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ANKETA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

Velice rádi přinášíme informace o výsledku hlasování 

veřejnosti v již V. ročníku Ankety společenské odpovědnosti 

ČR a SR za rok 2014. Náš Domov Čujkovova se pro rok 2014 

v kategorii neziskových organizací umístil stejně jako v roce 

2013 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.  

 

V jednotlivých kategoriích díky vašim hlasům zvítězili:  

Firmy nad 250 zaměstnanců 

BORS Břeclav a.s.  

Firmy do 250 zaměstnanců 

KOMAS, spol. s r.o.  

Firmy do 50 zaměstnanců 

RESPECT OSTRAVA, s.r.o.  

Zdravotnická zařízení 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna  

Neziskové organizace 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o.  

Vzdělávací instituce  

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  

Města a obce obec  

Otice 
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Rekonstrukce zahrad 

Dne 7. 8. 2015 byla po rekonstrukci otevřena zahrada  

u budovy B. Peníze na rekonstrukci nám poskytl zřizovatel 

domova, Statutární město Ostrava.  

Důležitá informace:   

V září přijde na řadu rekonstrukce zahrady u budovy A,  

tudíž dveře na zahradu z budovy A i dveře z velkého výtahu 

na zahradu budou po celý měsíc září i část října zavřené. 

Všichni zájemci o pobyt venku budou mít možnost v září 

využívat již novou, opravenou zahradu u budovy B.  

 

Podívejme se, jak se zahrada postupně měnila… 
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BÁL NA VLNÁCH KARIBIKU 

Dne 10. 6. 2015 se od 14 hodin ve velkém sále uskutečnil bál 

„Na vlnách Karibiku“. Program zahájila pracovnice 

volnočasových aktivit, která všechny přítomné vřele přivítala 

v námořnickém obleku. Dozvěděli jsme se mnoho nového. 

Zjistili jsme „kde je vlastně Karibik“, že je to region  

v nejjižnější části Severní Ameriky a zahrnuje ostrovy  

v Karibském moři (Antily), Bahamy a pobřeží Střední a Jižní 

Ameriky omývané právě Karibským mořem. Shlédli jsme 

krásné fotografie, které navodily cestovatelskou atmosféru. 

Když se rozezněla známá melodie skupiny „Bony M“, nikdo 

netušil, co nastane…překvapení bylo veliké. Připluly k nám 

exotické tanečnice a po pomalém nástupu předvedly vskutku 

originální energický tanec ostrovních domorodců. 

Tanečnicemi byly zamaskované pracovnice domova, měly 

černě zabarvené obličeje a na hlavách paruky. Poznat, která 

je která, se málokomu podařilo. Poté společně s tanečnicemi  

a tanečníky vystoupil pěvecký soubor „Návraty“,  

který si připravil několik písní. Pro zájemce byly zmrzlinové 

poháry, kávička, cappuccino nebo čokoláda. Bylo možné  

si zakoupit i „alko“ nápoje. Po pestrém programu k tanci  

a poslechu zahrál „EvyBand“. Společně jsme si užili hezké 

odpoledne. 

             -DD- 
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PŘEDNÁŠKA ZE ŽIVOTA  

OPUŠTĚNÝCH A TÝRANÝCH ZVÍŘAT 

 

Dne 23. 6. nás navštívila v našem domově studentka Monika 

Neumannová, která si pro nás připravila přednášku 

„Pomáháme opuštěným a týraným zvířatům“.  

V 9 hodin jsme se všichni sešli v hojném počtu ve velkém 

sále, kde přednáška probíhala i za účasti malého hezkého  

a přítulného pejska.  Slečna Monika si pro nás připravila 

velmi zajímavou a hlavně i místy napínavou přednášku, 

právě o pejscích a kočičkách, o které se stará již tři roky  

v útulku pro opuštěné a týrané psy paní Synkové v Ostravě-

Heřmanicích.   

Povyprávěla nám historky leckdy úsměvné, ale i příběhy,  

ze kterých šel mráz po zádech právě proto, že se to týkalo 

psů či koček, které jejich původní majitelé týrali. Také měla 

připravenou prezentaci, abychom si takový útulek vůbec 

dovedli představit. Samozřejmě nechyběly ani fotky psů,  

kteří momentálně v útulku žijí a jsou velmi spokojení  

a šťastní, jak bylo z fotek patrno. 
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Všichni přítomní v sále pečlivě poslouchali a mnohdy  

se i vložili do povídání a vzpomínali na své psy či kočky, 

které také doma chovali. 

