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Prosincové datum v kalendáři napovídá tomu, že se blíží 

konec letošního roku. Spolu s ním doba Vánoc, oslav konce 

roku a přivítání nového. Čas, kdy spousta z nás rekapituluje, 

co se jim za uplynulou dobu podařilo, co naopak ne. Období 

je to magické, sváteční. Lidé jsou si blíž. Pro zpříjemnění 

tohoto údobí jsme pro vás připravili i následující časopis.    

Na dalších stránkách si připomeneme, co se u nás v domově 

od posledního čísla časopisu událo a nebudou chybět ani 

zajímavosti, které se posledního měsíce v roce týkají. 

Dozvíme se něco o Mikulášovi, Vánocích a nahlédneme i do 

nitra nám známému člověku. Proto přejeme příjemné čtení.  
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Vinobraní 2015 

Co by to byl za začátek podzimu bez pořádného vinobraní? 

Dne 17. 9. 2015 se v našem domově ve velkém sále uskutečnil 

bál, který se nesl v duchu vinobraní.  

Akce začala před 14. hodinou prezentací obrázků                   

na videoprojektoru s doprovodnou hudbou Jožky Černého. 

Spolupracovníci a spolupracovnice obsluhovali uživatele, 

kteří si objednávali kávičku a koláček. Samozřejmě nechyběl 

jako na správném vinobraní prodej vína a medoviny. Samotný 

úvod začal příchodem vinných múz za hudby moravské 

písně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načež múzy nabízely plody hroznového vína, které měly         

v košíčcích, uživatelům. Během koštování bobulí se na scénu 

připravila jako obvykle naše domovská skupina Návraty, která 

za doprovodu klavíru, kytary a mandolíny zpívala písně          

o víně. Skupina sklidila obrovský potlesk. Programem nás 

provázela Lenka, která nás uvedla do světa vín. Nechyběla 

historie a druhy vín s doprovodnými videi a také poučení, jak 

správně pít víno. Následovalo taneční vystoupení slečen      

ze základní školy v Proskovicích, které se velmi líbilo.                 
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A v samotném závěru náš pracovní tým zazpíval spolu 

s uživateli píseň Sbohem galánečko. Následovala přestávka, 

ve které se připravovala, jako už tradičně, oblíbená skupina 

Evyband. Také nesměla chybět tombola. Ceny byly        

úžasné - červená a bílá vína a jako další ceny - krásné 

výrobky z našich dílen. Pak jsme si užívali přítomnosti 

hudební skupiny Evyband, tancovali a povídali si s našimi 

uživateli. Jako na každém bále, byla skvělá atmosféra             

a všichni jsme si to velmi užili. 

-AS a LH- 

 

Finále turnaje v kuželkách 

V průběhu roku 2015 se v našem domově konal každý měsíc 

kuželkový turnaj. Tohoto turnaje se zúčastnili vybraní 

uživatelé, kteří mají sportovního ducha a chuť soutěžit. Každý 

šťastlivec z daného kola, který se umístil na 1. místě, 

postupoval dále. Dne 21. 9. 2015 bylo požádáno deset 

semifinalistů, aby se zúčastnili velkého finále v kuželkovém 

turnaji. 

Všichni finalisté s radostí souhlasili s účastí. Sportovci          

se sešli v plném počtu. V 9:00 hodin po uvítání a malém 

občerstvení mohl začít boj o nejlepšího z nejlepších. Všichni 

se snažili seč mohli, hra uživatele bavila a nálada finálového 

turnaje byla výborná. Po šestém kole bylo dohráno. Všichni 

se usadili na svá místa a porota začala počítat body. Každý 

z deseti finalistů doufal, že je to právě on, kdo vyhrál,           

ale vyhrát může pouze jeden. První místo obsadila paní 

Svatava Turková. Na druhém místě se umístil pan Jaromír 

Havránek a třetí místo získal pan Richard Filip. Výherci          

si odnesli medaili, diplom a sladkou odměnu. Všem 

zúčastněným, výhercům i ostatním finalistům patřil velký 

potlesk a poděkování za jejich skvělý sportovní výkon.   -MR- 
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Výlet na Hlučínský ranč 

Konec září letošního roku jsme uživatelům služby Domov se 

zvláštním režimem zpříjemnili výletem na Hlučínský ranč. 

V pátek 21. 9. 2015 pro nás přijel autobus z Centra sociálních 

služeb Hrabyně. Počasí našemu výletu zase až tak nepřálo, 

byla zima a foukal silný vítr. Ani nepřízeň počasí nám však 

nezabránila v tom, abychom si výlet pořádně užili.  

Na ranči nás čekaly např. kachny, slepice a lama. Kdo měl 

zájem, mohl zvířata nakrmit. Krmivo bylo k zakoupení v místní 

restauraci. Postupně jsme prošli celý ranč. Na jeho konci byl 

velký výběh plný koní. Dokonce jsme měli to štěstí, že jsme 

mohli být účastni výcviku koní ve stáji. 

 

Ranč nám nabídl nejen možnost strávit příjemný čas              

ve společnosti zvířat, ale mohli jsme se vydat i na cestu       

po jednotlivých světadílech. Navštívili jsme tak Ameriku, 

Afriku, Austrálii, Asii, českou vesnici v Evropě a Antarktidu 

s Kanadou. 
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Po náročné procházce nám všem vyhládlo. V restauraci       

na nás čekal vydatný oběd. Měli jsme kuřecí maso 

s bramborem, zahřívali jsme se čajem. Po příjemně stráveném 

dni jsme se plni zážitků vydali na cestu zpět. 

-KK- 

 

Říjnové tužení svalů a paměti na velkém sále 

Letošní říjen proměnil náš velký sál na prostor, kde si naši 

uživatelé mohli poměřit své síly při oslavě Dne seniorů a kde 

mohli potrápit své mozky.  

První říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Jeho oslava byla  

u nás pojata sportovně. Uživatelé se podle budov sešli  

v hojném počtu ve známých prostorách, kde pro ně 

volnočasoví pracovníci připravili řadu soutěží. Uživatelé 

z jednotlivých pater obešli v doprovodu sociální pracovnice 

všechny disciplíny. Čekal tu na ně známý vaj-ping, šašek, 

magnety, zajíc, plechovky a nechybělo ani chytání rybiček.  

O týden později jsme v hojném počtu opět obsadili velký sál. 

Tentokráte nebylo úkolem cvičit svaly, ale tužit mysl. Šikovní 
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volnočasoví pracovníci čekali na uživatele u jednotlivých 

stanovišť a připravili si pro ně zapeklité úkoly. I toto 

dopoledne bylo plné zábavy. 

Účelem ani jednoho z těchto setkání nebyl litý boj o výhru. 

Cílem bylo zpestření volných chvil účastníků, navození pocitu 

sounáležitosti a hlavně dobré nálady všech zúčastněných.  

-BB a PJ- 

 

Výstava plná vzpomínek 

I letos se náš domov zapojil do výstavy, která probíhala       

od 5. do 29. listopadu v prostorách Ostravského muzea. Letos 

jsme s našimi uživateli zavzpomínali na jejich 

„Nezapomenutelné dovolené“, jak hlásal přesný název této 

akce. Kromě našeho zařízení zavzpomínali i senioři z Armády 

spásy, Diakonie ČCE, Charity Ostrava, Domova Korýtko, 

Domova Slunečnice, Domova Slunovrat, Domu sociálních 

služeb při Městské nemocnici Ostrava. I letos byl 

organizátorem Magistrát města Ostrava ve spolupráci             

s Ostravským muzeem a Slezskou diakonií. 

Sociální pracovnice oslovily tři uživatele domova. Prvním, 

který nám dovolil nahlédnout do svých vzpomínek, byl pan 

Jarošek z úseku 1A s manželkou. Prostřednictvím jejich 

povídání jsme se podívali do Tater, kde spolu prožili kus 

života a trávili tam takřka každou volnou chvíli.                      

Při vzpomínání s tímto příjemným manželským párem nás 

napadlo vytvořit „miniaturu Tater“ z papíru a doplnit tuto 

prezentaci fotkami a pohledy, které nám poskytli. Jak naše 

dílo dopadlo, posuďte sami prostřednictvím následujících 

fotografií. 
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Druhým vzpomínajícím byl pan Gasior, rovněž z úseku 1A.  

Prostřednictvím jeho příběhů jsme poznali pořádný kus světa. 

Jako svou nezapomenutelnou dovolenou označil pobyt           

v Andalusii, kterou navštívil se svou manželkou. Jeho 

povídání bylo krásné, poutavé. Díky jeho fotografiím               

a vzpomínkám vznikly dva obrazy s jejich prezentací, které      

v muzeu zdobily jednu ze zdí. 

 

 

 

 

 

 

 

Do třetice byla oslovena žena, paní Levinská, z úseku 3B.   

Její povídání nás zavedlo do Francie, Egypta a Bulharska.     

Ze vzpomínek vzniklo nádherné povídání, doplněné řadou 
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vzpomínkových předmětů. Mezi prezentovanými předměty 

nechyběl dokonce ani maják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co říci závěrem? Snad jen velké „děkujeme“ všem 

zúčastněným. Rozhovory a práce na prezentaci jejich 

nádherných vzpomínek nejen oživilo naše pracovní životy, ale 

sblížilo nás i s nimi samotnými. Za nás můžeme říci, že se 

velice těšíme na další ročník výstavy a jeho téma, které nám 

opět dovolí nahlédnout do života našich uživatelů.  

