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Z našeho domova 

 Líbí se vám náš domov? Jste spokojeni s našimi službami?  

 

 

 

 

 

Právě probíhá 4. ročník Ankety společenské odpovědnosti. 

Máte-li zájem, můžete v kategorii "neziskové organizace" 

hlasovat pro Domov Čujkovova . 

A to na stránkách http://www.institutso.com/. Nebo klikněte 

na webových stránkách http://ww.dscujkovova.estranky.cz/  

na kolonku HLASOVAT.  

         Děkujeme za podporu.  

 

Občanská  Anketa společenské odpovědnosti ČR a SR  

pro rok 2013, si klade za cíl zviditelnit společnosti a jiné 

subjekty, které vnímají odpovědnost k lidem, kvalitě, 

zaměstnancům, prostředí. Pro vylosovaného vítěze z řad 

hlasujících je opět, stejně jako v předchozích letech, 

připraven luxusní zájezd pro 2 osoby. Kam to bude letos,  

se nechejte překvapit. V prvním ročníku to byla Paříž,  

ve druhém Řím, ve třetím Madrid.  

Prvního ročníku se zúčastnilo 59 společností a přišlo  

6070 platných hlasů. Druhého ročníku se zúčastnilo již  

124 společností a přišlo 17.878 platných hlasů. Třetího 

ročníku se zúčastnilo již 353 organizací, měst a také 

slovenských organizací. Přišlo 40.119 platných hlasů. 

Hlasování bude probíhat pouze elektronicky. 
 

Zdroj: /www.institutso.com/ 
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Jahodové poháry  

Když začalo období jahod, letní počasí vyzývalo  

k pohárovým hodům. Takhle si je užívali na úseku 5A. 

 

 

 

 

 

 

 

A co nového máme v Domově? 

 

Každý kdo prochází kolem vrátnice si může 

prohlédnout na stolech košíky s bylinkami. 

U každé rostlinky je cedulka s jejich názvem 

a možností využití, abychom se o nich i více 

dozvěděli. Dobrý nápad, který potěší  

a zaujme. 

 

A další nepřehlédnutelnou nebo spíš 

nepřeslechnutelnou novinkou jsou andulky. 

V červnu tohoto roku jsme  získali  

12 andulek od chovatele z Brušperku.  

V původním jazyce australských 

domorodců zní pojmenování andulek 

"bedgerigah", což znamená „dobrá k jídlu”. A i když jsou 

naše andulky ve voliéře v přízemí domova a v blízkosti 

kuchyně, na talíři neskončí. Těší nás jejich štěbetání  

a skotačení. Staly se našimi oblíbenými společníky. 
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Den dětí  

Pracuji v domově již několik let, účastnila jsem se již 

mnoha akcí, ale Den dětí v našem domově se mi líbil 

nejvíce. Akce se konala 15. 6. 2013 na zahradě našeho 

domova. Na návštěvu za námi přijely děti z dětského 

domova z Hrabové. Protože to byl den pro děti, měli 

jsme pro ně připraveno několik překvapení.  

Na začátku jsme losováním vytvořili smíšená družstva 

seniorů a dětí, ve kterých pak soutěžili v různých  

sportovních disciplínách. Všichni účastníci dostali 

sladkosti a malé občerstvení. Při vyhlášení vítězů  náš 

potlesk a výskot bylo slyšet určitě až na náměstí.  

Na závěr si všechny děti namalovaly nebo napsaly  

na malý papírek svá přání a pak je s nafukovacími 

balónky vypouštěli do oblak… Tolik smíchu, 

šibalských očí a radosti změnilo jeden ze všedních 

dnů na nezapomenutelný. Ke skvělé náladě přispěla  

i velká porce točené zmrzliny a nádherné letní počasí. 

No a když se na zahradě objevil koník Jurášek,  

který vypadal jako ten z pohádky „O Popelce“,  

bylo jasno. První Den dětí s dětmi z Hrabové  

se povedl a bude patřit k těm, na které se rádo 

vzpomíná. 
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Pobyt na horách 

Náš domov již podruhé pořádal pobyt na horách pro naše 

uživatele, který se konal od 26. - 28. 6. 2013 v Kunčicích  

pod Ondřejníkem. Cestovali jsme autobusem, který nás 

dovezl, až do hotelu „Horizont“. Hned první den se nám 

počasí nevyvedlo a poprchávalo, ale nikomu to náladu 

nezkazilo. Ubytovali jsme se v hotelu a bungalovu. 

Stravovali jsme se v hotelové restauraci, kde výborně vařili 

a skvěle se o nás starali. Z důvodu špatného počasí jsme 

našim uživatelům zajistili dopolední program, plný písniček, 

kvízů a hádanek. Uživatelé  také shlédli dokument o přírodě 

ve Vysokých Tatrách.  Odpoledne  se na nás konečně 

usmálo sluníčko, proto se všichni vyhřívali na terase  

při kávě a zákusku. Odpoledne nám příjemně ubíhalo  

a výbornou večeří jsme zakončili den. Páteční ráno nás 

přivítalo pravým horským počasím, opět pršelo. Dopoledne 

jsme strávili v restauraci a po obědě jsme se chystali 

k odjezdu. Všem se pobyt líbil a někteří uživatelé chtějí jet 

příště zase.             

            -MŠ, MR- 
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Horizont resort  

 

Nachází se v rekreační oblasti 

Beskyd ve výšce 524 m nad mořem, 

v Kunčicích pod Ondřejníkem  

(na jeho jižní straně). Hřeben 

Ondřejníku je obklopen krásnými 

lesy. Po kompletní rekonstrukci  

v letech 2009 - 2011 nabízí ubytování v 11 dřevěných 

srubech, v 6 zděných bungalovech a v 18 pokojích hotelu 

Garni***. Všechna ubytovací zařízení jsou vybavena 

vlastním sociálním zařízením, televizí, ledničkou a wi-fi 

internetovým připojením. Dva bungalovy a dva hotelové 

pokoje jsou bezbarierové. Nedílnou součástí Horizont 

resortu je také celoročně otevřená restaurace s vyhlídkovou 

terasou, kterou mohou využít ubytovaní i neubytovaní 

hosté. V restauraci můžete ochutnat mimo naší  

i mezinárodní kuchyně vynikající steaky a jiné speciality  

z BIO hovězího masa HIGHLAND z vlastní farmy. Restaurace 

je propojena se společenským sálem, který je připraven pro 

konání svateb, oslav a firemních akcí. Kapacita prostor je  

až 150 míst. Hosté mohou dále využít vlastní parkoviště  

a parkovací prostory, multifunkční hříště na tenis, volejbal, 

nohejbal, basketbal, dětské hříště, venkovní bazén  

se slanou vodou a protiproudem, půjčovnu jízdních kol. 

Specialitou Horizont resortu jsou speciality z hovězího bio 

masa a jeho prodej pro domácí použití. Toto maso pochází  

z vlastních farem HIGHLAND skotu v Kunčicích na Opavsku 

a Kozlovicích v Beskydech. Tamní skot je celoročně chován 

na podhorských a horských pastvinách, bez používání  
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antibiotik a syntetických krmných doplňků. 

Highland je skotský skot, který je vhodný i do tvrdých  
horských podmínek. Postačí mu skromná pastva.  