Na závěr přednášky měla pro naše uživatele připravené 

pamlsky pro pejska, se kterým následně chodila mezi lidmi  

a ještě si s nimi povykládala. Každý z uživatelů si mohl 

pejska pohladit či posadit si ho na klín a dát pamlsek. 

Očividně se to psovi líbilo, protože chtěl pokračovat,  

ale vzhledem k tomu, že pamlsky již došly, tak si uživatelé 

alespoň dopřávali jeho blízkost.   

            -VN- 

 

 

Útulek pro opuštěné a týrané psy  

paní Synkové v Ostravě Heřmanicích 

Jejíma rukama prošly tisíce psů, když to před lety přestala 

počítat. Všichni měli jedno společné – měli zahynout na ulici 

nebo být utraceni v útulku. Štěstí je však zavedlo  

do Heřmanic k Daniele Synkové, která těmto odsouzencům 

dává šanci žít. 

Když si před 30 lety brala prvního psího nalezence,  

ani ji nenapadlo, že jich bude mít bezmála osmdesát. 

„Prvního psa, Filípka, mi přinesly děti ze školy, kde jsem 

pracovala. Někomu zkrátka zůstal navíc, a tak ho vyhodili.  

Já se ho ujala a od té doby se to se mnou veze. Na vesnici  

se zpráva rychle rozkřikla a do roka jsem měla více  

než dvacet psů.“ Psi, kteří se k ní dostávají, nejsou pouze 

„nechtěné kousky“, o které se nikdo nestará. Mají mnohem 

pohnutější osudy. „Některé mlátili tak, že z toho oslepli. 

Jeden vlčák měl kůži hlavy úplně oddělenou od zbytku těla 

od ocelového lanka. Tyhle psy útulky většinou utrácejí, 

nemají pro ně místo. Já věřím, že si zaslouží žít,“ popisuje 

jen některé z tisíců případu týraných psů, kterým pomohla. 
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Každého z nich nechá ošetřit na veterině, všichni psi jsou 

očkováni a kastrováni, aby se dál nemnožili. Nákladnou 

zdravotní péči to však zdaleka nekončí. „Lidé si představují,  

že je jen krmím a sbírám výkaly jako oni, jen osmdesátkrát 

více. Je toho ale tisíckrát tolik“ říká. Denně řeší další případy 

týrání. Stará se o dům, štěňata, pečuje o staré a nemocné 

psy a dokonce jim vaří i maso.  

„Všichni mi říkají, že to s masem přeháním, ale oni jsou pak 

tak šťastní…“ To vše dělá na vlastní náklady s finanční 

pomocí svých blízkých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes to všechno, co pro psy v životě udělala, bojuje žena  

s výčitkami svědomí. Denně ji lidé nosí děsivá svědectví  

o týraných psech, ale více jich už k sobě vzít nemůže. 

„Samozřejmě že toužím po normálním životě. Ale já  

se nemůžu dívat na to, jak nevinná zvířata umírají kvůli lidské 

bezohlednosti.“ Říká s útrpným výrazem a dodává,  

že nejvíce se děsí toho, co se stane s pejsky, až ona tady 

nebude. Následníka totiž zatím nenašla. 

 
Převzato z: moravskoslezsky.denik.cz          
             -VN- 

 

 

 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/20100511_synkova_psi_hermanice_ostrava.html


9 

 

PRÁZDNINOVÉ ÚTERKY NA VELKÉM SÁLE 

 

I tyto prázdninové úterky byly věnovány na velkém sále 

přednáškám, které si pro uživatele připravily naše sociální 

pracovnice. 7. července prázdninový cyklus odstartovala  

a Ostravou nás poprvé provedla paní Borůvková. 

