
0 

 
 

 
 

 

NÁŠ DOMOV  

 

  

 

i. 

INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2014 

DOMOV ČUJKOVOVA, OSTRAVA-ZÁBŘEH, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 



1 

 

 

 

 

 
PROJEKT „PRVNÍ POMOC SENIORŮM“ 

 
Zaměstnanci Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvkové organizace, se zúčastnili v rámci příhraniční 

spolupráce se Slovenskou republikou projektu  

„První pomoc seniorům“.  

Projekt, kterýprobíhal v měsíci dubnu a květnu, byl zaměřený 

na odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách a byl 

schválen Fondem mikroprojektů na základě Smlouvy  

o poskytnutí finančního příspěvku č. 2014/0073 v rámci 

„Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

2007-2013“. Vzdělávací aktivity byly spolufinancovány  

EU – z evropského fondu regionálního rozvoje. Cílem projektu 

bylo prohloubení teoretických znalostí a praktických 

dovedností v oblasti poskytování první pomoci.  

Celkem bylo proškoleno 285 pracovníků v sociálních 

službách z partnerských zařízení sociálních služeb  

pro seniory – dvě zařízení v Žilině (Zariadenie pre seniorov  

a domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov 

Harmónia) a dvě zařízení v Ostravě (Domov Čujkovova  

a Domov Sluníčko). 

 

 

 



2 

CANISTERAPIE V DOMOVĚ ČUJKOVOVA 

Název Canisterapie se skládá ze slov CANIS = pes a TERAPIE 

= léčení. Pod pojmem canisterapie si můžete představit léčbu 

lidské duše psí láskou. Jedná se o terapii, která využívá 

pozitivního působení psa na zdraví člověka.  

Ve světě se canisterapie rozvinula v 50. letech 20. století.  

U nás se začala pořádně rozvíjet po roce 1990. 

Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou 

ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam dochází. 

Canisterapie může být skupinová (např. v jídelnách)  

nebo individuální (v pokoji), vždy záleží na konkrétní potřebě 

uživatele. 

K dovednostem canisterapeutického pejska patří: 

 splnění povelů poslušnosti (např. přivolání, posazení, 

odložení) 

 aportování předmětů a jiné hry 

 trpělivost při dotyku, setrvání v pozici  

Vliv canisterapie je psychosociální a fyziorehabilitační.  

Touto metodou se aktivuje myšlení, paměť, komunikace, 

učení se, ale i motorika (chůze, pohyb paží, rukou, prstů 

apod.). 

U lidí upoutaných na lůžko se využívá k tzv. polohování. Pes 

v polohování nahrazuje polštáře, které uživatele podpírají, 

díky své teplotě působí velmi příjemně a díky dýchání psa  

se většinou zklidní i dech člověka. Do našeho domova 

dochází již léta canisterapeut z organizace Podané ruce.  

Od letošního roku se nám podařilo navázat spolupráci  

se 2 dobrovolníky z agentury ADRA, kteří k nám s pejskem 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorika&action=edit&redlink=1
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docházejí zdarma. Pejsci u nás vždy vyvolají dobrou náladu  

a úsměv na tváři, o čemž svědčí následující fotografie. 
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Paměť má schopnost uchovat a později si vybavit a použít 
získanou informaci. Už slavný spisovatel Mark Twain napsal, 
že „Jsme tím, co si pamatujeme“. Bez paměti mizíme, 
přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece 
věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás 
opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, 
posilování a ochraně“. A proto v našem domově můžete 
navštěvovat trénování paměti pro začátečníky, které se koná 
1x za týden na patrových klubech. A ti, kteří mají zájem,  
si mohou toto cvičení vyzkoušet.  

Máme tři základní druhy paměti, které můžeme procvičovat:  

1) paměť senzorická - informace získáváme našimi smysly 
(chuť, zrak, čich, hmat a sluch), 

2) krátkodobá paměť-  získané informace se uchovávají 

krátkou dobu – většinou se jedná o sekundy až minuty, 

3) dlouhodobá paměť – tam máme informace, které jsme 

získali během našeho života. 

