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Milí čtenáři, 

je to neuvěřitelné, ale je tady poslední vydání Střípků v tomto 

roce. Léto uteklo jako voda a hlásí se podzim se svými barvami 

a babím létem.  

V tomto díle se dozvíte, jak jsme u nás v domově prožili léto, 

co jsme zažili a podnikli. Můžete si přečíst článek o podzimu, 

svíčkách nebo o historii zabijaček. Najdete zde také několik 

cviků prstové jógy. 

Přejeme všem krásné podzimní dny a příjemné chvíle při čtení 

Střípků, ale také příjemné prožití vánočních svátků. 

 

 

 

 

Vaše redakce 

 

 

 
 
  



3 

 

Obsah tohoto vydání 

NAROZENINOVÉ PŘÁNÍ ........................................................ 4 

TÉMA………………………………………………………………………….5 

ZABIJAČKA.................................................................................. 5 

DUŠIČKY .................................................................................... 7 

NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ SI ZAMILOVAT PODZIM ................................. 9 

CESTA SVÍČKY ........................................................................... 11 

CO JSME PROŽILI… ........................................................... 14 

DÝNĚ…………………………………………..………..…………………..16 

PUTOVÁNÍ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA ....................... 18 

NĚCO NA PROCVIČENÍ MOZKU ........................................... 20 

ZE ŽIVOTA ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ ..................................... 21 

JANA KOCIÁNOVÁ ....................................................................... 21 

JÓGA PRSTŮ………..…………………………………..………………..22 

VĚDĚLI JSTE, ŽE? ............................................................. 25 

ŘÍJEN ...................................................................................... 25 

LISTOPAD ................................................................................. 25 

PROSINEC ................................................................................. 25 

OKÉNKO DO MINULOSTI .................................................... 26 

ŽIVÉ KVĚTY ............................................................................... 26 

RECEPT – BRAMBOROVÉ PLACKY PODLE PANÍ VEDOUCÍ ... 27 

NA ZÁVĚR MALÁ ZKOUŠKA! ............................................... 28 

 

 

  



4 

 

Narozeninové přání 
 

Všem klientům, kteří oslaví své narozeniny 

v nastávajícím období z celého srdce 

přejeme….. 
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Téma 

Zabijačka 

Tradiční zimní období zabijaček trvalo až do masopustního úterý. Po něm 

následovala Popeleční středa, která bývala v dobových zvyklostech venkovských 

hospodářů začátkem postního období. Skončilo hodování a radovánky a to až do 

Velikonoc. 

V dřívějších dobách se zabijačky konaly výlučně v zimních mrazivých měsících, 

kdy bylo možné množství sádla, masa, ale hlavně výrobků z vnitřností lépe 

uchovat. I proto se v tomto období na vesnicích odbývalo nejvíce svatebních 

hostin, při nichž vedle ovarů, jitrnic, jelit a pečeného masa nesměly chybět ani 

na sádle smažené kobližky, šišky a boží milosti. 

Dnes, kdy už se staré zvyky příliš nedodržují, ale hlavně v době mrazáků a 

mrazicích boxů, se zabijačky konají celoročně. 

Ostatně si k ní ani nemusíte žádného pašíka vykrmovat. Jednoduše v řeznictví 

zakoupíte třeba jen očištěnou půlku prasete a zabijačku si kdykoliv uděláte 

jenom z ní. 

Samozřejmě, že to není ono! Jednak si nepochutnáte na všech těch jelitech, 

jitrničkách, tlačence, jatýrkách a mnohých dalších dobrotách, ale především 

chybí ten prastarý rituál a atmosféra pravých zabijaček.  

Protože je prokázáno, že už člověk neolitický obdělával pole a pro svou obživu 

vedle skotu choval i ovce, kozy 

a vepře, nemůže být známo, 

kdy se ta úplně první zabijačka 

konala. Zato z listin z 10. století 

našeho letopočtu se ví, že již v 

té době mezi tzv. řemesla 

poddaná čili dvorská patřili též 

řezníci. Říkalo se jim carnifices, 

ale tehdy se zabývali pouze 

porážením dobytka. 
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Stejně tak se ví, že první masné krámy vznikly už v roce 1234 za panování 

Přemysla Otakara II.; nalézaly se v Praze mezi hřbitovem sv. Mikuláše a kostelem 

sv. Václava. 

První skutečný cech řeznický byl ovšem zřízen až roku 1359. Řezníky předstihli 

krejčí, kteří privilegium získali již v roce 1318. Řezníkům to však nemuselo nijak 

vadit, protože když král Karel IV. nařídil, že cechové se musejí při slavnostních 

příležitostech seřazovat v určitém pořádku, na první místo postavil cech řeznický.  

Ten tedy kráčel v čele průvodu se svou červenou korouhví, na níž byl na jedné 

straně vyobrazen jednoocasý bílý lev bez koruny a na druhé straně brána s mříží 

se dvěma oděnci, kteří do brány sekají sekerami. Tento privilegovaný motiv 

řezníci získali od Karlova otce Jana Lucemburského, který jim ho udělil za 

hrdinský čin z 28. listopadu 1310, kdy Prahu obsadila korutanská vojska. Řezníci 

se však na žoldnéře u jedné z městských bran vrhli, bránu otevřeli a královským 

vojákům tak umožnili průnik do města. Vůdce řezníků pak byl jmenován 

pražským primátorem. 

