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ANKETA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Bylo zahájeno hlasování pro rok 2014. Nyní máte možnost
vyjádřit svůj názor na společenskou odpovědnost
přihlášených organizací. Náš Domov Čujkovova se pro rok
2013 v kategorii neziskových organizací umístil na 1. místě.
Anketu
pořádá
Institut
společenské
odpovědnosti,
je to veřejná anketa, ve které svůj názor na společenskou
odpovědnost konkrétních organizací vyjadřují přímo občané,
nikoli odborné poroty. Každý, kdo se zúčastní hlasování, bude
zařazen do losování o některou z řady zajímavých cen!
Hlasovat můžete elektronicky na webových stránkách
„www.naseodpovednost.cz“ nebo prostřednictvím tištěného
hlasovacího lístku. Hlasování bude ukončeno 31. 12. 2014.
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Odpoledne na Karlštejně
V pondělí 22. 9. 2014 v odpoledních hodinách proběhl
ve velkém sále bál pod názvem „ Odpoledne na Karlštejně “.
Velký sál se na pár hodin proměnil na hodovní síň hradu
Karlštejna. Kostýmový bál zahájila hudba z filmu „Noc na
Karlštejně“ a dvořané se přišli představit úklonou všem
přítomným divákům – poddaným na Karlštejně a v podhradí.
Nakonec přišel i sám král Karel IV. s královnou a s princeznou
a usedli na trůn. Král propustil dvořany a zahájil zábavu pro něj
a poddané hradu.

Jako první vystoupili pěvci a hudebníci ze souboru „Návraty“
a zazpívali několik písní královské rodině a poddaným. Po nich
vystoupily tanečnice ze souboru „Pralinky“. Královské rodině
a poddaným se zábava líbila a ocenily to potleskem.
Poté se ujala slova průvodkyně po historii hradu Karlštejna
a řekla zajímavosti o hradu a nechybělo ani vyprávění
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o známých strašidlech hradu Karlštejna např. o 13 bílých
pannách, přízraku Blanky z Valois první ženy Karla IV.
nebo o ovčáku s beranem na provaze.
Nakonec si král poručil víno a zahájil volnou zábavu a za zvuků
hudby odešla královská rodina z hodovní síně. V hodovní síni
zábava pokračovala, obsluha v kostýmech nosila občerstvení
a po malém pohoštění začala hrát živá hudba a tím zahájila
druhou polovinu zábavy.
Kostýmy zapůjčil zdarma Dům Dětí a Mládeže M. Majerové,
část kostýmu ušily, přešily nebo upravily pracovnice VČA
a některé byly z Národního Divadla Moravskoslezského. Tímto
všem účastníkům moc děkuji.
-AD-
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Výlet na zámek
Na podzim se uskutečnil výlet v Karviné do města Fryšták,
mají krásný zámek. Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili autobusem
do Karvinského zámku ve městě Fryšták. Byli jsme rozděleni
na dvě skupiny, abychom si mohli užít prohlídku zámku.
Zámkem provázely příjemné průvodkyně a výklad byl zajímavý
a poučný. Počasí bylo chladné, tak jsme využily kavárnu na
náměstí jako útočiště před chladem, prošli jsme hezké náměstí
a vydali se do zámeckého parku a také nedalekého kostela
povýšení svatého kříže.
Z informační brožury jsme se dozvěděli, že první zmínku
o Fryštátu přináší tzv. vratislavský desátek (Registrum
Wyasdense) z let 1302 až 1316, ale jako město se poprvé
uveden v manské listině těšínského vévody Kazimíra I.
Z 18. února 1327 pro českého krále Jana Lucemburského.
Strategická poloha Fryštátu na křižovatce důležitých
obchodních cest z Uher do severních oblastí Slezska až k Baltu
z něj učinila významné středisko obchodu a řemesel.
Zajímavostí města bylo, že čtyřikrát vyhořelo poprvé v roce
1511 a naposledy v roce 1823. Vždy to ovlivnilo hospodářský
vzestup města.
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Převratné změny vývoje města, ale i celé zdejší oblasti přinesl
roku 1776 nález černého uhlí na vrchu Čechovice v Karviné.
Stalo se tak za hraběte Jana Josefa Erdmana Floriana
Larische, jehož rod měl rozhodující podíl na industrializaci
města i celé zdejší oblasti. Nad historickým jádrem Fryštát
a lázeňskou částí Darkov byla roku1992 vyhlášena městská
památková zóna pro svou výjimečnou hodnotu je chráněna
státem.
Po prohlídce jsme měli objednaný oběd v zámecké restauraci
v hezkém prostředí a s příjemnou obsluhou jsme poobědvali
a obnovily síly na zpáteční cestu.
-AD-