K správnému cvičení však potřebujeme i naši pozornost, 
kterou si také procvičíme. 

Srdečně vás zveme na trénování paměti. 



5 

1) Procvičování pozornosti 

V následující písemné mřížce najděte výrazy, které se vztahují 
k času – mohou být čteny vodorovně, zleva doprava, i zprava 
doleva, nebo svisle shora dolů či zezdola nahoru. Měli by jste 
jich najít 18. 

X 

 

B C S T O L E T Í 

Q 

 

R P A Ý R É R E Ř 

P 

 

V O D D A T E S Á 

Ú 

 

T N V E J O C M Z 

L 

 

E D E N A F O Z O 

R 

 

Ř Ě N A T U N I M 

O 

 

I L T H O G Á M Á 

K 

 

N Í J Ň B O V A J 

Š 

 

A N I D O H Ž Ý Ť 

A 

 

D E Ř T S R P E N 

 

Komu se podaří najít všech 18 slov, která jsou schovaná v této 
mřížce, může odevzdat správné odpovědi vedoucí sociálního 
úseku p. Boruňové. Ze správných odpovědí vylosujeme  
3 výherce, na které čekají pěkné ceny.  
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2) Procvičování krátkodobé paměti  

Po dobu dvou minut si pozorně prohlížejte následující tabulku 
a snažte se zapamatovat maximum informací. Pak horní 
tabulku zakryjte a do spodní doplňte, vše co si vybavíte 
z paměti. 

 

LOPATA 

 

JABLKO STŮL 

HRUŠKA 

 

HRÁBĚ TŘEŠNĚ 

POSTEL 

 

KOSA SKŘÍŇ 

MERUŇKA 

 

RÝČ ŽIDLE 

KŘESLO 

 

KONEV ŠVESTKY 
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3) Procvičování dlouhodobé paměti 

 

Doplňte jídlo do rčení: 

 

Odříkaného ……………………….největší krajíc. 

Jsou si podobní jako ………………… …………..…………. 

Dostal se do pěkné ………………………………..…………. 

Je ještě mladý, teče mu …………….… po bradě.  

Nenechte se opít …………………………………...…………. 

Slízli místo něho všechnu ……………………….………….. 

Nevdala se, zůstala na ……………………………………….. 

Máš dobré nápady, asi jsi jedl vtipnou ………..………….. 

Je dojatý, má v krku………………………………..………….. 

To bylo před tvým narozením, to jsi byl ještě na…………. 

 

            -HG- 

 

 

 

 

 

 



8 

VALAŠSKÝ BÁL 

Dne 24. 4. 2014 v odpoledních hodinách se ve velkém sále 

uskutečnil Valašský bál. Program zahájila pracovnice 

volnočasových aktivit, která všechny přítomné vřele přivítala. 

Dozvěděli jsme se o zajímavostech, tradicích a různých 

pokrmech z Valašska. Poté vystoupil pěvecký soubor 

„Návraty“, který si připravil několik valašských písní.  

Ti, co písně znali, se rádi připojili a zpívali také. Atmosféra byla 

výborná. K občerstvení se prodávaly valašské frgály  

s několika příchutěmi, sýr „korbačík“, k osvěžení také 

zmrzlinové poháry. K pití nechyběla výborná kávička, 

cappuccino nebo čokoláda. Bylo možné si zakoupit i „alko“ 

nápoje. K navození té správné atmosféry nám zahrála 

cimbálovka „Úsměv“ a vystoupil soubor „Holúbek“. 

-MB- 
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VÝLET DO ZOO 

V pátek 23. 5. 2014 jsme se vydali s klienty ze služby Domov  

se zvláštním režimem do ostravské ZOO. Počasí nám přálo, 

byl krásný, slunečný den. V 8,30 hodin nás již před domovem 

čekal autobus, který nás dopravil až před bránu ZOO. 

 

Ostravská zahrada je se svou rozlohou 100 hektarů druhou 

největší zoologickou zahradou v České republice. 

