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PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITNĚJŠÍM 
SLUŽBÁM DOMOVA ČUJKOVOVA 

 

 
 
Domov Čujkovova se účastní vzdělávacího projektu,  
který je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu ČR. 
 
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00213 
 
Cíle projektu: 
proškolit zaměstnance v moderních metodách a efektivních 
principech poskytování sociální péče seniorům a omezit  
tak vznik případných krizových situací při práci  
s uživateli, vytvořit ucelený plán vzdělávání pro zaměstnance 
dle jejich specifických požadavků a potřeb uživatelů. 
Realizací projektu se prohloubí dovednosti našich 
zaměstnanců s cílem účinně pracovat s uživateli a poskytnout 
jim tak kvalitní sociální péči. Projekt je zaměřen  
na zvýšení odborné připravenosti zaměstnanců a je plně  
v souladu s cíli organizace. 
Celkem bude v letech 2014 a 2015 realizováno 61 školících dnů 
pro zapojených 114 zaměstnanců. 
 
            -SB- 
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ZŘIZOVATEL NÁM POSKYTL DOTACI 
 
Od našeho zřizovatele STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA 
jsme v roce 2013 obdrželi dotaci ve výši 480 tis. Kč na nákup  
3 kusů zvedáků, které umožní zachování a také zvýšení 
komfortu uživatelů při péči o jejich osobu. V neposlední řadě 
tyto zvedáky také pomáhají odstranit namáhavou fyzickou 
práci personálu při provádění ošetřovatelské péče  
u nepohyblivých uživatelů. 
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Další dotací, kterou nám náš zřizovatel poskytl, byly finanční 
prostředky ve výši 264 tis. Kč, za které jsme v roce 2013 
nakoupili 90 kusů dřevěných, čalouněných židlí do všech 
jídelen v budově B. Pěkné židle s barevným čalouněním 
zútulnily naše jídelny a zvýšily pohodlí uživatelů při stolování. 
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A do třetice všeho dobrého - za finanční prostředky ve výši 
600 tis. Kč, které jsme opět obdrželi od našeho zřizovatele, 
jsme mohli v loňském roce zakoupit 200 kusů nových nočních 
stolků s praktickou výsuvnou deskou, které zcela jistě 
vylepšily vzhled pokojů v domově. 
 
            (MM) 
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VÁNOČNÍ KLUB 
 

Chci tímto poděkovat veškerému personálu domova  
za krásnou přípravu loňských Vánoc, klidnou atmosféru 
celého vánočního období. Opravdu nám nic nescházelo. 
Výzdoba byla bohatá po celém domově, na jednotlivých 
úsecích podle fantazie uživatelů domova. Na všech úsecích 
byly vánoční stromky, jeden u vchodu do domova  
a ten největší ve velkém sále. Všechny byly krásně nazdobené 
a pod nimi jsme všichni našli i dárek a cukroví. Po celou dobu 
vánočního období hráli vánoční písně i koledy a to nejen  
z rádia, ale i živě. Na Štědrý den jsme se všichni sešli  
ve velkém sále u stromečku jako jedna velká rodina. Není nic 
smutnějšího než být o Vánocích sám. A tady nám všem paní 
ředitelka, vrchní sestra i vedoucí sociálního úseku popřály 
šťastné a veselé. Jen ten sníh nám do té vánoční atmosféry 
trochu chyběl. 
             -MMa- 
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SILVESTROVSKÝ KLUB 2013 
Ještě nedozněly oslavy Vánoc a už tu byl k oslavování 
poslední den v roce – Silvestr. Toho dne 31. 12. 2013  
jsme se všichni sešli ve velkém sále, kde jsme si poslechli 
pěknou hudbu, ale také si všichni zazpívali. K tomu jsme byli 
pohoštěni a potom následovalo vzpomínání. Vzpomínalo se, 
jak se slaví ve světě Silvestr a Nový rok. Uživatelé zase 
zavzpomínali, jak to bývalo v jejich oblastech. Vzpomínalo se, 
co rok 2013 přinesl dobrého, ale byly i smutné momenty  
a tak do Nového roku jsme vyšli s přáním, aby toho smutného 
bylo co nejmíň. Nakonec nám p. ředitelka i ostatní z vedení 
popřáli všechno nejlepší a všichni jsme si připili dobrým 
vínečkem. Nezapomnělo se ani na ty, kteří se pro zdravotní 
stav nemohli účastnit. Paní ředitelka, p. vrchní i vedoucí 
sociálního úseku navštívily tyto uživatele osobně na pokojích,  
čímž je určitě potěšily.  Děkujeme všem za hezký závěr roku. 
 
