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Rekonstrukce zahrad
Od založení obou zahrad u našeho domova, které byly
založeny v roce 1994, uplynulo již více než dvacet let. Za tuto
dlouhou dobu všechny stromy, keře i ostatní dřeviny pořádně
vyrostly do výšky, rozrostly se do šířky, některé z nich také
nevydržely ostrý ostravský vzduch a uschly, prostě už to není
ta pěkná zahrada, která tady byla před léty. Také chodníky
ze zámkové dlažby nahlodal „zub času“, jejich povrch už není
tak rovný jako dřív. Proto jsme se rozhodli, že bude nutné
udělat něco pro to, aby obě zahrady byly opět tím příjemným,
pohodovým a bezpečným místem, ve kterém budou naši
obyvatelé rádi trávit svůj volný čas, odpočívat dle přání
na sluníčku či ve stínu rozsochaté lípy u budovy A, rádi si
v letních odpoledních dnech pochutnají u stolku na zahradě
na kávě nebo zmrzlině nebo si jen tak posedí na opravených
lavičkách, které perfektně opravili spolu s domovníkem
pracovníci naší údržby. A co jsme pro to už udělali? Nejprve
jsme požádali zřizovatele domova Statutární město Ostrava
o finanční dotaci. Náš zřizovatel byl k nám velmi vstřícný
a požadované peníze nám přidělil. Poté jsme oslovili zkušenou
zahradní architektku, která zpracovala návrh, jak by měly nové
zahrady vypadat, společně jsme se radili a uvažovali, jaké
druhy stromků, keřů, trvalek a jiných rostlin vysadit, aby vše
spolu ladilo, stále něco kvetlo, aby naše zahrady byly pěkné.
Když bylo vše namalováno a spočítáno, vybrali jsme
spolehlivou firmu, která to vše zrealizuje.
Takže důležitá informace pro všechny z vás, kteří rádi
a pravidelně chodíte na zahrady:
1. Rekonstrukce začne v červnu na zahradě u budovy B.
To znamená, že dveře do zahrady u „Béčka“ budou
z technických důvodů po celý červen zavřené.
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Nemusíte mít však obavy, že se nedostanete na čerstvý
vzduch. Pro všechny obyvatelé z budovy A i z budovy B bude
po tuto dobu přístupná zahrada u „Áčka“.
2. Během července a srpna budou otevřeny obě zahrady
u obou budov.
3. V září přijde na řadu rekonstrukce zahrady u budovy A,
tudíž dveře na zahradu z budovy A i dveře z velkého výtahu
na zahradu budou po celý měsíc září i část října zavřené.
Všichni zájemci o pobyt venku budou mít možnost v září
využívat již novou, opravenou zahradu u budovy B.
Věříme, že se nám započaté dílo podaří, zahrady
po rekonstrukci uvidíme v celé své kráse a budeme si užívat
hezkých chvil v krásném prostředí.
-MM-

2

ZŘIZOVATEL NÁM POSKYTL DOTACI
Od našeho zřizovatele STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA
jsme v roce 2014 obdrželi dotaci ve výši 269 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.

Další dotací, kterou nám náš zřizovatel poskytl, byly finanční
prostředky ve výši 263 tis. Kč, za které jsme v roce 2014
nakoupili 90 kusů dřevěných, čalouněných židlí do všech
jídelen v budově A. Pěkné židle s barevným čalouněním
zútulnily naše jídelny a zvýšily pohodlí uživatelů při stolování.
A do třetice všeho dobrého - za finanční prostředky ve výši 258
tis. Kč, které jsme opět obdrželi od našeho zřizovatele, jsme
mohli v loňském roce zakoupit 2 nové průmyslové pračky
do prádelenského provozu našeho domova.
(MM)
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Mše svatá v kostele Sv. Ducha
Ve čtvrtek 26. 3. 2015 jsme se spolu s 20 uživateli vypravili
do římskokatolického farního kostela Sv. Ducha v Ostravě –
Zábřehu slavit mši svatou. Farnost Ostrava-Zábřeh patří
k největším v diecézi, žije zde 70.000 obyvatel a zahrnuje části
Zábřeh, kde se nachází farní kostel vysvěcený v říjnu 2007,
a Výškovice, kde je kaple. Většina uživatelů Domova
Čujkovova byla doprovázena na mechanických vozících
zaměstnanci domova a dobrovolníky z řad farníků. Snídaně
se v tento den podávala v 7.00 hodin a na cestu jsme
se vypravili zhruba o půl hodiny později. Počasí nám přálo,
bylo sice zataženo, ale vzhledem k datu v kalendáři bylo
na procházku příjemně. Přesvědčili jsme se, že jaro je opravdu
zde, zeleň raší a objevují se první květiny. V kostele ve čtvrtek
dopoledne mnoho věřících nebylo, ale to vůbec nekazilo
zážitek z bohoslužby a pěkného kázání P. Mgr. Jakuba
Dominika Štefíka. Mše svaté v tomto kostele jsme se
neúčastnili poprvé a jako vždy jsme měli cestou zpět
naplánovanou návštěvu cukrárny, na kterou jsme se velmi
těšili. Tentokrát však došlo ke změně plánu, a to velmi
příjemné. Všichni účastníci mše z Domova Čujkovova byli
pozváni na kávu do společenského sálu, který se nachází
v suterénu kostela Sv. Ducha. Pro většinu z nás to byla
novinka, tímto „pastoračním centrem“ bývají vybavené jenom
modernější kostely, u těch starších tuto funkci plní fary,
i když ne v takovém rozsahu. Farníci se zde scházejí za různým
účelem, mají k dispozici bar, pódium, pořádají se zde bály,
dokonce se zde i cvičí apod. Káva byla výborná, a jak by také
ne, když pro mléko došel sám pan farář. Zažili jsme i trochu
adrenalinu při sjezdu a výjezdu do suterénu kostela,
ale protože bylo dostatek rukou ochotných pomoci, vše
dopadlo na výbornou.
-ZP4