V posledních letech prošla řadou změn. Jsou zde vybudovány 

nové pavilony a expozice (pavilon pro slony, medvědy, vydry, 

voliéry pro dravé ptáky apod.), opraveny staré výběhy  

a voliéry. Nachází se zde velká botanická zahrada,  

ve které se nachází přes 2 600 nově vysazených rostlin. 

Expozice jsou přístupny pro návštěvníky s vozíčkem a jsou 

zde nainstalovány i informační body pro nevidomé. Peníze 

ZOO získává od osob i organizací, které se rozhodnou 

„adoptovat“ určité zvíře nebo moderní formou pomocí  

tzv. dárcovských SMS. 
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Součástí areálu jsou také různá posezení s občerstvením  

a bezbariérová restaurace.  

Po ZOO se můžete projet také vláčkem. 

 

S výletem jsme byli všichni nad míru spokojeni, vrátili jsme 

se zpět do domova kolem 15. hodiny plni krásných zážitků  

a dojmů.        

            -SB- 
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ČERVENÁ ŘEPA 

Barvivo červené řepy rozšiřuje věnčité tepny 
a zpevňuje stěnu vlásečnic. Má také 
močopudné účinky, vylučuje sůl z těla, 
povzbuzuje činnost žaludku a tvorbu žluči  
a má pozitivní vliv na zrak. Aktivuje tvorbu 
červených krvinek, a tím zásobování buněk 
kyslíkem. Vyvolává optimističtější náladu, 
zbavuje střeva jedovatých látek a odstraňuje zácpu. Dodává 
pružnost a lesk pleti, vlasům a nehtům. Je to zelenina velmi 
hodnotná - ve 100 g bulvy červené řepy je asi 70 mg sodíku, 
380 mg draslíku a 20 mg vápníku, dále řepa obsahuje hořčík. 
Důležitý je obsah rostlinných barviv, antokyanů, 
zabraňujících křehkosti cév. Z vitamínů obsahuje vitamín C, 
vitamíny skupiny B a další.  

Nejdůležitejší přínosy červené řepy: 

Betacyanin je druh pigmentu, jehož barva se pohybuje  
od tmavě červené až po fialovou. Je ceněn pro své 
protinádorové a nádory tlumící účinky. Je to také silný 
antioxidant, který se dobře vstřebává ze střeva. Šťáva  
z červené řepy je tak skvělým způsobem, jak posílit imunitu. 
Jako prevence rakoviny by se potom měla červená řepa jíst 
(nebo šťáva z červené řepy pít) alespoň jednou týdně. 

Betain brání rozvoji kornatění tepen a podporuje činnost jater.  

Šťáva z červené řepy obsahuje rozpustnou vlákninu.  
Ta zpomaluje vyprazdňování žaludku, které napomáhá 
správnému trávení a tím i zabraňuje přibývání na váze. 
Rozpustná vláknina také snižuje LDL (špatný) cholesterol  
a pomáhá upravovat vyměšování (omezuje výskyt průjmů  
a zácpy). 

Řepy jsou plné kyseliny listové (šťáva z jedné řepy obsahuje 
34% doporučené denní dávky). Kyselina listová je také 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jk4r7o0VXLXdAM&tbnid=l4C0ytyuVWqrjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zelenepotraviny.com/beta-beet-cervena-repa&ei=0tCCU8mgPIzaOOezgagK&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNF3cZk4dQJjA7kCfEJFuER1kwnjXQ&ust=1401168351445120
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důležitá pro těhotné ženy, protože její dostatečné množství  
v těle pomáhá eliminovat vrozené vady a podporuje správný 
vývoj mozku ještě nenarozených dětí. Kyselina listová 
pomáhá rovněž předcházet onemocněním srdce. 

Díky obsahu železa a kyseliny listové se červená řepa cení  
i pro její přínos pro tvorbu červených krvinek. Je to také 
přírodní čistič krve, protože pomáhá vytěsňovat toxické látky 
z krve (detoxikuje organizmus). 

Mnohé klinické studie prokázaly, že již konzumace dvou šálků 
řepné šťávy denně skutečně snižuje krevní tlak.  

Tipy: 

•Jezte nejlépe syrovou řepu nebo šťávy z organické řepy.  
Ve vařené řepě se již obsah užitečných látek rapidně snižuje. 