-BB a PJ- 

 

Mezi kapkami deště 

Nebe se zatáhlo, začal vát silný vítr a spustil 

se vytrvalý déšť…vlastně to bylo jinak. Velký 

sál se změnil v úžasné místo, od stropu 

visely kapky deště, nádherná panenka 

s deštníkem strážila vchod a všechny 

návštěvníky zvala k příjemnému posezení. 

Každý, kdo zavítal do velkého sálu, si mohl 

zakoupit kávičku a koláček. Začátek 

zpříjemnilo vystoupení našich Návratů. 
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Pomyslným zlatým hřebem programu bylo taneční 

vystoupení, které pod vedením Simonky tvrdě nacvičily 

pracovnice volného času a sociální pracovnice. Aby nebyly 

na scéně jen pár minut, obohatily všechny přítomné i svým 

zpěvem.  

 

 

 

 

 

 

 

Tentokráte k tanci z důvodů technických problémů nezahrál 

oblíbený EvyBand, o hudbu se tak postaral náš Jiří Čiháček. 

Odpoledne to bylo příjemné. Tančilo se, zpívalo, veselilo, 

přesně to, co se na správném bále má dělat. A pranic tomu 

nevadilo, že jsme spolu po celou dobu byli mezi kapkami 

deště. 

-BB a PJ- 
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Večeře „U Vlka“ 

Jako už tradičně na závěr roku se uskutečnila slavnostní 

večeře v restauraci U Vlka ve Svinově. Tentokráte jsme jeli   

23. listopadu a 3. prosince.  

V restauraci nás čekal slavnostně vyzdobený salonek              

a příjemná obsluha. K dobrému pití i jídlu nám hráli na kytaru 

a zpívali paní Martina Špinková, pan Jirka Čiháček a paní 

Andrea Straková. Zpívaly se i písničky na přání. Pro zpestření 

hezkého odpoledne nám paní Skarková a pan Gomola 

procítěně zarecitovali. Všichni jsme jim zatleskali za odvahu  

a krásný přednes. Paní Skarková nejprve recitovala báseň 

ženy Karla Čapka Olgy Scheinpflugové „Povzdech“ a poté 

úryvek „Dopisu Tatiany Evženu Oněginovi“ od Alexandra 

Sergejeviče Puškina. A pan Gomola recitoval báseň svých 

školních let od Jana Nerudy.  

 

Dne 3. 12. 2015, kdy se konala druhá večeře, pro nás 

k domovu přijel nový pěkný autobus. U večeře nám dělal 

společnost pan Tyrlík, který nám jí zpříjemnil svým zpěvem     

a hrou na harmoniku. 
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Velké poděkování patří všem, kteří přispěli k vytvoření 

příjemné atmosféry. 

-AD- 
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Mikuláš 

Ani letos nás neobešel. 

V pátek 4. 12. se v domově 

objevili dokonce dva. 

Společnost jim dělali 

šibalští čerti. Domovem  se 

nesl rámus a všechny, 

které potkali, nakazili 

čertovskou energií. Během 

nadílky jsme je stihli           

i vyfotit. Návštěva téhle 

povedené skupinky potěšila snad každého a nikdo nepřišel 

zkrátka. Mikuláš rozdával nadílku a slavnostní nálada pomalu 

navodila vánoční atmosféru.  

-BB a PJ- 

 

Rozsvícení vánočního stromu 

V pondělí 7. 12. 2015 

zavládla na velkém sále 

opravdu slavnostní 

atmosféra. Uskutečnilo 

se tradiční rozsvícení 

vánočního stromu.     

Po uvítání promluvila 

paní ředitelka Magda 

Mertová, která všem 

popřála krásný advent 

a strom rozsvítila. 

Během programu zazněly vánoční písně v podání pěveckého 

souboru Návraty. Krásná výzdoba byla předzvěstí Vánočního 

klubu, na kterém se těšíme na viděnou.                       -BB a PJ- 
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Norsko – z Osla až na Lofoty a Vesterály 

Ráda bych vám něco málo řekla           

i ukázala ze severské země - Norska. 

Rozhodli jsme se s manželem, že se 

pojedeme podívat do Norska. Lákala 

nás úchvatná krajina a divoká příroda. 

Členité pobřeží, které lemují nádherné 

fjordy a nad klidným údolím se zvedají 

horské štíty.  

Autobusem ani trajektem jsme tak daleko jet nechtěli.         

Tak jsme tedy letěli letadlem. Nejdříve jsme cestovali 

autobusem  do Katowic a odtud do hlavního města Norska 

Osla, jsme letěli letadlem. Let trval asi dvě a půl hodiny. 

Probíhal hladce. Přistáli jsme na letišti v Oslo, kde na nás již 

čekal autobus, průvodce a páni kuchaři, protože jsme měli 

kuchaře naše, a ti nám denně vařili snídani a večeři.              

Po Norsku jsme se pohybovali autobusem, pan šofér byl milý 

a žádnou nehodu jsme neměli. 

První zastávka v Oslo byla v centru. Norská metropole Oslo  

je životem pulzující město 

soustředěné kolem přístavu             

a střežené mohutným hradem. 

Charakterizuje jej různorodá 

architektura s tradičními dřevěnými 

domy, honosnými neoklasicistními 

budovami a posledními počiny 

moderního stavitelství. V centru 

Osla se nacházejí muzea a galerie, 

královský palác, parky a veřejné 

instituce. To vše lze obejít pěšky. 

Přístav střeží hrad Akershus Slott. Je to nejzachovalejší 

středověký hradní komplex v Norsku, který   se začal stavět 

v roce 1300 a zaujímá překrásnou polohu v přístavu              
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na Oslofjordu. Pevnost Akershus chrání Oslo před veškerými 

útoky z moře již přes 700 let. K nejvýznamnějším okamžikům 

v jejich dějinách patří obléhání švédským králem Karlem XII. 

v roce 1716, jemuž odolala. V 19. století její obranná role 

pozbyla na významu a Akershus Slott se stala vojenským 

administrativním centrem. Dnes jej tvoří rozmanité historické 

objekty, muzea a obranné prvky. Zároveň je hlavním dějištěm 

oficiálních vládních akcí. 

Slottet je královský palác a byl navržen jako královské sídlo 

za vlády Karla XIV. Dokončení paláce v roce 1848 se však Karl 

Johan nedočkal. Objekt slavnostně otevřel Oskar I. Velkolepé 

prostory začaly sloužit jako stálé sídlo teprve v roce 1905,   

kdy Norsko konečně získalo samostatnost. 

Stortinget – zde sídlí norský parlament. Základní kámen byl 

položen v říjnu 1861 a veškeré práce trvaly pět let. V březnu 

1866 parlament poprvé zasedal ve vlastním objektu. 

Stortinget byl postaven ze žlutých cihel na soklu 

z načervenalé žuly. Jeho působivé architektonické řešení 

ztělesňuje směsici norských a italských tradic. Několikrát byl 

rozšířen a zčásti zrekonstruován. Zasedací síň, jež pojme    

165 členů parlamentu, připomíná amfiteátr. 

Bygdoy se prostírá na samém konci Oslofjordu, nedaleko 

centra metropole. Jeho název doslova znamená „neosídlený 

ostrov“ a ostrovem byl až do sklonku 19. století. Dnes patří 

k nejexkluzivnějším obytným čtvrtím 

v Oslu a je vyhledávaným cílem turistů. 

Nachází se zde skupina muzeí. Mezi ně 

patří Norsk Folkemuseum – největší 

evropský skanzen, který se skládá 

z více než 150 budov ze všech koutů 

Norska. Rekonstruovaná hospodářství 

umožňují poodhalit tajemství 

každodenního života údolních, 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1832577&with_photo_id=11639347&order=date_desc
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fjordových a rybářských komunit v dávných časech. 

Prohlédnout si můžete tradiční lidové kroje a norské lidové 

umění s bohatou řezbářskou tradicí. 

Druhý den jsme projížděli náhorní plošinou Hardangervidda 

s úchvatnými scenériemi a s elektrárenským dílem SIMA. 

Hardangervidda je nejrozsáhlejší národní plošinou v Evropě. 

Je poseta vysokými štíty a ledovcem, prostírá se vysoko nad 

horní hranicí lesa v 1 100 – 1 400 metrech nad mořem.           

Ze zdejších jezer vytéká mnoho řek. Staré stezky a vyšlapané 

pěšiny svědčí o tom, že tudy lidé putovali již v dávných 

dobách. Lovci tu stopovali soby a rybáři sem přicházejí lovit 

pstruhy dodnes. Pak jsme sjeli k fjordu a prohlídli si vodopád 

Vöringfoss.  

Řeka Bjoreia protéká údolím Mábodalen a vytváří úchvatný 

vodopád Vöringfossen, který se řítí 145 metrů dolů                 

do nádherné rokle vinoucí se k hornímu Eidfjordu. Poté jsme 

dál směřovali k městu Bergen. 