Přednáškou potěšila nejen rodilé Ostraváky. Pomyslnou 

štafetu od ní o týden později převzala paní Kupková,  

která všechny přítomné provedla po horách a pohořích 

České republiky. I další týden se nesl v duchu zeměpisné 

tématiky, ale tentokrát jsme se podívali do zahraničí. Paní 

Košťálová nás provedla po Jeruzalému a skalním městě 

Petra. Následující tři týdny se pak nesly v duchu spolupráce 

paní Dorotíkové a slečen Jordatijové a Běčákové. První 

týden byl týdnem soutěžním. Připomenuli jsme si soutěže  

„6 ran do klobouku“, „Kolotoč“, „Videostop“ a „Chcete být 

milionářem?“ a pravidla těchto soutěží, abychom si mohli 

sami zasoutěžit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující týden nás zahalil závoj vzpomínek. Další úterní 

dopoledne jsme se spolu vrátili do doby, kdy jsme byli  

o něco mladší. Atmosféru doby dokreslila buchta z pravé 

malinovky a čaj s rumovým nádechem.  
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Pro přítomné, kteří měli zájem byla připravena i výstava 

dobových předmětů denní potřeby, které zajistily další 

pracovnice domova (jmenovitě paní Karin Pavinská, Sylvie 

Boruňová, Edita Kučerová, Andrea Dvořáčková, Lenka 

Svěchová, Romana Klečková), kterým tímto moc děkujeme. 
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Třetí týden na nás z plátna shlédl Oldřich 

Nový a další hvězdy prvorepublikových 

filmů. Kristián nám zašeptal do ucha: 

„Zavřete oči, odcházím...“, student Čuřil 

nám zarecitoval: „Co je to štěstí.“ 

Atmosféru kina dokreslil Polárkový dort s oplatkem a tři 

dobové uvaděčky. Závěr patřil tombole. 

A následující dva týdny se prezentací ujaly Zuzky. Zuzka 

Priesolová nás podruhé provedla Ostravou. Navázala  

tak na první přednášku letošních prázdnin. Cyklus  

na velkém sále ukončila Zuzka Nábělková,  

která nás blíže seznámila s myslivostí, jako součástí 

našeho kulturního dědictví.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

V návaznosti na článek o prezentacích ve velkém sále 

bychom rády poděkovaly našim zručným údržbářům  

a domovníkovi. Oslovili jsme je s prosbou o pomoc  

při výrobě kolotoče a posléze i klobouku, které jsme 

využili při našich prezentacích. Chvíli se pobavili  

nad našimi nákresy a popisy toho, jak by to mělo 

vypadat. Nicméně výsledek předčil naše očekávání.  

Na tomto místě si jim tedy dovolujeme poděkovat  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTAhODd1ccCFeX-cgodnYgEcQ&url=https://www.bux.cz/knihy/27398-encyklopedie-myslivosti.html&psig=AFQjCNGLNK67fKSKokscsOYrc4hUWXnANA&ust=1441193350969383
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6mvYPe1ccCFWXzcgodaQsHLg&url=http://www.gear4music.se/sv/Trablasinstrument-massing-strakar/Pocket-jakt-Horn-fran-Gear4music/FQ2&psig=AFQjCNEoSrYp0PnroKlY1pgo7L_Zup-Sbg&ust=1441193404856729
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a předem se těšíme na naší další spolupráci  

do budoucna. Rekvizity nadále využijí také volnočasoví 

pracovníci při aktivizaci našich uživatelů. 

     -PJ a BBč- 

 

PŘEDNÁŠKA O NAMIBII 

V našem domově dne 10. 7. 2015 proběhla velmi pěkná 

přednáška pod názvem „Namibie-jedeme za křovákama“. 

Pan Ing. Roman Samiec vyprávěl velmi poutavě o svých 

zážitcích z národního parku a safari v Africe. Své povídání 

prokládal videí, fotografiemi a suvenýry, které si ze své 

expedice přivezl. Přednáška měla u našich uživatelů velký 

úspěch a pan inženýr přislíbil další vyprávění ze svých cest.   

 

            -MŠ- 
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Ostrava v zajetí folklóru 

 

Ve dnech 17. – 21. srpna 2015 patřila Ostrava folklóru.  

Konal se totiž již 18. ročník festivalu s názvem Folklór 

bez hranic. Nabídka vystoupení byla pestrá. V ulicích 

bylo možné vidět celkem třináct souborů z Česka, 

Polska, Maďarska, Indonésie, Gruzie nebo Mexika.  

A že se jednalo opravdu o nezapomenutelný zážitek! 

Vždyť kdy se člověku podaří slyšet zpěv indonéských 

žen a vidět dravost Gruzijských mužů v jeden den,  

na jednom pódiu.  