•Na dobré čištění střev bychom každý den měli vypít přibližně 
sto padesát mililitrů šťávy z červené řepy, můžeme ji také 
doplnit šťávou z jablek. 

•Na chřipku nebo angínu pomáhá odšťavnit deset řep, dvě 
mrkve a kousek celeru.  

•Léčivé účinky šťávy také pomáhají překonat potíže,  
které v těle vyvolává menopauza. 

•Někteří lidé nemohou správně metabolizovat červené barvivo 
v řepě a tudíž jejich moč má následně jasně červenou barvu. 
Nebojte se, je to neškodné. 

•Jediný, kdo by si při její konzumaci měl dávat pozor,  
je cukrovkář, protože obsahuje vyšší množství sacharidů. 

 

Zpracováno z  http://www.zelene-zdravicko.cz/ (autor Tomáš Matějka) 

 

http://www.zelene-zdravicko.cz/%20(autor
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ZÁŽITEK A POZNÁNÍ PŘÍRODY Z JINÉ PERSPEKTIVY 

Říká se, že dovolená v Čechách je krásná a že člověk nemusí 

nutně do zahraničí, aby měl krásný zážitek. Loňské léto jsem 

se o tomto také přesvědčila a rozhodla jsem se s Vámi podělit 

o dojmy z jednoho výletu v jižních Čechách. Jde o novou 

atrakci Stezka korunami stromů na Lipně, která je v provozu 

od 10.7.2012. Tento celorepublikový unikát poskytuje 

neuvěřitelný výhled na Šumavu, didaktické interaktivní 

zastávky, adrenalinové sekce pro děti a nejdelší suchý 

tobogán v České republice. Vyhlídka na Lipenské jezero, 

šumavskou přírodu a za dobrého počasí i vrcholky 

rakouských Alp je odměnou za stoupání po točité lávce přímo 

v korunách stromů. 

 

Stezka je v celé své délce bezbariérová a je přizpůsobena jízdě 

jak s kočárky, tak i pro návštěvníky s vozíčkem. Tato stavba 

je jedinečným doplněním střediska Activ Park Lipno a uceluje 

nabídku sportovních, výchovných a zábavných aktivit  

na Lipně.  
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Za maximálního stoupání 2 – 6 % se návštěvníci dostanou  

až do 40 metrové výšky. 675 metrů dlouhou dřevěnou stezku 

zakončenou 40 metrů vysokou vyhlídkovou věží je možné 

navštívit každý den.  

 

Dobrodružnou a přesto bezpečnou cestu po lávce zajišťuje 

konstrukce z masivního klíženého dřeva a 75 dřevěných 

podpěrných sloupů. Dřevěné zábradlí a transparentní 

postranní síť jsou zárukou dokonalé bezpečnosti a výhledu. 

To mohu ze své zkušenosti jedině potvrdit, ani za silného 

větru jsem neměla pocit, že by se konstrukce nějak houpala. 

Působí velmi bezpečně. Konstrukce se harmonicky prolíná  

s okolní přírodou. Součástí stezky jsou i tři zážitkové stanice 

s lanovými prvky, které jsou umístěny ve výšce 24 metrů. 

Unikátním zážitkem je také 52 metrů dlouhý tobogán  

s převýšením 24 metrů. O bezpečnost jezdců se postarají 
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speciální podložky, které pomáhají upravit a případně  

i zredukovat rychlost.  

Ke stezce je možné dopravit se lanovou dráhou, stezkabusem 

nebo po turistické či cyklotrase, cestu dolů je možné  

si zpestřit jízdou na terénní koloběžce, kterou si nahoře 

půjčíte a dole vrátíte.  