            -MMa- 
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ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013   
„Rotopedtours a pěškotours“ je název projektu,  
který organizuje občanské sdružení Národní síť podpory 
zdraví. Projekt je zaměřen na seniory v České republice. Loni 
na podzim (v měsíci říjnu) proběhl již 7. ročník tohoto projektu 
a poprvé se jej zúčastnil i Domov Čujkovova. 
Každý rok organizátoři zdůrazňují, že nejde o rekordy,  
ale o radost z pohybu a z pozitivních zážitků při společných 
setkáních. Přesto byl loňský ročník v každém ohledu rekordní, 
účastníci ujeli a ušli nejvíce metrů a kilometrů v celé historii 
pořádání tohoto projektu.  Před třemi roky si účastníci poprvé 
stanovili odvážný cíl: společně zkusit objet a obejít planetu  
po rovníku. Vždy to dokázali, ale loni se opravdu překonali, 
protože se jim podařilo „obejít a objet“ rovník 2x a kousek! 
Všichni společně ušli a ujeli 86 308,6 kilometrů. To je  
na jednoho účastníka v průměru 48,5 kilometrů za měsíc,  
což často nezvládnou ani mnohem mladší a zdravější lidé. 
Hlavním cílem projektu bylo udržet si kondici, zastavit ubývání 
sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví 
i náladu. V našem domově se tohoto projektu v říjnu 
zúčastnilo celkem 29 uživatelů. Společně ušli a ujeli celkem 
58 864 metrů. 
V listopadu proběhlo ve velkém sále slavnostní vyhlášení 
výsledků, kde naši uživatelé přislíbili účast i v dalším ročníku 
tohoto projektu. A to ještě netušili, že pomohli přispět 
k vytvoření českého rekordu! Čeští senioři se „největším 
počtem naježděných a nachozených km seniory za měsíc“ 
zapsali do České knihy rekordů! 
 
             -SB- 
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KUŽELKOVÝ TURNAJ 2014 

V letošním roce proběhne v našem domově kuželkový turnaj. 
Nejdříve budou mezi sebou soutěžit uživatelé z jednotlivých 
úseků. Nejlepší hráči z každého úseku postoupí do finále, 
které se bude konat v měsíci září. V únoru se turnaje již 
zúčastnili uživatelé úseků 5B a 4B. V březnu je naplánován 
turnaj pro úseky 3B a 1B, v dubnu pro úseky 5A a 4A, v květnu 
se turnaje zúčastní úseky 3A a 1A a v červnu uživatelé úseků 
2A a 2B. Uživatelé jednotlivých úseků budou vždy dopředu 
informováni o termínu konání. Zúčastnit se může kdokoliv, 
kdo má zájem a chuť si zahrát kuželky.  
Turnaje vždy proběhnou ve velkém sále, což je letošní 
novinka. Doteď jsme si mohli zahrát kuželky pouze na zahradě 
u budovy „B“, čímž jsme byli závislí na vhodném počasí, 
v zimě se hrát vůbec nedalo. Možnost zahrát si kuželky 
kdykoliv v roce, máme díky nákupu kuželek, které jsou vhodné 
jak k interiérovému využití, tak ke hraní venku. Kuželky byly 
zakoupeny v lednu letošního roku. Jedná se o závěsné ruské 
kuželky, vyrobené z recyklované a tvrzené pryže. Vzhledem 
k použitému materiálu jsou nehlučné, odolné proti vlhku, 
dešti, sněhu a mrazu. Je možné je rozložit, čímž jsou 
přemístitelné. 
               -SB- 
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HARMONIKA PRO RADOST 

Od prosince loňského roku k nám do domova dochází  
pan Vlastislav Tyrlík. Přihlásil se sám jako dobrovolník,  
který nabízí v našem domově hraní na kytaru, harmoniku  
a zpěv. Začal docházet hrát a zpívat nejprve na úseky budovy 
„B“, kde byl vřele přijat. Ohlasy na jeho návštěvy byly opravdu 
skvělé. Proto pokračoval i na úsecích budovy „A“. Nyní již hrál 
a zpíval na každém úseku několikrát. Přišel také na jeden  
ze středečních klubů, kde se mu tak zalíbilo, že v současné 
době navštěvuje náš domov i na klubech sobotních. 
 
 

 

 
 
Pan Tyrlík dochází do našeho domova zdarma, rozdává radost 
a dobrou náladu zcela nezištně. Když mu za jeho návštěvy 
chceme poděkovat, mluví jen o tom, jakou radost to přináší 
jemu.  
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Pan Tyrlík je nyní v důchodu, naposledy pracoval  
jako mistr a inspekční technik v hutním podniku v Ostravě. 
Žije s přítelkyní Janou, která ho občas při návštěvách  
do našeho domova doprovází. Má 2 děti a 3 vnoučata.  
Jeho koníčky jsou rodina, práce na počítači, hra na harmoniku 
a kytaru, kulinaření a sport (turistika, kolo, plavání).  
K hudbě pana Tyrlíka přivedla jeho maminka, která hezky 
zpívala a také hrála na housle. Když mu bylo 12 let, začal 
chodit do hudební školy, kde se naučil hrát na harmoniku.  
Po ukončení základní školy  se  v hraní na harmoniku již 
zdokonaloval sám, jen tak pro zábavu svého okolí.  
Pan Tyrlík zastává názor, že: 
 

„Stáří je celý druhý život po mládí“. 
  
Za všechnu radost a dobrou náladu, kterou našim uživatelům 
pan Tyrlík rozdává, mu náleží obrovské poděkování a obdiv. 
 
              -SB- 
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SPORTOVNÍ HRY 
 

Ve dnech 13.-14.1.2014 se uskutečnily sportovní hry ve velkém 
sále. První den soutěžili uživatelé budovy „A“ a druhý den 
uživatelé budovy „B“. Opět bylo připraveno několik disciplín 
(skládání puzzle, hod magnetem na terč, lovení ryb, vajping, 
apod.). Všichni sportovní nadšenci se s chutí vrhli  
do soutěžení, aby u jednotlivých disciplín podali co nejlepší 
výkon. Až měli všichni zúčastnění odsoutěženo, začaly  
se sčítat body. Mezitím jsme si krátili čas jmenováním zimních 
sportů. Pak následovalo vyhlášení vítězů. Z budovy „A“  
se na 1. místě umístila uživatelka úseku 5A p. Pachutová,  
2. místo získala uživatelka úseku 2A p. Kotalová a 3. oceněné 
místo patřilo uživatelce úseku 5A p. Janáčové. Z budovy „B“ 
patřilo 1. místo paní Veselíkové z úseku 1B, na 2. místě  
se umístila p. Znajdová z úseku 4B a 3. místo získala  
p. Junková z úseku 1B. Všichni zúčastnění oceněné odměnili 
bujarým potleskem. 
             