Bylo u nás divadlo
Dne 1. října na Den seniorů u nás hostilo divadlo „Ententýky“,
toto duo více známé jako „Myška Klárka a Veverka Terka“
zahrálo pohádku pro dospělé „Bezpečně nejen na silnici“.
Pravidelně hrají pro děti, tak pro naše obyvatele tuto pohádku
upravily.
-AD-
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Pečení bramborových placků
Dne 13. 10. 2014 od 9 hodin proběhlo na úseku 5A smažení
bramborových placků, kterého se aktivně zúčastnili naši
uživatelé. Pracovnice VČA zajistila nejprve nákup surovin
a brambor na místním trhu. Poté jsme se v jídelně mohli pustit
do společné práce. Igelitové rukavice nám sice práci trochu
komplikovaly, ale přesto jsme se s kuráží pustili do čištění
brambor. Očištěné brambory, a že jich bylo hodně, nám
pracovníci z úseku pomohli opláchnout, donesli nám struhadlo
a brambory jsme nastrouhali. Pořádně jsme si tak procvičili
svaly. Nastrouhané brambory jsme dali do mísy, a abychom
měli stále co dělat, přišlo na řadu čištění česneku a jeho
lisování. Potřebné suroviny jsme dále smíchali dohromady
a vytvořili těsto, které si pracovníci odnesli do kuchyňky
ke smažení. Mezitím, co se placky smažili, dali jsme si kávičku,
povídali si a těšili se na výsledek dobře vykonané práce.
Ten nakonec stál zato. Placky byly křupavé, vláčné a výborně
ochucené. Někteří jedlíci si dali dokonce dvě porce
a po celodopolední práci se jen zaprášilo.
-PP-
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Život psa Pedra
Dne 7. 11. 2014 jsme v Domově Čujkovova přivítali velmi milou
návštěvu, pana Holbu a jeho přítele vodícího psa Pedra. Díky
Pedrovi zvládá pan Holba pohyb tak, že nás všechny překvapil,
když řekl, že je nevidomý. Svou besedou o výcviku vodících
psů, o svém životě, ukázkou praktických úkolů, které Pedro
dokáže pro svého pána udělat, potěšili všechny v sále.
Největší radost byla, když pan Holba chodil mezi přítomnými
a pes Pedro se nechával pohladit, podrbat nebo dokonce
obejmout. Chvílemi to vypadalo, že se dokonce Pedro usmívá.
Pan Holba má náš obdiv, že i přes svůj handicap pomáhá
druhým lidem. Svými besedami předává vlastní zkušenosti,
jak se žije člověku, který k životu potřebuje vodícího psa.
-DD-
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Kuželkový turnaj
V listopadu jsme v Domově Čujkovova přivítali seniory z Klubu
seniorů Ostravy – Jihu. Protože rádi hrajeme ruské kuželky,
uspořádali jsme malý kuželkový turnaj. Kuželky hrajeme
na zahradě, ale v podzimním počasí se přesunuje hra
do velkého sálu. Turnaj více než sportovně, probíhal ve velmi
příjemné náladě při povídání a popíjení kávy. I když jsou ruské
kuželky velké, není to vůbec jednoduché se do nich trefit.
Protože jsme se sešli s dobře naladěnými a veselými lidmi,
pobavili jsme se a hodně nasmáli. Ceny a diplomy pro vítěze
byly příjemným zakončením hezkého odpoledne.
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Vystoupení pěveckého souboru Návraty
Dne 20. 11. 2014 přijal náš pěvecký soubor Návraty pozvání do
dámského klubu Živá voda v Ostravě – Zábřehu. Dámský klub
se nachází v Charitním středisku Gabriel. Jedná se o komunitní
centrum pro seniory, kde mohou senioři trávit volný čas.
Nabídka aktivit centra je určena každému, kdo má chuť
účastnit se kulturního, společenského a duchovního života.
Komunitní centrum bezúplatně nabízí kurz práce na PC,
společenské hry, výtvarnou činnost (malování, batikování),
přednášky a besedy.
V Dámském klubu vládla příjemná atmosféra. Návraty
zazpívaly dámám krásné písničky, u pohoštění se povídalo,
vyprávěly se vtipy a bylo veselo. Bylo to opravdu vydařené
dopoledne, za které nám pracovníci dámského klubu Živá voda
srdečně poděkovali.
-SB-
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Vzpomínky zmizelé v čase
V Ostravském muzeu se od 5. do 30. listopadu konal 3. ročník
reminiscenční výstavy „Vzpomínky zmizelé v čase“. Výstavu
pořádal Magistrát města Ostravy – odbor sociálních věcí,
školství, sportu a volnočasových aktivit. Ostravský cyklus
reminiscenčních výstav je volně inspirován mezinárodním
projektem The European Reminiscence Network (Evropská
reminiscenční síť), ve kterém jsou zapojeny země jako Francie,
Španělsko, Polsko, Slovensko, Severní Irsko či Velká Británie.
„V Česku je projekt realizován od roku 2010 v Praze a od roku
2012 v Ostravě. Výstavu zahájil 5. 11. 2014 člen Zastupitelstva
města Ostravy Martin Štěpánek. Klienti osmi ostravských
příspěvkových i neziskových organizací z oblasti sociální péče
vytvořili v rámci vzpomínkové terapie přehlídku osobních
příběhů, fotografií, dokumentů a předmětů. Výpovědi jsou
mnohdy až intimní zpovědí a nahlédnutím do vnitřní krajiny
každého z nich.
Zpracováno z www.ostrava.cz
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Z našeho Domova se do vzpomínání zapojilo šest obyvatel,
kteří ve spolupráci se sociálními pracovnicemi sepsali příběhy
ze svého života a připravili je pro výstavu. Dnes vám přinášíme
první z šesti vzpomínek…
První vzpomínala Paní Bohuslava Strakošová, rozená Stará:
„Narodila jsem se 5. 9. 1913 v Ostravě. S tímto městem
je spojen celý můj život. Oba rodiče byli velice pracovití
a zvelebovali naši chaloupku. K té patřila i zahrádka, kde jsme
pěstovali nejrůznější plodiny. Ze všeho nejraději jsem měla
jahody, těch byly vždy velké záhony. Nejméně ráda mám
dodnes rajská jablka. Jako dítěti mi soused dal jejich
sazeničky, těm se u nás po zasazení dobře dařilo a začaly
hojně plodit. Po určité době jsme s maminkou usoudily, že je
12

nejvyšší čas je ochutnat. Obě jsme si vzaly jeden zralý plod,
odpočítaly 1-2-3 a najednou se zakously a najednou sousto
vyplivly. Základní školu jsem vychodila v rodném Svinově.
Dále má studijní cesta zamířila do Ostravy-Zábřehu na Školu
pro odborná ženská povolání, tu jsem bohužel nedokončila,
neboť si maminka zlomila nohu a bylo tak potřeba o ni pečovat,
své si žádala i domácnost.
Paní Bohuslava Strakošová s manželem a psem Begasem krátce před svatbou

Manžela, Bohuslava Strakoše, jsem poznala v 16ti letech.
O osm let později byla svatba a ta nás spojila na krásných
33 let. Začátky společného života byly těžké. Manžel neměl
práci, díky známému se po čase zpět do zaměstnání dostal
a pracoval pak jako strojní zámečník.
V roce 1943 se nám narodil syn Pavel,
s kterým mám dodnes krásný vztah.
Do centra Ostravy jsme nejezdili moc
často, nejčastěji za většími nákupy
potravin nebo šatstva. Střížné zboží
bylo k dostání v Textilii. Naší tradicí bylo
po nákupech posezení v Domě potravin.
Manžel si zde vždy dal drškovou polévku,
kterou jsme doma nikdy pro její pracnost
a finanční nákladnost nevařili. Já si vždy
dala párek, který pro mě představoval
velkou delikatesu.
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Nejraději v souvislosti s Ostravou vzpomínám na divadla.
Divadlo bylo mou potěchou. Předplatné jsem měla od roku
1947 na deset sezón.

