aktivity stačí, aby se mozek prokrvil a netvořily se v něm nebezpečné usazeniny. 

Výzvy posílí šedé buňky. 

Pokud chcete udržet mozek ve formě, je vhodný paměťový trénink. Jestli se 

jedná o luštění sudoku, každodenní křížovku, pexeso, nebo partii šachu, to 

nehraje roli. Důležité je, aby měl mozek změnu a úkol pro něj představoval 

výzvu. Proto zkoušejte stále nová cvičení. Stejně důležité pro udržení duševní 

svěžesti jsou i společenské kontakty. Pravidelně se setkávejte s přáteli, výměna 

informací a přátelská podpora prospívá mozku po všech stránkách. Kdo chce 

navázat nové kontakty, může vypomáhat v obecních organizacích nebo 

navštěvovat kurzy univerzity třetího věku. 

Zpívání probouzí vzpomínky. 

Písně dovedou velmi dobře stimulovat dlouhodobou paměť. Proto terapeuti u 

pacientů s Alzheimerovou chorobou sází i na muzikoterapii, aby probudily jejich 

vzpomínky. V mnoha pečovatelských zařízeních mohou obyvatelé nejen 



 

poslouchat písně, ale dokonce i sami hrát a zpívat. Překvapivé je, že 

kteří už sotva mluví, si často vzpomínají na texty písní a přidají se ke zpěvu.

Podzim je období, kdy listí ze stromů dopadá na zem. Dovedete poznat, kterým 

stromům listy patří?  
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poslouchat písně, ale dokonce i sami hrát a zpívat. Překvapivé je, že 

asto vzpomínají na texty písní a přidají se ke zpěvu.

Podzimní kvíz 

Podzim je období, kdy listí ze stromů dopadá na zem. Dovedete poznat, kterým 

  

  

poslouchat písně, ale dokonce i sami hrát a zpívat. Překvapivé je, že pacienti, 

asto vzpomínají na texty písní a přidají se ke zpěvu.                                                

Podzim je období, kdy listí ze stromů dopadá na zem. Dovedete poznat, kterým 
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Ze života známých osobností 

Václav Havel 

5. října 2016 by se dožil osmdesáti let a v prosinci uplyne pět let od jeho úmrtí. 

Václav Havel – významná osobnost české politiky a kultury. Byl posledním 

prezidentem Československa (1989–1992) a prvním prezidentem České 

republiky (1993–2003). 

Vyrůstal ve známé intelektuálsko-podnikatelské 

rodině, jeho otec Václav M. Havel byl architekt. 

Aktivity jeho rodičů se staly důvodem, proč 

mladému Václavovi komunistická moc nedovolila 

po ukončení školní docházky v roce 1951 dále 

studovat. Havel nastoupil do učení v oboru 

chemický laborant a matu ritu složil až při 

zaměstnání na večerním gymnáziu. Později dálkově 

studoval dramaturgii na Akademii múzických 

umění, kterou zakončil v roce 1966. V roce 1956 se 

seznámil s Olgou Šplíchalovou, kterou si po 

osmileté známosti vzal.  

Už od svých dvaceti let Havel přispíval do literárních časopisů Květen, Tvář 

a Sešity. Později začalo Divadlo Na Zábradlí uvádět jeho alegorické hry, 

zaměřené proti soudobé situaci ve společnosti. Na 4. sjezdu československých 

spisovatelů přednesl Havel svůj projev kritiky monopolu KSČ, stal se členem 

Klubu angažovaných nestraníků a předsedou Klubu nezávislých spisovatelů.  

Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem iniciativy za 

dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale 

také mu vyneslo celkem asi pět let věznění.  

Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním ze 

spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho 

kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. Měl 

zásadní vliv na směřování země do politických struktur západní civilizace.  
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Od roku 1993 byl po dvě funkční období prezidentem České republiky. Jako 

prezident přispěl ke vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO) 

v roce 1999. Prosazoval také přijetí země do Evropské unie, což se uskutečnilo 

v roce 2004.  