 Celoroční volný pohyb v přírodě, na který jsou zvířata  

vzhledem k způsobu chovu po staletí zvyklá, příznivě  

ovlivňuje jejich otužilost a zdraví. Charakteristickým znakem 

je dlouhá, splývavá hustá srst (a to i na hlavě). Základní  

barevná varianta je hnědá, od žluté až po tmavě červenou. 

Méně četné je zbarvení černé, šedé, bílé, stříbrné a žíhané. 

Všechny varianty mají výrazně dlouhé rohy. Rozpětí u býků 

dosahují i 130 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovězí maso patří k biologicky nejhodnotnějším díky  

biosyntézám probíhajícím v předžaludku, které obohacují 

maso plnohodnotnými bílkovinami, vitamíny, enzymy  

a specifickými látkami. U masa z plemene Highland ocení 

spotřebitel zejména křehkost, šťavnatost, chuť, barvu  

a vůni. Po porážce zvířete by mělo hovězí maso zrát  

optimálně 12 - 14 dnů při teplotě +1 až +4  °C.  
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Většina spotřebitelů bohužel podléhá obecnému omylu, 

když trvá na tom, aby maso bylo opravdu "čerstvé". Maso 

používané bezprostředně po porážce zvířete je tuhé  

a postrádá chuť a vůni. Je proto naprosto nevhodné  

pro kuchyňskou úpravu. 

V bourárně umístěné přímo v areálu Horizont resortu  

se maso dovezené z jatek (zprudka zchlazené na teplotu  

+5 °C) nechává zrát ve speciálním chladícím boxu při teplotě 

kolem +1 až + 2 °C. Po 2 - 3 dnech zrání se provede 

rozbourání jatečných půlek na jednotlivé opracované části, 

které se vakuově zabalí a nechávají dále zrát. Doba 

možného skladování v chladných podmínkách (+1 až +4  °C) 

se tím prodlouží na 4 týdny, aniž by došlo ke zhoršení 

kvality masa.  V uvedeném postupu spočívá tajemství 

"opravdu šťavnatého steaku". 

 

 
Zpracováno z http://www.horizontresort.cz/ 
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Cesta kolem světa v šesti cyklech 

 

Od července do září jsme společně mohli ve velkém sále 

procestovat všechny světadíly. Prezentace připravily 

sociální pracovnice. Začali jsme 9. 7. v Asii, dále  

přes Severní Ameriku, Afriku, Jižní Ameriku a Austrálii jsme 

se na konci putování rozloučili v září v Evropě.  K poslechu  

o světadílech si mohli uživatelé objednat kávu  

nebo čokoládu a z pohodlí procestovat postupně celý svět. 

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a viděli nádherné 

fotografie. Díky těmto povídáním jsme mohli navštívit 

vzdálená místa a na oběd už být zase doma.  
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VÁCLAV POSPĚCH 

 

Narodil se 13. 4. 1952. Ženatý nikdy 

nebyl, děti nemá. V našem domově 

je již přes 17 let. Přišel k nám  

12. 2. 1996, z Charity. Ihned  

po nástupu do domova byl velmi 

aktivní. Každoročně se účastnil 

všech sportovních her nejen 

v domově, ale i těch, které se konaly v jiných zařízeních.  

 

Velmi úspěšně náš domov reprezentoval, málokdy odcházel 

bez umístění na předních místech. Zde je malý výčet: 

 r. 1997 - účast na I. Sportovních hrách vozíčkářů 

v Rožnově pod Radhoštěm 

 r. 1999 - účast na III. Sportovně společenské olympiádě 

vozíčkářů 

 r 2001 - 1. místo ve sportovních hrách domova 

 r. 2002 - 2. místo v VI. Sportovních hrách v Domově 

Korýtko 

 r. 2003 - 1. místo ve stavění zámku, 1. místo v soutěži 

„Hod kostkou“, diplom za nejlepší mužský výkon  

v VII. ročníku Sportovně společenských her vozíčkářů  

ve Studénce. 

 

Ještě i dnes by se p. Pospěch rád sportovních her účastnil, 

ale současný zdravotní stav mu to již nedovoluje.  

Životní zálibou p. Václava Pospěcha jsou koně. Od 17ti  

do 25 let věku se o koně staral na Státním statku v Hlučíně  

u chovatelů drobného zvířectva.  
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Poté si na 6 let „odskočil“ pracovat jako pomocný dělník  

do OPBH v Hlučíně. Na koně však nezanevřel, po práci  

za nimi stále docházel. Od roku 1983 se dlouhých 10 let 

potuloval po známých majitelích koní ze Svazu chovatelů,  

u kterých pomáhal v péči o koně. 

Od 16. 8. 1994 žil p. Pospěch v azylovém domě patřící 

Charitě Ostrava. Z azylového domu se pak 12. 2. 1996 

přestěhoval do našeho domova. Jak již bylo řečeno,  

p. Pospěch v našem domově žije přes 17 let. Je naším 

devátým nejdéle zde bydlícím uživatelem. 

 

            -SB- 
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V Brně otevřeli nejvyšší budovu republiky 

 

Jedna z nových dominant moravské metropole, 111 metrů 

vysoká AZ Tower, se slavnostně otevřela veřejnosti.  

Po dvou letech začátku stavby tak začíná fungovat nejvyšší 

budova v republice a současně jeden z nejmodernějších 

multifunkčních objektů. Při stavbě mrakodrapu bylo použito 

celkem 2 tisíce tun železa, 20 tisíc metrů krychlových 

betonu, bílooranžová stavba je zapuštěna dvě patra  

pod zem a ční 30 pater vysoko. Nabízí přes 17 tisíc metrů 

obchodních, kancelářských a rezidenčních ploch  

a v garážích zaparkuje 272 aut. Statika budovy je navržena 

tak, aby vydržela zemětřesení o síle 6 stupňů, po celém 

obvodovém plášti je věž zabezpečena proti úderu blesku. 

Náklady na stavbu se vyšplhaly na 800 miliónů korun  

bez DPH. Projektový manažer Pavel Tureček vzpomíná:  

„Do objektu jsme museli transportovat tisíce tun materiálu, 

a to pouze jedním stavebním výtahem. I proto jsme  

na přesunu cihel a dalších stavebnin začali pracovat  

už v průběhu realizace nosné monolitické konstrukce. 

Složité bylo i spojení finišující betonáže monolitu  

a souběžně realizovaných vyzdívek, omítek, lešení a fasády 

ve spodních patrech budovy.“ „Svojí kombinací použitých 

materiálů na venkovní fasádě, kde jsou navrženy kombinace 

skla, pohledového betonu a tahokovu a svými 

technologiemi, které jsou díky kvalitní projekční přípravě 

fungující, je celý projekt pro Brno velmi zajímavý. AZ Tower 

má díky svému architektonickému pojetí a použití 

unikátních nových technologií přínos nejen pro město Brno,  

ale i pro celou Českou republiku,“ říká Jiří Maršálek, majitel  

http://tema.novinky.cz/zemetreseni
http://tema.novinky.cz/dph
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společnosti Properity, která stojí za celým projektem. 

První tři podlaží budovy tvoří obchodní galerie s kavárnami, 

restaurací nebo fitness centrem. Následující páté  

až dvaadvacáté podloží zabírají kanceláře. V posledních 

podlažích se nachází 17 apartmánů. Celá budova je řešena 

jako nízkonákladová, třiceticentimetrové hloubkové energe-

tické piloty díky tepelným čerpadlům v zimě jímají teplo  

a v létě naopak budovu ochlazují. Unikátní je i systém  

přirozeného a nuceného větrání, celou jižní fasádu výtahové 

šachty o ploše 700 metrů pokryly fotovoltaické panely  

s výkonem 250 kWh, které slouží jako zdroj elektrické  

energie. Instalovaných pět rychlovýtahů umí přeměnit  

kinetickou energii kabiny při jízdě směrem dolů na elektřinu. 
 