Bergen má městská práva od roku 1070. Ve 13. století se stal 

největším městem v zemi a hlavním městem říše, která 

zahrnovala Island, Grónsko a část Skotska. Rozvoj Bergenu 

jako centra obchodu, zejména vývozu sušených ryb, však 

pokračoval i potom, co se v roce 1299 stalo hlavním městem 

Oslo. V 15. století vstoupil do nové éry blahobytu díky 

rozmachu loďařství. V roce 2000 byl Bergen zvolen 

Evropským městem kultury. Prošli jsme se hanzovní čtvrtí 

Bryggen. Tato část města je lemována hanzovními domy, 

které jsou jedněmi z nejvýznamnějších památek Bergenu. 

Stará i nová architektura vytváří centrum obchodu s rybami   

a rybími produkty. V průběhu staletí středověké štítové domy 

na nábřeží mnohokrát zpustošil požár. Naposledy v roce 

1955. Zůstalo neporušeno pouze deset štítů. Navštívili jsme 

bergenskou katedrálu Domkirken, která byla postavena 

v druhé polovině 12. století. Poté jsme si prohlídli vodopád 
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Tvindefoss.  

Další den jsme přijeli k Sognefjordu. Je to největší fjord 

v Norsku, měří 206 km. Dosahuje maximální hloubky               

1 308 metrů. Zatímco vnější část fjordu je až k městečku 

Balestrand poměrně rovná, vnitřní partie se větví do všech 

směrů. Pět velkých ramen se dále dělí do dlouhých 

fjordových výběžků a právě tyto vnitřní úseky jsou 

nejkrásnější a spolu vytvářejí jednu z nejúchvatnějších 

přírodních scenérií na světě vůbec.  

Pak jsme i s autobusem najeli na trajekt a cestou kolem fjordu 

se vydali na výlet ke splazu Nigardsbreen. Tento největší 

evropský pevninský ledovec je však zaregistrován pod 

jménem Jostedalsbreen. Pokrývá horní partie pohoří 

Breheimen a zaujímá plochu 487 kilometrů čtverečních. 

Mocnost ledu dosahuje až 300 metrů a nejvyšší nadmořská 

výška ledovce se blíží 2 100 metrům. Nejdříve jsme jeli loďkou 

a poté jsme šli pěšky. Okolní skalnaté vrchy plné vodopádů     

i drobných vodních výronů v tu chvíli jako by vybuchly. 

Sluneční paprsky s vodou a žulou vytvořily dojem, že jsme se 

ocitli v sevření skleněných hor. Už samo jezírko, řada malých 

skalnatých ostrůvků, sytě zelená vegetace, všudypřítomný 

zvuk vody  - to vše nás slavnostně povznášelo. Navíc pěší 

cesta, na několika místech usnadněná dřevěnými můstky       

a lávkami, nebyla ani dlouhá, ani obtížná. A pak jsme stanuli 

před čelem ledovce. Bílým i modrým. Obrovským. 

Pokračujícím kdesi ve výšinách, z nichž se plazí – na délku 

měří třicet kilometrů. Burácejícím přívaly vod, které posílá 

dolů do údolí. 

Nejdříve jsem stála v povzdálí, ale nedalo mi to a musela jsem 

blíže. Připadala jsem si jak někde v ledovém království.  

Pak jsme přejížděli pohořím Jotunheimem. Národním parkem 

se stal v roce 1980, předtím jej znali jen místní lovci, rybáři     
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a pastevci. Na jeho území se tyčí nejvyšší štíty v zemi, 

přesahující 2300 metrů. Jsou rozesety mezi velkými ledovci, 

jezery a údolími.  Horský masiv protíná dobře rozvinutá síť 

pěších stezek spojujících 30 horských chat. Některé patří 

norskému turistickému úřadu, jiné jsou soukromé.  

Cestou na večerní ubytování jsme se zastavili v Lomu. Je to 

obec ležící na březích řeky Otty a je základnou pro výlety      

do údolí Boverdalen, horského pásma Jotunheimen a na horu 

Sognefjellet. Čím je ještě pozoruhodná obec Lom? Roubeným 

kostelem Lom Stavkirke, který spatřil světlo světa v 11. století 

a zachoval si hluboké základy. Svými detaily,   např. dračími 

hlavami ve štítech, se podobá kostelům v okolí Sognefjordu. 

Další den jsme si prohlédli část divoké řeky Otty Donfoss. 

Vyjeli na vyhlídku Dalsnibba, kde jsme měli možnost spatřit 

nádherné výhledy na Jotunheimen, Jostendalbreen, Bremen   

a Geirangerfjord. Sjeli jsme k fjordu, abychom mohli 

shlédnout vodopády „Sedm sester“.  

Vodopád je tvořen sedmi rameny 

padajícími do jednoho z nejkrásnějších 

fjordů do Geirangerfjordu. Tento fjord    

je obklopen vysokými skalními stěnami, 

z nichž spadají i další četné vodopády.   

Z městečka Geiranger si můžete zaplatit 

vyhlídkovou loď, abyste těmto malebným 

vodopádům byli blíže.  

Okolní vrcholy jsou severními výběžky horského masívu 

Breheimen a dosahují výšek 1 600 – 1 850 metrů. Pak už jsme 

jeli na 11 nejznámějších zatáček Norska – „Cestu trollů“.    

Tato cesta je bývalá koňská cestička, která jako jediná 

zabezpečovala spojení mezi dvěma údolími. Nyní je to 

úchvatná silnice vysekaná do skal. Má 11 serpentin.           

Máte pocit, že tyto zatáčky nikde nekončí, nevidíte další.     
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Tiše obdivujete řidiče autobusu, že to vše lehce                       

a s přehledem zvládá. Při pohledu na zmíněné serpentiny     

se už těšíme na večeři a nějaký další norský srub, kam 

složíme naše ukoukané hlavy a tělo. 

Další den projíždíme cestou údolím nespoutané řeky Raumy 

s vodopády Vermafoss a čarovným pohořím Romsdalen       

do královského města Trondheimu. Jedná se o 3. největší 

město Norska, které má 145 000 obyvatel. Město patří 

k nejstarším v Norsku, vzniklo v roce 997, když si na zdejších 

širokých písčitých nánosech u ústí řeky Nid král Olaf 

Tryggvason založil město Nidaros, jak se dříve Trondheim 

jmenoval. Trondheim je důležitým hospodářským, 

společenským, kulturním a intelektuálním centrem země. Sídlí 

zde Norská technická univerzita a několik dalších prestižních 

vědeckých institucí. Studenti tvoří zhruba pětinu obyvatel 

města. Vzhledem k zeměpisné poloze města zde v průběhu 

letních nocí bývá jasno takřka jako ve dne, v zimě naopak 

panuje přítmí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvýznamnější památkou na území města je, beze vší 

pochybnosti, Katedrála Nidarosdomen. Vyrostla na místě 

kostela Kristkirken, nad hrobem Olafa Svatého. Její nejstarší 

část se datuje do doby kolem roku 1320 a vykazuje rysy 

normanské, románské a gotické architektury. Nidarosdomen 
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je nejpamátnější středověkou stavbou v Norsku, 102 metry 

dlouhou a 50 metrů širokou. Několikrát ji zničil požár               

a nedávno byla dokončena rekonstrukce gotických prvků. 

Jedna z kaplí ukrývá korunovační klenoty, včetně královy, 

královniny a princovy koruny. V této katedrále je možné 

vystoupat po větším množství schodů do kopule katedrály. 

Kolik schodů jsme vyšli, nevím, ale vylezla jsem tam a stalo 

to za to. Pohled z ptačí perspektivy na město a okolí stál       

za  tu námahu. Pak jsme se prošli po nábřeží řeky Nidelvy, 

která je z obou stran lemována starobylými domy,             

které sloužily jako skladiště. Přes řeku se můžete dostat      

po mostě Gamie Bybro, jenž je jednou z nejznámějších staveb 

Trondheimu a pochází ze 17. století. Rovněž jsme navštívili 

rybí trh, kde byla spousta ryb, které ani neznám a manžel 

musel ochutnat nějaké dobroty, které tam nabízeli. Já moc 

ryby nemusím. 

Po prohlídce Trondheimu 

jsme zamířili na sever, kde 

jsme navštívili lososí peřeje. 

Bylo zajímavé sledovat 

cesty lososů proti proudu 

řeky a teda proti velkému 

proudu vody.  

Pak jsme jeli kolem ledovce Svartisen k polárnímu kruhu. 

Centrum severního polárního kruhu vítá návštěvníky 

v Saltfjelletu, hned u polárního kruhu. Je zde turistická 

informační kancelář. Všichni jsme se museli vyfotit u kamene 

na polárním kruhu, že jsme tam byli. Prošli jsme    se po okolí 

a z kamenů jsme vytvořili název naší vesnice. Když tam mohl 

z kamenů být nápis Paris nebo jiné větší město, tak proč ne 

naše maličká vesnice, která nese název Bítov. Pak jsme jeli 

trajektem na Lofoty.  

Lofoty sestávají z šesti velkých a mnoha menších ostrovů. 
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Kary, prohlubeniny a ostré štíty vytvářejí působivou kulisu 

domů, pustým pláním a farmám, městečkům i rybářským 

vesnicím. Nejvýznamějším městem Lofot je Svolvaer.             