Proslavil se svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se mimo jiné 

zabýval tématy moci, byrokracie a jazyka, a také svým esejistickým dílem. V 

esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zaobíral filozofickými 

otázkami svobody, moci, morálky. Věnoval se také experimentální poezii. 

Jeho žena Olga se věnovala především charitativní činnosti. V lednu 1996 však 

po těžké nemoci zemřela. Na konci téhož roku těžce onemocněl i prezident. 

Radikální lékařský zákrok, při kterém byla Havlovi odejmuta část plíce, však vedl 

k jeho uzdravení. Krátce po propuštění z nemocnice se Havel podruhé oženil s 

herečkou Dagmar Veškrnovou. Poslední léta jeho vlády citelně poznamenaly jak 

zdravotní potíže, tak prohlubující se souboj s Václavem Klausem, který se 

později stal jeho nástupcem. Prezidentský mandát vypršel Václavu Havlovi 2. 

února 2003. 

Za své literární a dramatické dílo byl Václav Havel oceněn řadou prestižních 

cen, je členem mnoha světových klubů spisovatelů. Za své smýšlení 

a celoživotní úsilí o dodržování lidských práv byl několikrát nominován na 

Nobelovu cenu míru a stal se laureátem nejvyšších státních vyznamenání 

mnoha států. Od roku 2012 je po Havlovi pojmenováno pražské letiště – 

„Mezinárodní letiště Václava Havla Praha“. 

Od jednoho výročí k druhému, tedy od 5. října do 18. prosince, kdy před pěti 

lety Havel zemřel, potrvají vzpomínkové akce připravené Prahou 6. Jmenují se 

Procházení a zahrnují výstavu snímků jednoho z Havlových fotografů Oldřicha 

Škáchy, divadelní představení, veřejné debaty či koncerty a vyvrcholí 

koncertem Plastic People of the Universe na dejvickém nádraží. 

Eva Passendorferová 

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/nedozite-80-narozeniny-vaclav-havel-prezident-

fat/domaci.aspx?c=A161004_134307_domaci_jw 

http://www.spisovatele.cz/vaclav-havel#cv, https://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Havel  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_V%C3%A1clava_Havla_Praha  
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Pranostiky  
ŘÍJEN – český název měsíce října je odvozeno od jelení říje. V tomto měsíci 

pokračuje podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví posvícení! 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.. 

Deště v říjnu znamenají příští úrodný rok.. 

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.. 

Je-li v říjnu hodně mlh, bude v zimě hodně sněhu..  

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.. 

Krásný říjen = studený leden.. 

 

   

 

 

 

  

 

POSVÍCENÍ…. 

Posvícení je vzpomínková slavnost posvěcení kostela. Obvyklými atributy 

posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody 

v maskách.  
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Na Moravě, např. na Slovácku se posvícení říká HODY a celý svátek organizují 

tvz. stárci a stárky tj. mládenci a dívky.                                                          

A jak se slavily hody právě u Vás ….?                                                                                                                                    

                            

 

 

 

 

LISTOPAD… 

Český název měsíce listopadu je odvozen od padání listí, které je v tuto roční 

dobu typické.  

V církevním kalendáři podle toho, na který den připadá Štědrý den, advent 

začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince. 

 

Co za hodinu v listopadu naprší,  

to za tři týdny potom nevyschne.. 

Listopadový vítr – bratr zimy.. 

Jaký listopad, takový březen.. 

Listopadová mlha zhasíná slunce.. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.. 

Listopadové slunce na zemi nevidí.. 

Zlatka Pavlicová 
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Rady našich babiček 

Přírodní léčiva 

Ovoce lékem 

Kdo chce vždy zůstat zdráv, musí jíst mnoho ať vařeného nebo syrového ovoce. 

Avšak vždy zralého. Kdo trpí zácpou a tuhou stolicí, ať jí často švestky, 

švestkový kompot a švestkovou marmeládu. 