Divadlo Antonína Dvořáka v 50. letech, www.opera-puls.blogspot.cz

Navštěvovala jsem Divadlo Jiřího Myrona i Divadlo Antonína
Dvořáka. Z repertoáru se dalo vždy něco vybrat. Program
vycházel pravidelně v novinách. Po válce lidé moc do divadla
nechodili. Nebyla práce a nebyly peníze, přesto jsem si na svou
milovanou kratochvíli finance našla a dodnes mám toto
období, kdy zde excelovali výborní herci, v živé paměti. Divadlo
jsem navštěvovala každý čtvrtek se svými dvěmi sousedkami.
Všechny jsme byly z jedné ulice, odpadly tak obavy z nočních
návratů. K dopravě jsme využívaly tramvaj. Tyto večery byly
mé oblíbené. Ráda jsem se nechávala unášet atmosférou
divadla a představeními. Byť jsem si na parádu nikdy
nepotrpěla a dodnes jsem skromná, k divadlu patřilo i pěkné
oblečení. Nejčastěji jsem nosila tmavomodré šaty spolu
s bílými nebo stříbrnými korálky. Na léto padala volba na šaty
z čistého hedvábí.“ V Domově Čujkovova je paní Strakošová
od 7. srpna 2003. I přes svůj úctyhodný věk je stále aktivní,
ve volných chvílích háčkuje obinadla. Pro každého má vlídné
slovo a úsměv.
-BB14

Paní Bohuslava Strakošová v den svých 101. narozenin (5. 9. 2014)

Další zavzpomínal pan Vavroš
Mé jméno je Zdeněk Vavroš. Narodil jsem se v roce 1932
v Polance nad Odrou. Polanka nad Odrou je součástí města
Ostravy od roku 1976 jako část městského obvodu Ostrava Poruba. Počínaje rokem 1991 se stala samostatným obvodem
statutárního města Ostravy. V roce 1939 Polanku nad Odrou
přičlenili k Sudetům z důvodu Mnichovské dohody. Hranicí
byla Odra, která dělila Sudety a Protektorát Čechy a Morava.
Celnice byla ve Svinově. Přes celnici jsme mohli chodit pouze
na
základě
dlouhodobé
propustky.
Otec
pracoval
ve Vítkovických železárnách, tudíž propustku potřeboval
každý den. Maminka na propustku chodila do centra Ostravy
nakupovat. Přestože se Polanka nad Odrou k Ostravě připojila
až později, rád bych se s Vámi podělil o jednu ze vzpomínek,
která se pojí k Základní škole Heleny Salichové, kde jsem
nastoupil v roce 1938. Tou dobou nesla název Stará škola.
Do této školy chodil také můj otec. Můj bratranec - kronikář
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Jaroslav Král, na ZŠ později vyučoval. Stará škola byla
založena roku 1905. Později dostala název ZŠ Heleny
Salichové, která byla malířkou a spisovatelkou. Ústředním
tématem jejích prací bylo Slezsko. ZŠ měla původně jen jedno
patro. Druhé patro bylo přistavěno přes prázdniny roku 1927.
Pamatuji si, že na škole nebylo ústřední topení.
Ve třídách stála kamenná kamna, větší než člověk. Každou
třídu v zimě obcházel školník, můj strýc, a sypal uhlí do kamen,
aby nám zatopil. Jednou v zimě, byl únor 1945, vyučování
přerušili. Přiblížila se k nám fronta německé a sovětské
armády, která postupovala od Hrabyně směrem k Ostravě.
Ve škole byla zřízena polní nemocnice pro německé vojsko.
Operační sál s pěti stoly se nacházel v místech nynějšího
koncertního sálu ZUŠ.
Škola po požáru v roce 1945

Rok 1927

Současnost
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Před svým odchodem 30. dubna 1945 němečtí vojáci školu
zapálili. V té době jediná škola v Polance úplně vyhořela.
Zůstaly pouze obvodní zdi. V období jara až léta v tomto roce
byly na zahradě ZŠ vystavěny finské domky, ve kterých jsme
se učili. O dva roky později jsem školu opustil a začal
navštěvovat gymnázium. Vyučování ve škole bylo obnoveno
15. 11. 1947. Vysvědčení bylo psáno dvojjazyčně. Zvláštností
také je, že stupnice známek byla v rozmezí od 1 do 6.
Foto: www.starapolanka.wz.cz

-PP-
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Rotopedtours a Pěškotours
I letos na podzim byl opět vyhlášen již 8. ročník Rotopedtours
a 5. ročník Pěškotours, kterou pořádá Nadace Taťány
Kuchařové Krása pomoci. Akce probíhala po celé republice
a účastnili se jí i naši uživatelé. Hlavním cílem této akce
pro seniory je udržet si kondici, zvýšit pocit sebejistoty, udělat
něco pro své zdraví i náladu.
Ve čtvrtek 27. 11. 2014 se sešli všichni naši uživatelé,
kteří se této akce účastnili, k vyhlášení výsledků ve velkém
sále. Navštívila nás zástupkyně nadace, aby každému
účastníkovi předala osobně diplom s jeho dosaženým
výsledkem. Jak nám zástupkyně sdělila, letošní 8. ročník byl
ve znamení mnoha rekordů:
 v celé republice se účastnilo 2053 seniorů
 76 domovů pro seniorů, klubů, stacionářů a center
z 10 krajů republiky+3 samostatní účastníci
 bylo ujeto 30 374, 018 km
 bylo nachozeno 62 842, 711 km
 celkem 93 216, 729 km
Na závěr celého vyhodnocení nám byla od nadace předána
odměna za účast- převzali jsme si velký pestrobarevný padák
se žlutými míčky. Ten jsme hned otestovali a s padákem jsme
si vyzkoušeli nějaké hry. Bylo to pohodové odpoledne,
kdy jsme si to, myslím, všichni společně užili.
-KK-
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Slavnostní večeře v restauraci „U Vlka“
Je již tradicí, že před koncem roku jezdíme na slavnostní
večeři. Tento rok jsme stejně jako již několikrát jeli
do Svinova k „Vlkovi“. Tentokrát 24. a 25. listopadu.
Pohodlnou jízdu i pro uživatele, kteří jsou mobilní na vozíčcích,
nám zajistil autobus s plošinou. V restauraci jsme měli
připraven salonek, ve kterém jsme si při dobrém jídle a pití
zazpívali a popovídali. Velké poděkování patří všem, kteří
přispěli k vytvoření příjemné atmosféry. Venku je sychravo a
málo sluníčka, tak krásně strávené odpoledne všechny
potěšilo.
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Kabaret u Dobré pohody

Ve středu 19. 11. 2014 jsme se sešli ve velkém sále, konal se
bál „Kabaret u dobré pohody“. Moderátorská dvojice Lojza a
Pepa bál uváděli a také nám zazpívali. Atmosféru doplnily
promítané scénky z televizních pořadů „Kabaret u dobré
pohody“ a „Televizní varieté“. Pracovnice volnočasových
aktivit překvapily tanečním vystoupením na hudbu Mackieho
Messera.
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Mikuláš
V pátek 5. 12. 2014 se
v domově objevil ne jeden,
ale hned dva Mikuláši a
kolem nich poskakovali
neposední čerti. Stihli jsme
je vyfotit, než se rozešli po
domě. Potkali jsme je u
krbu, čerti smrděli peklem
a dělali rámus. Mikuláši je,
ale
drželi
zkrátka
a
nakonec
čertovskou
energii věnovali rozdávání mikulášské nadílky.
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Rozsvícení vánočního stromu
Dne 8. 12. 2014 se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu
ve velkém sále. Po úvodním přivítání měla řeč paní ředitelka
Magda Mertová, všem popřála krásný Advent a slavnostně
strom rozsvítila. Během programu zpíval soubor „Návraty“.
Velký sál je krásně vyzdoben a připraven i na Vánoční klub.
Těšíme se na viděnou.