Velikonoce v Domově
Dne 3. 4. 2015 proběhla velikonoční nadílka na jednotlivých
úsecích Domova Čujkovova. Příjemnou velikonoční atmosféru
nám zajistili koledníci Jirka s Markem, kteří nás vyšlehali
pomlázkou, abychom byli zdraví.

Připomeneme si fotografiemi naši krásnou velikonoční
výzdobu, na které se podíleli z velké části samotní uživatelé
ve spolupráci se zaměstnanci Domova Č ujkovova. Výzdoba
se velmi povedla a sklidila velký úspěch nejen u našich
uživatelů.
Ukázalo se, že tato akce se stala velmi oblíbenou tradicí
pro přivítání jara a proto jí s radostí opakujeme každý rok.
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Letošní první výlet Flora Olomouc 2015
V dubnu se uskutečnil první výlet se seniory našeho domova.
Navštívili jsme Olomouc, kde se pořádala jarní etapa:
mezinárodní květinové a zahradnické výstavy Flora Olomouc
2015. Letos byla s názvem: „Smyslů plná zahrada.“ Doba
konání výstavy byla: 23. – 26. dubna 2015, 9.00 – 18.00 hodin
Volné plochy výstaviště byly nádherně osázeny jarními
květinami všemožných barev a velikostí od tulipánů
po macešky. Tam, kde nebyly osázené záhony, byl prodej
květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských
výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb od sekaček,
zahradního nábytku až po zahradní chatky a skleníky.
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Rozkvétaly i dřeviny v parku, které nádherně voněly. Květinové
záhony vypadaly úžasně. Po návštěvě výstavy jsme plní dojmů
a s nějakým drobným dárkem ať už v podobě květiny
nebo i jiných dárků, jsme strávili druhou polovinu dne v útulné
restauraci v Dolanech v restauraci U Bláhů, kde jsme uspokojili
i chuťové buňky dobrým obědem. Protože bylo hezké počasí
a teplo tak jsme si vychutnali i spoustu sluníčka na zahradě
hned u restaurace. Okolí bylo hezky upravené a tak posezení
bylo příjemné. A komu ještě zbylo v žaludku místo, tak si mohl
kopit zákusek v cukrárně, která byla součástí restaurace.
-AD-

Jarní bál
Bál se konal 16. 4. 2015 ve velkém sále. Občerstvení bylo
připraveno jako vždy pestré, čerstvé koláčky s různými
náplněmi, zmrzlinové poháry s ovocem, nápoje dle chuti.
Překvapením byla veselá scénka, kterou si připravily
pracovnice volnočasových aktivit. K tanci všem zahrál
a zazpíval EvyBand.
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Opékání špekáčků v krásné přírodě Bělského lesa
Dne 18. 5., což bylo krásné slunečné pondělí, jsme se vydali
na procházku krásnou přírodou Bělského lesa. Nejednalo
se ovšem o bezúčelnou procházku, všichni jsme věděli, co nás
v Bělském lese čeká - voňavé opékání špekáčků. Kdo chtěl,
špekáček si opekl sám, ostatním jsme s opékáním pomohli.
Po špekáčcích se jen zaprášilo, a aby toho nebylo málo,
spláchli jsme to vychlazeným pivečkem.