 
Zpracováno z www.ostrava.cz 

            -PJ- 
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KOLO – VÁŠEŇ NA CELÝ ŽIVOT 

 

Ještě před třemi lety by mě ani ve snu nenapadlo, jak budu 

jednou trávit většinu svých volných chvil. Na kole. Ten pocit, 

když si sednete do sedla, pořádně šlápnete do pedálů  

a na všechno zapomenete, si dopřávám téměř každý den. 

Pokud tedy není proti mně počasí, není sníh anebo moc 

neprší, i když jezdit se dá i za deště, to občas zasáhne vyšší 

moc v podobě mého tatínka, který mi zamkne garáž  

a znemožní mi tak vyjet i za tohoto počasí. Kolo se stalo  

v posledních třech letech mou vášní. K dnešnímu dni mám 

pro letošní rok najezděno 5354 km. 

Prapředkem dnešních kol byla drezína Karla Draise. Měla 

však s dnešním kolem pramálo společného, připomínala 

spíše dětské odrážedlo. Neměla řetěz a pro pohyb se musel 

jezdec odrážet nohama od země. Na delší výlety to nebylo.   

 

 

 

 

 

 

 

      Drezína      Velocipéd 

 

 

V roce 1861 se na scéně objevil velocipéd, který do pohybu 

uvedlo šlapání. Do ocelových ráfků se dávaly první gumové 

obruče a začínal tak pomalu připomínat kolo dnešní podoby.  

O devět let později se objevila známá vysoká kola. Bylo 

náročné na nich udržet stabilitu a tak se postupem času 

velikost kol vyrovnala.  



15 

 

 

 

 

 

    Vysoké kolo       Městské kolo 

 

Přibyla brzda, která byla pouze na zadním kole, jezdec brzdil 

sešlápnutím pedálů. Významným mezníkem, pro dnešní 

sportovce byl přelom 70. a 80. let, kdy světlo světa spatřila 

první horská kola. V dnešní době se setkáváme s velkým 

množstvím kol. Dělíme je podle funkce, konstrukce, řazení, 

sportů, pro která jsou určena. Z hlediska praktičnosti  

si řekneme jen to, že se můžeme setkat s koly městskými, 

která mají základní převody a jsou upravena tak,  

aby byla co nejpraktičtější do městského provozu. 

Kola treková mají odolnější rám a jsou na středové cestě 

mezi koly horskými a silničními. Můžete se s nimi vydat  

i do lehčího terénu. 

  

     Trekové kolo              Horské kolo 

Horská kola jsou uzpůsobená na jízdu v terénech, jsou 

pevná, mají širší pláště a převody jsou uzpůsobeny pro jízdu 
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v terénu i na rovince, mají jich tedy o mnoho více než dvě 

kola předcházející.  

Silniční, závodní kola mají odlehčený rám a tenké 

pneumatiky, které nemají duši. Jejich konstrukce je upravena 

tak, aby co nejméně odporovala vzduchu, jezdec se mohl 

sklonit a celkově tak bylo kolo i jezdec aerodynamičtí. 

 

 

 

      

Silniční, závodní kolo        Typické značení cyklostezek 

 

V souvislosti s rozvojem kol se rozvíjel i zájem lidí o jízdu  

na nich. Dnes nenajdeme domácnost, kde by minimálně 

jedno kolo nemělo své místo. Pro větší komfort cyklistů  

a minimalizaci dopravních nehod začaly naší republiku 

protínat cyklostezky. V současnosti je v České republice 

přes 1 593 km cyklostezek, 310 km komunikací vhodných  

pro cyklisty a zhruba 37 tisíc km vhodných pro cyklistiku. 

Cyklostezku poznáme podle žlutého značení. Sama, spíše  

než cyklostezky, preferuji vedlejší silnice. Cyklostezky bývají 

plné nejen vyznavačů jízdy na kole, ale i chodců, běžců, 

pejskařů, rodin s dětmi a to není nic moc pro toho, kdo nerad 

zpomaluje. Takže při svých výletech využiji jak tras určených 

přímo pro kola, tak klasických silnic. Ráda jezdím i terén  

a po lesích. Není nic lepšího než se pustit z kopce  

a nekontrolovat rychlost . Cyklistika je dobrá nejen  

na „vyčištění hlavy“, ale je i nejlepším cvičením pro klouby  

a rehabilitací dolní končetiny. Pomůže Vám získat fyzickou 
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kondici. No, a protože mám s sebou většinou i fotoaparát, 

tak pro ilustraci, jak krásně může na kole být, dodávám  

i obrazový materiál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na závěr ukázka mé v současnosti nejoblíbenější kondiční 

trasy a výsledného počtu najetých kilometrů. Trasa je z části 

cyklostezka, z části klasická silnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V textu použity Informace z odkazů: wikipedia.org, mapy.cz, google.cz, beruna.cz.  