Jablka lékem 

Velmi mnoho lidí jí pouze loupaná jablka. Což je 

špatně, neboť slupka z jablka je nejvíce 

vystavená slunečním paprskům a působení 

čerstvého vzduchu. Má nejsilnější účinky. Každý 

večer před spaním je vhodné sníst 1 syrové 

jablko. Jablka jsou korunou všeho osvěžení a 

pročišťování krve i celého těla. 

Léčivé účinky ostružin 

Plody ostružin, zejména tmavých odrůd, mají velký 

antioxidační účinek. Chrání vazy a chrupavky. Mohou 

předcházet nádorovým a srdečním onemocněním. Pomáhají léčit záněty v těle, 

protože působí detoxikačně a řadíme jej k látkám chránících játra. Ostružiny 

podáváme při průjmových onemocněních a při chudokrevnosti.  Léčí a zpevňují 

cévy, posilují mužskou potenci. Při nachlazení je vhodná teplá ostružinová 

šťáva. U bobulovin platí, že čím tmavší barva, tím více účinných látek. 

Regina Raabová 

 

 

 

 

Zdroj: Darina: Vintage časopis pro spřízněné duše, 2016 



 

Vaříme… tentokrát 

Jednoho zářijového dne 
společně vyrobený bramborový guláš. Do jeho přípravy se zapojili klienti,
si v rámci škrábání bramb
pečovatelka. Zde máte recept:
 
Potřebujeme: 
 
600 g brambor 
200 g uzeniny (špekáčky, klobásky, párky…)
2 cibule 
1–2 lžičky sladké mleté papriky 
2 lžíce hladké mouky 
majoránka 
kmín 
sůl 
pepř 
3 stroužky česneku 
olej 
 

 

A jak na to? 

Brambory a uzeninu si na

cibuli, přidáme hladkou mouku a usmažíme jíšku. Nakonec do ní přimícháme 

mletou papriku. Zalijeme asi 1l studené vody, přidáme brambory, uzeninu, 

kmín, osolíme a opepříme. Za občasného míchání vaříme do změk

a poté přidáme majoránku. Guláš podle chuti dochutíme, popř. přidáme kostku 

masoxu a po ukončení varu přidáme prolisovaný česnek. Podáváme s čerstvým 

pečivem. 

 

Zdroj: https://sites.google.com/site/koldajakubrecepty/bezmase
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tentokrát Bramborový guláš 
Jednoho zářijového dne jsme si pořádně pochutnali. Na večeři byl totiž 
společně vyrobený bramborový guláš. Do jeho přípravy se zapojili klienti,

bor procvičili motoriku rukou, paní vedoucí, uklízečk
. Zde máte recept: 

200 g uzeniny (špekáčky, klobásky, párky…) 

2 lžičky sladké mleté papriky  

Brambory a uzeninu si nakrájíme na kousky. Na rozpáleném oleji osmahneme 

cibuli, přidáme hladkou mouku a usmažíme jíšku. Nakonec do ní přimícháme 

mletou papriku. Zalijeme asi 1l studené vody, přidáme brambory, uzeninu, 

kmín, osolíme a opepříme. Za občasného míchání vaříme do změk

a poté přidáme majoránku. Guláš podle chuti dochutíme, popř. přidáme kostku 

masoxu a po ukončení varu přidáme prolisovaný česnek. Podáváme s čerstvým 

Eva Passendorferová

Zdroj: https://sites.google.com/site/koldajakubrecepty/bezmase-pokrmy/brambory/bramborovy

Na večeři byl totiž 
společně vyrobený bramborový guláš. Do jeho přípravy se zapojili klienti, kteří 

paní vedoucí, uklízečka a 

krájíme na kousky. Na rozpáleném oleji osmahneme 

cibuli, přidáme hladkou mouku a usmažíme jíšku. Nakonec do ní přimícháme 

mletou papriku. Zalijeme asi 1l studené vody, přidáme brambory, uzeninu, 

kmín, osolíme a opepříme. Za občasného míchání vaříme do změknutí brambor 

a poté přidáme majoránku. Guláš podle chuti dochutíme, popř. přidáme kostku 

masoxu a po ukončení varu přidáme prolisovaný česnek. Podáváme s čerstvým 

Eva Passendorferová 

pokrmy/brambory/bramborovy-gulas 
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Zpívánky… V jednym dumku  
 V jednym dumku na Zarubku  

  mjal raz chlopek švarnu robku  

  a ta robka toho chlopka rada nemjala.  