 

Petr Kozelka, Právo  
  
 

 

 

 

http://www.pravo.cz
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Kdy je člověk už starý? 

Průzkumy hovoří jasně – pro teenagery jsou starci a stařeny 

všichni, komu bylo již 34. Pro některé zaměstnavatele  

to jsou čtyřicátníci. Podle třicátníků začíná stáří v 65 letech, 

pro pětašedesátníky v pětasedmdesáti. Kdysi se za  bránu 

stáří považovalo datum odchodu do penze. To však  

už dávno neplatí. I proto, že se doba odchodu do penze  

stále posouvá a prodlužuje se lidský věk. Dnešní mladá  

generace půjde do penze až po dosažení sedmdesátky.  

V penzi žijí v současné době ženy v průměru přes dvacet let, 

muži přes osmnáct let. Jasno nevnesou ani lékaři – stáří je 

podle nich velmi individuální pojem. „Záleží na zdravotním 

stavu, vzdělání, sociálním prostředí, životním stylu atd.,“ 

potvrzuje přední česká expertka na problematiku stárnutí 

Tamara Tošnerová. O začátku stáří ale můžeme mluvit  

zhruba jako o věku kolem 75 let, shoduje se neoficiálně  

většina expertů. Ve světě je hranice stáří často ještě vyšší. 

Pro Švýcary je člověk starý, když překročí 84 let,  

pro Kanaďany 79 let. Rozhodující je soběstačnost. Češi  

posuzují stáří podle několika znaků. Především mezi ně  

patří fyzický stav, věk, ztráta duševní svěžesti, ztráta  

autonomie, neschopnost přizpůsobit se změnám, nástup  

do penze, problémy s řešením problémů a nakonec narození 

vnoučete. Podle mladých lidí je rozhodující pro určení  

hranice stáří věk. Pro starší občany pak je klíčová  

skutečnost, zda se člověk dokáže o sebe postarat,  

následována zdravotním stavem. 

 Zpracováno z  /www.novinky.cz/, Jiří Vavroň, Právo 

http://www.pravo.cz
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LEDky moderní a úsporné 

Nejméně elektřiny „sežerou“ LEDky. Co je to vlastně LED? 

Dioda vyzařující světlo (z anglického Light Emitting Diode). 

A výhody LEDky ve srovnání s klasickými žárovkami?  

Mnohonásobně delší životnost (až 25 let), vyšší účinnost, 

nižší účty za elektrickou energii, okamžitý náběh, praktická 

velikost (jsou malé, vejdou se všude). Běžné LED zdroje  

se prodávají v barvách teploty od 2500 K do 6500 K, přičemž 

nejnižší hodnota je teplá, vhodná do ložnic, obývacích  

pokojů, nejvyšší studená, blížící se dennímu světlu (použití 

v koupelnách, kuchyních, na osvětlení pracovního stolu.  

Předností LEDky, že ji nevadí neustálé zapínání a vypínání, 

okamžitě se rozsvítí na plný výkon, je odolnější vůči  

otřesům a podobně. Na výběr jsou svítidla s LEDkou,  

samotný LEDkový zdroj, nebo LED pásky. LED pásek  

se obvykle vyrábí v metráži, vyznačuje se vysokou  

pružností a samolepicí vrstvou, pomocí níž lze zařízení 

snadno instalovat. Po jedné straně těchto plochých pásků 

jsou pak připevněny jednotlivé LED diody.   
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Z hlediska využití jsou LED pásky velice flexibilní – už díky 

tomu, že jsou k dostání v mnoha rozměrech. Seženete je 

v nejrůznějších šířkách, také je  lze zkrátit na požadovanou 

délku např. pro osvětlení kuchyňských linek.  Na trhu jsou  

i vodotěsné modely, hodí se kupříkladu i jako velmi 

originální a zároveň bezpečné osvětlení koupelen nebo 

krytých bazénů. Lze s nimi náladově osvětlit jakýkoliv 

prostor v interiéru, police, skříně, zrcadla, televize a další. 

Mají mnoho možností využití a použití, můžeme mít 

stmívatelné a s pomocí dálkového ovládání pohodlně 

regulovat typ a intenzitu barev nebo volit ze čtyř barevných 

variant. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatímco žárovky jste si kupovali podle wattů, u LEDek  

je nejdůležitějším parametrem světelný tok, jehož jednotkou 

je lumen (lm). Při nákupu rozhoduje, jakou mají účinnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání žárovek a jim odpovídajících LEDek  

Žárovka (W) LEDka (lm) 

15 136 

25 249 

40 470 

60 806 

75 1055 

100 1521 



Stránka 19 

Zajímavosti 

Nezodpovědní potomci zadlužují seniory  

 

Exekutoři čím dál častěji klepou  

na dveře u seniorů, na které dolehly 

dluhy jejich dospělých potomků. 

Potvrdil  to ředitel Asociace 

občanských poraden ČR Stanislav 

Skalický.  

Třetina klientů dluží víc než půl miliónu. „V posledních dvou 

letech narostly v naší síti dotazy dlužníků z kategorie  

nad 60 let o třicet procent. Trend platí pro celou republiku  

a koresponduje to i s jinými ukazateli, například s údaji 

České správy sociálního zabezpečení o počtu exekucí  

na důchodech. Hlavním důvodem je přenos problémů  

v rámci rodiny, kde se senioři snaží pomoci v rodinách 

svých dětí, ať už ručením či půjčkami na své jméno,“ řekl 

ředitel Asociace občanských poraden ČR Stanislav 

Skalický. Jak doplnil, k dalším dluhům se senioři dostávají 

jako oběti spotřebitelských zájezdů či podomních prodejců, 

ale solidarita v rodině jednoznačně vede. 

„Bezmála třetina klientů občanských poraden,  

kteří si s dluhy nevědí rady, už bojuje s více  

než půlmiliónovým závazkem, což je pro nízkopříjmovou 

skupinu, nadto při výši naskakujících úroků, astronomická 

cifra. „Nedá se říci, že by si lidé půjčovali vyšší částky. Spíš 

to nestačí splácet, rychle to vyskáče a oni se to nejdřív 

snaží řešit nespolehlivým způsobem, například další 

půjčkou,“ popsal Skalický.  

       
Zpracováno z  /www.novinky.cz/, Jana Pechová, Právo  
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Ludmilino tajemství 

 

Víno z Čech možná nemá takový zvuk jako to z Moravy, jeho 

pěstování má však dlouhou tradici. Historie pěstování vinné 

révy v Čechách sahá až někam ke svatému Václavovi, 

patronu české země. Podle pověsti to byla dokonce 

Václavova babička sv. Ludmila, kdo v 9. století přivezl 

z Moravy první oddenky a nechal je vysadit poblíž svého 

rodiště, hradiště Pšova (dnešní Mělník). Na vinici založené  

u Nedomic zase podle tradice pracoval sám sv. Václav, 

dodnes se nazývá Svatováclavská. Světce samotného  

si čeští vinaři vybrali za patrona. Po Ludmile se zase 

jmenuje populární mělnické víno, pěstované na stráni přímo 

pod mělnickým zámkem. 