Posezení bylo doplněno o přednášku, kterou pořádala Lesní
škola Bělský les. Přednáška se týkala využití stromů v běžném
životě. Měli jsme tedy možnost povzpomínat, co se ze stromů
vše vyrábí.
-PJ-
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Výlet do Malenovic

Letošní třídenní výlet na hory se konal od 19. - 21. 5. 2015.
Tentokrát jsme měli domluveno ubytování v Malenovicích
v hotelu „Rajská bouda“. Cestovali jsme autobusem,
který jsme měli zapůjčený z rehabilitačního ústavu v Hrabyni.
V den příjezdu svítilo sluníčko, ale bylo dusno, tušili jsme,
že přijde déšť. Náš výlet nám nemohla zkazit ani vyhlídka
škaredého počasí. Po příjezdu na „Rajskou boudu“ jsme se
ubytovali a po krátkém odpočinku se sešli na terase
před restaurací, kde již voněly buřty opečené na roštu,
které připravovala paní Pavinská.
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Byly opravdu vynikající a nejlepší byla informace, že jsme si
mohli přidat. Stravovali jsme se v hotelové restauraci,
kterou jsme po dobu našeho pobytu využívali také k trávení
volného času. Bylo tam příjemné posezení a možnost objednat
si dobrou kávu nebo nějakou štamprli. V restauraci
i na pokojích byly pověšeny obrázky, zjistili jsme, že je maloval
majitel hotelu pan Rajský. Vytvářely s výzdobou předmětů
z časů dávných domácí atmosféru plnou pohody a klidu.
Všechny nás pobavil nápis na zdi: „Chovejte se jako doma,
ať víme, jak to vypadá u Vás!“ Kromě restaurace jsme mohli
využívat malou kuchyňku k přípravě kávy, čaje a chystání
dezertů, které jsme si přivezli s sebou. Kdo napekl?
To všechny překvapilo, byla to paní ředitelka Mertová,
paní Pavinská a paní Boruňová.

Venku jsme využili posezení na velké zastřešené terase,
ve špatném počasí jsme mohli využívat sál, ale tam jsme se ani
nestihli zajít podívat. Ještě před večeří jsme se prošli po okolí,
hned naproti přes cestu od našeho ubytování bylo
hospodářské stavení, kde se na zápraží vyhřívaly kočky,
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a odpočívali psi. Ve velké ohradě se pásly ovečky, bylo jich
tolik, že jsme je nestačili ani spočítat.

Když jsme přišli k ohradě, z dálky se k nám rozběhly, asi si
myslely, že neseme nějakou dobrotu. Kromě oveček k nám
přiklusal i kůň, opravdu velký, spíš obrovský. Někteří měli
obavy, že neubrzdí u ohrádky z drátu, ale zastavil a my se mohli
potěšit jeho krásou. Pak jsme pokračovali dále kolem několika
rodinných domků, které byly postaveny na louce s výhledem
na Lysou horu. Využili jsme hezkého počasí a udělali si fotku
v pozadí s nejvyšší horou moravskoslezských Beskyd.
Další dny probíhaly pohodově, jen z důvodu špatného počasí
jsme si udělali svůj program v budově, plný písniček, kvízů
a hádanek. Pouštěli jsme si scénky z „Varieté“ s Jiřinou
Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, zpívali jsme nebo jen
poslouchali, jak Andrea a Jiří zpívají a hrají na kytaru. Každé
posezení bylo veselé a někdy i plné slz od smíchu. Když bylo
venku příjemně, poseděli jsme na terase. Moc se všem líbila
hra „Bingo“, kterou si připravily pracovnice volnočasových
aktivit trochu jinak, než jsme ji znali. Potěšily i ceny,
o které se hrálo. Večer jsme seděli a povídali nebo zpívali
až do „zavíračky“.
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Lysou horu jsme již neviděli, oba dva dny se nám schovala
do mlhy. I přes nepřízeň počasí, se kterou se na horách musí
počítat, se výlet vydařil a je na co vzpomínat…
-DD-
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Ukrajina, hrdý původ mého příjmení
Když se mě někdo zeptá na mé příjmení, tuším, co bude
následovat…. Můžete mi to zopakovat; hláskovat apod.
Za mým příjmením se ovšem skrývá něco víc, než jen
krkolomně sestavená písmenka. Je to původ, na který jsem
hrdá a s hrdostí toto příjmení nosíme jen 4 ženy v celé ČR
a to já, moje maminka, bratrova manželka a jejich dcera.
Jak už nadpis napovídá, mé kořeny se rozvětvily
až na Ukrajinu. A jak tedy zní mé příjmení? JORDATIJOVÁ.
Celým jménem Petra Petrovna (po otci) Jordatijová. Bohužel
ČR naše příjmení trošku počeštila, ale asi opravdu jen trošku.
Na Ukrajině mé příjmení zní Iordati (иордати), jedná se
o vcelku běžné příjmení. Asi si říkáte, jak se naše příjmení
ocitlo v ČR. Celkem jednoduše. Mého tatínka, rozeného
Ukrajince, do ČR zavála branná povinnost a láska mu
nedovolila se již vrátit zpátky. Šubranec, Černovecká oblast je
místo, kde jsem trávila krásné chvíle svého dětství a velkou
část letních prázdnin, kdy jsme jako již školou povinné děti
s rodiči jezdili k babičce na prázdniny. Vždy tomu předcházelo
období velkých nákupů, babičce a prababičce kašmírový
šátek, strejdům české pivo a ostatním tetám, sestřenicím
a bratrancům nějaký kousek oblečení, čokolády, bonbony
a hlavně zásoby jídla na dlouho cestu a dlouhý pobyt.
Dlouhá cesta znamenala minimálně 20 dobrodružných hodin
strávených v našem autě, vždy nějaká porucha auta a dlouhé
čekání na hranicích. Ani zmíněné poruchy nás ale nikterak
nezaskočily, jelikož stačilo, aby tatínek mávl rukou a zastavilo
každé auto s odhodlaným řidičem pomoci nám od problémů.
Můj táta není jiný. Jednou ve velké bouřce přibral do auta
stopaře. Pamatuji si, že velmi čpěl alkoholem. Tatínek ho
posadil mezi nás děti. Maminka ani nedutala a poté, co pán
vystoupil, tak táta dostal od maminky vyčiněno, jestli si
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neuvědomil, co se mohlo stát, když opilý člověk seděl mezi
námi dětmi. Samozřejmě neuvědomil. Po přicestování do cíle
a velkého uvítání následoval rituál obejít celou vesnici, protože
všichni tam byli „strýčkové a tetičky“. Seběhli se všichni
kamarádi a začaly prázdniny trávené v přírodě, koupání
v místním rybníku, společně s kravami, které se šly svlažit
při velkém horku. Jazyková bariéra nepřicházela v úvahu.
Když jsme si nerozuměli, dorozumívalo se rukama, nohama.
Jak jsme pomalu dospívali, naše trávení v přírodě se pomalu
v podvečerním čase přesouvalo do místní hospůdky (Čajny),
kde nás vždy brali jako domácí anebo do obchůdku
s posezením (Mahazin). Jazyková bariéra se bohužel
pomalinku projevovala, ale pořád, když jsme chtěli, rozuměli
jsme si.
Asi bych mohla napsat něco málo o naší vesničce. Šubranec
je malá zemědělská vesnička obklopená přírodou.
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Celé vesnici dominují velké rybníky, kde nevidíte jejich konce.
Většina obyvatelstva dříve pracovala buďto ve velkém kravíně
(nacházelo se zde velké družstvo) anebo se živila právě
rybolovem. Po zániku družstva zůstalo mnoho lidí bez práce
a ve vesnici se začala projevovat bída. Většinu potravin
si začali lidé obstarávat sami – maso, zeleninu, ovoce, pečivo
apod. Zaměstnavatelé také začali své zaměstnance odměňovat
ve velké míře v naturáliích. Proto si mladí lidé začali hledat
práci v krajském městě Černovci. Černovci jsou ukrajinské
historické město. Pro mě jako pro dítě bylo toto město docela
cizí, jelikož jsem upřednostňovala spíše pobyt na vesnici
s kamarády. Ale čím jsem byla starší, tím raději jsem tam
jezdila. Černovci totiž mají své kouzlo.