  Bo ten jeji chlopek dobrotisko byl,  

  on tej svoji robce všicko porobil,  

  čepani ji pomyl, bravku dával žrat,  

  děcka musel kolibat.  

 

   Robil všecko, choval děcko,  

   taky to byl dobrotisko,  

   ale robka toho chlopka rada nemjala.  

   Štvero novych šatu, štvero střevice,  

   do kostela nešla, enem k muzice,  

   same šminkovani, sama parada,  

   chlopka nemjala rada.  

 

   A chlopisku - dobrotisku  

   slze kanu po fusisku,  

   jak to vidí, jak to slyší, jaka robka je.  

   Dožralo to chlopka, že tak hlupy byl,  

   do hospody zašel, vyplatu prepil,  

   a jak domu přišel, řval, jak hrom by bil,  

   a tu svoju robku zbil.   

 

   Včil ma robka rada chlopka,  

   jak on píská, ona hopka,  

   Hanysku sem, Hanysku tam, ja tě rada mam.  

   Věřte mi, luďkově, že to tak ma byť,  

   raz za čas třa robce kožuch vyprášiť  

   a pak je hodna tak jako ovečka  

   a ma rada chlopečka.  

 



 

Vzpomínáme 

Vzpomínka na paní Irmu Richterovou

30 klientů Sociálního zařízení bydlí v

s pečovatelskou službou v

skladbě klientů – úmrtí stávajících 

klientů.  

V září zemřela pro nás brzy po krátkém ročním 

pobytu v domově paní Irma Richterová, kterou 

jsem znala již velmi dlouho a mám na ni mnoho 

pěkných vzpomínek. Bylo to před více 

lety, kdy jsem se v bílovecké porodnici setkala 

s pro mě od prvního setkání milou paní. Obě 

jsme byly přijaty za stejným účelem. Očekávaly 

jsme příchod malého děťátka. Pro obě to byl 

první porod. Se stejnými bolestmi jsme čekaly 

jejich ukončení a byly zvědavé, co to bude. Ale 

všechny problémy i bolesti 

příchod zdravého chlapečka. Stejná situace byla 

po dvou dalších hodinách u mě narozením 

holčičky. 

Byla to u obou nepopsatelná radost 

v pořádku. Byla to radost i v

Když jsme se s rodinou přestěhovali 

zaujalo cvičení v tělocvičně. Tam jsem se po letech setkala s

měla stejné zájmy. Společným tématem také byly naše děti 

A zase nastala několikaletá pauza. 

Třetí setkání před rokem pro obě znamenalo pokračování vzpomínek a další 

úkol – co nejdříve se sžít s

zkušenosti. 
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Vzpomínka na paní Irmu Richterovou 

30 klientů Sociálního zařízení bydlí v náhradních prostorách Domu 

pečovatelskou službou v Bílovci. Vysoký věk bývá zde častou příčinou změn ve 

úmrtí stávajících a příchod nových 

zemřela pro nás brzy po krátkém ročním 

domově paní Irma Richterová, kterou 

jsem znala již velmi dlouho a mám na ni mnoho 

pěkných vzpomínek. Bylo to před více jak 63 

ílovecké porodnici setkala 

pro mě od prvního setkání milou paní. Obě 

jsme byly přijaty za stejným účelem. Očekávaly 

jsme příchod malého děťátka. Pro obě to byl 

první porod. Se stejnými bolestmi jsme čekaly 

jejich ukončení a byly zvědavé, co to bude. Ale 

všechny problémy i bolesti ukončil u paní Irmy 

příchod zdravého chlapečka. Stejná situace byla 

po dvou dalších hodinách u mě narozením 

Byla to u obou nepopsatelná radost – obě děti byly zdravé, i maminky byly 

pořádku. Byla to radost i v obou rodinách. 

nou přestěhovali do Bílovce, na Jeremenkovo

tělocvičně. Tam jsem se po letech setkala s paní Irmou, která 

měla stejné zájmy. Společným tématem také byly naše děti – již školáci.