To vše dělá ze stezky ideální cíl pro výlet aktivních 

návštěvníků, rodin a seniorů. Díky své bezbariérové 

konstrukci je stezka vhodná pro všechny návštěvníky. Musím 

říct, že jsem po stezce potkala mnoho návštěvníků  

na vozíčku i maminky s kočárky. Stezka korunami stromů 

Lipno nabízí zcela novou dimenzi volnočasové aktivity. 
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Pořadatelé také lákají na sobotní návštěvy, kdy je prodloužená 

otevírací doba, a to až do půlnoci. Uvidíte neopakovatelný 

západ slunce, prožijete noční romantickou procházku  

v korunách stromů, kdy osvětlení zajišťují speciální světla, 

která dotváří atmosféru večera. Aby vzpomínky byly 

dokonalé, na „prodloužené prohlídky“ je připraven i hudební 

doprovod. Prodlouženou provozní dobu má i lanová dráha, 

která návštěvníky bezpečně dopraví na vrchol Kramolína.  

Důležitou informací je také cena této atrakce. Základní 

vstupné je za 150,-Kč, zlevněné pak za 120,-Kč, osoby starší 

65let a ZTP/P mají vstup zdarma. Zvlášť se pak také platí 

případná jízda tobogánem (50,-Kč) nebo jízda lanovkou 

(základní vstupné 70,-Kč, zlevněné 50,-Kč). 

 Stezky korunami stromů můžu rozhodně doporučit jako 

originální výlet pro všechny věkové kategorie. Výhled z věže 

je opravdu unikátní!  

 

zdroj: http://www.stezkakorunamistromu.cz/      -JH- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stezkakorunamistromu.cz/
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Turistické značení oslaví 125 let 

Značení turistických tras a jejich pravidelná údržba patří  

k jedné z nejdůležitějších aktivit členů Klubu českých turistů. 

Ti se již od roku 1889 věnují značení pěších tras a od roku 1997 

také značení pro lyžaře a cyklisty. Vytvořená síť pěších 

značených tras je přitom svoji hustotou, kvalitou hodnocena 

jako nejlepší v Evropě. 

                 

  Pěší značení            Cykloznačení        Lyžařské značení 
 

První pěší turistická trasa KČT vznikla 11. května 1889,  

kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou 

Štěchovice a Svatojánské proudy. Ještě v tomto roce byly 

vyznačeny další trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a délka tras 

tak dosáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno značení 

první dálkové trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu. Značené 

trasy pak rychle přibývaly, v roce 1920 jich bylo v tehdejším 

Československu 25 000 km, v roce 1938 již 40 000 km.  

Na konci roku 2008 bylo v České republice vyznačeno celkem 

40782 km pěších tras (je v tom zahrnuto i 3093 km lyžařských 

tras). Je na nich vyvěšeno 60 572 směrovek a tabulek, 

instalováno 3262 směrovníků a 1641 vývěsních laminovaných 

map ve stojanech nebo rámech. O obnovu značení a údržbu 

informačních prvků na trasách se v roce 2008 staralo  

1437 značkařů.  
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Společně s jinými organizacemi se členové klubu podílejí  

i na značení tras pro cyklisty. V loňském roce jejich celková 

délka v ČR dosáhla již 32 516 km.  

 

Místní značka 

 

Koncová značka 

 

Odbočka k vrcholu či vyhlídce 

 

Odbočka ke zřícenině hradu 

či jiného objektu 

 

Odbočka ke studánce 

nebo pramenu 

 

Odbočka k jinému 

zajímavému objektu 

 

Značení naučné stezky 

 

Turistická tabulka 
 

Turistická směrovka 

Cyklistické trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy. 

Všechny prvky cyklistického značení mají žlutou 

podkladovou barvu. Cyklotrasy jsou ty, které vedou  

po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. 

Cykloturistické trasy jsou ty, které vedou většinou po horších 

polních či lesních cestách nebo terénem.  

 Návěst před křižovatkou              Směrová tabule  

 

Ve svých řadách Klub českých turistů uvítá všechny,  

kteří mají zájem při údržbě tras pomoci. Stačí se spojit  

na adresu Ústředí Klubu českých turistů. 

 

Zpracováno z http://www.kct.cz/ 
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120 let MHD v Ostravě  

Městská hromadná doprava je v Ostravě již 120 let. Abychom 
zjistili, jak to vlastně v Ostravě s tramvajemi začalo, našli jsme 
pro vás podrobné informace na webových stránkách 
dopravního podniku Ostravy.  