Je považován za tzv. hlavní město Lofot. Hospodářství města 

je závislé na rybolovu. Každoročně v únoru a březnu 

připlouvají tresky, aby se třely. Za nimi následují rybářské 

čluny. Pak je všude vidět, jak se na slunci suší ryby, buď       

na dřevěných stojanech nebo je mají různě zavěšené. 

Další den jsme strávili na souostroví Vesteralen. Je největším 

a nejzalidněnějším ostrovem v souostroví. Jeho hlavním 

střediskem je Harstad, který se rozvinul kolem roku 1870, 

v důsledku hojnosti sleďů. V době letního slunovratu se zde 

každý rok koná festival severonorské kultury. Nejsevernějším 

ostrovem je Andoya s rybářskou vesnicí Andenes. Odtud 

jsme se vydali lodí na plavbu po Norském moři na pozorování 

velryb. Byl to úžasný zážitek. Nejdříve to vypadalo, že se dnes 

velrybám ukazovat nechce. Měla jsem pocit, že plavba 

nevyjde, že nic neuvidíme. Pak jsem si všimla,                         

že na stanovišti, snad kapitána, je nějaký ruch. Přesunuli 

jsme se na příď lodi a koukali na širé moře, vlevo i vpravo. 

Kolem lítali jen papuchalci. Podle mě ptáčci podobní 

papouškům, s krásným oranžovým zobákem. Pak se k nám 

začali přibližovat další lidé a tak jsme si řekli, že se něco 

opravdu děje. A že ano! Nejdříve jsme viděli jen gejzír vody                

nad hladinou, pak vzrušení lidí kolem nás a následně            

se objevilo mohutné tělo velryby, která chvíli plavala a pak    

se vztyčila a potopila se do hlubin a zamávala svou velkou 

ocasní ploutví a zmizela nám z dohledu. Tak jsme měli 

možnost spatřit tři velryby. Takže náš výlet za velrybami 

nevyšel naprázdno. Viděla jsme na vlastní oči tyto mořské 

obry. Při vystupování z lodi jsme dostali osvědčení,               

že jsme se zúčastnili velrybího safari. Ten den jsme se všem 

ostatním, kteří se nezúčastnili výletu za velrybami chválili,                      
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že jsme velryby viděli.  

 

 

 

 

 

 

 

Pozdě večer jsme se vraceli zpět na Lofoty a ráno jsme pluli 

trajektem na norskou pevninu do Bodo. Bodo, hlavní město 

provincie Nordland, má překrásnou polohu. Západně od něj 

leží Saltfjord s ostrovy a útesy s hnízdišti. Směrem na jih       

se přes fjord táhnou horská pásma Borvasstindene a severně   

od města se z vod vynořuje ostrov Landegode.  

Z Bodo jsme už letěli domů. Nejdříve  

do Katowic a pak do Ostravy. Ještě 

musím zmínit, že za celou dobu jsme 

neviděli soba ani losa. Ale v parku, 

v noci, jsme se dočkali a soba jsme 

spatřili. Všichni jsme v té tmě vylezli 

z autobusu a sledovali to velké zvíře, 

které se nám ve dne nikde neukázalo. Všichni jsme ale byli 

nadšeni, že vidíme alespoň v šeru toto severské zvíře.  

-MK- 

 

 

 

 

 

http://www.regionynorska.cz/nur/gor/12-bude.html
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Černý konec listopadu na Lysé hoře 

Občerstvení Šantán, v minulosti konírna, která patřila               

k původní, v roce 1978 vyhořelé, Bezručově chatě. Od roku 

1994 jeden ze symbolů vrcholů Lysé hory, hned po vysílači.  

O víkendu 21. - 22. 11. 2015 obsloužil své poslední hosty, 

většinou místní štamgasty, pravověrné Lysaře. Letošního 

roku byla dostavěna nová Bezručova chata a podmínkou    

pro získání stavebního povolení byl zánik Šantánu.                 

Je pravdou,  že stávající podmínky by již nedovolovaly jeho 

déledobější fungování, stavba byla prohnilá. Nicméně skalní 

turisté se jeho zániku bránili. Nic naplat, zasáhla vyšší moc                

a opravdu došlo na nejhorší. Rozloučení to však bylo 

velkolepé (dle očitého svědka - mého synovce), hodné 

legendy, kterou se toto nenápadné stavení stalo. Oba dva dny 

vyhrávala hudba, skalní příznivci zpívali, tančili, pili, objímali 

se, došlo i na slzy. Zájemci si mohli za 1 Kč toto stavení 

zakoupit. Popravdě, při představě, že mě už na Lysé hoře 

nebude v zimě čekat čaj s domácí slivovicí a v létě žlutá 

limonáda v Šantánu, se mi dere slza do oka. V paměti mi 

vyvstávají zimy, kdy třímetrový příkrov sněhu tuhle chajdu 

celou pohltil a vy jste museli nejdříve sestoupit příkré 

sněhové schody k jeho vchodu, to byla ta pravá horská 

romantika ... Staré vystřídá nové, pokrok nezastaví nic. 

Sbohem, ŠANTÁNE. 

 

  

 

 

 

 

-BB- 
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Kde se vzal Mikuláš? 

Chodí ve třech – kdo? Mikuláš, 

čert a anděl. Mikuláš  je moudrý    

a spravedlivý, čert straší všechny 

hříšníky a anděl se nebesky 

usmívá a všechno to mírní              

a v dobré obrací. Děti se těší i bojí 

zároveň, dospělí zachovávají 

dekorum. Výsledkem je nadílka,    

a to od samotného Mikuláše, neboť kde se vzala, tu se vzala     

v punčoše za oknem.  

Tak to probíhá v naších zeměpisných šířkách. 

V Německu Mikuláše doprovází čeledín 

Ruprecht. V alpských zemích zase pobíhají po 

vsi zakuklené postavy, a všichni nadělují – do 

holínek nebo punčoch přede dveřmi nebo za 

okna. Mikuláše znají i jinde, i když pod jinými 

jmény: svatý Nikola, Nikolas, Nikolaj, Mikolaj. 

Předobrazem Mikuláše byla skutečná historická postava 

svatého Mikuláše, patrona a přítele dětí a zajatců, mučedníka, 

pomocníka v nouzi, patrona poutníků a cestujících, advokátů, 

soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, rybářů, 

námořníků, mlynářů, pekařů, sedláků, tkalců, kameníků, 

knihařů. Svatý Mikuláš je uctíván také jako patron některých 

států (např. Ruska, Lotrinska) a některých měst                 

(např. Amsterdamu a Bari). 

Mikuláš se narodil ve městě Patras v římské provincii Asie 

někdy mezi roky 280 až 286, pravděpodobně do rodiny 

obchodníka s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti svého otce 

prý celé své dědictví rozdal chudým. Už jako hodně mladý, 

kolem roku 300, se stal biskupem v městě Myra v Turecku. 

Právě tu se konal biskupský sněm a rozhodovalo se o tom, 
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kdo bude novým biskupem. Mikuláš byl přijat mezi budoucí 

kandidáty. Když se dlouho rokovalo a nebyla shoda               

na nějakém konkrétním kandidátovi, byla dána podmínka. 

Který z kandidátů přijde druhého dne první do kostela, stane 

se biskupem. A byl to právě Mikuláš. Protože v té době bylo 

křesťanství pronásledováno, Mikuláš se kolem roku            

310 dostal do zajetí. Byl mučen a velmi trpěl.  Mikuláš z Myry 

zemřel patrně 6. prosince mezi rokem 345 a 351. 

Jeho ostatky jsou uchovány v bazilice v Bari v jižní Itálii,        

a dodnes jsou cílem mnoha poutníků. Mikuláše tu slaví každý 

rok 8. května, v den přenesení jeho ostatků, ohromnou 

slavností. Část oslav se odehrává na moři, kdy věřící 

připlouvají na lodích až pod Mikulášovu sochu, aby se jí 

poklonili. Část oslav už se koná o den  dřív, kdy ulicemi města 

prochází ohromný historický průvod. 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Basilica San Nicola v Bari 

Jako všichni světci té doby, nebyl Mikuláš z Myry nikdy 

oficiálně prohlášen svatým, ale jeho uctívání se zvolna šířilo 

světem. Začalo to někdy v 8. století v Rusku, jehož                 

je patronem, a postupně se kult dostával i do dalších 

slovanských zemí a v 10. století i do Německa, Francie            

a Anglie. Zhruba od stejné doby se začal šířit i zvyk 

nadělování.  

Postava Mikuláše s dlouhými vousy v červeném nebo v bílém 

plášti (ornát), s berlou (chrání své ovečky) a mitrou na hlavě 
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(vysoká čepice) funguje teprve něco málo přes 100 let.         

Na Východě je ale Mikuláš znázorňován často jako holohlavý 

a mívá u sebe nejčastěji tři zlaté koule nebo dokonce              

tři měšce nebo tři bochníky chleba. Za to prý může ale šíření 

tamějších legend.  

A proč je nadílka za oknem? 

Dříve, když někdo neplatil dluhy, unesli mu děti, které pak 

prodali na ovčím trhu. Když nějaké dítě rodičům takto 

odvlekli, Mikuláš prý rodičům tajně dával na okno peníze,    

aby své děti mohli vykoupit zpátky. Někdy přidal i bochníky 

chleba, aby měli co jíst. Proto se prý dává nadílka za okno. 