Bude tam harmonika…………..dopíšu
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Vánoční rituály
Lidové rituály na nás dnes působí tak, že si je předci vymysleli
pro vlastní potěchu. Nejčastěji měly zajistit dobrou úrodu,
blahobyt, ochranu před škodlivými vlivy i nemocemi a dívky
v rozpuku všemožně zjišťovaly, kdy a za koho se vdají. Když
pomineme jednoznačné významy, jako jsou rybí šupiny
v portmonce, sypání mouky na zápraží pro meluzínu či věštby
při třesení bezem, obyčeje jsou vesměs plné protikladů.
S nadílkou obchází bílý anděl a černý rarach, hřejivé plameny
svíček kontrastují s mrazivým počasím i dlouhými nocemi.
Vyjadřovaly zápas světla a temnoty, dobra a zla a po rozšíření
křesťanství boj „pravé“ víry s početnými pohanskými božstvy.
Pradávné, bujaré, tudíž oblíbené oslavy zimního slunovratu
římská církev potřebovala překrýt něčím výjimečným,
a tak od 3. století ztotožnila 25. prosinec s narozením Spasitele.
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Na jeho počest zavedla nové rituály, které splynuly s těmi
původními, a nám se dochovala bohaté směsice zvyklostí.
Purpura a František
Současná aromaterapie pro pohodu navazuje na prastaré
rituály, kdy se vykuřováním očišťovaly svatyně, příbytky
i lidská mysl. Svazky aromatických bylin a koření, tzv. potpourri, u nás zlidověly, jako purpura-pozvolné doutnání
zvyšovalo magické účinky. Zvyk zapalovat františky neboli
slisované mleté dřevěné uhlí s příměsí pryskyřice
z kadidlovníku pravého se zrodil v česko-německém pohraničí.
Vonné kužílky byly patrně nazvané po Františkovi z Assisi,
duchovním otci vánočních tradic k uctění Krista.
Jmelí
Jmelí oceňovali hlavně Keltové pro jeho nadpřirozené
léčitelské schopnosti a jako symbol plodnosti. Polibek
pod zavěšenou větvičkou má pečetit kouzlo lásky. Druidové je
prý osekávali zlatými srpy, a proto se dodnes potírá zlatavou
barvou. Podle křesťanské legendy bylo jmelí původně strom,
z něhož Josef vyřezal kolébku pro Ježíška. Později z něho
vyrobili i kříž, na němž Krista ukřižovali. Strom se tak styděl,
že se rozpadl na malé keříky, jež přinášejí už jen dobro všem,
kteří se mají opravdu rádi.
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Prskavky
Prskavky vznikly z velkolepých ohňostrojů, jimiž si
středověká šlechta zpestřovala slavnosti. Za vznik předchůdce
nehořlavé tyčky obalené směsí, ze které termochemickou
reakcí „odpadávají“ částečky v podobě jisker, patrně vděčíme
alchymistům na dveře Rudolfa II. Věřícím snad měla tato
zábavná pyrotechnika připomínat betlémskou hvězdu,
která šířila světlo do všech koutů světa a osvícení do stinných
koutů duše.

Svíčky
Svíčka na zeleném chvojí byla součástí uctívání
pohanských bohů slunce, ohně či blesků. V mrazivém období
roku tak prapředkové sobě i přírodě nadělovali teplo a světlo.
Tato symbolika opentlená věroukou se promítla do adventního
věnce i zvyků, jako jsou svíčky na stromku nebo
ve skořápkách pouštěné po vodě.
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Koledy
Koledy nejspíš zavedli Slované svými obřadními písněmi
na počest patronky lásky, krásy a manželství. Ko-Leda vlastně
znamená vtělování do bohyně Ledy. Možným impulzem byla
také starořímská lednová přání dobrého živobytí Calendae
lanuariae, za něž potulní umělci dostávali jídlo. Časem se církvi
rozpustilý ráz pochůzek v maškarách znelíbil a colendami
neboli důstojným uctíváním Kristova narození pověřili kněze.
Ti s kadidelnicí a v doprovodu obecního pastýře obcházeli
stavení a obyčejně se nespokojili jen s hrachem a vánočkou,
nýbrž žádali peněžité dary.
Dárky
Dárky u nás kdysi hodným dětem roznášel svatý Mikuláš,
podobný vousáč Štědroň, škodolibá Barbora nebo Lucie.
Vyměňování sladkostí, ovoce a vlastnoručně zhotovených
drobností i mezi dospělými se stalo projevem křesťanské lásky
k bližnímu. Ve středoevropských zemích tuto roli převzal
Ježíšek zhruba v 19. století. Podle jedné teorie tím oplácel
svým věrným, že se mu k jesličkám přišli poklonit s plnou
náručí. Na památku hvězdy nad Betlémem, která oznamovala
jeho narození, se proto mají dárky rozbalit, až se na nebi rozzáří
první hvězdička.
Stromeček
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Vyšňořená dřevina může mít původ v palmové ratolesti
se 12 listy, kterou si staří Egypťané nosili domů na všemožné
oslavy. Římané se inspirovali a vzali zavděk větvemi
jehličnanů. V našich krajích se zprvu ujala chvojka, rozsochatá
větev připevněná u stropu špičkou dolů. Navěšené pamlsky
byly past na duše zemřelých, neboť nasycené nikomu neublíží.
Pohanskému uctívání stromů církev vtiskla nový řád:
stálezelená jedle symbolizovala věčný život Spasitele,
papírové květy znázorňovaly „růži bez trnů“, Pannu Marii,
a jablka biblickou matku lidstva Evu. „Vhodně“ ozdobené
stromky tak pronikly i do kostelů a na veřejná prostranství.
-KK-