Štěrkopísčitá či vápenitá půda Mělnicka se stala srdcem 

českého vinařství a značky jako Vinné sklepy Jiřího 

Lobkowicze, Školní statek Mělník či Vinařský dům Bakchus 

si získaly v tvrdé konkurenci solidní renomé. 
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Také druhý region, Litoměřicko, se může pyšnit letitou  

tradicí pěstování vinné révy i slušnými úspěchy. První  

písemné doklady o vinařství pocházejí už z roku 1057, 

z doby panování knížete Spytihněva II. Ve středověku byly 

Litoměřice dokonce po Praze se 400 hektary vinic druhým 

největším vinařským městem v Čechách. 

Velmi dobrý zvuk mají třeba produkty Lobkowiczkého  

zámeckého vinařství Roudnice nad Labem. Vinná réva  

se na Mělnicku a Litoměřicku dnes používá  i jako rekulti-

vační plodina na uhelných výsypkách. 

I když se Karel IV. hodně snažil, české vinice zabírají asi jen 

čtyři procenta z celkové plochy v České republice. Milovníci 

vína dobře znají odrůdy Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, 

Modrý Portugal, Rulandské modré či Svatovavřinecké . 

                                                                                                                                                 

            -KK- 
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Pochoutka, která umí divy 
 

Olomoucké tvarůžky – ojedinělá chuť  

a nezaměnitelná vůně z nich dělá 

delikatesu. Uznání získaly už na světové 

výstavě ve Vídni v roce 1872. Dnes mají 

Olomoucké tvarůžky svůj název chráněný komisí EU.  

Jde o unikát, který se nevyrábí nikde jinde než v Lošticích 

na Hané. 

Nelze přesně říct, kdy se tvarůžky objevily poprvé. Jisté je, 

že nejstarší zmínky o nich pocházejí z patnáctého století, 

kdy už ale byly běžným jídlem. V písemnostech z roku 1583 

se poprvé setkáváme s pojmem tvarůžky. Podomácku  

se vyráběly hlavně na statcích, a proto se jim dlouho říkalo 

selské tvarůžky. Přívlastek „olomoucké“ dostaly  

od obchodníků, kteří je prodávali na trzích v hanácké 

metropoli. Centrem tvarůžkářské oblasti se postupně staly 

Loštice. Výrobě ojedinělého zrajícího zlatavého sýru se zde 

věnovalo osm podnikatelů. Mezi nimi i Josef Wessels. 

Původně měl povoznictví, ovšem po úspěchu tvarůžků  

na světové výstavě ve Vídni správně odhadl,  

že tvarůžkářství bude výnosnou živností. A tak s manželkou 

zahájili v roce 1876 manufakturní výrobu. Jejich syn Alois  

se vydal ve šlépějích rodičů a vedl si tak znamenitě,  

že se firma stala největším výrobcem. Po znárodnění 

v národních a státních podnicích produkce klesala a vše 

zachránily až restituce. Světově proslulá tvarůžkárna byla 

v roce 1991 vrácena potomkům původních majitelů. 

V současné době firma dodává na trh dva tisíce tun 

tvarůžků ročně. 
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Jak vlastně vzniká tvarůžek? Vyrábí se prastarou 

technologií, musí se při tom dodržovat přísná hygienická 

opatření. Základem je kvalitní, netučný tvaroh, ale ne každý 

je vhodný. Musí být dostatečně kyselý a také suchý, kvůli 

náležité tvrdosti. Nesmí to být pasta, ani nemůže být úplně 

sterilní, protože na takovém tvarohu nic nevyroste. Myslí  

se tím ušlechtilé kultury, což souvisí se žádoucím zráním. 

Loštická tvarůžkárna dodává kolečka, věnečky, tyčinky  

a kostky. Někteří labužníci si potrpí, aby tvarůžky byly pěkně 

mazlavé, což nejvíc splňují kostky. Pro gurmány požadující 

uprostřed bílou tvarohovou stopu jsou ideální tyčinky. 

Tvarůžky neobsahují umělé konzervanty ani barviva, mají 

hodně bílkovin, vápníku, málo sacharidů a pouhé procento 

tuku. Díky téměř zázračným vlastnostem jsou vhodné 

například pro diabetiky i pro ty, kteří touží po štíhlé linii, 

pokud si je ovšem nedají smažené s několika pivy. Někoho 

překvapí, že skvěle chutnají s jablky či banánem. 

Nejlépe však tvarůžek chutná s čerstvým chlebem  

a s máslem. 

                                                                                     -KK-                                                           
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1953-2013 

60 let s televizí 

Jak jsme si slíbili v minulém vydání časopisu Domov,  

tentokrát si připomene některé známé osobnosti televizní 

obrazovky.  

 

Miloš Frýba  

(18. března 1945 – 30. prosince 2010) byl v 70. a 80. letech 

20. století legendárním hlasatelem 

Československé televize.  Byl  

vyučený elektromechanik, poté  

vystudoval gymnázium a absolvoval 

povinnou základní vojenskou službu. 

R o k u  1 9 6 8 ,  v e  2 3  l e t e c h ,  

nastoupil do Československé televize 

jako tzv. elektroefektář (tvůrce  

elektrických efektů). Roku 1970 uspěl 

v konkursu na zpravodajského  

hlasatele druhého programu ČST. Kromě uvádění filmů  

a předtočených pořadů se brzy stal i moderátorem  

a konferenciérem dobových pódiových pořadů. Roku 1972 

uspěl v konkursu na hlasatele. Byl v ČST historicky prvním 

programovým hlasatelem, dlouhé texty musel zvládat  

naživo zpaměti, zpočátku bez pomoci čtecího zařízení,  

které ještě neexistovalo. Zahajoval v ČST barevné vysílání. 

V roce 1988 se stal vedoucím týmu hlasatelů ČST. Po roce 

1990 přestal vystupovat na obrazovce a až do roku 2008, 

kdy odešel do důchodu, pracoval v Československé,  

později České televizi jako režisér dne, zajišťující plnění 

denního vysílacího plánu.   
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Po několik desetiletí působil také jako konferenciér 

Orchestru Václava Hybše. Před odchodem do důchodu 

utrpěl mozkovou mrtvici, zemřel po dlouhé a těžké nemoci. 

 

 

Milena Vostřáková  

(2. března 1934 – 7. července 2011) 

byla česká televizní hlasatelka  

a moderátorka. V letech 1957  

až 1969 pracovala v Československé 

televizi. V tomto roce po výhře 

československ ých  hoke j is tů  

nad Sovětským svazem v televizi 

řekla, že normálně pije urologický 

čaj, ale dnes připije vínem našim hokejistům, protože „jde 

o vítězství nejen sportovní, ale i morální“. Z toho důvodu 

musela v době normalizace z Československé televize 

odejít, na televizní obrazovky se vrátila v roce 1990, v České 

televizi moderovala mj. televizní pořad Sama doma. 

 

Kamila Moučková  

(* 8. dubna 1928 Jihlava)  

je česká televizní a rozhlasová 

hlasatelka. Žena, jež jako vůbec 

první v roce 1968 ohlásila  

z  o b r a z o v k y  n ě k d e j š í 

Československé televize invazi 

vojsk Varšavské smlouvy  

do Československa.  

V roce 2008 byla uvedena do Dvorany slávy TýTý. 