I z toho je patrné, že živnost řeznická bývala živností velmi váženou. Ani dnes se 

správná zabíjačka bez řeznického mistra neobejde. Ten si nejprve musí připravit 

skupinu nožů a seker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: iReceptář.cz, Česká domácí zabijačka: tradice a rituál, [online] [cit.2018-10-01], dostupné z: 

https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/ceska-domaci-zabijacka-tradice-a-ritual/ 

Eva Fojtíková 
  

https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/ceska-domaci-zabijacka-tradice-a-ritual/
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Dušičky 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek 

zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je 

v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé.  

  

Historie  

Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v 

dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31. října na 1. 

listopadu. Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi 

světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na 

zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a 

mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento den zapalovat ohně 

a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá 

chránit před zlými a potměšilými duchy. Tradici svátku Samhain je svou 

podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween. Historickým předchůdcem 

křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, 

konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků. 

 

Zvyky spojené s oslavou 

V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit 

hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má 

symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem 

nekončí. 

Mezi řadu lidových pověr a zvyků rozšířených v Česku patřila víra, že prý duše 

jednou za rok, v předvečer Dušiček duše vystupují z Očistce, aby si odpočinuly od 

útrap. Blízcí hříšníků proto podle dostupných informací naplnili lampu na olej 

máslem, aby si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili 

studeného mléka (nebo se jím postříkali), aby se duše tak ochladily. 

Na svátky se také pekly takzvané „dušičky“ nebo „kosti svatých“, pečivo 

(bochánky, rohlíky) ve tvaru kostí. Těmi se obdarovávali pocestní, žebráci u 

kostela, chudí lidé v obci a zaměstnanci. V jižních Čechách ještě na počátku 

20. století chodili koledníci na Dušičky prosit o toto pečivo. V okolí Českého 

Krumlova tento zvyk, koledu, nazývali "chodit po rohlíkách". 

Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbitovních kaplích, kostelech či jen u 

hlavního hřbitovního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na Dušičky má také 

kněz povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších nosit černé roucho 
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(na hřbitovech většinou pluviál), ve kterém kněz prochází spolu s věřícími hřbitov 

a kropí svěcenou vodou hroby. 

Památka zesnulých se slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. Věřící 

římskokatolického vyznání slaví Dušičky jako Svátek věrných zesnulých 

(Vzpomínka na věrné zemřelé), tedy zesnulých, kteří zemřeli jako osoby 

římskokatolického vyznání a byly pokřtěným (neexkomunikovaným) katolíkem, 

členem církve. Jde zde tedy o společnou slavnost k oslavě osob, které již vstoupily 

do nebe. 

V České republice je vzpomínka na všechny zesnulé vedle Vánoc největším 

svátkem, který oslavují vzpomínkou, květinovým darem, zapálením svíčky, nejen 

křesťané, ale i mnozí nevěřící. V anglosaských zemích je oslava památky 

zesnulých spojena s veselicí s názvem Halloween. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Wikipedia, Dušičky, [online] [cit.2018-01-10], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1i%C4%8Dky 
 
 
 

Eva Fojtíková 
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Několik důvodů, proč si zamilovat podzim  

Podzim je pro mnohé z nás nejlepším ročním obdobím. Je to období plné 

přírodních krás, barevnosti, dozrávání, čas sklizně. Pro mnohé podzim znamená 

návrat do školy a učení. Nastává však také opět rovnováha mezi světlem a tmou 

a tuto rovnováhu byste si měli zavést i do svého života. Může se zdát, že podzim 

je ročním obdobím, které je lehce uspávající a vybízí k lenošení. Opak je však 

pravdou, toto roční období prožijte naplno. Podzim je ideálním časem na změny, 

na změny životního stylu, na změnu jídelníčku. Podzim však mnohdy začíná již na 

konci léta, kdy se mluví o tzv. Babím létě, které přináší předzvěst podzimu a 

následně i zimy, zároveň se však jedná o období, které je nádherné a dokáže 

příznivě pohladit po duši. Podzim je král ročních období! V našem podzimním 

zastaveníčku se dočtete, proč. 

• Takové fantastické barvy vám žádná zima ani léto nenabídnou.  

• I když svítí sluníčko, nejste unavení z horka, je vám příjemně. 

• Spadané listí příjemně šustí pod nohama při procházkách.  

• Je po sklizni a po všech vinobraních, takže vás na každém kroku čeká 

nějaká dobrota.  

• Můžete si dopřát lahodné nápoje na zahřátí, ať už je to čaj s rumem nebo 

grog. 

• Ranní a podvečerní mlhy jsou neuvěřitelně romantické a vyzývají k 

zamyšlení a nostalgii.  

• Při posedávání venku můžete někomu sympatickému nezištně nabídnout, 

ať se s vámi schová pod společnou deku.  

• Tma přicházívá dřív, takže máte delší večery. Můžete si užívat příjemné 

chvíle u dobré knížky nebo při sklence vína s přáteli. 

• Ještě není taková zima, abyste museli nosit zimní bundu. Ale můžete ze 

skříně vytáhnout svetry a mikiny, které jste je od jara neviděli. 

• Je ideální počasí na pěší výlety do přírody, například na houby. 