-KK- 

 

Krása sněhové vločky 

Až uvidíme zase k zemi padat vločky, zkusme jim nastavit 

ruku, a než roztají, zkusme si je prohlédnout. I přes miniaturní 

velikost jsou jejich tvary nádherné, zázračné a jedinečné. 

Vločka je vlastně krystal vody.                

V nepřebernosti forem těchto krystalů 

se však vodě nemůže rovnat žádná jiná 

známá látka. Existují vločky tvaru 

známých šesticípých hvězdiček, 

placiček, jehliček, dutých sloupečků,   

či dokonce jakýchsi hranatých činek. 

Známé úsloví tvrdí, že žádné dvě 

vločky, které kdy spadly na naši Zemi, 

nebyly stejné. A i když to samozřejmě není možné dokázat,   

je to velmi pravděpodobné.  

Ale co vlastně stojí za obrovskou variabilitou těchto tvarů? 

Fyzikální podmínky jejich  vzniku -  zejména vlhkost a teplota. 

Zárodek vločky vzniká vysoko v oblacích kolem                        
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všudypřítomných pevných částeček prachu,                         

tzv. kondenzačních jader. Ve chvíli, kdy vločka dosáhne 

kritické hmotnosti, začne padat k zemi, její růst tím                

ale nekončí. A protože žádné dvě vločky nepadají po stejné 

dráze a ve stejném čase, jsou podmínky pro krystalizaci 

pokaždé zcela unikátní.  

O zajímavých tvarech vloček se rozepsal známý barokní 

astronom Johannes Kepler. Ale prvním, komu se podařilo 

zachytit jejich krásu na fotografiích, byl na konci 19. století   

farmář z amerického Vermontu, Wilson Bentley.    A neměl    

to vůbec jednoduché. Při teplotách nad nulou vločky roztály.  

Ale ani teploty pod bodem mrazu úspěch nezaručovaly, 

protože ledový krystalek se  rychle vypařoval do okolního 

vzduchu. Přesto Bentley za svůj život zhotovil více než pět 

tisíc snímků, které dodnes zdobí mnohá muzea. Jeho obrázky 

se staly velkou inspirací pro japonského vědce Ukichira 

Nakayu, který zcela propadl kouzlu stavby vloček.             

Jeho hlavním objevem se stal. tzv. Nakayův diagram, graf 

dělící tvar vločky do více než čtyřiceti skupin v závislosti       

na teplotě a vzdušné vlhkosti prostředí při jejich vzniku. 

Ty nejkomplikovanější vločky s keříčkovitými rameny vznikají 

spíše za mírného mrazu a velké vzdušné vlhkosti. Suchý mráz 

zase dává vzniknout drobným krystalkům pestrých 

geometrických tvarů. Krása vločky je ale pomíjivá. Po dopadu 

na zem se spojí s ostatními, a pokud neroztaje, další vrstvy 

vloček ji stlačí v pouhé zrnko ledu v bílé mase sněhové 

pokrývky.  

Největší vločka 

Hezké, nadýchané vločky mohou mít třeba i centimetr             

v průměru. Co si ale myslet o údajně největší zaznamenané 

vločce, která prý spadla v roce 1887 v americké Montaně         
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a měla v průměru skoro 40 cm! Sice se tento záznam objevil   

v Guinnesově knize rekordů, ale odborníci to zpochybňují. 

Kdo byl Wilson Alwyn „Vločka“ Bentley? 

(9.2.1865, Jericho – 23.12.1931, Valmont) 

Jako prvnímu člověku na světe se mu 

podařilo vyfotografovat sněhové vločky. 

Ty ho totiž fascinovaly už jako mladíka. 

Nejprve je zkoušel nakreslit podle obrázků, které viděl           

ve svém dětském mikroskopu, ale byly příliš složité,                

a tak začal dělat pokusy s fotokamerou. Trvalo  to dlouho,    

ale zadařilo se – svou první vločku zachytil  15. ledna 1885.          

A právě jeho snímek je považovaný za první fotografii vločky 

na světě vůbec. Jak to udělal? Zachycoval vločky na černý 

samet a pak je rychle přenesl na sklíčko mikroskopu,           

ale  i když se snažil udržovat teplotu pod bodem mrazu, 

dlouho nevydržely. Takto pořídil více než 5 000 obrázků. 

Bentley také fotografoval všechny formy ledových                   

a přírodních vodních útvarů včetně dešťových kapek a byl 

jedním z prvních specialistů na oblaka. Svou  sbírku originálů 

mikrofotografií sněhových vloček na skleněných deskách 

daroval Muzeu vědy v Buffalu. Část této sbírky byla 

digitalizována a uspořádána do digitální knihovny.       

-KK- 
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Nejkrásnější vánoční pohádky 

Čím vším jsou Vánoce typické? Dárky, ozdobený stromeček, 
cukroví, koledy a bezesporu i pohádky. Štědrovečerní večeře, 
rozbalení dárečků a pohádka. Častý scénář slavnostního 
večera v mnoha domácnostech. Každý rok se můžeme těšit 
na nějakou novou, ale televize opakovaně vysílají i ty, které 
většina viděla mnohokrát a přesto se na ně podívá znova.     
Na tři z nich si teď trošičku více zavzpomínáme.  

První je „Pyšná princezna“. Příběh o rozmarné Krasomile, 
dceři vladaře Půlnočního království, která se nechce provdat 
za krále Miroslava. Ten se nehodlá s prohrou smířit a vydává 
se do jejího království, kde na zámku působí v přestrojení 
jako zahradník. Získá si její srdce a pod jeho vlivem               
se princezna oprostí všech svých vrtochů. Zamilovaný pár 
spolu uteče a nakonec se dočkáme sňatku. Jedná se o jednu             
z nejoblíbenějších českých pohádek. Již v roce 1952, kdy byla 
natočena, jí v kinech shlédlo přes osm milionů diváků! 

 

  

 

 

 

                                                                 

O sedm let mladší „Princezna se zlatou hvězdou“ má vše,         

co má správná pohádka mít. Překrásnou princeznu Ladu, 

hodného pana krále, zlého pana krále (Kazisvěta), moudrou 

chůvu a moudrého prince Radoslava. Nechybí ani magický 

myší kožíšek, který skryje Ladinu krásu a pomůže tak příběh 

pořádně zašmodrchat. Krásná princezna uteče z rodného 

království, protože se odmítá provdat za krále Kazisvěta. 

Utajena pod myším kožíškem, nalezne úkryt mezi kuchtíky     

v zámku prince Radoslava, kde na ní přísným okem dohlíží 
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hlavní kuchař. Na zámeckém plese odhalí svou pravou krásu 

a princ pro ni ztratí své srdce. I tato pohádka končí dobře,       

i když svatbě předchází krátká roztržka s králem Kazisvětem             

a peripetie při odhalování Ladiny pravé identity. Zajímavostí 

této pohádky je, že všichni herci po celou dobu mluví               

v rýmech.  

 

 

  

 

 

Snad stokrát zpracovaná klasika. „Tři oříšky pro Popelku“. 

Známý příběh o milé, hodné dívce bez maminky, pro kterou 

nemá nevlastní matka po smrti otce dobrého slova a bere       

jí  za děvečku. Spolu s dcerou jí brání ve štěstí a nechtějí,    

aby se zúčastnila plesu, kde si má princ najít nevěstu. Osud 

však stojí na straně Popelky, prince okouzlí mnohem dříve, 

než se potkají na plese a i přes nahnutý děj má i tento příběh 

šťastný konec. Společnou lásku na věčné časy. Zpracování 

tohoto příběhu panem Vorlíčkem dosáhlo úspěchu                   

i v zahraničí a napříč Evropou je považováno za jedno              

z nejkrásnějších. Kdo ví, zda je to překrásnou Libuší 

Šafránkovou, nebo uhrančivým Pavlem Trávníčkem, kterého 

museli pro české publikum nadabovat.  

 

 

 

 

 -BB- 
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Vítání nového roku ve světě 

Již brzy budeme všichni vítat nový rok, kterému předchází 

noc, kdy se loučíme se starým rokem. Každá země má své 

tradice podléhající mentalitě národa, náboženskému vyznání, 

ale i přírodním podmínkám. To tedy platí i pro oslavy 

příchodu nového roku. Sledování televizních estrád a pojídání 

chlebíčků doma v obýváku je možná jen českým stereotypem. 

Ani velkolepé ohňostroje nejsou rozšířeny všude. Každý 

národ vstupuje do dalšího roku jinak. V mnoha zemích světa 

je Nový rok spojen s řadou zvyklostí, které mají zajistit štěstí, 

blahobyt či úrodu v následujícím roce. 

Španělsko 

O silvestrovské půlnoci přenáší 

televize i rozhlas odbíjení věžních 

hodin na madridském náměstí 

Puerta del Sol. Úderů zvonů            

je celkem dvanáct, s každým 

úderem snědí Španělé jednu 

kuličku hroznového vína, což jim 

má v novém roce zaručit štěstí. V obchodech lze zakoupit 

připravené sady hroznů štěstí "uvas de la suerte" s již 

odpočítanými kuličkami. 