Za zmínku stojí krásné parky, jako například park Tarase
Ševčenka s houpačkou pro zamilované, anebo architektonický
skvost Černovická univerzita, která vznikla v letech 1864 –
1882 od architekta Josefa Hlávky. (www.wikipedie.cz)
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Pro mě jako pro ženu je však nejzajímavějším místem
Černovců Kalinivská tržnice. Tady člověk koupí opravdu vše,
co ho napadne.

Po celodenním nakupování a hlavně smlouvání vždy
následovalo dobrodružství dostat se zpátky domů. Chceš
do autobusu?... tak vytáhni lokty.

S nákupy na Kalinivské tržnici mám spojeny ale i smutné
vzpomínky a minimálně jeden proplakaný den. Kalinivskou
tržnici jsme totiž vždy navštěvovali 2 dny před odjezdem domů.
Bylo jisté, že minimálně rok si budu muset vystačit
s fotografiemi a občasnými dopisy. Představa dlouhého roku
čekání byla pro mě a mou rodinu nepředstavitelná doba,
ale kdybychom věděli, že přijde rok 2014 a počátek války
mezi Ruskem a Ukrajinou, budeme si toho jen jednoho roku
vážit. Nyní nedokáže nikdo říct, kdy zas bude Ukrajina
bezpečné místo a my budeme moci opět zahájit období
nakupování dárků před odjezdem do druhého domova.
-PJ17