-MB- 
 
 

Hod na magnetický terč    Disciplína Vaj-ping 
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VZPOMÍNKY 
 

Během svého života poznáváme, prožíváme, získáváme  

a ztrácíme. To, co drží identitu člověka pohromadě, jsou jeho 

vzpomínky na vše, co prožil, s čím se setkal. Vzpomínat 

můžeme zpěvem známých písní, recitací básní, hlasitým 

předčítáním nebo jen tichým vnímáním podnětů,  

jako jsou fotografie, pohlednice, staré časopisy, sledování 

starých filmů. Některé vzpomínky spojují lidi určitého věku, 

třeba to, jaké jezdily autobusy, oblečení, které jsme nosili. Při 

povídání o určitém období se nám tyto věci 

vybaví bez dlouhého přemýšlení. Takové 

„štrample“ jsou nezapomenutelné! No a 

kdo z dnešních třiceti- čtyřicetiletých nebyl 

v dětství jiskrou a pionýrem?  Slib jiskry si 

pamatuji dodnes. Další společnou 

vzpomínkou je třeba obchod „Tuzex“, kde se před sametovou 

revolucí daly za „bony“ sehnat „super věci“. Ale spojovat 

mohou i charakteristické znaky určitého kraje, u nás 

v Ostravě to bylo a stále ještě je uhlí, na jižní Moravě to je 

vinná réva a tak bychom mohli pokračovat. 

Celý život si vzpomínky snažíme zachovat 

nejen v paměti, ale také v šuplících  

a krabicích. Schováváme si různé 

předměty, fotky, první botičky našich dětí. 

V dnešní době jsou naše „pokladnice vzpomínek“ rozšířeny  

o různé technické vymoženosti, např. počítače. S pomocí 

rodin a personálu si mohou obyvatelé domova Čujkovova 

vyrobit krabice a knihy vzpomínek z fotek a věcí, které jsou 

jim milé. Vznikají i další společné výtvory jako např. „Strom 

vzpomínek“. Na dva z nich jsme se zašli podívat. 
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  STROM VZPOMÍNEK 

Se svolením našich uživatelek a jejich rodin, bychom se rádi 

podělili o výsledek našeho společného snažení.  Společně 

s personálem úseku 2A a ve spolupráci s rodinou byly 

vytvořeny „Stromy vzpomínek“.  

 

Paní Jindřiška Májová žila celý život 

zde v Ostravě, pracovala jako 

švadlena. Vychovala dvě děti, dceru  

a syna. Před pěti lety se přestěhovala 

do Domova Čujkovova. Nyní je 

uživatelka zcela imobilní, nejvíce času 

tráví na pokoji a „Strom života“  

je pro ni velmi důležitý, protože díky němu má svou rodinu 

neustále u sebe. 

Paní Růžena Skýpalová se narodila  

v Rumunsku a ve svých 21. letech 

přišla do tehdejší ČSSR, kde se také 

vdala. Pracovala v textilní továrně  

v Jeseníku. Vychovala 7 dětí, z toho 

dvakrát dvojčata. Paní Skýpalová  

bydlí v Domově Čujkovova první rok.  

Při výběru fotografií manžela a některých členů její rozvětvené 

rodiny se hodně vzpomínalo. Postupně si zavzpomínala  

na všechny blízké, které na fotkách poznávala.  

Jsme rádi, že „Stromy života“ jsou pěknými dekoracemi 

pokojů uživatelek, a také prostředkem smysluplné 

komunikace, která navodí příjemnou atmosféru.    
   

-Personál úseku 2A- 
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RUSKÝ BÁL 

Ve středu 19. 2. 2014 jsme se všichni, kdo mají rádi veselo  
a zábavu, sešli ve velkém sále na „Ruském bále“. Kdo chtěl, 
mohl přijít v masce. Tak jsme mohli kromě několika ruských 
žen v krojích potkat i pana Lenina. Když se všichni usadili, 
objednali si občerstvení, čekalo nás překvapení. Zaměstnanci 
úseku volnočasových aktivit si pro nás připravili pohádku 
„Mrazík“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V programu nechybělo povídání o tradicích a zajímavostech 
Ruska, zpívaly se písně, zatančil ženský soubor v ruských 
krojích. Vystoupil také náš pěvecký soubor „Návraty“,  
který si připravil pásmo ruských písní. Na kytaru hrála 
čarodejnice z pohádky o Mrazíkovi, která byla snad ještě lepší 
než ta z pohádky. Šlo ji to moc hezky i na tanečním parketu, 
kde sklidila největší obdiv a aplaus. Aby byla atmosféra ještě 
více ruská, mohli si všichni koupit pirohy s tvarohem  
nebo masem. A z čeho vlastně takový piroh je? Receptů jsem 
našla hodně, některé dávají do těsta tvaroh, mouku a máslo, 
v jiném se používají brambory nebo sýr. Také náplně si každý 
vybere dle svých chutí, protože se mohou plnit jak sladkými 
jablečnými, tvarohovými, tak slanými náplněmi z masa  
nebo ryb. Ať je ten pravý piroh jakýkoli, nám ty, co byly, moc 
chutnaly. Bál se povedl a díky krásným maskám a šatům byl 
jiný než ty ostatní.           -DD- 
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TERAPEUTICKÉ POMŮCKY A SPOLEČENSKÉ HRY 
 