• Po cestě do práce si posbírejte do kapsy hrst kaštanů pro štěstí a celkově 

si život užívejte a uvidíte, jakou silou vás podzim nabije na chladné zimní 

dny. 

• Když o víkendu leje, můžete strávit celý den sledováním filmů a čtením 

knížek. Bez pocitu promrhaného času.  

• Milovníci svíček mají pré.  

• Stejně jako milovníci zázvorových čajů s medem a citronem. A to jsme, ve 

skrytu duše, všichni.  



10 

 

• Ideální čas zahřívat si prokřehlé nosy a ruce v přítomnosti milovaného 

člověka. 

• Hromada ptáků odletí do teplých krajin, ale ti co zůstali, nás těší svým 

zpěvem. 

• Můžete se kochat krásnými západy slunce. 

• Vánoční šílenství je pořád ještě daleko. 

• Mouchy a komáři vás už netrápí.  

• Kluby, kina a divadla vám otevřou svou kulturně pohostinnou náruč. 

 

Zkuste se pozastavit v tom denním shonu, porozhlédnout se kolem sebe a 
zjistíte, že pravou krásu nemusíte hledat v exotických krajinách, skrývá se 
v blízkém okolí.                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soňa Petruláková  
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Cesta svíčky 

Svíčka - symbol světla a tepla, života i smrti. Neodmyslitelná součást evropských 

Vánoc, romantických chvil, oslavy narozenin, ale i okamžiků posledního 

rozloučení s našimi drahými. To vše skrývá ve svých plamenech svíčka. Přemýšleli 

jste někdy nad tím, kdy a kde se vůbec vzala první svíčka, z čeho se svíčky 

vyráběly? Proč nás svíčky a jejich světlo i nadále tak fascinují, když už je pro 

normální fungování vůbec nepotřebujeme? V úvodu si připomeňme několik 

stručných údajů z historie.  

Lidstvo vždy potřebovalo teplo a 

světlo. Jako prastarý světelný zdroj je 

proto svíčka ve své původní primitivní 

podobě známá už od pravěku. Stačil 

kousek dřívka a ztuhlého tuku, který 

hořel a dával světlo. Nejstarší nálezy 

potvrzující existenci jednoduchých 

svíček sahají na evropském území do 

doby před 17 000 lety. A v 

Mezopotámii nebo ve starověkém 

Egyptě se už kolem roku 3000 před n. 

l. vyráběly moderní svíčky ze včelího 

vosku. Číňané naopak uměli jako první utvořit svíčku z velrybího tuku, ale 

používali také i včelí vosk. Američtí indiáni zase vytvářeli svíčky z rybího oleje. 

Přestože svíčky díky elektřině dávno nepatří k životním nezbytnostem, dokážou 

výtečně zpříjemnit okolní prostředí. Hřejivý plamínek svíčky během okamžiku 

změní náladu v místnosti a navodí pokojnou, ničím nerušenou atmosféru, jakou 

elektrické světlo nikdy nevytvoří. Svíčky jsou důležitou součástí mnohých 

kulturních a náboženských oslav a v rozmanitých podobách se zapalují už po 

staletí. Římané a staří Egypťané vyráběly svíčky z lněného vlákna obaleného 

pryskyřicí a voskem a do devatenáctého století byla většina svíček zhotovována 

z loje, který se získával z hovězího sádla. Lojové svíčky neobyčejně čadily a kromě 

toho i nepříjemně páchly. V devatenáctém století se z loje začal oddělovat 

stearin a ten se pak používal ke ztužování ostatních tuků. Svíčky s přídavkem 

stearinu hořely déle a nešířily kolem sebe nežádoucí zápach. K lepší kvalitě svíček 

dále přispěl přídavek parafínu, který se získával z uhlí a rašeliny. Parafín a stearin 
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jsou hlavními součástmi při 

výrobě svíček i v dnešní době, a 

stejně tak i technika výroby 

zůstává už po léta stejná. 

Rozšiřující se nabídka voskových 

barviv, vůní a dalších přísad však 

v dnešní době proměňuje 

výrobu svíček ve vzrušujícího 

koníčka. 

Díky své nekonečné 

mnohotvárnosti dokáží svíčky ozvláštnit jak přísně tradiční, tak i volně 

uspořádané interiéry. Krásně působí uprostřed útulného obývacího pokoje, 

klasické jídelny, stejně jako rustikálně zařízené kuchyně. Svícen postavený na 

jídelním stole nebo skupina rozsvícených svíček na konferenčním stolku zcela 

promění své okolí. Zdobení svíčkami je tvůrčí a povznášející činnost a současná 

bohatá nabídka vhodných doplňků jistě poskytne potřebnou inspiraci.  

Podobně jako v průběhu roku proměňují rostliny a živočichové a rostliny nám 

podle barvy svých květů a ostatních částí napovídají, jakou roční dobu právě 

prožíváme, můžeme i svíčky vybrat a zkombinovat tak, aby vytvářely a oslavily 

proměny času. Je možné buď koupit svíčky ve tvaru různých květů, listů a plodů, 

které symbolizují atmosféru jednotlivých částí roku, nebo sáhnout po některém 

z jednoduchých nápadů, jak svíčky přizdobit, aby odpovídaly dané roční době. 

Všeobecně platí, že svíčky se mají spíše skladovat v horizontální poloze, nestane 

se však nic hrozného, když budou uloženy vertikálně, pokud budou těsně 

naskládány v krabici. Nejdůležitější požadavek je, aby svíčky nebyly vystaveny 

přímému slunečnímu světlu, protože by mohly změknout a jejich barvy by 

vybledly. 