Vystudovala Státní čs. reformní reálné gymnázium v Jihlavě.  
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Rok po válce vystupovala jako herečka v teplickém divadle, 

poté v letech 1946 – 1948 v Horáckém divadle v Jihlavě. 

Sedm let (1949-1956) pracovala jako hlasatelka Čs. rozhlasu, 

poté přešla do Čs. televize, kde se stala hlasatelkou  

a moderátorkou zpravodajských pořadů. Byla první  

hlasatelkou nově vzniklých Televizních novin, jež se začaly 

vysílat od 1. ledna 1957. Během pražského jara  

a při následném obsazení ČSR vojsky Varšavské smlouvy 

se zapojila do protiokupačního vysílání televize i rozhlasu, 

v den příchodu cizích armád 21. srpna vysílala celý den  

až do momentu, kdy ji ze studia vyvedli ozbrojení sovětští 

vojáci. 17. dubna 1970 vláda vydala dekret, jímž se Kamila 

Moučková odvolávala z vysílání televize. Do roku 1989  

pracovala na různých pozicích, např. jako kantýnská 

v hereckém klubu Komorního divadla či jako uklízečka,  

prodavačka a servírka. Angažovala se v disentu a stala se 

jednou z prvních signatářek Charty 77. V letech 1990 – 1993 

se vrátila do ČST. Od roku 1994 spolupracuje s různými  

médií, především s Rádiem Svobodná Evropa. V roce 1996 

vydala první životopisnou knihu „Říkali jí lvice“.  
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Richard Honzovič  

(17. března 1934 – 1. září 2005, Praha) 

byl jedním z nejslavnějších českých 

hlasatelů a voiceoverů (termín  

pro mluvené slovo pronášené hlasem, 

jehož nositel je nepřítomný v obraze). 

Svoji kariéru zahájil v roce 1952  

v Československém rozhlase. V 60. letech působil i jako 

hlasatel zpráv Československé televize. Pro své postoje 

během srpnové okupace v roce 1968 byl z Československé 

televize propuštěn, do roku 1989 pracoval pouze jako 

voiceover pro Krátký film Praha (jeho hlas zůstával známý 

dalších 20 let miliónům filmových diváků díky filmovému 

zpravodajství pod názvem Československý filmový týdeník), 

se kterým spolupracoval od roku 1953. Po roce 1989 zahájil 

opět spolupráci s Československou, později Českou 

televizí.  

 
Zdroj: www.ceskatelevize.cz 
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Labutí jezero 

 

Od smrti ruského hudebního skladatele Petra Iljiče  

Čajkovského uplyne letos na podzim 120 let. Baletní soubor 

ostravského divadla si toto významné jubileum připomenul 

nastudováním nové inscenace klasického baletu Labutí  

jezero. Příběh prince Siegfrieda a dívky Odetty, zakleté 

v labuť, kterou může vysvobodit jen věrná láska, se objevil 

na ostravském jevišti už podeváté. Letošní premiéra  

se uskutečnila 2. května v Divadle Antonína Dvořáka.  

 

 

 

Ze života Petra Iljiče Čajkovského 

Petr Iljič Čajkovskij se dožil 53 let. Jako jeden ze synů  

důlního inženýra Ilji Čajkovského se od malička vyznačoval 

přecitlivělou fantazií a neobyčejnou vnímavostí k hudbě.  

Tu miloval až k utrpení – když jako dítě poprvé zaslechl  

hudbu z Mozartova Giovanniho na domácím orchestrionu, 

proplakal celou noc. Nervové záchvaty a nespavost  

provázely Pierra (tak mu říkala chůva) celým životem.  

Jeho vnímavou duši, většinu času němě trpící v realitě  

světa, zasahovala v průběhu let mnohá traumata.  

Mezi nejtěžší patřilo v 10 letech odloučení od matky  

a rodiny, když začal studovat práva v Petrohradě,  

zanedlouho smrt milované maminky (zemřela v roce 1854  

na choleru) a ve zralém věku formální manželství s bývalou 

žačkou moskevské konzervatoře, kterým se pokoušel  

vyřešit svou před světem skrývanou homosexualitu. Sňatek 

skončil  fiaskem,  skladatelovým útěkem  z  domu a  jednou  
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z nejtěžších atak deprese jeho života. Tři roky  

před smrtí jej také silně poznamenal konec přátelství 

s jednou z nejbližších bytostí v jeho životě – paní von Meck. 

Z Čajkovského hluboké vnímavosti ovšem zároveň  

vyplynulo jeho fascinující dílo, které patří k zásadním  

pokladům nejen romantické hudby 19. století. Chorobný  

introvert, často pochybující o sobě i o své hudbě, získával 

postupně uznání Ruska, Evropy i zámoří. Kromě velkého  

talentu a obrovské pracovitosti mu v hudební tvorbě  

pomáhalo i dlouholeté přátelství a čtrnáctiletá finanční  

podpora bohaté vdovy Naděždy Filaretovny von Meck – díky 

své mecenášce mohl Čajkovskij opustit práci profesora  

na moskevské konzervatoři a věnovat se pouze  

komponování.  
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 Složil téměř dvě stovky děl – deset oper, tři balety, šest 

symfonií, čtyři koncerty a mnohé další. V posledních  

letech svého života hodně cestoval, stal se uznávaným  

dirigentem svých děl (sám sebe ovšem za dobrého dirigenta 

nepovažoval) a získal několik oficiálních poct, mj. doktorát 

univerzity v Cambridge či čestné členství francouzské  

Akademie umění. Zemřel v roce 1893 (necelé dva týdny  

po premiéře své šesté symfonie – Patetické), podle  

oficiálních pramenů na choleru. Více než sto let se ovšem 

spekuluje o tom, že příčinou jeho smrti byla sebevražda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labutí jezero - nejznámější a nejhranější balet 

Labutí jezero je první z Čajkovského tří baletů. Dnes je tento 

balet zástupným symbolem pojmu „klasický balet“. I lidé, 

kteří nevědí o baletu naprosto nic, znají název tohoto díla. 

Labutí jezero je milováno, obdivováno, využíváno  

i zneužíváno jako každé skutečně kultovní dílo. V tomto  

kontextu je téměř neuvěřitelné, že skladatel zemřel 16 let  

po premiéře svého baletního debutu v domnění, že Labutí  

http://media.novinky.cz/652/316523-original1-6jvls.jpg
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jezero patří mezi jeho neúspěchy. Čajkovského partitura je 

už dlouhá desetiletí považována za zásadní  

přelom v dějinách baletní hudby. Avšak  po premiéře v roce 

1877 u kritiků naprosto neuspěla. Byla podle nich nudná  

a monotónní, prozrazovala chudost tvůrčí fantazie,  

jednotvárnost témat a melodií – Čajkovskij prostě podle  

dobové kritiky vyplodil místo kvalitní baletní hudby snůšku 

neuvěřitelných disonancí a nemožných motivů. Až po druhé 

světové válce začala cesta Labutího jezera k celosvětové 

slávě, která z něj během několika málo desetiletí udělala  

nejoblíbenější a nejuváděnější balet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomeňme si alespoň ve stručnosti jednotlivá dějství 

Příběh pojednává o hodné princezně Odettě, kterou zaklel 

zlý čaroděj Rudovous do labutě. Tu si zamiluje princ a slíbí 

jí lásku. Na oslavu princových narozenin přijde Rudovous 

se svou dcerou Odílií, které přičaroval podobu Odetty. Princ 

ji nepozná, myslí si, že to je jeho láska a tak si ji vezme. 
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První dějství začíná oslavou osmnáctých narozenin prince 

Siegfrieda. Princ dostává jako dar samostříl. Zároveň mu 

matka připomíná, že nadešel čas, aby se oženil. Na zámku 

se připravuje ples, na kterém si má princ vybrat nevěstu.  