Rozhovor s gerontoložkou Ivou Holmerovou
Když jsem četla na internetu rozhovor Markéty Mitrofanovové
s paní Holmerovou, řekla jsem si, že by byla škoda
neposkytnout Vám možnost přečíst si její milá slova.
Přinášíme tedy rozhovor z webových stránek „novinky.cz“,
Přejeme příjemné čtení.
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Jedna z nejznámějších českých gerontoložek Iva Holmerová se
sice zaměřuje na období lidského života, které většina z nás
považuje za neutěšené, ale při setkání s ní máte pocit, jako
byste se napili energetického nápoje. Nakonec se od ní
necháte přesvědčit, že i umírání může být krásné. Na rozdíl
od lékařů zachraňujících životy si může dovolit dávat najevo
emoce. „Mnohdy jsou dokonce žádoucí, zvlášť v péči
o pacienty s demencí, kteří říkají, že kvalita jejich života záleží
na tom, jak se k nim chová jejich okolí. Když je ostatní berou,
tak jsou spokojení,“ je přesvědčená žena, které bude příští rok
šedesát, ale na důchod nemá ani pomyšlení.
Proč jste už na medicíně tíhla ke geriatrii, oboru, na který
budoucí lékaři hledí spíš s despektem?
Myslím si, že je to dáno založením člověka. Někdo má rád děti,
někdo sport a někdo má prostě rád starší lidi. Měla jsem
babičku, kterou jsem měla ráda a která byla nesmírně moudrá.
Protože jsem s ní vyrůstala, starý člověk pro mě nebyl nikdo
cizí.
Ani v pubertě jste nezažila žádnou revoltu?
Ani ne. Tehdy ještě generace žily víc pohromadě. Babička
bydlela asi tři sta metrů od nás, tak jsem u ní přes den
pobývala. Zjistila jsem, že spoustu věcí umím díky tomu,
že jsem jí nakukovala přes rameno. Vzala jsem si stoličku
a pozorovala, když něco vařila nebo šila. Děda byl zase knihař.
Ne, že bych uměla vázat knihy, ale možná bych se k tomu
řemeslu uměla aspoň postavit. (smích) Takové kouzelné
vzpomínky na dětství spoustě lidem dneska chybí. Lidé míří
za zaměstnáním, stěhují se, mají větší nároky na bydlení
a ambici se co nejdřív osamostatnit. Na jednu stranu je to fajn,
že na stísněném prostoru nevznikají mezigenerační konflikty,
ale děti to zase ochuzuje o babičky. Bojí se pak starých lidí,
protože je vlastně neznají. Jenže když spolu začnou trávit čas,
padnou si nakonec do noty. V Londýně jsou také všude
schody, ale prakticky ihned se natáhne nějaká ruka, která mě
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neodstrčí, ale pomůže mi s kufrem. Možná tam mají lidé větší
sebevědomí. Studie Eurostatu ale před dvěma lety ukázala,
že dvě třetiny obyvatel Česka nemají rády lidi nad padesát let.
Je to úděsné, když si představím, že většina lidí mě nemá ráda
jenom proto, že už mi táhne na šedesát. Objektivní fakta jsou
ale možná trochu zkreslená tím, že Češi jsou obecně takoví
brblalové a cynici, takže už předem o věcech říkají, že za nic
nestojí. Ve skutečnosti to sice nemusí být dobré, ale ne až tak
šílené.
Co mladým na starých vadí?
Asi jim leze na nervy jejich pomalost. Když jedu za dcerou,
která žije v Anglii, někdy ve špičce absolvuji cestu pražským
metrem. Na konečné jsou schody, po kterých s kufrem musím
vyjít, a opakovaně mám pocit, že kolemjdoucím třicátníkům
překážím. V Londýně jsou také všude schody, ale prakticky
ihned se natáhne nějaká ruka, která mě neodstrčí, ale pomůže
mi s kufrem. Možná tam mají lidé větší sebevědomí, že si
dokážou pomáhat. A myslím si, že ani my nejsme tak špatní,
akorát to nedáváme najevo. Když si vezmete sbírky
na povodně a podobné tragédie, tak Češi jsou ochotní přispět,
jenže anonymně. Možná že čtyřicet let totality je někde hluboce
v nás a ani v tom dobrém nechceme vybočovat z řady.
Mají nedostatek sebevědomí i čeští senioři, kteří jsou
v porovnání s těmi západními často zakřiknutější a méně
se berou za svou věc?
Ano, jsem o tom hluboce přesvědčena, ale myslím, že je to
otázka starší generace. Mezi svými vrstevníky už vidím lidi,
kteří jsou zvyklí dělat něco za sebe, něco prosazovat a něco
nabízet, což pro společnost znamená jistou naději.
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S manželem Janem a fenkou Bedřiškou na výletě v průhonickém parku. FOTO: archív Ivy Holmerové