 

Zajímavosti o svíčkách 

Svíčky se v dnešní době používají především při slavnostních příležitostech, 

zejména o církevních svátcích 

Svíčky se používají při potřebě vytvořit zvláštní společenskou atmosféru, kterou 

dokáže vytvořit otevřený oheň. 

Dortové svíčky na dortu symbolizují počet let, případně desetiletí, kterých se 

oslavenec dožil. 
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Svíčky se používají také jako pochodně živého ohně - symbol planoucího srdce 

při hromadných protestních shromážděních většího počtu osob. Příkladem budiž 

17. listopad 1989. 

Svíce se používají též při mších v křesťanských chrámech, kostelích a kaplích, kde 

mají symbolizovat spojení člověka s Kristem. Mimo jiné to jsou křestní svíčky a 

paškál. 

Nejvíc svíček v České republice bývá používáno na hřbitovech při vzpomínce na 

zemřelé. 

Svíčky se používají i před Vánoci v době adventní do adventních věnců. O 

Vánocích se používají plovoucí svíčky k tradičnímu obyčeji pouštění lodiček a také 

stromkových svíček k výzdobě vánočního stromku, v dnešní době jsou z 

bezpečnostních důvodů (a z pohodlnosti) nahrazovány svíčkami elektrickými 

resp. barevnými žárovičkami. 

V zahraničí (u nás např. v čajovnách nebo čínských restauracích) se používají 

čajové svíčky k ohřívání potravin (čaje a nápojů) 

V dřívějších dobách se svíčky používaly i pro některé další (dnes již téměř zaniklé) 

činnosti, kupříkladu k rozehřívání pečetního vosku při pečetění důležitých listin. 

Svíčka ze včelího vosku byla v minulosti luxusním zbožím. Ke zlevnění výroby 

došlo až poté, co se začal k výrobě používat stearin a parafín. 

Svíčka hromnička se zapalovala při bouřce a měla ochránit stavení před zásahem 

blesku. 

Svíčky jsou také nedílnou součástí spiritistických seancí a různých jiných 

mystických obřadů.  

Svíčka se též v minulosti používala coby primitivní hodiny, podle zářezů na těle 

svíčky se dalo zhruba usuzovat, kolik je hodin (to za předpokladu rovnoměrného 

odhořívání materiálu resp. rovnoměrného úbytku paliva z těla svíčky v čase). 

Ze svítivosti tzv. standardní svíčky byla odvozena fyzikální jednotka svítivosti 

kandela. 

 
Zdroj: Materiály do školy, Svíčky – historie a výroba, [online] [cit.2018-01-10], dostupné z: http://www.materialy-do-

skoly.cz/seminarni-prace/ekonomicke-obory/svicky-historie-vyroba/ 

 

Soňa Petruláková  

http://www.materialy-do-skoly.cz/seminarni-prace/ekonomicke-obory/svicky-historie-vyroba/
http://www.materialy-do-skoly.cz/seminarni-prace/ekonomicke-obory/svicky-historie-vyroba/
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Co jsme prožili… 
11. září 2018 – Burčákobraní 

Tak co? Účastnili jste se po přečtení milé pozvánky akce v zahradě domova? 

Pozvánka slibovala ochutnávku burčáku a dalších pochutin. 

Toto milé pozvání nalákalo hodně klientů, takže celé prostranství terasy u jezírka 

bylo zaplněno klienty spokojeně sedících na židlích a lavičkách. Pěkné počasí 

přispívalo k milé atmosféře, která toho odpoledne panovala. Nejvíce byl 

očekáván slíbený letošní burčák, který byl žádoucí skoro u každého. Byl skutečně 

velmi dobrý, dokonce na tolik, že jsme za chvíli viděli jen čisté dno sklenic. 

K dobrému pití jsme dostali také vynikající zákusky. 

Celé posezení oživila návštěva psů, které známe již z minulých měsíců. Již potřetí 

nás navštívili naši milí sousedé z Velkých Albrechtic, se kterými se vždy rádi 

setkáme. I když jsme na setkání s nimi trochu déle čekali, jejich vystoupení nás 

mile překvapilo. Bylo nejlepší ze všech, které nám dosud ukázali. Už dnes se 

těšíme na další spolupráci s nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květka Krčmářová  
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19. září 2018 – Sportovní odpoledne aneb „Šel zahradník do zahrady“ 

Na slunečné středeční odpoledne jsme připravili pro naše klienty malé sportovní 

odpoledne se zahradnickou tématikou. Klienti soutěžili ve dvou družstvech. 

Připraveny byly dvě disciplíny: sázení mrkve a hod míčkem na kuželky. Všichni 

zapáleně soutěžili a snažili se o, co nejlepší výkon. Všichni se vzájemně 

podporovali a fandili si. 

Po ukončení soutěže jsme se všichni přemístili na terasu, kde jsme si dali kávu a 

malé občerstvení. Za malou chvíli už se ujala slova paní vedoucí a pogratulovala 

všem zúčastněným k úspěchu při disciplínách. V každé disciplíně zvítězilo jedno 

družstvo, výsledek byl tedy nerozhodný. Diplom a medaili za účast, tak získali 

úplně všichni. 