KDYŽ PODVOD, TAK POŘÁDNÝ!
Kdo z nás by se s ním v životě nesetkal? Jako dítě,
dospělý, občas prostě všechno není tak, jak se zdá. Moudří lidé
definovali podvod jako čin, kterého se dopustí ten,
kdo zneužije cizí nevědomosti k vlastnímu obohacení. Trestní
zákoník za tyto činy vymezuje trestní sazby od 6ti měsíců
do 10 let, v odůvodněných případech může soud sáhnout
i k výjimečným trestům, které tuto hranici překračují.
A i přes hrozbu potrestání se v historii našla velká řádka
odvážlivců, která si na podvodech vystavěla svou kariéru
a získala obrovské bohatství. Pojďme se se třemi z nich blíže
seznámit.
Kdo z malých chlapců nesní o tom, že se stane pilotem
letadla? Postupem času se rozmýšlí o své skutečné budoucí
kariéře a hledají povolání. Mohou přemýšlet nad tím, že budou
lékařem, právníkem, učitelem...no a někteří si prostě různá
povolání vyzkouší, podobně jako Frank Abagnale jr.
Ten všechna uvedená zaměstnání stihl na vlastní kůži
otestovat do 21 let. Světlo světa spatřil v roce 1948.
A už o 16 let později si opatřil uniformu pilota americké letecké
společnosti Pan American. Pracovní průkaz opatřil firemním
logem, které našel ve stavebnici modelu letadla a dlouhou
dobu pak využíval cestování zdarma, jež bylo vzájemnou
pomocí aerolinií, které převážely piloty ostatních společností,
pokud měly místo v letadle. Tento svůj podvod dotáhl
k dokonalosti zfalšováním pilotní licence. Užíval si přízně
krásných letušek. Časem začal být nápadný leteckým úřadům
a tak se na chvíli usadil. Proto, aby si pronajal byt, předstíral,
že je lékař. Spřátelil se se skutečným lékařem, který ho požádal
o pomoc v nemocnici a on, i přes nulovou znalost oboru,
tuto nabídku přijal. Nikdo si toho nevšiml, neboť vystupoval
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přátelsky, se všemi žertoval a kolegové jej respektovali
pro jeho přirozenou autoritu. Vědom si nebezpečí pro sebe
i "pacienty" zvedl kotvy a po dalším stěhování nastoupil
do zaměstnání jako právník. Po této zkušenosti jej začaly bavit
vědy, které se týkaly společnosti a už byl jen kousek k tomu,
stát se vysokoškolským profesorem sociologie. Jeho slibně
rozjetá, všestranně zaměřená kariéra skončila při pokusu
nastoupit na palubu letounu Air France. Zadržení a soudy
představovaly počátek jeho současné, skutečné práce. Nyní
Abagnale pracuje jako odborník na boj proti podvodníkům
a padělatelům. V oboru je velice váženou kapacitou.
Jeho životní příběh byl zfilmován pod názvem Chyť mě,
když to dokážeš.
Victor Lustig má své kořeny v Čechách, kde se 4. ledna
1890 narodil. Život ho zavál přes Paříž do Spojených států,
kde začal svou podvodnickou kariéru. Zde se mu za pomoci
svého šarmu a výměny obálek či peněženek vysoce
postavených bankéřů povedlo dosáhnout slušné finanční
základny. Jeho nejznámější kousky ho dovedly zpět do Paříže.
Využil oznámení francouzských úřadů, které popisovaly
nutnost opravy Eiffelovy věže, která byla v tak špatném stavu,
že uvažovali o jejím rozebrání. Lustig využil této informace.
Obeslal ředitele obchodních společností, které se zaměřovaly
na staré železo. Úředním dopisem je vyzval k setkání v jednom
z nejlepších pařížských hotelů. Na setkání jim představil záměr
symbol Paříže rozebrat a přesvědčil je o nutnosti předprodeje
železa, které jeho pádem bude k mání. Předprodej "vyhrála"
firma jistého Andrého Poissona, který Lustigovi zaslal
vysokou finanční částku. Lustig sbalil peníze a odjel
do Rakouska. K odhalení tohoto podvodu nakonec nedošlo,
neboť majitel firmy byl tak otřesen svou naivitou,
že nekontaktoval policii. Victora tento husarský kousek natolik
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povzbudil, že jej za nedlouho zopakoval. V tomto případě
se vítězná firma se svou zkušeností podělila se správními
orgány a začalo pátrání po jeho osobě. I přes odsouzení se mu
podařilo uniknout do USA, kde si na chvíli přisoudil titul
hraběte. Nakonec jej dopadli a zbytek života strávil ve slavném
Alcatrazu.

Abagnale

Jelínek

Lustig

Neméně obdivný kousek se povedl i českému Josefu
(Harrymu) Jelínkovi. Syn vlašimského lékaře dokázal prodat
jeden ze symbolů českého národa, hrad Karlštejn. Tento
nedostudovaný medik se nechal titulovat pane doktore
a na své živobytí si v 20. letech 20. století vydělával jako gigolo.
Náročný životní styl ho však postupem času omrzel a začal
vystupovat jako starožitník. Prodával falzifikáty uměleckých
děl. Přes Jiřího Lobkowicze se dostal ke skupině amerických
průmyslníků, kteří měli zájem o koupi velkého rodinného sídla
či zámku. Neváhal a chytil příležitost za pačesy. Nadnesl, že má
zájem prodat své rodné sídlo – hrad Karlštejn. Přes kastelána
zrealizoval prohlídku s okázalou prezentací majetku. Delegaci
vítaly zástupy pážat, stoly se prohýbaly pod váhou svátečního
občerstvení. Na toto vše od průmyslníků vylákal 30 000 dolarů
na výlohy. Dojednání obchodu pak z obezřetných důvodů
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(strach z prozrazení, že Karlštejn není jeho osobním
vlastnictvím), přesunul do jugoslávského Splitu. Průmyslníci
se dozvěděli na ambasádě pravdu, ze strachu před ostudou,
nic nehlásili. Později se Harry pokusil o prodej jedné
z tramvajových linek v Praze, opět neúspěšně.
Jak vidíme, peníze se nemusí vydělávat jen těžkou prací.
Zkusme se tedy zamyslet, čím se stát anebo co v našem okolí,
by se dalo prodat bohatým cizincům.
(Zdroje:
Charlotte
Greig
Největší
géniové
zločinu
v
dějinách;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harry_Jel%C3%ADnek, www.promuze.blesk.cz)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvod,