Od západního světa se lišíme i nabídkou služeb a zboží
pro seniory. V čem vidíte mezery?
Nabídka oblečení a obuvi už se pomalu zlepšuje, ale velký
potenciál je například v dopravě. Na Floridě třeba řeší, jak
udělat pásy v autě tak, aby se člověk se ztuhlou krční páteří
mohl snáz připoutat. Obrovské rezervy jsou v moderních
technologiích, v různých nápovědných a orientačních
systémech. Nemusíte mít zrovna Alzheimerovu chorobu,
ale taky by se vám hodilo něco, co by signalizovalo, že jste
zapomněla vypnout plyn. A vezměte si stravování. Jídlo je
přece strašně důležitá věc, a přesto se mu nevěnuje pozornost.
Proč by vám v rámci pečovatelské služby nemohli přivézt něco
z indické restaurace nebo z pizzerie? Vždycky když doma
stůňu, tak si to užívám. Dám si čaj a objednám si ananasovou
pizzu. To jsou takové drobné radosti, ze kterých se život
skládá. Napadají mě i finanční produkty. To, že veškerý
majetek odkážu dětem s tím, že se o mě postarají, je možná
chybný mýtus. Ještě sice přetrvává, ale lidé si podle mě budou
častěji své majetky ponechávat, už proto, že děti budou daleko,
třeba v zahraničí. Naopak staří lidé zase nebudou očekávat,
že když odejdou do důchodu, tak se o ně mladí postarají.
Proč se třeba Švédové dožívají ve zdraví vyššího věku než my,
přestože jejich zdravotnictví není na bůhvíjaké úrovni?
Když se podíváte na naši medicínu, je založena na výkonu
a na vítězství člověka nad hmotou, na zázracích. Jenže složitá
technická léčba skutečný přínos pro zdraví moc neznamená.
Nejdůležitější jsou obyčejné preventivní a dosti neatraktivní
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kroky typu víc se hýbat a lépe jíst. Jenže k tomu potřebujeme
cyklostezky a bezpečné chodníky. A jak můžeme jíst zdravě,
když nemáme dost možností? Vždyť u nás je stále nejlevnějším
nápojem v restauracích pivo, ačkoli nealko pivo považuji
za geniální nápoj.
To myslíte vážně?
Když pijete vodu, tak určitě děláte dobře, ale ne vždycky na ni
máte chuť. Oproti limonádám, které obsahují spoustu cukru,
je nealko pivo daleko lepší alternativa… Ale zpátky k vaší
otázce. Vázne u nás takzvaná zdravotní gramotnost. Víme,
že se máme hýbat, jaké tuky máme a nemáme jíst, ale už moc
dobře nevíme, jak má být porce velká a jaké má být její složení.
Ale hlavně chybí ty cyklostezky.
Opravdu vám připadají tak důležité?
Ano. Nejde jenom o cyklostezku jako takovou, ale o prostor,
kde se mohou relativně snadno pohybovat i vozíčkáři, mámy
s kočárky, senioři na různých vozítkách, která kolem sebe
prakticky nevidíte, protože u nás zpravidla nikam nedojedou.
Spousta bezbariérových tras je zakončena nějakým sloupem,
který se nedá objet, nebo dvaceticentimetrovým schodem.
Jak vás tak poslouchám, vy jste asi vášnivá cyklistka.
Jasně, mám to všechno vyzkoušené z praxe. (smích) Moje
snaha je dojet někdy z domova do práce. Je to třiadvacet
kilometrů, z Újezdu nad Lesy můžu jet nejdřív pěšinkami
lesem, ale potom musím absolvovat velice frekventovaný
úsek, který je objektivně nebezpečný, protože se pod jedním
viaduktem sjíždějí kola, osobní i nákladní auta. Kolikrát jsem
po cestě zažila arogantní výstupy testosteronem překypujících
řidičů.
Zdravý životní styl ale také něco stojí a Češi nejsou moc
ochotni připlácet si za kvalitu, nebo na to zkrátka nemají.
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A jsme u toho. Můžete najít spoustu překombinovaných
receptů, ale málokterý by vám nutriční poradce doporučil.
Rady typu: „jezte středomořskou stravu“ jsou trochu
zavádějící, protože my jsme po tisíciletí zvyklí na něco jiného.
Pro nás je běžnější zelí, kořenová zelenina a luštěniny,
což nejsou až tak drahé suroviny. Nedávno jsem ve Skotsku
ochutnala směs restované místní zeleniny - mrkve, celeru
a tuřínu, který byl i u nás tradiční, ale teď už ho skoro neznáme.
Podobně se u nás málo využívají kedlubny.
Proč lékaři bijí na poplach v souvislosti s Alzheimerovou
chorobou, když je spousta jiných nemocí, které se nedají léčit?
To je pravda, ale u jiných onemocnění se dá po velmi dlouhou
dobu udržet dobrá kvalita života. Řekla bych, že tento druh
demence už je takový všeobecný strašák, jedna z nemocí,
kterých se bojíme nejvíce, protože ji příliš nemůžeme ovlivnit
a člověk si ji musí prostonat celou. A ať chceme nebo ne, zatím
to je stále terminální onemocnění, porucha centrálního
počítače člověka, odkud se řídí všechny funkce.
Co člověka vlastně nakonec zabije?
Různé věci. Když je péče ideální, zemře na naprostou
dezorganizaci funkcí, ale často se přidruží komplikace
vyplývající například z toho, že není schopen samostatně jíst,
pít, vzniká podvýživa, infekční onemocnění, zápal plic, zánět
močových cest, proleženiny… Je to postupné dlouhé
odcházení, které je strastiplné.
O vás je známo, že se stavíte rezervovaně k legalizaci
eutanazie. Ani v takových případech byste s ní nesouhlasila?
U těchto pacientů sice víte, že se jejich stav bude jenom
zhoršovat, ale do člověka nevidíte a jste odkázaná na to,
co vám sdělí svým gestem, pohledem nebo slovem. Zrovna
u nás (v Gerontologickém centru v Kobylisích) máme paní
v poslední fázi, která k nám byla přeložena z jiného zařízení
s rozvinutými proleženinami. Komunikuje minimálně a skoro
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nepřijímá potravu. Přesto za ní chodí rodina s vnoučaty,
a přesto se na nás někdy usměje. Už několik týdnů je
na opiátech, takže nemá bolesti. Říkám si, jestli zrovna tahle
paní, i přes tu omezenost radosti ze života, si život přece jenom
ještě neužije. Je o ni hezky pečováno, možná poznává syna
nebo jeho děti. Čas jí zřejmě běží jinak, blíží se ke konci života,
ale nevidím důvod, proč bychom se ho měli snažit zkracovat.
Přes všechnu tíži ho žije s drobnými radostmi, které na ní
vidíme, když se na nás občas usměje.
Zato vy se usmíváte skoro pořád. Kde čerpáte tu sílu a pozitivní
energii?
Nevím. (slzy v očích) Říkám si, že žijeme v krásné zemi, máme
mír, jsme relativně bohatí, takže nemáme být příliš ufňukaní.
Život je těžký, jak pravil klasik. Je dobré si to uvědomovat
a zbytečně nežehrat na to, že máme sem tam nějaké trápení
a potíže.
Byla jste taková odjakživa, nebo jste si veselou náturu
přivolala jako protipól tomu, čím se zabýváte?
Víte, já si myslím, že geriatrie není smutný obor. Ve své dřívější
praxi praktické lékařky jsem opakovaně viděla mladé lidi,
kteří opouštěli svou rodinu, a přitom věděli, že jsou ještě tolik
potřeba. V porovnání s tím je geriatrie oborem relativně
utěšeným, protože se v něm snažíme intenzívně, ale zase
ne příliš invazivně léčit lidi, kteří měli to štěstí a zdraví,
že o mnoho let přežili průměrnou dobu dožití v naší zemi. Také
se setkáváme ještě s unikáty, stoletými lidmi, starými sokoly.
No, řekněte mi, kdo má tu možnost? (smích) Kolegyně mi
vyprávěla příběh pacienta, který k ní ve třiaosmdesáti přišel
do ordinace: „Paní doktorko, já bych ještě strašně moc chtěl
žít, protože až po osmdesátce zažívám nejkrásnější dobu
svého života.“ Bojím se, že povolení eutanazie by se mohlo
vymstít právě lidem, o kterých si ostatní myslí, že nemají
dobrou kvalitu života. Jenže oni svůj život prostě rádi žijí.
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V souvislosti s předpověďmi o tom, jak rapidně přibývá
starých lidí, hovoříte o demografické panice.
Je to prapodivné. Žijeme déle a lépe a najednou se vyděsíme,
že zestárneme. Spíš se asi bojíme toho, jak společnost bude
fungovat, když bude tak stará. Vždyť na konci století budou
třetinu obyvatel Česka tvořit lidé nad 65 let. Musíme se naučit
starší lidi přijímat. Na západě třeba vidíte starší letušky
nebo recepční, což je u nás klasické povolání pro dlouhonohé
dívenky. Když budeme mít štěstí a zdraví, tak změna přijde
sama, ale naše pohoda se může rychle změnit a můžeme mít
rázem úplně jiné starosti, ať se jedná o epidemie, záludné
biologické zbraně, teroristické útoky nebo válku. Známe
to z nedávné minulosti, kdy jedním z mezinárodních cílů bylo
do roku 2000 zabránit v Evropě zbytečným úmrtím v důsledku
tragických událostí, jako jsou například autonehody. Jenže
najednou vypukla válka na Balkáně s daleko větším počtem
obětí. Problém našeho světa není stárnutí. Když budeme mít
artrózu, vezmeme si tříkolky, a když budeme mít víc demencí,
které stále nebudeme umět léčit, tak se jim budeme muset
přizpůsobit.
Myslíte si, že je to výhra, když se budeme dožívat stovky?
Když budeme fit, tak proč ne? Vždyť s věkem máme šanci
trochu zmoudřet a víc si života užívat. Budeme sice víc šediví,
no tak si budeme barvit vlasy. Když zároveň budeme
soběstační, tak to bude fajn.
Proč vy si nebarvíte vlasy?
Když mi bylo třicet, tak o mně pacienti říkali, že půjdou
k té šedovlasé paní doktorce. Tak jsem se začala barvit, jenže
pak mě to zase přestalo bavit. Nějaká kadeřnice mi navíc
před časem řekla, proč si vlasy barvím, když je mám hezčí
přirozené, takže teď mám jenom krátká období, kdy si s tím
pohraju a vyzkouším nějaký přeliv.
Patříte mezi ženy, které šidí buď práci, nebo rodinu?
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To ať řekne moje rodina, ale profesi jsem se vždycky hodně
věnovala. Teď už mám dcery dospělé a vnoučata zatím žádná,
ale až přijdou, tak práci zase omezím.
Zmiňovala jste, že máte jednu dceru v Anglii.
Vystudovala mezinárodní vztahy a muziku, kterou se teď
částečně živí, a částečně dělá poradenství pro alzheimerovskou společnost. Předtím byla semestr v Moskvě a také
v Paříži a cestování pořád neměla dost, zatímco starší dcera je
malířkou v domácí umělecké komunitě, kterou by asi nerada
opouštěla.
Kde se v nich vzaly umělecké vlohy?
Nejspíš po manželovi, který hrál hezky na housle. Ostatně
hádejte, co si přál k sedmdesátinám? Elektrickou kytaru. Říkal,
že ji chtěl v patnácti a nedostal ji, tak si ji dopřeje v sedmdesáti.
Jedna dcera koupila kytaru, druhá příslušenství a já ten zbytek
včetně sluchátek, aby to šlo i potichu. Možná i já, kdyby byla
jiná doba, bych bývala šla studovat něco, co souvisí s uměním.
Místo toho jsem si ale řekla, že medicína je praktičtější, a nikdy
jsem toho nelitovala.
Napadlo vás u nějaké pacientky: „Takhle bych chtěla za dvacet
třicet let vypadat?“
No jasně, zažila jsem devadesátileté dámy. Někdo to má dáno
tělesným vzezřením a někdo duševním rozměrem. Vysokého
věku se spíš dožívají vnitřně krásní lidé, protože morousové
mají spoustu rizikových faktorů. (smích)
Převzato z www.novinky.cz, autor: Markéta Mitrofanovová, Právo