V loňském roce jsme v našem domově zakoupili terapeutické 
panenky, o kterých jsme vás informovali v minulém čísle 
časopisu. Společenské hry a ergoterapeutické pomůcky 
určené pro seniory přirozeným a příjemným způsobem slučují 
terapii s hrou, podporují vzájemnou komunikaci, soudržnost  
a obohacují o skupinové zážitky. Zároveň také slouží  
k tréninku motoriky, paměti, smyslového prožívání, 
koncentrace a kreativity. V letošním roce se nám podařilo  
pro náš domov z nabídky terapeutických pomůcek  
a společenských her určených pro seniory zakoupit 
následující: 

 
Obří šátek s otvory 

 

Jedná se o hru s cílovými otvory a natištěnými čísly  
pro bodové ohodnocení. Tato hra poskytuje mnoho herních 
možností, je určena až pro 12 osob a rozvíjí pohybovou 
aktivitu a motoriku.  
 

Kdo najde chybu? 

Hra obsahuje 48 fotokaret ve formátu A5, které zobrazují různé 
osoby v každodenní situaci nebo při důvěrně známé činnosti. 
Na každé fotografii se však skrývá nějaká chyba,  
kterou je třeba najít. Fotokarty rozvíjejí pozornost, postřeh, 
slovní zásobu, schopnost vyjadřování a poskytují mnoho 
příležitostí k rozhovorům. 
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Fotokarty 

 

 

Stolní kuželková dráha 

 

Stolní kuželková dráha obsahuje devět miniaturních 

kuželek, které se shazují kovovou kuličkou. Při této hře  

se trénuje koncentrace, přesnost míření, prozíravost  

a zručnost.             

             -SB-  
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BĚLSKÝ LES PROCHÁZÍ VELKOU PROMĚNOU 

Jako dítě jsem si v Bělském lese hrávala, „Areál zdraví“,  
jak se mu říkalo, mi navždy zůstane v těch nejhezčích 
vzpomínkách. Velký les uprostřed města, jako je ten náš,  
je i evropskou raritou. K posezení lákaly lavičky, kterých bylo 
nespočet. Velké pískoviště, houpačky a prolézačky dělaly 
radost dětem. Lesem jsme se mohli jen procházet, ale také  
v něm sportovat. Běžecká trať voněla pilinami a jehličím. 
V lese byly pomůcky na cvičení-hrazdy, kladiny, překážky- vše 
ze dřeva, aby nenarušovaly atmosféru lesa. Časem prolézačky 
a sportovní pomůcky začaly trouchnivět, některým pomohli 
vandalové. Bělský les začal vypadat smutně. V posledních 
letech naštěstí Bělský les prochází mnoha změnami.  
Tak se stává opět chloubou Ostravy Jihu. 
 
A jaké změny již byly uskutečněny v roce 2013 a jaké čekají 
Bělský les v tomto roce? 
Projekt, který nese název „Rozšíření výukového areálu Bělský 
les“, řeší odstranění všech technických prvků v areálu – 
zejména se jedná o asfaltové a betonové areálové 
komunikace, zpevněné plochy betonové a asfaltové, drobné 
technické prvky jako značky, ocelové prvky, betonové 
základové konstrukce a kanalizační šachty. Tato část projektu 
byla ukončena v listopadu 2013 a stála 2,9 milionu korun, 
přičemž většinu nákladů pokryla dotace. 
V rámci projektu bude provedena výsadba nových dřevin, 
ošetření stávajících a taktéž založení nových podrostů 
a trávníků, a to v tomto rozsahu: 
 

 celkový počet vysazených dřevin – 5076 kusů 

 počet vysazených stromů – 3998 kusů 

 počet vysazených keřů – 1078 kusů 

 celkový počet ošetřených dřevin – 145 stromů 

 celková plocha zakládané zeleně 9,91 ha. 
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Město nyní hledá dodavatele na obnovu zeleně. S úpravami by 
se mělo začít v dubnu 2014, dokončení je plánováno na léto. 
V rámci tohoto projektu bude provedeno doplnění nových 
cest, altánů, laviček a informačních tabulí naučného 
programu, který je navázán na již fungující Lesní školu. Měla 
by také vzniknout naučná stezka pro děti. Projekt by se měl 
realizovat ve druhé polovině (srpnu) roku 2014, ke konci roku 
by tak Bělský les měl být kompletně dokončen. 
             -DD- 
Zpracováno z www.ostrava.cz 

 

 

 

 

Bělský les  

http://www.ostrava.cz/
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KOSTEL SV. PETRA Z ALKANTARY „ČESKÁ PISA“ 

Kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven roku 1736 
v barokním slohu. Nechal jej postavit místní šlechtic 
František Wilhelm Larisch na místě dřevěného kostela 
svatého Martina, zmiňovaného již v roce 1447. Jelikož  
v Těšínském Slezsku bylo již svatému Martinovi zasvěceno 
několik kostelů, byl jako patron nového kostela vybrán 
svatý Petr z Alkantary. Roku 1759 byl kostel konsekrován 
biskupem Filipem Gothardem Schaffhotschem z Vratislavi. 