Poté už byl rozdělán oheň, kde byly pro klienty opečeny poslední letošní 

špekáčky. Zpívalo se a jedlo se. Všichni klienti si odpoledne moc pochvalovali. 
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Dýně 
Podzim je časem dýní. Na lidský organismus má tato zelenina velmi blahodárné 

účinky a pomáhá i zhubnout.  

Dýně je vlastně tykev, tedy lépe řečeno - dýně patří mezi tykvovité a je jen jedním 

z druhů tykví. Příbuznými dýní jsou třeba cukety a patizony. Za pravlast dýní (a 

tykví obecně) bývá považováno jihoamerické Peru. Pravděpodobně právě tam ji 

lidé začali poprvé využívat. A to před zhruba 3 000 lety. 

 
  

Dýně je pro naše zdraví malý zázrak. Z 90 procent dýni tvoří voda, takže je vhodná 

i k uhašení žízně. Zbytek je vláknina, která napomáhá trávení a očistě organismu. 

To nejdůležitější na dýni jsou ale látky, které obsahuje - je to celá paleta vitamínů, 

především vitamín C, B1 a B2. Dále v dýni najdete kyselinu pantotenovou, 

nikotinovou a fruktózu a v neposlední řadě obsahuje i hodně minerálů jako 

například měď, železo, hořčík a draslík. Tenhle koktejl je tedy ideálním 

podzimním životabudičem pro náš imunitní systém. Kromě toho je dýně 

močopudná, takže každý její kousek pomáhá proplachovat a léčit naše ledviny. 

 

Když sníte dýni, pomůže vám zbavit se nejen různých toxinů, ale i tuků, protože 

tuky se vážou na vlákninu. Tou nejdůležitější zbraní proti tukům, je ale v dýni tzv. 

lipolytický enzym. Ten v těle pomáhá štěpit tuky a odbourávat je z organismu. 

Zároveň má dýně nízkou nutriční hodnotu, což ji předurčuje pro redukční diety. 

 

Druhy dýní 
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Není dýně jako dýně. Existuje jich poměrně pestrá palety druhů, včetně těch, co 

jsou pouze na okrasu. Tady je přehled základních druhů: 

 

DÝNĚ HOKKAIDO: Tento velkoplodý typ dýně je v České republice stále 

populárnější. Poprvé byla představena v Japonsku a právě odtud pochází její 

název. V současné době patří pro svoji výbornou chuť, schopnost vázat toxiny a 

široké spektrum vitamínů mezi jeden z nejoblíbenějších produktů. 

 

DÝNĚ OLEJNÁ: Jak už název napovídá, pěstuje se zejména pro svá kvalitní velká 

semena, která nemají tvrdou slupku a jsou plná zdravého oleje. 

 

DÝNĚ ŠPAGETOVÁ: Také tato dýně má své místo v kuchyni, hospodyňky oceňují 

zejména měkkou dužinu.  

 

Oblíbené jsou ale i máslová dýně, muškátová dýně, různé druhy cuket a patizonů.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TN.cz, Chcete zhubnout? Jezte dýně, kila půjdou rychle dolů [online] [cit.2018-10-03], dostupné z: 

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/na-vasi-strane/jste-tlusti-jezte-dyne-leci-a-pomahaji-hubnout-recepty.html 
 
 

Eva Fojtíková 
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Putování do Santiaga de Compostela 
 

Sen projít si tuto pouť 

jsem měla už dlouho a 

letos jsem si jej mohla 

konečně uskutečnit. 

Někdo říká, že by na 

tuto pouť měl člověk 

vyrazit sám a mohl být 

tak více sám se sebou 

samým. Já jsem vyrazila 

spolu se svým přítelem a 

myslím si, že pokud 

můžete sdílet svoje 

zážitky s někým blízkým, má to také svoje výhody.  

Odlétali jsme z Prahy do Porta, což je druhé největší portugalské město. Druhý 

den jsme si šli do místní katedrály zakoupit Credenciál, do kterého jsme po celou 

dobu cesty sbírali razítka, a také se jím prokazovali v ubytovnách, kde nám pak 

bylo poskytnuto levnější ubytování.  

Cesta byla zážitkem sama o sobě. 

Každý den v nohách okolo 25 km, 

někdy méně a někdy zase více. 

Pokud člověk překoná první tři dny, 

kdy jej z batohu a ušlých km bolí 

celé tělo, pak má vyhráno. Ráno 

jsme si většinou nachystali snídani 

v albergu (ubytovna pro poutníky) a 

pak jsme vyrazili na cestu. Po cestě 

jsme potkávali spoustu lidí 

nejrůznějších národností, se kterými jsme se míjeli celou cestu. Bylo pak 

příjemné se s nimi opět po celém dni setkat třeba na ubytovně a vyměnit si 

zážitky.  

Jako jedni z mála jsme neměli ani mapu a ani plán kam který den chceme dojít. 

Jelikož jsme měli dobrou časovou rezervu, rozmýšleli jsme se podle toho, jak se 
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nám který den chtělo. Celá cesta byla krásně značená žlutými šipkami a také 

mušlemi, což jsou symboly celé Svatojakubské pouti. Cesta vede přes 

Portugalsko do Španělska. Při přechodu hranic začala být cesta ve Španělsku 

značena kamennými patníky, na kterých byla také mušle a počet km, které nám 

zbývají do Santiaga ke katedrále, kde jsou pohřbeny ostatky sv. Jakuba Většího, 

jednoho z Ježíšových apoštolů.  