-BBč-

Smažení vaječiny
Na odpoledne 26. 5. 2015 jsme měli v domově naplánováno
posezení na zahradě a smažení vaječiny. Počasí nám bohužel
nepřálo, už ráno začalo pršet. Posezení se uskutečnilo
ve velkém sále. Vaječina byla výborná a nálada taky. Doufejme,
že na příští smažení vaječiny se přijde kouknout i sluníčko.
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Národní park Malá Fatra
Tentokrát vás pozvu na Slovensko, do Žilinského kraje
a konkrétněji do Národního parku Malá Fatra.
Národní park Malá Fatra leží v severní části Slovenska
v severní části pohoří Malá Fatra. Rozlohou chráněného území
22 630 ha zasahuje na území okresů Žilina, Martin a Dolný
Kubín. Ochranné pásmo parku má rozlohu 23 262 ha.
Národním parkem byl vyhlášen 1. dubna 1988. Vzhledem
k pestrému geologickému podkladu i reliéfu pohoří
se v národním parku vyskytuje bohatá fauna i flóra. Území je
asi z 83% pokryto lesy, převážně smíšenými s převládajícími
listnatými stromy, ponejvíce bukem. V parku žije přes 30 druhů
savců, 118 druhů ptáků a více než 1000 druhů hmyzu.
Malá Fatra je pohoří v severozápadní části Slovenska. Díky
různorodosti krajiny (dolomitová a vápencová bradla,
soutěsky, travnaté hole) patří k atraktivním a vyhledávaným
pohořím. Hlavním východištěm je vesnice Terchová.
Jde o hrásťové pohoří, které bylo vyzdviženo mohutnými
tektonickými pohyby v průběhu třetihor a čtvrtohor. Skládá se
z krystalických hornin (břidlice a ruly) a sedimentů (vápencem
křemencem dolomity).
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Hluboké údolí Váhu (Strečenský průsmyk) rozděluje pohoří
na dvě hlavní části:
Severní Kriváňská Fatra, s nejvyšším vrcholem Velký Kriváň
(1709 m n.m), skalnatými dolomitovými štíty (Velký Rozsutec,
Malý Rozsutec), několika soutěskami (Tiesňavy, Janošíkove
diery) a uzavřenými dolinami (nejznámější Vrátna Dolina).
V roce 1967 byla vyhlášena CHKO a v roce 1988 Národním
parkem Malá Fatra o rozloze 226 km2.
Jižní Lúčanská Fatra je na východě ohraničená Turcem,
na západě Rajčankou a na severu Váhem. Je tvořena žilnými
a hlubinnými vyvřelinami mladšího karbonu granodiority
a křemennými diority, které postupně krystalizovaly
a vyzdvihovaly se až do dnešní podoby. Nejvyšší vrchol,
Velká lúka (1476 m n.m) je na rozdíl od Kriváně oblý kopec,
také nazývaný Martinské hole. Pod ním je lyžařský areál.
Přes celý hřeben, od Klaku na jihu až na Minčol na severu vede
hřebenová cesta, z níž je krásný výhled na okolní hory.
Porost tvoří v nižších polohách bučiny, výše s příměsí smrku
a jedle a v nejvyšších partiích borovice kosodřevina.