Po zahájení těžby černého uhlí bylo od roku 1854  
pod kostelem vytěženo 27 slojí. Pod kostelem klesla půda  
o 37 metrů v poměrně krátké době a kostel se vlivem 
poklesů silně naklonil a vychýlil o 6,8 stupňů na jih. Ještě 
počátkem 90. let minulého století hrozilo kostelu zřícení 
a byl určen k demolici. V letech 1994-1995 proběhla 
generální oprava a zajištění objektu a kostel se tak znovu 
zaskvěl v plné kráse. 

   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=M-U4Yyn4Fqo11M&tbnid=2-qP58RYUwrCXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.photoserver.eu/zobrazeni_fotky.php?cislo_fotky=106577&ei=7EgQU-TIAcSStQb63YG4Bg&bvm=bv.62286460,d.bGE&psig=AFQjCNFrf30CBLrGUy4W_ZyM-PEQgnoXXA&ust=1393662430149971
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Kostel sv. Petra z Alkantary, často nazývaný prostě „šikmý 
kostel”, se nachází v okrajové části města Karviné. Původně 
byla však tato nynější městská část Karviná-Doly 
samostatným městem, které se nazývalo Karvinná,  
a to až do r. 1949, kdy došlo ke sloučení s ostatními obcemi 
a vzniklo město s jednotným názvem Karviná. Karvinná byla 
městem s výstavnými domy stejně jako hornickými 
koloniemi, reprezentativním zámkem Solcou včetně 
krásného zámeckého parku, byla zde radnice, úřady, 
pivovar, dva kostely (novější již neexistuje a zůstal jen 
nynější šikmý kostel), školy, řada kulturních i sportovních 
zařízení a spousta dalších objektů dotvářejících občanskou 
vybavenost většího města. Význam Karvinné souvisel 
především s těžbou uhlí, která ovlivnila vznik dalšího 
průmyslu a podnítila její celkový rozvoj. Vlivem poddolování 
zanikla téměř celá Karvinná.  

Bohoslužby se zde konají pravidelně každou neděli  
a svátek. Je také možné domluvit si s p. farářem skupinové 
prohlídky kostela s výkladem.  

              

Zpracováno z www.karvina.cz 
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CO SE JEDLO V BAROKNÍM DOMOVĚ DŮCHODCŮ 

Staří lidé to mívali těžké v každé době, zvlášť ti chudí 
a bez příbuzných. A co teprve veteráni, kteří se vraceli  
z válek často invalidní a prolezlí nemocemi. Právě jim chtěl 
ulehčit stáří osvícený hrabě Špork a postavil v Kuksu 
hospitál, jakýsi barokní domov seniorů. Zakládání 
charitativních ústavů patřilo v 18. století k výsadám těch 
nejbohatších.  

 

šit obráze         Foto: František Petrák  

Jídla pro veterány z Kuksu nebyla dietní. Do jídelníčku 
dnešních seniorů by se ale s obměnami dala zařadit. 
Hospital na Kuksu byl určen pro svobodné muže a vdovce 
od 60 let. Budoucí špitálníky vybíral nejstarší mužský 
potomek hraběte Šporka. Mezi požadavky patřily vojenská 
služba, křesťanská víra, stáří, nemajetnost, původ  
ze Šporkova panství a žádní příbuzní, kteří by se o ně mohli 
postarat. O veterány pečovalo 26 zaměstnanců včetně  
10. žen, které s nimi ale nepřišly do styku. Staraly se o úklid 
a údržbu oblečení, pomáhaly v kuchyni. Pracovali tu i lékař, 
lazebník, 2 topiči a také 4 školáci, kteří četli při jídle  
z mravoučných knih. Když někdo z veteránů ochořel, dostal 
se po doporučení zdejšího lékaře do péče řádu milosrdných 
bratří, kteří v levém křídle hospitalu provozovali lékárnu 
a malou nemocnici.  
Špitálníkům, jak se chovancům z Kuksu říkalo, vařili dva 
kuchaři jednoduchou, vydatnou stravu. Nejčastěji se jedly 
kroupy, brambory, jáhly, luštěniny, zelenina, ryby, občas  
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i maso. K snídani bývala polévka, k obědu kromě ní i hlavní 
jídlo, večer polévka s chlebem. Na svátky se přilepšovalo – 
na Martina nechyběla na stole husa, na Vánoce perník,  
o masopustu koblihy. 

 

Hospital na Kuksu fungoval ještě ve 20. století. Na snímku z r. 1907 špitálníci u pivečka. 

FOTO: Archiv Hospitalu Kuks 

Hlavním nápojem byla voda, domácí řád přísně zakazoval 
konzumaci alkoholu, dokonce i v době odpoledních 
vycházek mimo hospital. „Víno i pivo se ale pilo, 
nepokládaly se totiž za alkoholické nápoje v dnešním 
smyslu. V nadační listině se říká, že: „každý chovanec má 
ročně nárok na tři sudy ležáku, tedy denně asi na 3 půllitry. 
A týdně na žejdlík (0,5 l) vína jako sváteční pití,“ cituje  
z listiny správce kukského depozitáře Jindřich Kolda, 
jenž ji přeložil. Hospital na Kuksu byl zcela soběstačný. 
Příslušela k němu pole zajišťující brambory a obilí, 
v zahradě se pěstovalo ovoce, zelenina a léčivé byliny. 
Vlastnil i pivovar, dva rybníky a tři dvory, kde se choval 
dobytek. 

Za pobyt, stravu ani služby se na Kuksu neplatilo,  
každý špitálník dostával zdarma také oblečení.  
A protože podmínkou přijetí byla chudoba, hospital nezískal 
od svých chovanců žádný majetek. Provoz se financoval  

http://media.novinky.cz/214/232143-original1-lse2i.jpg
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z nadace hraběte Šporka a z příspěvků mecenášů,  
mezi nimiž nechyběla například ani císařovna Marie Terezie. 