Ubytování v typických alberzích nebylo možné rezervovat, takže jsme přišli a 

doufali, že na nás zbyde místo. Po většinu cesty jsme měli štěstí a volná postel 

na nás vždy čekala, pouze jednou jsme museli ujít 40 km až do dalšího albergu, 

protože předchozí byl plný. Jinak jídlo, sprchu a přátelské uvítání jsme našli 

všude.  

Po tom, co jsme dorazili do Santiaga a získali certifikát s našimi jmény o 

absolvování pouti v délce 240 km, jsme pokračovali dále do Muxie (asi 90 km). 

Muxie bývá také nazývána jako konec světa. Jedná se o krásné městečko, 

obzvlášť kostel s majákem, které oblévá nekonečný oceán.  

Z Muxie jsme pak nasedli zpět na 

autobus do Santiaga a zde přestoupili na 

autobus do Porta. Náš přítel 

konstatoval, že je trošku depresivní ujet 

cestu autobusem za 4 hodiny, když jsme 

ji šli 14 dní, ale cesta za to rozhodně 

stála! 😊  

Na cestě se mi asi nejvíce líbilo, že se 

setkáváte s podobně naladěnými lidmi. 

Pokud chcete, můžete prohodit pár slov 

nebo putovat v tichosti. Líbilo se mi také, 

že se tu krásně projevuje, jak vesmír 

funguje. Pokud jsem na něco třeba i jen 

během pouti pomyslela, většinou 

během téhož dne se mi pak přání splnilo.  

Denisa Baláčová  
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Něco na procvičení mozku 
Odhadněte význam málo známých rčení 

 

1. Hledí do řepy a vidí do mrkve. 

2. Učí starého kocoura myši chytat. 

3. Ten už mnoho kapusty snědl. 

4. Otec se mu utopil v podmáslí. 

5. Vezmi s sebou Pospíšila. 

6. Tancuje s Jankem Stojanovým a s Lavicovic Honzou. 

7. Sobolem vlka krýti. 

8. Spadla pečeně do popela. 

9. Přišel s moukou, když koláče byly upečeny. 

10. Je pokopaný od motýlů. 

11. Jak ti hoří krematorium?  

12. My o mase, on o kvase. 

13. To je salát pro jeho pepř. 

14. Upéci někomu zelník. 

15. Až se kobyla otelí. 

 

A. Je pihovatý 

B. Jak se máš? 

C. Je nemanželského původu 

D. Pospěš si 

E. Šilhá 

F. Je starý 

G. Nezdařilo se 

H. Netancuje 

I. Zkušeného poučuje 

J. To je voda na jeho mlýn 

K. Přetvařovat se 

L. My o koze, on o voze 

M. Přišel pozdě 

N. Nikdy 

O. Dát někomu pohlavek 

 
 
Zdroj: Sociální služby, Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2018, 8-9/2018, ISSN 1803-7348.  
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Ze života známých osobností 

Jana Kociánová 

* 8. 6. 1946 † 24. 9. 2018 

Jana Kocianová pochází z kraje na 

Záhoří, kde se narodila v roce 

1946 ve slovenském městě 

Šaštín-Stráže. Školní léta a mládí 

prožila v Bratislavě, měla 

hudební talent a velké přání - 

živit se zpíváním. A vše rozpoutal 

zájem o ni, když zvítězila v 

televizní soutěži Zlatá kamera, kde se hledali talentovaní zpěváci, to bylo v roce 

1968. Odskočí si zakrátko na několik let do zahraničí, začnou jí pravidelně 

vycházet desky, v roce 1972 přichází od Zlatého slavíka, Karla Gotta, nabídka, aby 

vystupovala jako vokalistka s Jitkou Zelenkovou, na jeho vystoupeních.  

 U Karla Gotta se zdržela dva roky a pak se rozhodla odejít a mít svůj program, 

účinkovala se dvojicí věhlasných šprýmařů Lasicou a Satinským, a to bylo velice 

úspěšné. Byli jistě hlídáni donašeči, oba odborníci na zábavu svého času měli 

normalizační zákaz k veřejnému vystoupení, který byl odvolán. Přišla vystoupení 

na Bratislavské lyře a můžeme říci, komu jinému se tak mohlo zadařit.  

Viděli ji i slyšeli ji i na zahraničních festivalech - Split, Sopoty, NDR, Kuba. Se svojí 

kapelou se dostala kromě Evropy až do vzdálených destinací, jako je Laos, 

Vietnam nebo Kambodža. Každý fajnšmekr si jistě připomene její bonbónky z 

televizního Silvestra (´est si bon), dlouhou řadu duetů např. s Jitkou Zelenkovou 

nebo s Karlem Černochem. Podařilo se jí vydat 16 LP, písničky pro ni psali Pavol 

Hammel nebo Dežo Ursíny, ani interpretace slovenských lidových písní nebyl pro 

ni problém, vydala s nimi i desku. Po roce 1989 spolupracuje s českými i 

slovenskými jazzmany, jezdí a vystupuje po klubech.  Viděli jsme ji i v zábavných 

a hudebních pořadech - Vtipnější vyhrává, Televarieté, v několika Silvestrech, v 

pořadech Karla Gotta ve Slaném, vydala desku cikánských písní, kde jí vypomáhal 

Antonín Gondolán... 