Lúčanská Malá Fatra
Lúčanská Malá Fatra je jižní část slovenského pohoří
Malá Fatra, která je od jeho severní části Krivánské Malé Fatry
oddělena řekou Váh.
Lúčanská Malá Fatra je na rozdíl od Krivánské Malé Fatry nižší
a má odlišný tvar. V centrální části má široký plochý hřbet
s lučními porosty, vertikálně jen málo členitý. Jižnější
část je zalesněna, je celkově nižší a vertikálně členitější.
Údolí vyúsťující do Turčianské kotliny jsou kratší
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než na opačné straně hor směrem do Rajecké doliny. Potoky,
které z Lúčanské Malé Fatry stékají se vlévají do řek Turiec,
Rajčanka a Váh. Poblíž Fačkovského sedla se nalézá pramen
řeky Nitra.
Hřeben Lúčanské Malé Fatry je zvykem přecházet
z Fačkovského sedla. Prvním vrcholem je charakteristický
skalnatý vrch Klak (1352 m n.m.), který je výborným
vyhlídkovým bodem. Pod ním se nachází Klacký vodopád.
Hřeben pokračuje přes Ostrou skálu (1220 m n.m.), Vrícke
sedlo ( 950 m n.m.) na skalnatý vrchol Skalky (1191 m n.m.).
Odtud pod kótu Janková (1163 m n.m.) mírně do Sedla
pod Úplazom (988 m n.m.), které je křižovatkou turistických
tras. Nad sedlem je vrchol Úplazu (1085 m n.m.) a pod ním
oblébené bivakovací Sedlo pod Hnilickou Kýčerou
(1028 m n.m.) s pramenem pitné vody a křižovatkou
značkovaných turistických cest. Strmým výstupem chodník
pokračuje na vrchol Hnilické Kyčery (1218 m n.n.),
která je výborným vyhlídkovým bodem. Z vrcholu se hřeben
táhne převážně lesem přes sedlo Maríková (990 m), Kopu
(1232 m) Hornú lúku (1299 m n.m.) na Veterné (1442 m n.m.).
Zde začíná nejatraktivnější lučnatá část hřebenu se stálými
výhledy. Dalším vrcholem je nejvyšší bod hřebenu,
podle kterého dostalo celé pohoří jméno – Velká lúka
(1475 m n.m.). Tato část pohoří bývá často po deštích
rozmočena, mimo jiné též proto, že se zde nalézají rašeliniště.
Z Velké lúky je možné pokračovat na Krížavu (1457 m n.m.),
na které se nacházejí různé telekomunikační vysílače.
Kótou Zázrivá (1394 m n.m.) hřeben pokračuje na Minčol
(1363 m n.m.), pod kterým se nacházejí památníky na prudké
boje, které zde probíhaly v době druhé světové války během
Slovenského národního povstání. O kóty Úplaz (1301 m .n.m)
se chodník vrací do lesa a klesá přes sedlo Javorina
(967 m n.m.) do obce Strečno.
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K zajímavostem tohoto atraktivního regionu patří například
Slovenský betlém v Rajecké Lesné, lidová architektura
a malované domy v obci Čičmany a Malofatranské muzeum
ve Stráňavách.

Klak (Malá Fatra)
Klak je výrazný holně-skalnatý vrchol nacházející se v hlavním
hřebeni jižní části Lučanské Malé Fatry na Slovensku. Vrchol
Klaku je dobrý vyhlídkový bod s kruhovým výhledem.
Na vrcholu je umístěn kříž, Klak se nachází v centru
stejnojmenné státní přírodní rezervace v Lučanské Malé Fatře,
která zaujímá svahy okolo skalnatého dolomitového vrcholu
v nadmořské výšce 1050 – 1351 m.
Na vápencovém nebo dolomitovém podloží je vyvinutá hnědá
lesní půda tzv. rendzinová a ojediněle i surová karbonátová
půda. V rezervaci Klak, vyhlášené v roce 1966 na ploše 85,7 ha
je chráněná vzácná a zachovalá vápencová vegetace
na vrcholu kopce a zachovalá lesní společenstva v blízkosti
vrcholu. Ve smíšených lesích Klaku dominuje buk, dále jsou
zde zastoupeny jedle, smrk, javor horský a jeřabina.
V rezervaci se vyskytuje mnoho chráněných druhů rostlin,
jako např. hořec Clusiův, soldanelka karpatská, lilie zlatohlavá
aj. V roce 1813 zde sbíral, zkoumal a pozoroval rostliny
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významný švédský botanik Wahlenberg. Z dravého ptactva
se zde vyskytuje sokol a orel skalní.
Hřebenem Klaku vede vyhledávaný turistický chodník.
Pod vrcholem ve výšce 990 m se nachází Klacký vodopád.
Nejvyhledávanější výstup na vrchol vede z Fačkovského sedla
po červené, z rozcestí Čičmian po zelené, z Fačkova po modré
a z Frícka po zelené turistické značce.

Krivánská Malá Fatra
Krivánská Malá Fatra je část slovenského pohoří Malá Fatra,
která se rozprostírá na sever od řeky Váh. Velká část Krivánské
Malé Fatry je od 1. dubna 1988 vyhlášena národním parkem.
V Krivánské Malé Fatře se nacházejí nejvyšší vrcholy
Malé Fatry – Velký Kriváň (1708 m) a Malý Kriváň (1671 m),
podle kterých byla tato část pohoří pojmenována.
Nejznámějším a možná i nejkrásnějším vrcholem Malé Fatry
je Velký Rozsutec (1610 m).