Thajsko 

Zcela netradičně vítají příchod 

nového roku v Thajsku. Už jen 

tím, že se oslavy v této části 

jihovýchodní Asie konají zhruba 

v polovině dubna. Songkran 

neboli Vodní svátek byl původně 

církevním budhistickým svátkem, 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://travelersinnseville.com/wp-content/uploads/uvas.png&imgrefurl=http://travelersinnseville.com/es/443/new-years-eve-or-the-twelve-grapes-of-luck-and-the-importance-of-red-underwear&h=423&w=602&tbnid=T7GMqJe_FqhDDM:&docid=AMn4CVLyYpLJoM&ei=uXBVVvyyMsOLPdblovgC&tbm=isch&ved=0ahUKEwi88726k6vJAhXDRQ8KHdayCC8QMwgtKBIwEg
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.mupymup.cz/content/images/906_7388.jpg&imgrefurl=http://www.mupymup.cz/blog/obcanska-vodni-valka-na-thajsky-novy-rok&h=800&w=1200&tbnid=1E8KXhML1FYYTM:&docid=mhmIXTsnTdJlsM&ei=PXFVVu_iIsLAPdahgsAC&tbm=isch&ved=0ahUKEwiv9ab5k6vJAhVCYA8KHdaQACgQMwhyKE8wTw
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při kterém lidé chodili do chrámů a symbolicky polévali sošky 

Budhy vodou. Postupem času se oslavy přenesly do ulic,  

kde se náboženský rituál změnil v divokou a nespoutanou 

zábavu. Po několik dní jsou v ulicích Bangkoku doplňovány 

barely s vodou a smáčen je snad každý, kdo se objeví venku. 

Japonsko 

Na rozdíl od evropských zemí 

nečekají Japonsko bouřlivé 

oslavy na Silvestra a kolem 

půlnoci, naopak důležitý je zde 

1. leden. Lidé vstávají brzy ráno   

a pozorují první východ slunce 

v novém roce. Na snídani si 

dopřávají tzv. omoči (bochánky 

z rýže v kuřecím vývaru nebo polévce ze sójových bobů)         

a dlouhé nudle z prosa, které symbolizují dlouhý život. Děti 

dostávají od rodiny a příbuzných peníze, tradičně se hrají 

různé hry, rodiny se navštěvují. Tradičním novoročním jídlem 

je tzv. osečirjóri, které se podává v dřevěné krabičce s malými 

dílky – a v každém je jiná dobrota.  

Řecko 

Dělbuchy a velké ohňostroje nejsou v Řecku na Silvestra 

příliš rozšířeny. Místo toho hrají rodiny doma karty nebo jiné 

hry. V zemi platí, že vítěz bude mít celý rok štěstí. 

Bulharsko 

Na Nový rok vyhánějí Bulhaři zlé 

duchy. Při rituálu zvaném „kukeri“ 

tancují lidé ve strašidelných 

kostýmech, aby zahnali upíry          

a zajistili si zdraví, štěstí a 

bohatou úrodu. Oděv pro tuto 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOkcqOlavJAhVBXQ8KHVe9ADUQjRwIBw&url=http://www.topzine.cz/oslavme-tradicni-novy-rok-v-zemi-vychazejiciho-slunce&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNGnWFMxSk7Qn7PdgJdFbvmwFczS0Q&ust=1448526747998524
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://privateguidebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/05/r-1024-768-surva-kukeri.jpg&imgrefurl=http://privateguidebulgaria.com/traditional-events-in-bulgaria/kukeri-festivals/&h=562&w=1000&tbnid=WaapMUFnGryqTM:&docid=VTk-e6dBcEO9QM&ei=N3BVVrzuGMHHOpLdt6AI&tbm=isch&ved=0ahUKEwj85aX8kqvJAhXBow4KHZLuDYQQMwhRKC4wLg
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příležitost tvoří dřevěná maska nahánějící strach                       

a kožešinový kostým se zvučnými zvonky. 

Rumunsko 

Rumuni na Nový rok dodržují zvyky, které mají přinést štěstí. 

Děti se často prohánějí po ulicích a náměstích s nově 

narozeným jehnětem v náručí. Kdo takové jehně pohladí, měl 

by podle tradice zvané vasilica mít v novém roce štěstí.        

Za pohlazení je ale nutné dát dětem nějakou drobnost. 

JAR 

Lidé v Jihoafrické republice vítají 

příchozí rok karnevalem. Vrcholem 

novoročního veselí je 2. leden, kdy 

Kapským Městem za zvuku bubnů 

prochází pestrý průvod. Událost si 

nenechá ujít na 10 000 účastníků 

ve fantastických kostýmech, 

taneční skupiny, kapely a chóry, v ulicích pak karnevalový rej 

sleduje přes 100 000 lidí. 

Itálie 

Ti, kteří se vypraví do Benátek, mají před půlnocí šanci 

zúčastnit se překonání rekordu o nejpočetnější hromadný 

polibek na světě na náměstí Sv. Marka. Mezi italské tradice 

dříve patřilo vyhazování starého nábytku na Nový rok, kterým    

se symbolicky zbavovali starého a dávali průchod novému. 

Nábytek se dřív vyhazoval přímo z oken. 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRpJmHravJAhWF_w4KHcoyAsMQjRwIBw&url=http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/nekde-zahaneji-upiry-jinde-masti-karty-jak-svet-slavi-novy-rok_256768.html&psig=AFQjCNGD1sNzWwmDbyHqL5miE8SaIyGDAQ&ust=1448533202528603
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Francie 

Ve Francii se peče speciální 

koláč, do kterého se zapéká 

jedna fazole. Kdo ji najde, 

vyhrává a ostatní jej musí 

během oslav poslouchat. 

 

 

-PJ- 

 

Rozmanité, ve světě používané kalendáře 

Gregoriánský kalendář, který používáme v Evropě a USA, 

není zdaleka letopočtem jediným. Na mnohých místech světa 

se počítají roky jinak. Například v Číně, Izraeli, Indii či Tibetu. 

Pouze pro dokreslení, předchůdcem gregoriánského 

kalendáře byl kalendář juliánský. Juliánský kalendář je 

kalendář, který v roce 46 př. n. l. zavedl Julius Caesar. Tento 

kalendář byl reformou starořímského kalendáře a byl 

koncipován jako sluneční kalendář. 

Drobná úprava kalendáře (změna počtu dnů některých 

měsíců) proběhla za císaře Augusta. Za křesťanské (resp. 

naší) éry byl pak rok 1 stanoven podle doby předpokládaného 

narození Krista. Takto upravený juliánský kalendář                  

(s křesťanským letopočtem) platil až do 16. století, kdy jej 

upravila reforma papeže Řehoře XIII., po které se přejmenoval 

právě na gregoriánský kalendář. 

A jaké jsou tedy kalendáře ve světě? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/46_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%99%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_XIII.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
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Tibetský kalendář 

Tibetští buddhisté počítají svůj 

kalendář od založení tibetského 

království. Proto měli v roce 2000 

gregoriánského kalendáře rok 

2127. Tibetský rok je stejně jako 

čínský spojován s dvanácti zvířaty 

a pěti prvky. Tibetský kalendář je 

lunárně solární. Průměrný rok        

v něm odpovídá času, který 

uplyne mezi tím, než Slunce 

vstoupí dvakrát do znamení Berana. Rok má dvanáct nebo 

třináct lunárních měsíců. Dny začínají východem slunce a ne 

nultou hodinou, jako je tomu například v Evropě. 

Čínský kalendář 

Od roku 1912 byl v Číně oficiálně zaveden 

gregoriánský kalendář. Svátky se však řídí 

podle tradičního lunárního kalendáře. Podle 

něj začíná rok v novoluní, mezi posledními 

dny našeho měsíce ledna a polovinou 

února. Například rok 2000 byl podle 

čínského kalendáře rokem 4698. 

Nejznámějším aspektem čínského kalendáře je, stejně jako        

u tibetského kalendáře, zvířecí symbolika. Každý rok                

je spojován s jedním z dvanácti zvířat - vepřem, krysou, 

buvolem, tygrem, králíkem, drakem, hadem, koněm, kozou, 

opicí, kohoutem, psem. Zvířata se kombinují s pěti prvky, 

takže nejprve se vystřídá všech dvanáct zvířat v prvku země, 

poté kovu, vody, dřeva a ohně. Tyto kombinace vytvoří 

šedesátiletý cyklus (v čínském kalendáři cosi jako naše 

století). Zvířecí symboly jsou v čínském systému měření času 

spojeny rovněž s jednotlivými úseky dne. Například doba      

http://oko.yin.cz/1/rozmanite-ve-svete-pouzivane-kalendare/gregoriansky/
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od 23 hodin do jedné hodiny ranní je označována jako hodina 

krysy. 

Židovský kalendář 

Židovský kalendář je lunárně solární. 

Jak ale spojit solární rok o 365 dnech    

s lunárním rokem, který se skládá            

z 12 měsíců o 29,5 dne, což představuje 

354 dny? Dny, které chybějí                  

do solárního roku, se doplňují přidáním 

jednoho měsíce sedmkrát během 

devatenáctiletého cyklu. Základní 

jednotkou židovského kalendáře je den, který končí západem 

slunce. Sedmý den v týdnu je šábes. Pro židy sváteční den. 

Začíná v pátek po západu slunce a pokračuje v sobotu.           

V čase šábesu je zakázána jakákoli pracovní činnost.           