Hospital fungoval na Kuksu téměř 250 let. Špitálníci jej 
museli opustit až r. 1938 kvůli mnichovské dohodě.  
 

A na čem si třeba staří pánové pochutnávali? 
 
Knedle švestkový  
1 kg čerstvých švestek, 1 veka, 2 vejce, 250 g světlé 
strouhanky, 100 g hladké mouky, 50 g cukru, máslo, tvrdý 
tvaroh.    

  
 

Švestky bez pecek spaříme, necháme vychladnout a drobně 
nasekáme. Světlou střídku veky bez kůrky rozmočíme  
ve vodě a promícháme s vejci, ovocem i strouhankou.  
Z hmoty tvoříme malé knedlíčky, které obalíme v mouce  
a usmažíme na oleji. Na talíři je přelijeme máslem a můžeme 
posypat cukrem i tvarohem.   

 
Hrachová baba  
600 g vařeného hrachu, 3 vejce, 100 g hladké mouky,  
200 g strouhanky, 100 ml smetany na vaření (12 %), 50 g 
moučkového cukru, 200 ml oleje, 1 starší veka. 
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Hrách smícháme s vejci, moukou, strouhankou i smetanou  
a vytvoříme hustší těstíčko. Veku nakrájíme na 1 cm silné 
plátky, obalíme v těstíčku a usmažíme ve větším množství 
oleje. 

 
 

 

Slezská polívka 
1l světlého piva, 5 g kmínu, 120 g másla, sůl,  
200 g strouhanky z chleba.    

Máslo rozpustíme, krátce na něm orestujeme kmín  
a přilijeme pivo. Když se polévka začne vařit, zahustíme ji 
strouhaným sušeným chlebem a osolíme. 

Zpracováno z www.media.novinky.cz 

  

http://www.media.novinky.cz/
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NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 

V tomto pokračování cestování po národních parcích v České 

republice se podíváme do Národního parku Podyjí. O tomto 

národním parku mnoho nevím, nebyla jsem tam,  

a proto se tam podívám nově i já s vámi. 

Unikátní přírodní skvost, který se na jihu Moravy zachoval  

v téměř původní podobě částečně i proto, že sem kvůli 

ochrannému pohraničnímu pásmu lidé s jejich ambicemi měnit 

krajinu nemohli. 

Mezi Vranovem a Znojmem protéká moravská řeka Dyje 
malebným údolím. Celá tato oblast byla až do roku 1990 skryta 
před veřejností za ostnatým drátem pohraničního pásma.  
Již od poloviny osmdesátých let však díky nadšeným 
přírodovědcům, pracujícím v této oblasti nedůstojně  
pod dohledem ozbrojených strážců hranic, začal vznikat 
ucelenější materiál o tomto krajinném celku. Z takto 
sestavených dokumentů vyšlo najevo, že údolí Dyje je v rámci 
střední Evropy ojedinělou přírodní lokalitou, která by si 
zasloužila zajistit nejvyšší ochranu v kategorii velkoplošných 
chráněných území, formou Národního parku. To se díky snaze 
odborníků i téměř všeobecné podpoře úřadů na jaře 1991 
skutečně stalo. 

Podloží Národního parku je tvořeno metamorfovanými 
horninami a hlubinnými vyvřelinami dyjského masivu.  
Z hornin převažují ortoruly, pararuly, svory, fylity a krystalické 
vápence. Řeka Dyje, která zde tvoří státní hranici mezi Českou 
republikou a Rakouskem, se proplétá množstvím meandrů, 
tvořících kouzelná zákoutí, obklopená zalesněnými skalnatými 
svahy. Díky minimálním zásahům člověka pak toto území 
reprezentuje výjimečně zachovalou ukázku krajiny říčního 
údolí. Význam Podyjí je především v tom, že téměř všechna 
ostatní údolí řek v regionu střední Evropy byla v minulých 
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letech neuváženě znehodnocena výstavbou přehrad, 
komunikací nebo rekreačních zařízení.  

 

Dyje po tisíce let modelovala v kyselých horninách Českého 

masívu údolní zářez, jehož hloubka dnes dosahuje  

až 220 metrů. Projevuje se zde tzv. říční fenomén, kdy údolím 

pronikají teplomilné rostlinné a živočišné druhy z jihovýchodní 

teplé panonské oblasti do oblasti osídlené běžnou 

středoevropskou květenou a zvířenou. Naproti tomu severní  

a stinné expozice údolí obsazují podhorské druhy rostlin  

a živočichů. Většinu porostu parku tvoří souvislá a přirozená 

lesní společenstva. Převážně se jedná o listnaté stromy,  

i když v minulosti byly v Podyjí hojně zastoupeny  

také jehličnany. Jednalo se především o jedle a borovice,  

které se však koncem středověku začaly využívat jako materiál 

pro stavbu četných mlýnů tak intenzivně, že tyto dřeviny 

neschopné se vegetativně zmlazovat, z údolí řeky téměř  

beze zbytku vymizely. Teprve od počátku minulého století,  

kdy se zde začalo uplatňovat lesní hospodářství, byly 

vysazovány i modříny a smrky. Listnaté porosty však výrazně 

převažují a díky tomu má v letních měsících údolí Dyje 

převážně svěží, brčálově zelenou barvu. V západní části parku 

dnes najdeme lokality původních podhorských bučin,  

které směrem na východ střídají dubohabrové porosty.  
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Tato rozmanitost lesních společenstev je doplněná mozaikou 

skalních amfiteátrů, rozsáhlých suťových polí, nivních luk, 

prosluněných lesostepí i unikátních ploch vřesovišť. 