Tak se přesuneme v čase do Rakousko-Uherska… 

1894 – 1918 Počátky městské dopravy  

Město Moravská Ostrava a okolní obce byly koncem 19. století 
místem, kde vznikala jedna z největších průmyslových  
oblastí Evropy. Jak vzrůstal počet obyvatel, dolů, hutí  
a strojírenských závodů, začínala být otázka vhodného řešení 
dopravy zboží a osob v místním měřítku stále naléhavější. 

Železnice, která spojila Ostravu se světem v roce 1847,  
se nemohla pro své trasování mimo nejhustěji osídlené 
oblasti příliš uplatnit. Fiakry, kočáry a později omnibusy 
nebyly pro většinu obyvatel cenově dostupné. Chatrný stav 
komunikací byl neustále zhoršován desítkami těžkých 
povozů, dobytek na jatka byl hnán ulicemi města,  
které většinou neměly dlažbu ani kanalizaci.  

První projekt na vybudování parní dráhy od dnešního 
hlavního nádraží k hotelu Palace se objevil již v roce 1882. 
Ačkoliv nebyl realizován, myšlenka nezapadla a nakonec se jí 
ujala Brněnská společnost místních drah, provozující parní 
tramvaj v Brně. V den narozenin císaře, 18. srpna 1894,  
byl zahájen provoz parní tramvaje v trase Přívoz - Moravská 
Ostrava - Vítkovice. Kromě dopravy osob byla provozována 
také nákladní doprava. Z velké části šlo o přímý přechod 
železničních vozů na tramvajovou síť, která měla (a dodnes 
má) stejný rozchod kolejí jako železnice, přesně 1435 mm. 

V roce 1896 byla zprovozněna odbočka z nádraží Moravská 
Ostrava město, které se nacházelo zhruba naproti dnešního 
hotelu Palace, přes náměstí k Říšskému (Sýkorovu) mostu. 
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Budování tratí pokračovalo v roce 1899, kdy byla zprovozněna 
trať do obce Lhotka, známé od roku 1901 pod názvem 
Mariánské Hory. Vznik městské dopravy podnítil stavební 
ruch, čímž opět narůstala hybnost obyvatelstva. Po postavení 
první elektrárny v Ostravě v roce 1897 byly zahájeny přípravy 
na elektrifikaci parní tramvaje, jejíž kapacita přestávala stačit 
stále se zvyšujícím nárokům. První elektrické tramvaje  
se v ulicích města objevily 1. května 1901. Tak došlo  
k výraznému zkvalitnění osobní dopravy a parní lokomotivy 
byly převedeny na stále vzrůstající dopravu nákladní. V roce 
1907 pak byla mariánskohorská trať prodloužena do Svinova  
a navíc bylo zprovozněno spojení Mariánských Hor  
s Vítkovicemi. Tak byl položen základ tramvajové sítě  
v Ostravě, který přetrval do dnešních dnů. Postupně  
se vybudovaly sítě úzkorozchodných elektrických drah  
na Bohumínsku a Karvinsku.  

Poslední městskou drahou, vzniklou za Rakousko-Uherské 
monarchie byla drobná dráha Vítkovice - Zábřeh. Jejím 
majitelem bylo Vítkovické horní a hutní těžířstvo,  
které ji vystavělo pro dovoz slévárenského písku z pískových 
dolů v Zábřehu. Na nátlak obce Zábřeh byla na této trati 
zavedena i osobní doprava a to od 3. července 1913. 
Zajišťoval ji třínápravový parní vůz systému “Komárek”. 
Název “Komárek” se zakrátko stal přezdívkou pro tuto dráhu 
a také pro pozdější elektrické tramvaje Vítkovických 
železáren. Provoz všech uvedených drah narušila první 
světová válka. Velká část provozního personálu byla 
odvedena na frontu, nedostatek barevných kovů ztěžoval 
údržbu vozidel. Rozvoj tramvajové sítě se zastavil. Na konci 
války byla většina tratí ve špatném technickém stavu a vozový 
park vyžadoval značné opravy. 
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Tramvajový vlečný vůz „Komárek“. 