Nylonky slaví 75 let
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Když byl v roce 1934 v laboratoři firmy DuPont objeven nylon,
nikdo tehdy zřejmě ani netušil, jakou revoluci způsobí tato
syntetická látka v módním průmyslu. Výzkum tehdy nevedla
žena, ale muž. A to rovnou chemik, Wallace Hume Carothers.
Nylon se zpočátku používal v kartáčovém průmyslu, teprve
později se podařilo vyrobit mimořádně tenké vlákno, po kterém
hned skočili pletaři. První nylonové punčochy byly tvarované
a měly vzadu šev, který se v menších inovacích nosí dodnes,
protože působí provokativně i stylově zároveň. Pět miliónů
nově vyrobených párů se v roce 1940 vyprodalo do několika
hodin.

Luxusní zboží na tehdejší dobu, nylonky, předváděly i kreslené modelky, takzvané pin-upky.
FOTO: Profimedia.cz

Následovnicemi amerických nylonek byly české silonky.
Ty jsou vyrobeny z pružného silonu a k jejich výrobě významně
přispěl český chemik Otto Wichterle, který toho času pracoval
ve zlínské firmě Baťa. Posledním „revolučním” vynálezem jsou
pak silonky ve spreji. Jednoduše nastříkáte a nohy vypadají
jako oblečené. A večer? Stačí sprcha a mycí gel.
Zpracováno z www.novinky.cz, ema

Národní park Nízké Tatry
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Dnes navštívíme Národní park Nízké Tatry. Tedy opět zavítáme
do ciziny, protože i když je to za humny, Slovensko už je
pro nás cizí stát. Národní park Nízké Tatry je jedním z devíti
národních parků na území Slovenska. Polohou patří
do středního Slovenska, vymezují jej řeky Váh a Hron. Park leží
na území Bansko - Bystrického kraje. Rozloha NP Nízké Tatry
činí 728 Km2. Pohoří Nízké Tatry se táhne v délce 80 km
směrem ze západu na východ mezi malebnými údolími Váhu
a Hronu. Hlavní hřeben dosahuje třemi vrcholy výšku více
než 2000 m. Nejvyšší vrcholy Ďumbier (2043 m), Chopok
(2024m ), Dereše (2004 m), Chabenec (1955 m) a Kráľova hoľa
(1948 m) jsou jedinečnými výhlednami na pohoří a údolí
Slovenska.