Početnou šlechtu v dlouhém seznamu rostlin a živočichů 

obývajících národní park tvoří především vzácné a chráněné 

druhy. Kvete tu například kosatec dvoubarvý, lilie zlatohlavá, 

divizna nádherná, koniklec velkokvětý, brambořík nachový, 

měsíčnice vytrvalá nebo kýchavice černá. Z živočichů stojí 

rozhodně za zmínku symbol tohoto národního parku čáp 

černý, vydra říční, tesařík obrovský, roháč obecný, výr velký, 

ledňáček říční, ještěrka zelená, kudlanka nábožná, netopýr 

Brandtův nebo náš nejvzácnější had, až dvoumetrová užovka 

stromová. Kromě bohatého zastoupení flory a fauny se na 

území parku nachází i několik geologických zajímavostí a 

případní návštěvníci zde mohou obdivovat i pár historických 

památek, které svědčí o tom, že Podyjí nebylo vždy  

tak opuštěným a zapomenutým koutem Moravy. 

Tipy na zajímavá místa a trasy na území parku 

Začnete-li svou návštěvu Podyjí při severozápadním okraji 

Národního parku, stojí rozhodně za to navštívit krásný zámek 

Vranov, který vznikl postupnou přestavbou hradu z 11. století. 

Nejen, že si vyslechnete zajímavý výklad o historii celého 

kraje, ale prohlédnete si velmi zajímavou zámeckou expozici  

a navíc ze skalnatého ostrohu nad řekou spatříte první úsek 

národního parku. Když už jste ve Vranově, vydejte se  

po červené značce po proudu řeky a brzo stanete pod skalní 

stěnou, ve které si můžete prohlédnout pěknou ukázku 

zprohýbání geologických vrstev zvanou Hamerské vrásy. Jsou 

dokladem bouřlivých horotvorných procesů ve zdejší oblasti. 

Půjdete-li ještě dál po červené, po tzv. Pašerácké stezce,  

a zahnete asi po 4 km (počítáno od Vranova) na krátkou 
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odbočku vpravo, dojdete k Ledovým slujím. Tady se  

ve skalních puklinách a podzemních místnostech, vzniklých 

zhroucením skalní stěny, udržuje někdy po celý rok velmi 

nízká teplota, která sem proniká v zimním období. V této 

podzemní lednici se tak i během léta udržuje ledová výzdoba  

v podobě rampouchů či ledových povlaků kamenných stěn. 

Lézt do podzemních dutin je však nejen zakázané, ale i velmi 

nebezpečné. Kamenné bloky jsou nestabilní a díky ledu  

i velkým rozdílům teplot neustále v pohybu. Pod Ledovými 

slujemi, dole v údolí, je dobře patrný tzv. opuštěný meandr  

i s okrouhlíkem. Je to dnes již suchá zákruta bývalého řečiště 

se skalnatým ostrůvkem z houževnatější horniny,  

který odolával erozi proudu Dyje, až ho řeka odřízla  

od hřebene a zkrátila si tak cestu. 

 

Nad údolím Dyje je i několik dalších vyhlídek, z nichž je 

nádherný pohled na meandrující řeku, kamenné moře  

i zalesněné nepřístupné strže. K takovým vyhlídkám rozhodně 

patří Vraní skála, Liščí skála či v jihovýchodní části parku  

se nacházející Králův stolec a Sealsfieldův kámen. Výhledy  

na říční údolí jsou nezapomenutelným zážitkem především  
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na podzim, kdy zalesněné svahy hrají díky pestré skladbě 

dřevin opravdu všemi barvami. 

Jeden z nejhezčích výhledů pak nabízí Nový hrádek. K němu je 

možné se dostat z malé vesničky Lukov, ležící na samé hranici 

Národního parku. Po červené turistické stezce se odtud vydáte 

na jih až k rozcestí zvanému Příčky. Tady odbočíte do lesa  

po zelené, která vás dovede až k bytelné dřevěné bráně 

zříceniny Nového hrádku. 

Na skále nad hlubokým údolím Dyje tu stojí vlastně dvě hradní 

zříceniny. Starý hrad, jehož trosky stojí přímo na skalním 

ostrohu nad řekou, byl roku 1358 založen markrabětem Janem 

Jindřichem a je to vskutku pozoruhodná stavba. Mladší hrádek 

byl postaven o kousek dál. Roku 1645 byl dobyt Švédy  

a později upraven na romantické lovecké sídlo. 

Hrádek je kromě historie zajímavý především svou vyhlídkou 

na meandrující Dyji. Ze střešní vyhlídky jsou vidět čtyři části 

řečiště stejné řeky, tekoucí různým směrem a zdá se, jakoby 

se právě pod hrádkem skrýval jakýsi mystický soutok. Zvláště  

v podvečer je pohled na Dyjí vymodelované trojúdolí,  

nad kterým v oparu krouží dravci či čápi černí, skutečně 

fascinující. Bujnou vegetací pomalu prorůstající hradní ruiny 

jsou také domovem velkého množství zelených i obecných 

ještěrek a hlavně našeho nejvzácnějšího a největšího hada 

Užovky stromové, jejíž většinou žlutohnědé pružné tělo může 

dorůst do délky až dvou metrů. 