Po oslavě narozenin odjíždí princ s přáteli na hon. 

Ve druhém dějství je princ na lovu na břehu jezera,  

když zrovna přilétají labutě. Labutě se však mění v krásné 

dívky. Odmítnutý čaroděj Rudovous zaklel dívku Odettu  

a její přítelkyně do labutí podoby, aby se pomstil její matce. 

Pouze věrná láska může zničit sílu zlé moci a Odettu  

zachránit. Princ Siegfried přísahá Odettě věčnou lásku. 

Avšak to nedodrží. 

Ve třetím aktu se přeneseme na zámecký ples, kde se náhle 

mezi hosty objeví neznámý cizinec a jeho dcera Odilie,  

která je k nerozeznání podobná Odettě. Podvedený princ 

přísahá lásku tentokrát Odilii. Nepoznaný Rudovous je  

spokojen. 

Čtvrtý akt - Odetta je Siegfriedovým činem zdrcena. Zoufalý 

princ, který poznal osudovou chybu běží za Odettou 

k jezeru. Nešťastná Odetta mu odpouští, přichází však  

Rudovous a dochází k boji. V souboji princ Rudovouse  

přemůže a tím zlomí prokletí nad Odettou. 

 

            -PK- 
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Němčina přišla zrušením zákona o nejdelší slovo 

 

Němčina je typickým jazykem, v němž vznikají spojováním 

slov dlouhé složeniny. Ten nejdelší kumulativní výraz  

vycházel z názvu zákona. Jenže ten byl teď zrušen kvůli  

regulím Evropská unie. A německý jazyk tak už neobsahuje 

výraz Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenü-

bertragungsgesetz – zákon řídící pravomocně monitoring  

označování hovězího masa. Má 63 hlásek a slovo vzniklo 

kvůli zákonu snažícímu se bojovat s nebezpečnou chorobou 

BSE – nemocí šílených krav. 

 

Zmíněný zákon byl přijat v roce 1999 v Meklenbursku-

Západním Pomořansku. A byl teď zrušen kvůli nařízením  

Evropská unie o testování hovězího dobytka. 

 

Sami Němci říkají složeným slovům tasemnice. Jsou  

mnohdy tak dlouhá a složitá, že je mají problém vyslovit  

i zkušení dospělí. Němečtí lingvisté už začali pátrat  

po náhradníkovi. Zatím sejako kandidát na vítěze jeví  

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe – vdova 

po kapitánovi společnosti dunajských parníků. 

 

 
Zpracováno z /www.novinky.cz/, Famous 
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Národní park Šumava 

V posledním čísle časopisu jsme si povídali o Národním 

parku Krkonoše. Teď se podíváme do Národního parku  

Šumava. Na Šumavě jsem byla až v mém dospělém věku. 

Ale o to víc jsem byla uchvácena. Remízky a na nich volně 

rostoucí stromky jeřabin, bříz, hluboké lesy, jezera. Jen 

jsem nechápala, proč nemůžeme za ostnaté ploty,  

když i tam je ještě naše území. Nyní všude už můžeme  

a tak se na Národní park Šumava koukneme zevrubněji.  

Národní park Šumava je největší ze čtyř národních parků 

České republiky. Hlavním předmětem ochrany jsou  

jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická společenstva. 

Mimo horských smrčin a pralesních porostů jsou  

nejvýznamnější slatě, rašeliniště a karová jezera. Šumavský 

národní park je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. 

Na území NP bylo vyhlášeno 24 státních přírodních rezerva-

cí a jiných maloplodých chráněných území. Národní park 

vznikl v roce 1991 z části území původní Chráněné krajinné 

oblasti Šumava. Účelem jeho vzniku bylo ochránit pestrou 

mozaiku unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových  

i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek  

a ledovcových jezer. Jako jeden z největších souvislých 

komplexů lesa ve střední Evropě je nazýván Zeleným  

srdcem Evropy, Šumava bývá často označována i jako  

zelená střecha Evropy. Domov zde mají desítky ohrožených  

druhů rostlin a živočichů, jako jsou rys, los či tetřev hlušec. 

Některé druhy hmyzu se nevyskytují nikde jinde na světě 

než právě v šumavských rašeliništích. V roce 1990 byla  

zapsána do seznamu UNESCO jako Biosférická rezervace 

Šumava.  
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 Nejcennější část území CHKO byla v roce 1991 vyhlášena 

národním parkem, čímž došlo ke zmenšení rozlohy CHKO  

na 99 624 ha. Dnes plní tato oblast především funkci 

ochranného pásma národního parku. Na území, které se 

rozkládá v nadmořské výšce od 498 m n. m. (Víteň) do 1362 

m n. m. (Boubín) žije 21 000 obyvatel a je rozděleno  

do čtyřech zón, přičemž I. zóna je přírodně nejhodnotnější. 

Součástí tohoto území jsou také přírodní rezervace  

a přírodní památky, zajišťující dlouhodobé pozorování  

a ochranu vzácných biotypů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje  

při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Za svoji 

atraktivitu vděčí národní park kromě jiného i dlouholeté 

existenci železné opony, která na několik desetiletí zmrazila 

působení člověka v hraničních oblastech a dala tak prostor 

přirozenému vývoji krajiny. Uprostřed Evropy vznikl unikátní 

přírodní celek, jehož hodnoty si bezesporu zaslouží 

ochranu. Oblast Šumavy a Bavorského lesa tvoří společně 

jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední 

Evropě. Území národního parku  leží v nadmořské výšce  

od 600 m n. m. údolí Otavy u Rejštejna do 1378 m n. m. 

(Plechý) a trvale zde žije kolem 2000 obyvatel.  
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Podle stupně ochrany přírody je NP rozdělen do tří zón: 

  

I. zóna - přísná přírodní - 13% z celkové plochy, zahrnuje 

nejcennější části, území je ponecháno přirozenému vývoji 

bez vlivu člověka, platí zde zákaz vstupu mimo vyznačené 

trasy. 

II. zóna - řízená přírodní - 83% z celkové plochy, člověkem 

převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy. 

III. zóna - okrajová - 4% z celkové plochy, území značně  

pozměněné člověkem, osídlené nebo hospodářsky kultivo-

vané oblasti zejména obce, jejich okolí a zemědělské  

plochy. 

Vzácné lokality NP z hlediska ochrany rostlin a živočichů 

(15 000 ha) jsou navíc zahrnuty do šesti klidových území,  

ve kterých se lze pohybovat pouze po vyznačených  

turistických stezkách. 