26

Velký Rozsutec
Hlavní hřeben Krivánské Malé Fatry se začíná v obci
Nezbudská Lúčka u Váhu a pokračuje po červené turistické
značce okolo hradní zříceniny Starhradu, dále okolo chaty
Pod Suchým na vrchol Suchý (1468 m). Odtud hřeben
pokračuje přes sedlo Vráta (1462 m) na Stratenec (1513 m),
potom přes sedlo Priehyb ( 462 m) na Malý Kriváň (1671 m),
druhý nejvyšší vrchol Malé Fatry. Sedlem Bublen (1510)
a vrcholem Pekelníka (1609 m) je Malý Kriváň oddělen
od nejvyššího vrcholu, který je Velký Kriváň (1709 m). Hřeben
se dále táhne přes Snilovské sedlo (1524 m) s horní hranicí
lanovky na Chleb (1646), Hromové (1636 m), Steny, Poludňový
grúň (1460 m) do Stohového sedla (1230 m). Odtud pokračuje
na výrazný vrchol Stohu (1607 m) a přes sedlo Medziholie
(1185 m) na nejkrásnější vrchol –Velký Rozsutec (1610 m).
Hřeben klesá do sedla Medzirozsutce (1225 m) a naposledy
stoupá na skalnatý Malý Rozsutec (1344 m). Červená turistická
značka na hřebeni pokračuje do obce Zazrivá.
Velkou část Krivánské Malé Fatry tvoří Národní park
Malá Fatra. Oplývá bohatou a zachovalou západokarpatskou
přírodou. Pestré geologické složení a značná relativní výška
pohoří podmiňuje existenci bohatství flóry a fauny a pestrost
forem reliéfu. Krivánská Malá Fatra patří mezi nejvýznamnější
slovenské turistické oblasti.
Geologické jádro pohoří tvoří žuly. Ve vápenitých horninách
vznikly soutěsky, skalní útvary, krasové jevy a rozeklané
hřebeny.
Povrchovou vodu z několika potoků, vyvěraček a pramenů
odvádějí řeky Váh a Orava do úmoří Černého moře.
Fauna Malé Fatry je velice pestrá. Ze savců se zde vyskytují
například medvěd hnědý, vlk dravý, rys ostrovid, kočka divoká,
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vydra říční. Z velkého množství ptáků jmenujme alespoň výra
velkého, orla skalního, čápa černého či tetřeva hlušce.
Na území národního parku roste přes 1100 druhů vyšších
rostlin, z čehož 4 druhy jsou endemitické (tzn. nevyskytují
se nikde jinde). 61 druhů rostlin, které tu rostou,
patří mezi kriticky ohrožené.
V Malé Fatře je vícero přírodních zajímavostí. Ze všech je
možno
připomenout
například
Křišťálovou
jeskyni
v Malém Rozsutci, Mojžíšovy prameny, Domašínský meandr,
Lipnerovu rizňu a Jánošíkovy díry.
Nedaleko Chaty Vrátná se nachází symbolický hřbitov z roku
1998, který je věnovaný obětem neštěstí na horách. Je na něm
nápis „Mrtvým na památku, živým pro výstrahu“.
Oblast Malé Fatry je oblíbenou letní i zimní turistickou
lokalitou. Nejznámější turistickou oblastí je Vrátna dolina.
V obci Strečno funguje tradice plavby vory na Váhu.
V Terchové se nachází relaxačně informační centrum
s možností koupání. V Terchové je socha Juraje Jánošíka
od Jána Kulicha. Vícero turistických zajímavostí nabízejí
i města Žilina, Martin, lázeňské město Rajecké Teplice
a už zmiňovaná obec Terchová, která je centrem kultury
a turistického ruchu.
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Tak to by tentokrát bylo v kostce vše o Národním parku
Malá Fatra.
Příště navštívíme Národní park Slovenský ráj. Už teď se těším,
že mě v tom nenecháte samotnou a prohlédnete si Slovenský
ráj se mnou. Za což vám již nyní děkuji.
-MK-
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SLUŽBY V DOMOVĚ
Bistro

paní Věra Kuncová

Otevírací doba:
PO – PÁ

7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.

SO

13.00 – 16.00 hod.

NE

ZAVŘENO.

Pedikúra

paní Barbora Lachová

Provozní doba:
PONDĚLÍ

OBJEDNÁVKY

ÚTERÝ

8.00 – 12.00 hod.

STŘEDA

OBJEDNÁVKY

ČTVRTEK

OBJEDNÁVKY

PÁTEK

8.00 – 12.00 hod.

Kadeřnice, holička

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

paní Eva Kremerová

Provozní doba:
ÚTERÝ

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.

PÁTEK

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.
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Akce ve velkém sále:
10. 6. 2015 od 14,00 hodin
Bál „NA VLNÁCH KARIBIKU„
23. 6. 2015 v 9 hodin
Beseda „Pomáháme opuštěným a týraným zvířatům“
7. 7. 2015
„Procházka Ostravou I.“
14. 7. 2015
„Hory a pohoří v ČR“
21. 7. 2015
„Výlet do Jeruzaléma a skalní město Petra“
28. 7. 2015
„Kdo ví, odpoví“
4. 8. 2015
„Výlet do minulosti“
11. 8. 2015
„Dopoledne s černobílým filmem“
18. 8. 2015
„Procházka Ostravou II.“
25. 8. 2015
„Myslivost“

Číslo 2/2015

Neprošlo jazykovou úpravou. Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova.
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Priesolová(ZP)
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