 

1918 – 1938 Poklidná léta první republiky 

Vznik samostatné Československé republiky 28. října 1918 
nastolil nejprve otázky majetkové. Mnohé společnosti byly 
částečně nebo úplně v rakouském vlastnictví a byly řízeny  
z Vídně. Tento stav zvrátila nostrifikace, což byla změna 
vlastnických vztahů ve prospěch československých subjektů. 
Společnost brněnských místních drah přesunula své 
ředitelství do Ostravy a změnila název na Společnost 
moravských místních drah (SMMD).  

SMMD se již od roku 1922 snažila získat dráhu Svinov - 
Klimkovice do svého vlastnictví a zavést na ní elektrický 
provoz, což se podařilo v roce 1926. Rostoucí provoz  
si vynutil postupné zdvoukolejnění trati Přívoz - Vítkovice, 
které probíhalo až do počátku 40. let. Rozvoj města rovněž 
zapříčinil zrušení místního nádraží, vozovny a dílen v centru 
města, náhradou byly postaveny nové objekty na Křivé ulici, 
otevřené v roce 1929. V témže roce byla trať do Vítkovic 
prodloužena přes novou vilovou čtvrť v Zábřehu  
(tzv. Družstvo) do Bělského Lesa. 
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V roce 1930 se v ulicích města zavedla SMMD nový dopravní 
prostředek - autobus. Brzy bylo zavedeno několik linek  
pro obsluhu těch částí města, které neměly přímé napojení na 
tramvajovou síť, největší frekvenci vykazovala linka  
k petřkovickému mostu. Prodloužení do Petřkovic bránilo 
Ministerstvo pošt, které v této trase provozovalo poštovní 
autobusovou linku. 

Vítkovické železárny od roku 1928 budovaly v Hrabůvce 
novou Jubilejní kolonii, kterou zároveň napojily na svou 
drážní síť. Osobní doprava na odbočce Zábřeh pošta - 
Hrabová byla zahájena 5. října 1930. Přitom byla využita 
koncese na dráhu Mariánské Hory - Brušperk, kterou získal 
dřívější starosta Zábřehu Dr. Palkovský, a která později přešla 
do vlastnictví železáren. Protože byl parní provoz drahý,  
a navíc ve své době již značně anachronický, bylo rozhodnuto 
o elektrifikaci. Elektrický provoz na tratích z Vítkovic  
do Zábřehu a Hrabové byl zahájen 29. března 1934. Slezské 
zemské dráhy svou úzkorozchodnou síť již dále nerozvíjely. 
Po opravě tratí a vozidel, poškozených nedostatkem údržby 
během války, se vozový park postupně rozrůstal, aby byla 
pokryta stále narůstající frekvence. Podobné podmínky 
panovaly také na místní dráze Ostrava - Karviná i na Městské 
elektrické dráze v Bohumíně. V období první republiky vznikla 
ještě jedna železniční trať, která se měla později stát důležitou 
částí systému MHD. 15. června 1925 byla železniční trať  
z Opavy do Hlučína prodloužena do Petřkovic. Připravovalo 
se prodloužení trati dále do Ostravy, ke kterému však nedošlo. 

Pokračování příště… 
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ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA 

Městská policie Ostrava nabízí možnost evidence jízdního 
kola označením syntetickou DNA. Označení není vidět 
pouhým okem je vidět jen pod ultrafialovým (UV) světlem, 
obsahuje mikrotečky se specifickým kódem. Pokud dojde 
k odcizení kola, strážníci v případě, že na kolo odpovídající 
popisu toho odcizeného narazí, mohou učinit náležitá 
opatření vedoucí k vrácení kola právoplatnému majiteli.  

Registrace jízdních kol u Městské policie Ostrava  
je prováděna již od roku 2001. Od tohoto roku do konce roku 
2012 bylo zaregistrováno celkem 2309 jízdních kol. Z těchto 
jízdních kol, registrovaných u Městské policie Ostrava, bylo 
odcizeno pouze 37. Je tedy zřejmé, že registrace jízdních kol 
u městské policie má smysl. Vzhledem k množství jízdních 
kol, která vlastní občané města Ostravy, a vzhledem k nárůstu 
krádeží jízdních kol, je toto značení jedním ze způsobů,  
jak pachatelům krádeží ztížit jejich „činnost“. 