A zase nastala několikaletá pauza.  

kání před rokem pro obě znamenalo pokračování vzpomínek a další 

co nejdříve se sžít s novým prostředím, se kterým mám já již několikaleté 

 

náhradních prostorách Domu 

Bílovci. Vysoký věk bývá zde častou příčinou změn ve 

obě děti byly zdravé, i maminky byly 

ou ulici velmi mě 

paní Irmou, která 

již školáci. 

kání před rokem pro obě znamenalo pokračování vzpomínek a další 

novým prostředím, se kterým mám já již několikaleté 



 

Brzy jsme poznali, že paní Irma se ochotně začle

i fungujících aktivit, znala hodně písniček a ráda zpívala. Byla nám platným 

přínosem. Své vzpomínky na uplynulé manželství i život s

krásně popsat v článku v našich posledních Střípcích. Tím víc si vážíme, že nám 

bude stále připomínat její aktivitu a chuť ke společ

Ve druhé polovině jejího pobytu u nás se však projevovaly různé zdravotní 

problémy, které se však snažila přehlížet až do chvíle, kterou její tělo nezvládlo.

S lítostí jsme sledovali celou její zdravotní situaci, až došlo ke dni, kdy paní Irma 

obklopena svými drahými vydechla naposled. Byla to i pro nás, kteří jsme ji 

znali a měli ji rádi, moc smutná zpráva. 

S úctou i láskou budou na ni vzpomínat všichni, kteří ji měli rádi

 

  

46 

Brzy jsme poznali, že paní Irma se ochotně začlenila do našeho kolektivu 

la hodně písniček a ráda zpívala. Byla nám platným 

přínosem. Své vzpomínky na uplynulé manželství i život s rodinou dovedla 

našich posledních Střípcích. Tím víc si vážíme, že nám 

bude stále připomínat její aktivitu a chuť ke společné práci.  

Ve druhé polovině jejího pobytu u nás se však projevovaly různé zdravotní 

problémy, které se však snažila přehlížet až do chvíle, kterou její tělo nezvládlo.

lítostí jsme sledovali celou její zdravotní situaci, až došlo ke dni, kdy paní Irma 

bklopena svými drahými vydechla naposled. Byla to i pro nás, kteří jsme ji 

znali a měli ji rádi, moc smutná zpráva.  

úctou i láskou budou na ni vzpomínat všichni, kteří ji měli rádi

 

nila do našeho kolektivu 

la hodně písniček a ráda zpívala. Byla nám platným 

rodinou dovedla 

našich posledních Střípcích. Tím víc si vážíme, že nám 

Ve druhé polovině jejího pobytu u nás se však projevovaly různé zdravotní 

problémy, které se však snažila přehlížet až do chvíle, kterou její tělo nezvládlo. 

lítostí jsme sledovali celou její zdravotní situaci, až došlo ke dni, kdy paní Irma 

bklopena svými drahými vydechla naposled. Byla to i pro nás, kteří jsme ji 

úctou i láskou budou na ni vzpomínat všichni, kteří ji měli rádi 



 

 

 

 

 

 

  

47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 
Šéfredaktor 

Bc. Vlasta Szotkowská, Mgr. Eva Passendorferová 

 

Redakční tým 

Regina Raabová, DiS., Květoslava Krčmářová, Bc. Soňa Petruláková, Zlatuše 

Pavlicová, Mgr. Eva Passendorferová 

 

www.dsbilovec.cz 

 

 