Historie
Vhledem k unikátnosti středního Slovenska, oblasti Nízkých
Tater, probíhaly první pokusy o ochranu tohoto území již
na konci dvacátých let minulého století. Situace však stále
ještě nenahrávala tomu, aby bylo území skutečně prohlášeno
za chráněnou krajinnou oblast. Další snahy přicházely po roce
1945, kdy se již vytvářely konkrétní návrhy na zřízení
Nízkotatranského národního parku. Až v roce 1963 však
přichází zcela konkrétní návrh na zřízení Středoslovenského
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národního parku, ovšem ani tyto aktivity, nebyly prozatím
úspěšné. Úspěch se tedy dostavil až v roce 1978, kdy došlo
k vyhlášení Národního parku Nízké Tatry. Po téměř 60 letech
snah o ochranu tohoto území tak bylo dosaženo kladného
výsledku. Za zmínku ještě stojí, že v roce 1997 byly změněny
hranice ochranného pásma i vlastního území NV, park
tak nabyl dnešních rozměrů. Pro milovníky statistik bude
zajímavé uvést i to, že přibližně 62 % území parku spadá přímo
do vlastnictví státu, zbytek je pak rozdělen mezi vlastnictví
měst a obcí, církve i soukromých osob.
Význam NP Nízké Tatry
V první řadě je NP Nízké Tatry důkazem toho, že i dnešní krajina
může být zachována bez větších zásahů a vlivu člověka. Místní
příroda je jednou z nejcennějších přírodních lokalit
na Slovensku, což dokazuje i to, že v rámci jeho ochranného
pásma je vyhlášeno 10 národních přírodních rezervací,
13 přírodních rezervací, 4 ochranné areály, 5 národních
přírodních památek a 4 přírodní památky.
Klíma
Vzhledem k tomu, že území NP má poměrně velký výškový
rozdíl (nejvyšším bodem je vrchol Ďumbiera 2043 m.n.m.
a nejnižším bodem 360 m.n.n. nedaleko Bánské Bystrice),
jsou zde značně rozdílné i teploty. Horské polohy, tedy polohy
ve výšce na 1500 m.n.m. mají velmi studené horské klíma,
kdy se průměrné teploty v lednu pohybují okolo -7 ° až -8°C,
v letních měsících pak mezi 7°až 11,5 °C. V nižších polohách
pak průměrné lednové teploty dosahují přibližně -5°až -7°C,
červencové pak 11,5°až 16°C.
Fauna
Fauna v oblasti Národního parku Nízké Tatry a v jeho blízkém
okolí je díky členitému reliéfu a poměrně značné rozlehlosti
velmi pestrá. Geograficky spadá ta oblast do karpatského
pohoří, konkrétněji do západokarpatské části. Lze říci, že se
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zde vyskytují prakticky všechny západokarpatské druhy
živočichů. Nalézt zde lze jak vzácné druhy hmyzu a drobných
živočichů, tak i velmi početné ptactvo a málo se vyskytující
šelmy.
Například typičtí pro tuto oblast jsou konkrétně motýli,
například jasoň červenooký či okáč rudopásný. Zmíníme-li
ryby Nízkých Tater, typickou rybou je zde pstruh říční. Bohatě
jsou zastoupeni ptáci. Typickým ptákem a jakýmsi symbolem
mnoha obcí v podhůří Tater je čáp bílý. Běžně zastoupeni jsou
zde vzácní dravci, třeba orel skalní či orel křiklavý, dále lesní
sovy a pěvci. Konečně je třeba zmínit i některé zástupce šelem,
jako jsou medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid či z menších
šelem kočka divoká. Ze savců nesmíme zapomenout ani
na kamzíka horského tatranského, jehož současná populace
činí kolem 100 kusů.

Flora
Rovněž flora je zde druhově bohatě zastoupena. Vyskytuje se
zde 174 chráněných rostlin. Dominující zastoupeni ve fauně
Národního parku Nízké Tatry mají lesy, které pokrývají zhruba
70% veškerého území NP. Jedná se přitom nejvíce o lesy
smíšené, ve kterých vede buk lesní, jedle bílá a smrk obecný,
dále lze narazit také na javor horský, javor mléč a jasan ztepilý.
Turistika
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Na území NP Nízké tatry je pro návštěvníky přichystáno několik
naučných stezek, chodníků. Na území NP jsou pro turisty
připravena místa pro jednorázové přenocování. Turisté se
v každém případě musí řídit Návštěvním řádem, který mimo
jiné vymezuje možnosti lyžování a skialpinismu, horolezectví,
paraglidingu, vodní turistiky a cykloturistiky. Nízké Tatry jsou
po Vysokých Tatrách druhým nejnavštěvovanějším pohořím
Slovenska. V posledních letech tu vzniklo plno nových hotelů,
autokempinků, sedačkových lanovek a vleků, středisek
turistiky a cestovního ruchu. Přesto však, především
ve východní části, mezi sedlem Čertovica a Královou holou,
tu existují ještě opravdové pralesy, kde žije mnoho zvěře,
mezi nimi i medvědi.

V těchto téměř nedotknutelných lesích můžete podnikat
mnohé zajímavé pěší túry. Pro turisty je přitažlivý úsek
hřebenovky od Chopku k Čertovici, který poskytuje nádherné
výhledy do dolin Nízkých Tater na severu i jihu.
Hotely, chatami a chatkami nejlépe vybavená střediska
turistického ruchu se nacházejí uprostřed Nízkých Tater,
ve dvou dolinách pod Chopkem, pod nejhezčím úsekem
hlavního hřebenu. V severní části leží Demänovská dolina
s rekreačními osadami u vstupu do doliny na Lúčkách,
na Zahradkách a v Jasné. Na jihu se rozprostírá Bystrá dolina
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se středisky Tále, Srdiečko a Kosodrevina a rekreační obcí
Mýto pod Dˇumbierem. Ve střední části pohoří je lyžařské
středisko v sedle Čertovica.
V západní části pohoří je hlavním východiskem na túry obec
Donovaly, ve východní části Liptovská Teplička a Telgárt.
Hlavním turistickým východiskem do oblasti Chopok – sever
(Demänovská dolina) je Liptovský Mikuláš, do oblasti Chopok
– jih zase Podbrezová a Brezno.
Oblast Nízkých Tater poskytuje možnosti koupání (Bešeňová,
Čierný Váh, Krpáčovo, Liptovská Mara, Liptovský Ján,
Aquapark Tatralandia, Tále) a návštěvy jeskyní (Bystrianska
jeskyně, Demänovská ledová jeskyně, Demänovská jeskyně
svobody, aj.)
Při další návštěvě národních parků zavítáme do Národního
parku Malá Fatra.
-MK-
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NAŠE SLUŽBY
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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

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.

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ:
5. 12. 2014 od 9 hodin na jednotlivých úsecích
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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8. 12. 2014 ve 13,30 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
12. 12. 2014 v 16 hodin VYSTOUPENÍ SOUBORU HOLÚBEK
15. 12. 2014 v 15 hodin
VÁNOČNÍ KOUZLENÍ - mistra ČR v moderní magii Ondřeje Sládka
16. 12. 2014 v 16 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDY - DUO ALOHA (koncert a karaoke)
15. -19. 12. 2014 na jednotlivých úsecích
PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
22. 12. 2014 v 9 hodin VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...
24. 12. 2014 od 9 do 11 hodin VÁNOČNÍ KLUB
30. 12. 2014 v 9,30 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÉ HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ
SOUBORU ZDEŇKA ČERNOHOUSE
31. 12. 2014 od 9 do 11 hodin SILVESTROVSKÝ KLUB

Číslo 4/2014

Neprošlo jazykovou úpravou.
Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova.

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Dagmar Dorotíková (DD), Andrea Dvořáčková(AD),
Kristina Košťálová(KK), Milena Kupková(MK), Vendula Nováková(VN), Pavla Pochmanová(PP)
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