Eva Fojtíková  
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Jóga prstů 
O józe jste určitě už slyšeli: cvičí tělo i ducha, někdy dovede i léčit. A nemusíte se 

kvůli tomu stavět na hlavu! Stačí přidržet ve správné poloze prsty na rukou, 

správně dýchat a… Účinky můžete pozorovat rychle. 

Na první pohled to vypadá podezřele jednoduše: přiložíte jeden nebo více prstů 

ke druhému, některé dáte přes sebe a držíte. Nic zvláštního. Ovšem mudry, jak 

se nazývají tyto speciální, ustálené polohy prstů, mají svou rituální a symbolickou 

rovinu. Vycházejí z buddhistických tradic, kde po tisíciletí vyjadřují duchovní 

gesta, která ovlivňují energii nebo náladu. Například v Indii jsou mudry pevnou 

součástí náboženských úkonů a jsou jim připisovány až magické účinky. 

Když se na věc podíváte pragmaticky, avizované „kouzelné“ účinky se klidně 

mohou opírat o vědecky prokázané poznatky. Není přece žádným tajemstvím, že 

v konečcích prstů na rukou i na ploskách nohou je nespočet nervových 

zakončení. Na jejich stimulaci je založena jak reflexní masáž, tak akupunktura. A 

dodejme, že slaví čím dál větší úspěchy. 

 

Pro lepší zrak 

Pran mudra souvisí s kořenovou čakrou, kde sídlí prasíla 

člověka. Celkově snižuje nervozitu a zlepšuje zrak. V 

mentálně-duchovní oblasti dává vůli vydržet a prosadit se. 

Praktikuje se oběma rukama. Dejte k sobě špičky palce, 

prsteníčku a malíčku, ostatní prsty jsou natažené 

 

 

Uvolnění před spaním 

Ksepana mudra je výborná pro večerní 

praxi na 7 až 15 nádechů a výdechů. 

Povzbuzuje vylučování škodlivin tlustým 

střevem, pokožkou a plícemi. Je příznivá 

pro uvolnění napětí. Ukazováčky jsou 

naplocho přitisknuty k sobě, ostatní prsty 

jsou zaklesnuty do sebe, špičky prstů 

spočívají na hřbetě ruky a palce jsou 

překřížené.  

 

Pro lepší paměť a soustředění  
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Hakini mudra vám možná bude povědomá. Můžete ji praktikovat kdykoli si 

potřebujete na něco vzpomenout nebo 

znovu najít ztracenou nit myšlenek. 

Přiložte špičky všech prstů k sobě, 

obraťte oči vzhůru a několikrát se 

zhluboka nadechněte. Tuto mudru lze 

doporučit i pro situace, kdy se musíte 

dlouze soustředit nebo si prostě jen 

chcete něco rychle zapamatovat 

 

 

Pro stimulaci srdce 

Ganéšova mudra stimuluje srdeční činnost, 

otevírá průdušky a uvolňuje napětí v této 

oblasti. Levou ruku držte před hrudníkem 

dlaní ven, prsty jsou ohnuté. Pravá ruka je 

hřbetem ven a zaklesne se do levé. Při 

výdechu odtahujte ruce silně od sebe, při 

nádechu je povolte. Opakujte šestkrát a po 

krátké pauze vyměňte pozici rukou. Stačí 

praktikovat jednou denně. 

 

 

Ranní povzbuzení  

Ušas mudra je vhodná pro ranní 

probuzení. Dodává duševní svěžest, 

chuť do života a nové impulzy. 

Zaklesněte prsty do sebe tak, že pravý 

palec leží nad levým a lehce do sebe 

navzájem tlačí. Držte 5 až 15 minut 
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Pro splněná přání 

Kuberova mudra je věnována bohu 

bohatství. Můžete ji využít k posílení 

přání či cílů. Dodává sílu určité 

myšlence. V tělesné rovině otevírá a 

čistí čelní dutiny. Praktikuje se oběma 

rukama, a to tak, že k sobě přitisknete 

špičky palce, ukazováčku a 

prostředníčku. Zbývající prsty jsou ve 

středu ruky. Přitom nezáleží na délce mudry, ale na její intenzitě 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Fojtíková 

 

 
Zdroj: Cvičení i pro lenochy: Jóga prstů zabírá na srdce, lepší spaní i hezčí vlasy [online] [cit.2018-10-03], dostupné z: 

https://www.prozeny.cz/clanek/cviceni-i-pro-lenochy-joga-prstu-zabira-na-srdce-lepsi-spani-i-hezci-vlasy-38650  
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Věděli jste, že? 

Říjen 

Říjen je desátý měsíc roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho 

české jméno je odvozeno od jelení říje. Říjen začíná a končí stejným dnem v týdnu 

jako leden (ne v přestupném roce). V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě 

podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví posvícení. V katolickém 

náboženství je říjen věnován Panně růženec a Anděl strážný. Církev přiznávala 

této modlitbě zvláštní účinnost a jejímu společnému recitování i vytrvalé praxi 

svěřovala „obtížné záležitosti".  

Listopad 

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. 

Listopad začíná stejným dnem v týdnu jako březen. Název je odvozen od padání 

listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách 

typické. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se jmenuje v 

jiných jazycích november, podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly přidány 

ještě další dva měsíce. 