Pro skutečně ortodoxní židy to znamená, že neřídí ani auto     

a dokonce by neměli ani zmáčknout knoflík ve výtahu.       

Tóra zakazuje, aby následovaly dva svátky těsně po sobě     

ve stejném týdnu. Kalendář tedy musí být sestaven tak, aby 

jiný svátek nenásledoval po šábesu. Oficiálně se Izrael ovšem 

řídí gregoriánským kalendářem. 

Mayský kalendář 

Území Guatemaly bylo v prvním tisíciletí 

našeho letopočtu střediskem mayské říše. 

V Guatemale dodnes uctívají indiáni 

tradice svých předků a řídí se podle 

kalendáře starého 5 125 let, což je mytické 

datum, kdy se údajně zrodil tento lid. 

Mayský kalendář byl tvořen ze tří částí a 

orientoval se podle Slunce. Měl celkem 365 dní. Skládal se       

z osmnácti měsíců o dvaceti dnech a jednoho měsíce s pěti 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDp_vvs6jJAhUKExoKHdWzAygQjRwIBw&url=http://www.guatemaya.cz/kalendar-tzolkin/&psig=AFQjCNEQJLr_xgGWtWUKk8eLv0aplgaVxA&ust=1448431998389498
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dny, který byl na konci roku. O těchto dnech se říkalo, že byly 

nešťastné a neblahé. 

Islámský kalendář 

Muslimové sledují pohyb Měsíce 

kolem Země, jejich kalendář je tedy 

lunární. Nový měsíc začíná v novoluní 

a rok má 12 měsíců. Úskalí islámského 

kalendáře spočívá v tom, že rok 

lunární je o jedenáct až dvanáct dní 

kratší než rok solární. Výsledkem toho 

je, že se muslimské měsíce přemisťují 

v průběhu ročních období. Jeden rok 

může být určitý měsíc uprostřed zimy, 

jiný rok uprostřed léta. Počátkem 

islámského kalendáře se stal rok 622, kdy odešel prorok 

Mohamed z Mekky do Mediny. 

Kalendář Etiopie 

I když Etiopané vyznávají 

křesťanství, neřídí se podle 

gregoriánského kalendáře. 

Používají vlastní lunárně 

solární kalendář. Měsíce jsou 

lunární, a aby se vyplnil 

posun vzniklý vůči solárnímu 

roku, přidá se několik dní v září, kdy končí období dešťů. 

Originalita etiopského kalendáře spočívá v tom, že začíná      

o sedm let později než náš letopočet. Když byl u nás rok 2000, 

v Etiopii byl teprve rok 1993. Koptská církev v Etiopii vychází                       

z předpokladu, že se Ježíš Kristus narodil o sedm let dříve, 

než jak udává gregoriánský kalendář. Někteří historici tvrdí, 

že den narození Ježíše Krista byl určen mylně. Podle 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUioift6jJAhXCLhoKHcztDwgQjRwIBw&url=http://www.fotogaleriehasek.cz/best-of-photo/afrika/etiopie.html&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNGHWUhoaCbOl8RN6ubig8t5n7y84w&ust=1448432901833124
http://www.melvister.com/wp-content/uploads/2012/11/
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gregoriánského kalendáře by byl Pilát Pontský v době, kdy 

byl Ježíš ukřižován, již dva roky po smrti.  

Současný kalendář 

Náš současný kalendář se vyvinul    

ze starořímského, který byl zprvu 

kombinací slunečního a měsíčního 

kalendáře. Ten byl pak upraven 

reformou Julia Caesara roku            

45 př.n.l. na sluneční kalendář tak,   

že tři roky byly obyčejné                    

po 365 dnech, čtvrtý byl přestupný          

o 366 dnech. Juliánský rok trvá 

průměrně 365,25 dne. Tropický rok je 

však o něco kratší, a proto se juliánský kalendář opožďoval 

vůči rovnodennostem. Časem mezi nimi narostl velký rozdíl. 

Proto papež Řehoř XIII. vyhlásil roku 1582 reformu a zavedl 

gregoriánský kalendář, který používáme dodnes. 

-PJ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz6vXat6jJAhWFCBoKHa2ABTQQjRwIBw&url=http://www.chatarudnik.cz/kalendar_obsazenosti_2015&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNEbKhTmC1HTNmIFnsrLnzIXgrHntQ&ust=1448433035286880
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Rozhovor s Mgr. Jakubem Dominikem Štefíkem 

Každý měsíc za námi dochází, řada z vás s ním ráda tráví svůj 

čas. Za dobu, po kterou nás navštěvuje, se z něj stala součást 

našeho domova. O koho se jedná? O nikoho jiného než          

o „našeho“ pana kněze. Pojďme se s ním trošku blíže 

seznámit, popovídat si nejen o něm, ale i o nadcházejících 

vánočních svátcích.  

Co Vás vedlo k tomu, stát se knězem? 

Je pravda, že jsem nechtěl být knězem. To vyplynulo 

v průběhu studií. Člověk slyší Boží hlas, Boží volání.             

Já to vždycky přirovnávám k tomu – jak to, že vy si vezmete 

zrovna tohoto manžela? Nikdo vám to nevysvětlí. Vy prostě 

víte, že to je ten nejlepší na světě a nikdo vám to nevymluví. 

Prostě vás nějakým způsobem oslovil. To je to samé,             

co se týká faráře. Začátek je už z dětství, člověk chodil         

do kostela, ministroval jsem jako kluk, prostě jsem se točil 

kolem oltáře. U nás byl dobrý pan farář, který se o nás staral. 

Byl pro nás velmi dobrý vzor. Tím pádem je člověk vnímavější 

na ten Boží hlas, ale to bylo později, nebylo to hned. 

Do kostela jste spíše chodil proto, že byla rodina věřící anebo 

to byl Váš vlastní zájem? 

U nás byla babička věřící, chodila do kostela pravidelně, byla 

z Valašska. Máma je taky věřící, ale že by do kostela chodila 

pravidelně, tak to ne. Tak nějak nás to s bráškama chytlo, 

tedy mám dva mladší bratry, byla tam skvělá parta kluků. 

Dodnes se scházíme jako kamarádi. Tím to vlastně začalo, tím 

jsme se do kostela dostali. Takže přes babičku a přes             

ty kamarády. 
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Vy jste jediný z bratrů, kdo se stal knězem? 

Ano, teda zatím. (velký úsměv) 

Mají to v plánu? 

No nevím, opravdu nevím. Člověk nikdy neví. To je jako 

svatba. Chodíš s někým a pak svatba. Ale nevím, nejsou 

zatím náznaky. 

Kolik Vám bylo let, když jste si řekl, že tohle fakt chci? 

No, něco kolem 20 let, možná 21. 

Co na to říkala rodina, když jste jim oznámil, že se stanete 

knězem? Maminky většinou čekají, že budou mít vnoučátka a 

že se dítě ožení… 

Tak samozřejmě, maminka taky čekala. Chtěla by, nebo spíše 

by byla ráda. Co sem vnímal u našich, nebo spíše u mámy 

bylo, že když budeš ty šťastný, já budu též. V tomhle nebyl 

problém. Samozřejmě první to obrečela, ale potom byla ráda. 

Dneska už je to přirozená věc, nebere to jako nějaký 

handicap. Nikdy mi nic nevyčetla. 
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Když se bavíme o Vaší rodině, jaké jste měl dětství? 

Já jsem měl normální dětství. Nejsem žádný, jak se říká „vybij 

oko“, i když okno jsem taky vybil. Nebyl jsem nějaký rváč,       

i když taky jsem se porval. Šel jsem do nemocnice šít bradu. 

Na školu jsem taky nekašlal, i když poznámky byly. Normální 

žák, normální dětství. Nic extra bych neviděl. Možná to, že 

jsem zapomněl bráchu u školy kvůli fotbalu. Byli jsme doma 

tři kluci, takže to bylo takové trochu bojovnější. Mamka z nás 

měla občas velkou hlavu.  

Jaké máte vzpomínky na Vánoce z dětství, zvyky apod.? 

Já říkám, že dětství pro mě skončilo, když jsem se dozvěděl, 

že ježeček nejí hrušku a jablíčko, ale žere všechna ta masa 

atd., a druhá věc byla, když jsem našel „Ježíška“ ve skříni.     

A tehdy jsem si uvědomil, že už je konec. Z dětství si 

pamatuju, že to bylo vždycky přibližně stejné. Vánoce jsme 

slavili stejně. Dopoledne se zdobil stromeček, odpoledne se 

chystal štědrovečerní stůl, pak jsme šli jako malé děti           

na dětskou půlnoční, která bývala odpoledne. Pak jsme přišli, 

museli jsme se vrátit tak, abychom stihli v osm hodin novou 

pohádku v televizi. Nic extra jsme nedělali. Skořápky jsme 

pouštěli snad jednou v životě, přinesli jsme to ze školy           

a pouštěli. Ale žádné extra zvyky či tradice jsme neměli.  

Máte nějaké vánoční akce ve farnosti, s dětmi apod.? 

Úplně typické vánoční aktivity neděláme, protože dnes          

je to docela dobře podchycené na školách. Mají vánoční 

koncerty, chodí do domovů důchodců, nebo do jiných 

zařízení, zvláště druhý stupeň, střední škola.                            