 

Hydrologie a řeky 

Vodstvo NP Šumava tvoří prameniště a rašeliniště, vodní  

toky, ledovcová jezera a umělá vodní díla. NP Šumava  

probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým  

mořem. Hydrologicky náleží většina území k úmoří  

Severního moře, povodí Labe s hlavními řekami Vltavou  

a Otavou. Pouze malá část území při státní hranici spadá  

do povodí Dunaje, které ústí do Černého moře.  Východní 

část území NP Šumava je odvodňována Teplou a Studenou 

Vltavou. Vltava jako Černý potok pramení na svahu Černé 

hory a po soutoku s Vltavským potokem u Borových Lad  

se stává Teplou Vltavou, po soutoku se Studenou Vltavou 

nedaleko Volar, nese jméno Vltava.  
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Severozápadní oblast NP Šumava odvodňuje Otava  

vznikající soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily. Podél 

jejich toku se vytvořila kaňonovitá a strmá údolí. Vydra  

vzniká v Modravě soutokem Roklanského, Modravského  

a Filipohuťského potoka a dále přibírá Hamerský a Zhůřský 

potok. Přítoky Křemelné tvoří potoky Slatinný, Jezerní, 

Prášilský a Plavební. Na západě a v okolí Medvědí hory  

zasahuje na území parku povodí řeky Řezná tekoucí  

do Dunaje. 

 

Jezera a vodní stavby 

V NP Šumava leží tři jezera ledovcového původu. 

V šumavských rašeliništích se nachází rašelinná jezírka. 

Největší je v Chalupské slati a u Borových Lad, menší 

v rašeliništi Tříjezerní slať u Srní a v Rokytské a Mlynářské 

slati u Modravy. Vodními stavbami jsou plavební kanály,  

náhony a umělé nádrže. V NP Šumava se nachází plavební 

Schwarzenberský kanál a Vchynicko-tetovský kanál,  

které sloužily k plavení dřeva z těžko přístupných lesních 

míst. Vchynicko-tetovský plavební kanál slouží nyní  

pro potřeby elektrárny na Čeňkově Pile. Nejvýznamnější 

údolní nádrž je Lipenská údolní nádrž, jež byla vybudována 

na Vltavě v letech 1950-1960 u obce Lipno jako první stupeň 

vltavské kaskády. 
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Rostliny a živočichové 

Skoro celé území Šumavy je pokryto lesy, horskými lesy  

a horskými smrčinami, jsou zde také rozlehlá rašeliniště. 

Společně s borovicí, břízou, lískou a olší patří k nejstarším 

osídlencům Šumavy. Pro Šumavu jsou významnými druhy 

rys, tetřev hlušec, datlík tříprstý, sýc rousný nebo kos  

horský. Ve vodních tocích se vyskytuje vydra říční.  

Na území NP Šumava je možné pozorovat až tři druhy orlů.  

Mezi vyhubené savce šumavských hvozdů patří například 

medvědi (poslední byl zastřelen v roce 1856). Původně již  

ve středověku byli vyhubeni velcí kopytníci zubr a los. 

V posledních letech byli uměle vysazeni jelen, rys ostrovid, 

kočka divoká a další drobné šelmy.  

 

Osídlení 

Z důvodu nepříznivých přírodních poměrů zůstávalo území 

národního parku  Šumava dlouho neosídleno. Existují 

ovšem stopy osidlování předhůří Šumavy Kelty a stopy  

činnosti Keltů na Šumavě. Zásadní význam pro utváření 

osídlení na území národního parku měla novější kolonizace 

v 17. a 18. století. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství  

a oblast byla rozdělena do okresů Klatovy, Prachatice,  

Sušice a Vimperk. Při vzniku ČSR došlo několika pokusům 

Němců o odtržení části Šumavy. Roku 1938 byla smlouvou 

mezi Francií, Británií a Německem odtržena mimo jiných  

oblastí i značná část Šumavy a Pošumaví a připojena 

k Velkoněmecké říši, což bylo zdůvodněno vyšším počtem 

obyvatel hlásících se k německé národnosti.  

Po konci 2. světové války dochází k opětnému  

připojení území, k vysídlení Němců do Německa a Rakouska  
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 a k znovuosídlování Šumavy obyvateli převážně české 

národnosti a opět jejich následnému vysídlování o oblasti 

hranic a vojenského prostoru při vzniku „železné opony“. 

Budovy byly srovnány se zemí a z širokého prostoru kolem 

hranic se stala neobydlená oblast, kde byl prakticky zákaz 

vstupu. Jakákoliv činnost člověka tak zde byla omezena, 

což do politických změn roku 1989 ochránilo přirozené 

přírodní procesy.  

 

 

Turistika 

Šumava lákala romantické duše již od 18.století, kdy lze 

zaznamenat první výpravy prosekávající cesty šumavskými 

pralesy. Turistika se zde rozvíjí od 19.století. NP Šumava je 

turisticky přitažlivý v letní i zimní sezóně. Turisté jsou 

povinni dodržovat návštěvní řád. Národní park má unikátní 

přírodu zachovat – nejen pro ni samotnou, ale také proto, 

aby ji mohli i nadále obdivovat turisté, kterých sem 

každoročně přijíždějí dva miliony.  

Po zrušení vojenského pásma a pohraničního pásma  

na Šumavě je zpřístupněna oblast zčásti neporušené 

krajiny. Turisté zde mohou nalézt zbytky vesnic, které se 

staly součástí hraničního pásu či střelnice a byly zničeny  

při vojenských cvičeních, stejně jako obdivovat, stejně jako 

obdivovat faunu a flóru, která v takových místech zůstala  

po půl století mnohdy bez vlivu člověka.  

Mezi negativní vlivy turistického ruchu patří zejména nová 

výstavba, znečišťování a devastace přírody, škody 

způsobené nezodpovědným provozem motorových vozidel, 

bezohledné ničení kulturních památek.  
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Oblast národního parku patří mezi turisty k těm velmi  

populárním. V létě se turistický ruch soustřeďuje především 

do oblasti šumavských jezer, slatí v okolí Modravy, Kvildy  

a Borové Lady, k pramenu Vltavy, na Poledník, do Povydří  

a blízkého Srní a do oblasti Nové Pece. Horní tok Vltavy je 

též oblíben vodáky. V zimě je pro lyžaře nejzajímavější  

Modrava a Kvilda. 

 

V dalším pokračování procházek po národních parcích  

se podíváme do Národního parku České Švýcarsko. 

 

            -MK- 
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Itálie 
Území Itálie má tvar holínky, kterou tvoří Apeninský 
poloostrov. Na severu ohraničují území Alpy. K Itálii patří 
také dva větší ostrovy – Sardinie a Sicílie. Italské dějiny 
sahají až do starověku. Po zániku Římské říše se Itálie 
rozštěpila na jednotlivá království a mocné městské státy. 
V roce 1861 vzniklo italské království. Od roku 1946 je Itálie 
republikou. Patří k zakládajícím členům Evropské unie a je 
jednou z osmi nejbohatších zemí světa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlajka 
Italská vlajka pochází z roku 1797. Tvoří jí tři svislé pruhy, 
kterými připomínají vlajku francouzskou. Zelená barva 
symbolizuje přírodu a krajinu, bílá alpské ledovce a červená 
krvavou daň, kterou Itálie zaplatila za sjednocení. 
 