Nový hrádek je přístupný v květnu a v září, o sobotách  

a nedělích, v červnu, červenci a srpnu pak denně. Provází zde  

a odborný výklad podávají většinou brigádníci. Z Lukova  

na hrádek je to příjemný, nenáročný a třeba i celorodinný 

výlet, tam i zpět ne delší, než 8 km. 
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Další rozhodně zajímavá možnost k poznávání národního 

parku, jak pro pěší, tak pro cyklisty, je pokračovat po červeně 

značené, Lukovem procházející stezce dál k východu. Vede 

kolem Podmolí a míří na nejkvalitnější vinici České republiky - 

Šobes (od Lukova asi 9 km). Tady je v teplých měsících 

snadné nejen spatřit na přilehlých zídkách se slunící užovky 

stromové či ještěrky zelené, ale při troše štěstí i ochutnat 

vybraná šobeská vína u malého provizorního stánku.  

Pod Šobesem se skrývá lávka, po které můžeme přejít řeku  

a vystoupat stále po červené až k Havranickým vřesovištím  

(od Lukova asi 13 km). Dnes tu kromě hojného porostu vřesu 

najdeme početnou teplomilnou a skalničkovou květenu  

i bohatou hmyzí populaci. Především se tu daří velmi 

zajímavému tvorovi - kudlance nábožné. Je to hmyzí predátor 

neobvyklého vzhledu a kromě toho, že se živí slabšími 

zástupci hmyzu, pustí se samičky občas i do svého partnera. 

Není nic příjemnějšího, než se po poučné vlastivědné výpravě 

posadit s přáteli do vinného sklípku a u plných číší dlouho  

do noci rozebírat své čerstvě nabyté postřehy a zážitky.  

K tomu je samozřejmě v této proslulé vinařské oblasti 

příležitostí více než dost. V okolí Znojma najdete mnoho 

soukromých sklepů plných dobrého vína, v prodejně Znovínu, 

poblíž náměstí či v Louckém klášteře, pak můžete zakoupit  

i zásoby na doma. Hezké toulání a příjemnou ochutnávku! 

Projíždět se nebo procházet se takovou krásou stojí určitě  

za to. Musím to napravit a podívat se tam. 

Příště však navštívíme cizinu, do nedávna ještě to byla 

součást naší republiky, takže se projdeme a podíváme  

na Slovensko a procestujme nějaké slovenské národní parky.  

             -MK- 
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REMOSKA PŘIŠLA NA TRH S NOVÝM MODELEM 

Firma Remoska už dvacet let křísí zašlou slávu 
stejnojmenných elektrických pečicích mís. Ročně je 
vyrobeno zhruba 30 tisíc remosek, z nichž 20 tisíc přijde  
na český a slovenský trh a 10 tisíc do Velké Británie. Výroba 
začala v roce 1957 v Kostelci nad Černými lesy. Do roku 
1991 se vyrobilo asi 1,5 miliónu kusů čtyřlitrových 
elektrických pečicích mís. V roce 1967 přišla na trh menší 
dvoulitrová varianta, té se vyrobilo více než 1,2 miliónu 
kusů. Po roce 1989 však prodej remosek prudce klesl. 
Obnova jejich slávy se datuje do roku 1994, kdy byla 
založena společnost Remoska a výroba se přestěhovala  
do Frenštátu. 

 

FOTO: Pavel Karban, Právo 

U nového modelu se navíc vrátili zcela k původnímu řešení, 
takže víko je opět bez skla, protože pod ním docházelo  
k nedopečení některých potravin. Remoska je stále 
vyráběna z hliníku, který je dobrým vodičem tepla, nyní  
s dvouvrstvým nepřilnavým povrchem z teflonu. Horní část 
víka je z nerezu. Spotřeba u nového modelu je jen 400 wattů 
– proti předchozímu modelu je to ještě o 100 wattů méně, 
právě nízká spotřeba je největší devízou tohoto výrobku. 
Jen předehřátí elektrické trouby stojí stejně jako hodina 
provozu remosky.  

Zpracováno z článku-Pavla Karbana, z www.novinky.cz 

  

http://www.pravo.cz/
http://media.novinky.cz/566/415664-original1-umay4.jpg
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NEJPŮSOBIVĚJŠÍ STANICE METRA 

Pražská stanice metra „Staroměstská“ se umístila na 12. místě 
v anketě CNN (televizní společnost) „Nejpůsobivějších stanic 
podzemní dráhy v Evropě“. Vítězem ankety s stala stanice 
„Toledo“ v Neapoli.  
 

 

Stanice metra Toledo, Naples - Itálie 

 

 
Stanice metra Staroměstská 

Podle CNN si v evropské síni slávy zaslouží být všechny 
stanice trasy „A“ pražského metra, „Staroměstská“ je ale 
nejnavštěvovanější a nejfotografovanější stanice této trasy.  
Stěny připomínají bublinkovou fólii, která je ale podle CNN i 
konstrukčně funkční, protože zpevňuje kov. 

Zpracováno z www.novinky.cz, Foto: Profimedia.cz  

http://www.novinky.cz/
http://www.profimedia.cz/
http://media.novinky.cz/517/415179-original1-n3cfi.jpg
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V nejbližší době nás čeká:  

 

24. 4. 2014 ve 14 hodin 

Valašský bál 

 

29. 4. 2014 od 9 do 17 hodin 

Den otevřených dveří Domova Čujkovova 

 

13. 5. 2014 ve 14 hodin 

Vystoupení souboru Z. Černohouse 
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