A jak ve farnosti? Předvánoční je mikulášská nadílka, která 

probíhá v pastoračním centru. Jednou jsme dělali anděly,   

my s panem farářem. Od té doby je už neděláme (velký 

úsměv). Bylo to zajímavé, velmi vtipné. To je taková předchuť 
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Vánoc. Děti si hrají. Za básničku, písničku dostanou nějaký 

ten mikulášský balíček. Samozřejmě dnes je moderní 

fotografie, dělají si fotky s Mikulášem. Co tady je moc pěkné 

z těch vánočních aktivit je dětská vánoční mše svatá, při které 

se tzv. otvírá betlém. Nemáme klasický betlém, postavičky 

jsou půl metru velké a každý rok přibude nějaká nová.        

Loni přibyly 3, 4 vlastně. 2 andělé, 1 pes a 1 velbloud. Takže 

každý rok se snažíme betlém doplňovat. Betlém je dřevěný. 

Vždycky na začátku mše svaté děti přinášejí malého Ježíška a 

dávají ho do ovčí houně. Tím je otevřená vánoční doba. 

Předchuť štědrého večera je mše svatá. Na Štěpána je zde 

tradiční živý betlém. Děti si připraví vánoční hru, pak jí 

v kostele hrají. Potom mají možnost v kostele posedět, pobýt. 

Známí přivezou kozy, ovečky. To v Ostravě nepotkáte na ulici, 

ovci nebo poníka. Je to takové milé, vánoční, nejvíce to 

vnímají. 

Jak probíhá advent? 

Děti mají vždy nějakou aktivitu v tom smyslu, že se připravují 

na Vánoce. Každý rok je nějaká jiná. Jednou lepily hvězdičky 

za dobrý skutek, nebo vybarvovaly, dělaly betlém.                 

Je to spojeno s tím, že mají udělat něco, aby se připravily      

na Vánoce. Tak jako rodiče uklízejí, vysávají, kupují, smaží, 

pečou, tak děti se mají tímto způsobem, ať už doma, že vysají, 

nebo nějakým dobrým skutkem, připravit na Vánoce                  

v adventu. A co tady bývá naplánované, spíše děvčata, kluci 

teda ne, jdou a tady dole (v pastoračním centru) dekorují 

adventní věnec.   
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Máte v kostele vánoční stromeček, a kdo ho zdobí? 

Je tu jeden velký, většinou kolem těch 3 metrů, aby byl vidět. 

Zdobí jej paní, která se tu stará o květinovou výzdobu. 

Pomáhá jí mládež. Staří chlapi ho postaví a mládežníci jej pak 

zdobí. Slaměnky, ozdoby, světýlka, je to moc pěkné.                 

I ta spolupráce.  

Určitě sledujete nějaký větší nárůst návštěvnosti v kostele, 

čím si to vysvětlujete? Jak slavíte Vánoce Vy? 

Řekl bych jednak tradice, oni přijdou na půlnoční, jsou zvyklí, 

něco to má do sebe. Jak zpívá Neckář v té písničce: „..každý 

na půlnoční jde“. A ještě chce, aby byl mráz, aby sněžilo,   

aby byla vánoční atmosféra, idylka. To je jedna skupinka lidí.        

Ta další to třeba bere z povinnosti, že jde babička, dědeček, 

tak jde s nima taky. Třetí přijde proto, že je něco volá, něco 

chtějí slyšet. Pro ně to může být něco hlubokého do jejich 

života. No a  ta poslední skupinka jsou pravidelní věřící. 

Většinou se snažíme oslovit všechny tyto skupiny. V ten den 

je jedno, jestli chodíte do kostela každý den nebo jednou za 

rok. Jste tam proto, že vnímáte, že jsou Vánoce.  

No a moje Vánoce, tak teď se změnily. Co jsem nastoupil     

do práce, do kněžské služby, je to jiné, než to bylo dříve.      

Už nechystám stromeček, ale máme společnou štědrovečerní 

večeři s panem farářem a přijdou i ostatní kněží. Je to už 

takové „dospělácké“, není to jen o dárečcích, ale o tom být 

spolu. Malé dárečky si ale také předáme. Pochutnáme si          

i na cukroví, i když toho méně, protože ta služba by pak byla 

náročná.  

Máte možnost jet na Vánoce domů, k rodině? 

Přímo na Štědrý den ne. Snažíme se být spolu jeden den, 

většinou na Štěpána. Oslavíme Štědrý den, jsme spolu. 
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Kdo Vám peče cukroví? 

My jsme to nezkoušeli, to nevím, jak by dopadlo (velký 

úsměv). Ani doma jsem to nezkoušel. Mě spíše bavilo            

to druhé, pojídání.  

Co pohádky? 

Teď už není tolik času. Televizi si zapnu třeba při přípravě     

na práci. Z pohádek mám nejraději Třetího prince                     

a Nesmrtelnou tetu.  

Jaké máte koníčky? Máte vůbec čas na koníčky? 

Čas mám, vždycky si ho najdu. Mám rád sport. Rád jezdím    

na kole nebo chodím po horách.  

 

 

 

 

 

 

 

Jakou máte rád hudbu? 

Krom dechovky, která u nás hrála každou neděli u oběda,      

si poslechnu všechno. Přes klasiku, duchovní hudbu,                

po nějakou moderní. 

A máte čas na dovolenou, jak jí trávíte? 

Musím mít dovolenou, aby se člověk nezbláznil. Máme             

4 týdny dovolené. Většinou jsem jeden týden někde sám         

a potom podle toho, co se naskytne.  



44 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dlouho jste v Ostravě? 

Třetím rokem, ale nejsem z daleka, pocházím z Nového Jičína. 

Jaký máte pocit z našeho domova? 

Poprvé, když jsem sem přišel, tak jsem si říkal, pane jo, co to 

je?   Je to strašně velké. Ale postupem času to na mě působí 

domácky, lidé jsou u vás spokojení. Rádi mě přijmou, 

povykládají si. Cítím velkou ochotu a spolupráci i ze strany 

personálu. 

Jak probíhají návštěvy na pokojích? 

Snažím se chodit tam, kde kněze pozvou, kde vnímají, chtějí, 

aby kněz přišel. Nemohou dojít na mši. Probíhají lidsky. Jsou 

vděční, rádi, když člověk za nimi přijde a povykládá si. 

Rozhovor, modlitba, svaté přijímání, zpověď, pomazání 

nemocných.  
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Komu se zpovídáte vy? 

Jezdím za určeným knězem, kterého jsem si mohl vybrat sám. 

Taky se musím zpovídat, jsem jen člověk. (velký úsměv) 

Jak bydlí kněz? Máte svůj vlastní byt? 

V naší farnosti je kostel, pastorační centrum, kancelář              

a bydlení v jednom. Mám tady spíše takovou garsonku, jednu 

malou místnost s kuchyňským koutem a místem na boty. 

Máte nějaký vzor? 

Asi mým největším vzorem je moje mamka. Neměla                 

to v životě jednoduché a pro nás tři sourozence byla a je 

velkou oporou.  

Co napsat závěrem? Snad jen to, že v přítomnosti pana 

Štefíka jsme strávily příjemné odpoledne na faře. Poznaly 

jsme jej z druhé stránky, lidské, jako sympatického mladého 

muže, který je oddán svému povolání.  

-BB a PJ- 
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47 

SLUŽBY V DOMOVĚ 

Bistro  paní Věra Kuncová   

Otevírací doba: 

PO – PÁ    7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.  

SO   13.00 – 16.00 hod. 

NE   ZAVŘENO. 

 

Pedikúra  paní Barbora Lachová  

Provozní doba: 

PONDĚLÍ  OBJEDNÁVKY 

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

STŘEDA  OBJEDNÁVKY 

ČTVRTEK OBJEDNÁVKY 

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

 

Kadeřnice, holička  paní Eva Kremerová  

Provozní doba: 

ÚTERÝ    8.00 –   9.00 hod. pro muže  

     9.00 – 12.00 hod. pro ženy  

   13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích 

 

PÁTEK    8.00 –   9.00 hod. pro muže  

     9.00 – 12.00 hod. pro ženy 

13.00 – 15.00 hod. na jednotlivých úsecích 

http://www.zajimavedarky.cz/images/stories/virtuemart/product/neapolitan_rolada_zakusek.jpg
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ: 

11. 12. 2015 v 16 hodin 
VYSTOUPENÍ SOUBORU HOLÚBEK 

 
14. -18. 12. 2015 na jednotlivých úsecích 

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 
 

16. 12. 2015 v 16:30 hodin  
Vánoční koncert Ostravského smíšeného sboru   

 
  21. 12. 2015 od 11 hodin  

Vystoupení žáků a studentů Gymnázia, základní a mateřské školy 
Hello s.r.o. 

 
24. 12. 2015 od 9 do 11 hodin VÁNOČNÍ KLUB 

 
 31. 12. 2015 od 9 do 11 hodin SILVESTROVSKÝ KLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 4/2015      Neprošlo jazykovou úpravou.  

   Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova. 

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Petra Jordatijová (PJ), Andrea Dvořáčková (AD),       

Andrea Straková (AS), Lenka Hrbáčková (LH), Kristina Košťálová (KK), Milena Kupková (MK),    

Marek Rosmanit (MR).  
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