 
 
 
 
Navzdory kulturní a náboženské jednotě je Itálie zemí 
s výraznými hospodářskými rozdíly mezi bohatým 
průmyslovým severem a podstatně chudším zemědělským 
jihem. Itálie sousedí s 6 zeměmi (Francie, Švýcarsko, 
Rakousko, Slovinsko, San Marino, Vatikán). Hlavním 
městem je Řím. 
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Celková rozloha Itálie je 301 317 km2. Počet obyvatel se 

odhaduje na cca 59 131 000 s průměrnou délkou života  

u mužů 78 let a u žen 84 let. Největší zastoupení v oblasti 

náboženství mají katolíci a to 80%, dále jsou zastoupeni 

muslimové, židé a 16,2 % je v Itálii ateistů. K nejdůležitějším 

městům patří Řím, Milán, Neapol, Turín, Palermo, Janov, 

Boloňa a Florencie. Tři čtvrtiny italského území pokrývají 

náhorní roviny a pohoří. Zbytek tvoří nížiny, především 

Pádská nížina. K nejznámějším pohořím patří Valiské Alpy, 

Dolomity, Apeniny. Nejvyšším vrcholem je Mont Blanc  

de Courmayeur na italské straně nejvyšší evropské hory 

Mont Blanc. V Itálii existují také tři velké aktivní sopky – 

Etna, Stromboli a Vesuv. Na severu převažuje podnebí mírné 

a na jihu typicky středomořské. Lesy zde pokrývají  

10 milionu hektarů což je 34 % území Itálie. Italské břehy 

jsou omývány vodami Ligurského, Tyrhenského, 

Jaderského a Jónského moře s celkovou délkou pobřeží 

7 375 km. K nejdůležitějším řekám patří Pád, Adiže a Tibera 

a známá jsou také jezera – Lago di Garda, Lago Maggiore  

a Lago di Como. 

Lampedusa – ostrov naděje 

Už několik let je ostrov Lampedusa 

jižně od Sicílie branou do Evropy 

pro přistěhovalce z Afriky, ale také 

z Palestiny nebo Iráku. Pro mnoho 

tisíc ilegálních uprchlíků je tento 

ostrov každoročně konečnou 

zastávkou na jejich drahé  

i nebezpečné cestě. 
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Šikmá věž (Torre pendente)  

Šikmá věž je postavena z bílého 

mramoru a nachází se v Pise. 

Stojí na Náměstí zázraků a je 

vysoká 56 metrů. Na její vrchol 

vede 294 schodů.  

Výstavba byla zahájena v roce 

1173, ale už krátce po začátku 

stavby v roce 1174 se začala 

naklánět. Důvodem byly mělce 

založené základy v měkké 

hornině. Zajímavostí je, že věž 

se původně nakláněla na opačnou stranu. Stavitelé  

se rozhodli náklon vyrovnat tím, že do země k základům 

házeli kameny a větve. Plán sice vyšel a věž se vyrovnala, 

ale později se začala naklánět znovu, tentokrát na opačnou 

stranu. V roce 1990 se věž pro veřejnost uzavřena a začaly 

intenzivní záchranné práce. Do země byla mimo jiné 

zapuštěna železná lana, která základy upevňují. Sklon věže 

se začal postupně zmenšovat a v současné době je 

vychýlení věže jen cca 3 metry. Znovu byla věž otevřena  

v prosinci roku 2001. 

Koloseum (původně Flaviovský amfiteátr)   

Koloseum je elipsovitý amfiteátr v centru města Říma  
v Itálii. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši 
postaven. Je to jedno z velkých děl římské architektury. 
Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za římského císaře 
Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. za Tita. 
Původně bylo schopno pojmout 50 000 sedících diváků  
a bylo užíváno ke gladiátorským zápasům a veřejným 
podívaným.  
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Vedle gladiátorských her se zde pořádaly i naumachie 

(stylizované námořní bitvy), zápasy s divou zvěří, popravy, 

rekonstrukce známých bitev a dramata založená na klasické 

mytologii. V raném středověku přestala budova sloužit  

k zábavě. Později byla využívána k obývání, sněmování, 

jako pevnost, kamenolom a křesťanská svatyně. Nyní je 

Koloseum jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí  

a stále má úzké vazby k římskokatolické církvi,  

protože na každý Velký pátek vede papež "Křížovou cestu" 

do amfiteátru.  

 

 

 

 

 

 

 

Benátky 

Jsou světoznámé město na laguně. Romantické město 

kanálů a historické město muzeí a památek. Benátky tvoří 

naprosto nejdůležitější turistický cíl, ležící na severním 

pobřeží Jaderského moře. Svou romantickou polohou  

a neopakovatelným šarmem lákají statisíce turistů z celého 

světa. Jejich historické, umělecké a kulturní dědictví z nich 

činí světové kulturní centrum. Nachází se zde několik 

veledůležitých muzeí a galerií celého lidstva. Během roku se 

zde také odehrává několik velkých slavností a festivalů. 

Benátky, hlavní město oblasti Veneto , mají přes 360 000 

obyvatel, z toho však jen okolo 100 tisíc žije v historických  
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Benátkách na ostrovech v laguně, zbytek žije na pobřeží  

v Benátkách-Mestře. Tato část tvoří průmyslové a dopravní 

centrum, novou část města. Historické Benátky  

se rozkládají na 118-ti ostrovech a ostrůvcích, které spojuje 

cca 400 mostů. Nesmíme opomenout i známé gondoly,  

které tvoří neoddělitelnou součást života v Benátkách již  

od 11. století. Štíhlým trupem a plochým dnem jsou skvěle 

přizpůsobeny pro plavbu úzkými a mělkými kanály. Gondola 

je směrem k přídi mírně zahnutá doleva, což zabraňuje 

tomu, aby se točila pořád dokola.V roce 1562 bylo vydáno 

nařízení, že všechny gondoly musí být černé,  

aby se zamezilo okázalým projevům bohatství.  

Při zvláštních příležitostech je krášlí květiny. Patronem 

gondoliérů je český světec Jan Nepomucký. Jeho socha 

stojí u kostela svatého Jeremiáše a je dnes jedinou sochou 

umístěnou na břehu Canalu Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V příštím čísle časopisu si přečtete zajímavosti  
ze Španělska. 
            -MB- 
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Připravujeme 

V domově připravujeme 

 

18. 9. ve 14,00 hodin          Námořnický bál 

 

30. 9. od 9 do 11 hodin   Seniorský dvoudenní maraton 

 

1. 10. od 9 do 11 hodin       Seniorský dvoudenní maraton 

1. 10. ve 14 hodin                Oslava dne seniorů 

 

8. 10. od 9 do 17hodin        Den otevřených dveří  

 

10. 10. od 15 hodin             Zážitkový program 

 

7. 11. od 15 hodin               Zážitkový program 

 

 

 

Informace pro uživatele a rodinné příslušníky 

 

Praktická lékařka MUDr. Klimková poskytuje informace  

v ambulanci v pondělky a středy od 9,30 do 10,00 hodin . 
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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   8.00 – 12.00 hod. 

ÚTERÝ   8.00 – 15.00 hod. 

STŘEDA   Objednávky 

ČTVRTEK  Objednávky 

PÁTEK   8.00 – 15.00 hod. 

 

Kadeřnice, holička  paní  Eva Kremerová  

Provozní doba: 

ÚTERÝ  8.00 –   9.00 hod.   MUŽI 

   9.00 – 15.00 hod.     ŽENY         

PÁTEK  8.00 –   9.00 hod.   MUŽI 

   9.00 – 15.00 hod.     ŽENY         

 

 

Číslo 3/2013      Neprošlo jazykovou úpravou.  

          Určeno pro  potřebu Domova Čujkovova, Ostrava—Zábřeh,p.o.  

Připravily: Martina Bolcková, Sylva Boruňová, Dagmar Dorotíková, Pavla Kantorová,  Kristina 

Košťálová, Milena Kupková, Marek Rosmanit, Martina  Špinková 