Prosinec 

Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. 

Má 31 dní. Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září. 21. prosince nebo 

22. prosince je zimní slunovrat. V tento den je na severní polokouli nejkratší den 

v roce. Noc je nejdelší. V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem 

(proto se jmenuje v jiných jazycích december, podle decem = deset). V roce 153 

př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. Název pravděpodobně pochází od 

slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen 

občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Může ale být odvozen též od slova siný 

(modravý, šedivý), či od slova prase, jelikož tento měsíc je obvyklým časem 

zabijaček. Další možností původu je odvození od slova „prosit“ v souvislosti s 

vánočním koledováním. 

 
       Eva Fojtíková 

 
Zdroj: Wikipedie, Říjen, [online] [cit.2018-09-27], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen             

Wikipedie, Listopad, [online] [cit.2018-09-27], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad 
Wikipedie, Prosinec, [online] [cit.2018-09-27], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec  
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Okénko do minulosti 
Živé květy 

Období socialismu luxusním zahraničním vůním nepřálo, ženy se musely spokojit 

s místní produkcí. Jejím vrcholem byla voňavka Živé květy: malá lahvička a v ní 

usušená větvička zalitá podivně páchnoucím roztokem, který nejčastěji 

připomínal vůni levandule. Jedna stála 16 Kčs a jen za rok 1988 jich družstevníci 

z karlovarského podniku Vřídlo vyrobili za třicet milionů korun. 

K dostání byly taky vůně z ostatních socialistických zemí. V sedmdesátých letech 

byl populární polský parfém s lakonickým názvem Być może, tedy Snad (Možná, 

že). Prodává se i dnes. A dodnes si ženy vybavují i specialitu ze Sovětského svazu 

– kolínskou Duch (vůně) Moskvy, která se prodávala v lahvičkách ve tvaru 

trpaslíka, dědy Mráze nebo sněhuláka. 

Karlovarští ale rozhodně neusnuli na vavřínech a s parfuméry z největšího 

sovětského kosmetického podniku Polární záře uzavřeli dohodu o výměně 

poznatků i receptur. Slibnou »parfumérskou družbu« však přervala sametová 

revoluce a na trh vtrhly voňavky ze západu. Konečně! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Ona Dnes, Od Diora po dědu Mráze. Čím se voněly naše maminky a babičky, , [online] [cit.2018-09-27],  Dostupné z: 
https://ona.idnes.cz/parfemy-v-ceskoslovensku-0yu  
/krasa.aspx?c=A140926_150842_krasa_brvhttps://ona.idnes.cz/parfemy-v-ceskoslovensku-0yu-
/krasa.aspx?c=A140926_150842_krasa_brv 
Blesk, 21. březen 1989: Oživíme Živé květy, [online] [cit.2018-09-27], http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-20-let-od-

revoluce/111919/21-brezen-1989-ozivime-zive-kvety.html 

  

https://ona.idnes.cz/parfemy-v-ceskoslovensku-0yu
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-20-let-od-revoluce/111919/21-brezen-1989-ozivime-zive-kvety.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-20-let-od-revoluce/111919/21-brezen-1989-ozivime-zive-kvety.html
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Recept – Bramborové placky podle paní 

vedoucí 
 

• 600 g brambor  

• svazek libečku  

• 2 vejce  

• 1 cibule 

• 5-6 stroužků česneku 

• 2 lžíce hladké mouky  

• sůl 

• kmín 

• pepř 

• majoránka 

• olej na smažení 

 

Brambory nastrouháme. Cibuli, česnek a libeček nasekáme najemno. Brambory, 

vejce a všechny zbývající suroviny promícháme. 

Na rozehřátém oleji smažíme bramboráčky z obou stran do křupava. 
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Na závěr malá zkouška! 
Teď se ukáže, jestli jste pozorně četli tento díl ☺ 

1. Jak se jmenoval slavný parfém z období socialismu?  

a) Spící květy 

b) Živé květy  

c) Moudré květy 

2. Kolik dní má měsíc říjen? 

a) 30 

b) 31 

c) 29 

3. Jakou zeleninu sadili soutěžící v jedné z disciplín 

sportovního odpoledne? 

a) Celer 

b) Petržel  

c) Mrkev 

4. Kdy slavíme Památku zesnulých? 

a) 2. listopadu 

b) 1. listopadu 

c) 30. října 

5. Kdo navštívil náš Domov na Burčákobraní?  

a) papoušci 

b) kočky 

c) psi 

6. Co může symbolizovat svíčka?  

a) symbol světla a tepla, života i smrti  

b) zima, chlad 

c) léto 

7. Kde se narodila zpěvačka Jana Kociánová? 

a) Horná Dolná 

b) Bratislava  

c) Záhoří 

 

Tak kdo dával pozor a odpověděl na vše správně?  



29 

 

Šéfredaktor 

Bc. Vlasta Szotkowská, Eva Fojtíková 

 

Redakční tým 

Květoslava Krčmářová, Bc. Soňa Petruláková, Denisa Baláčová, DiS. 

 

www.dsbilovec.cz 

 

 

 

 

 

Výsledky kvízu: 

1E, 2I, 3F, 4C, 5D, 6H, 7K, 8G, 9M, 10A, 11B, 12L, 13J, 14O, 15N 

 