  Značená část kola pouhým okem neviditelná a značená část kola nasvícená UV světlem. 

 

Kdy a kde bude značení kol probíhat, občané zjistí  
např. prostřednictvím webových stránek Městské policie 
Ostrava (www.mpostrava.cz). Registrace i označení jízdního 
kola jsou pro občany bezplatné. 

 

Zpracováno z http://www.mpostrava.cz/  
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Tradiční české startky končí 

 

 

Tabáková firma Philip Morris přestala vyrábět cigarety  

pod značkami Petra a Start. Petry nahradila značka L&M, 

startky značka Start by Chesterfield. Důvodem je to,  

že prodeje cigaret v České republice se snižují, poptávka 

přitom padá nejvíc právě u českých značek. Na trhu zůstane 

značka Petra Klasik. To je ale podle výrobce „zcela nový typ 

cigaret, který má více odpovídat preferencím zákazníků  

a zároveň může být cenově dostupnější“. Petry bez přívlastku 

splynou na pultech trafik se značkou L&M. Na trhu byly přes 

30 let. Startky byly na českém trhu už padesát let.  

Start (lidově: startky) byla tradiční česká značka cigaret 

vyráběná v tabákových závodech v Kutné Hoře. Cigarety Start 

byly určeny pouze pro český a slovenský trh. Bezfiltrové 

cigarety Start se na československém trhu objevily  

v šedesátých letech 20. století, kdy končila éra poválečných 

značek Partyzánka a Lípa.  

 

Zpracováno z http://www.Novinky.cz/, FOTO: David Ryneš  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cigarety
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora
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NAŠE SLUŽBY 

 

Bistro  paní Věra Kuncová   

Otevírací doba: 

PO – PÁ    7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod. 

SO – NE  13.00 – 16.00 hod. 

 

Pedikúra  paní Barbora Lachová  

Provozní doba: 

PONDĚLÍ  OBJEDNÁVKY 

ÚTERÝ  8.00 – 12.00 hod.  Na úsecích    13.00 – 15.00 hod. 

STŘEDA  OBJEDNÁVKY 

ČTVRTEK OBJEDNÁVKY 

PÁTEK  8.00 – 12.00 hod.  Na úsecích    13.00 – 15.00 hod. 

 

 

Kadeřnice, holička  paní Eva Kremerová  

Provozní doba: 

ÚTERÝ  8.00 –   9.00 hod.  

   9.00 – 12.00 hod.  Na úsecích     13.00 – 15.00 hod. 

 

PÁTEK  8.00 –   9.00 hod.  

   9.00 – 12.00 hod.  Na úsecích     13.00 – 15.00 hod.  
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V nejbližší době nás čeká:  

 

10. 6. 2014 ve 14 hodin SMAŽENÍ VAJEČINY 

2. 7. 2014 od 14 hodin LETNÍ BÁL 

 

PŘEDNÁŠKY:  

8. 7. 2014 od 9 do 11 hodin   „Lázeňství v České republice“ 

14. 7. 2014 od 9 do 11 hodin „Keňa“ 

22. 7. 2014 od 9 do 11 hodin „4x o Beskydech“ 

29. 7. 2014 od 9 do 11 hodin „Sedm divů světa a další  

          známé světové památky“ 

5. 8. 2014 od 9 do 11 hodin   „Norsko“ 

12. 8. 2014 od 9 do 11 hodin  „Dolní Vítkovice“ 

19. 8. 2014 od 9 do 11 hodin  „Český ráj“ 

  —————————————————————————————————— 

Číslo 2/2014      Neprošlo jazykovou úpravou.  

   Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova. 

Časopis připravili: Dagmar Dorotíková (DD), Martina Bolcková(MB), Sylvie Boruňová(SB), Hana 

Gavlasová(HG), Jitka Hankovszká(JH) 