           -BBč- 

 

 

 

http://www.mapy.cz/z
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KNIHY, KTERÉ MĚ OSLOVILY 

Můj tatínek ve mně od mala pěstoval lásku ke knize. Každý 

večer mi četl pohádky, do docela vysokého věku . Knihy 

miluji. Příběhy, které mi dovolují vtělit se do jiných postav. 

Místa, která si mohu představovat. Děje, které mohu prožívat. 

Kniha je mým každodenním společníkem ve vlaku.  

Co se týče vkusu, nemám vyhraněn žánr či spisovatele,  

které bych preferovala. Jedinou, poctivou a úplnou kolekci 

mám od E. M. Remarqua. Jinak většinou vybírám tak,  

že prostě sáhnu a čtu. Čtivo střídám a málokdy se vrátím 

k něčemu podruhé. Za tu dobu, kdy listy plné slov louskám, 

se však objevilo několik knih, které jsou mou stálicí, mám je 

ve své knihovně, váže se k nim příběh, nebo jsou mi prostě 

něčím blízké a můžu je číst pořád dokola.  

První z těchto knih je Mikeš od Josefa Lady. 

Moje nejoblíbenější kniha z dětství. Právě 

tuto knihu mi čítával nejčastěji taťka. 

Účelem bylo mě uspat, celodenní práce 

však dříve uspala taťku a tak se Mikeš 

několik večerů po sobě vydával po rozbití 

krajáče do světa, ale mě to nevadilo. 

Večerní čtecí chvilku jsem milovala. Přesně 

tuhle modrou knihu mám tak schovánu a plánuju, že jednou, 

až budu mít vlastní děti, číst jim z ní také. No a ve své dětské 

naivitě jsem slíbila i taťkovi, že až bude jednou starý, budu 

mu z ní číst já . 

Druhou knihou jsem pro změnu často listovala s babičkou  

a dědou. Je jí Chudá přadlena od Jarmily Glazarové. Knihu 

dostala babička od svého učitele češtiny. Pojednává  

o těžkém životě horalů v Beskydských kopcích a jejich práci 

od jara do zimy. Symbolicky v souvislosti s ročními 
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obdobími popisuje i život člověka vysoko v horách  

od narození po smrt. Na stránkách knihy jsem se dočetla 

mnoho o známých místech, objevovala se  

i známá jména. Nejraději jsem měla 

kapitolu: Horalé a strašidla. Dodnes,  

když zavítám do Tisňav na Podolánkách, 

zbystřuju a strachuju se, abych se 

nepotkala s duchem škrtičem, který zde 

řádil. Po knize sáhnu každou zimu a vracím 

se s ní opět do svého dětství, kdy jsem 

zachumlaná v dece poslouchala babičku, jak předčítá  

a dědu, jak každou kapitolu doplnil osobní zkušeností,  

neboť v dané době a v dané oblasti strávil své mládí. 

Jak šla doba, měnily se i mé zájmy. Třetí kniha byla původně 

dárkem k narozeninám pro mého tatínka. Koupila jsem ji 

v Opavě, ve vlaku při zpáteční cestě jsem do ní očkem 

nahlédla a k zamýšlenému dárci se už nedostala. Tedy 

dostala k přečtení, ale zůstala mou. Kniha mě totiž doslova 

pohltila a byla jednou z těch, které přečtete jedním dechem. 

Kniha se jmenuje v Pekle plynových komor a je vyprávěna 

členem osvětimského Sonderkommanda (skupiny vězňů, 

kteří vykonávali těžkou službu přímo v plynových komorách 

tohoto tábora). Shlomo Venezia se k této práci dostal 

prakticky náhodou a tato tvrdá zkušenost 

mu pomohla přežít peklo na zemi. Při čtení 

knihy jsem byla ve stejném věku jako 

vypravěč v době věznění a uvědomila jsem 

si, jak moc krásný a jednoduchý je můj život, 

když si hovím v posteli, mám v ruce knihu  

a na nočním stolku hrnek čaje. S úctou se 

k této knize vracím a ráda jí půjčuji druhým 
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lidem. Účelem jejího napsání totiž bylo napsat svědectví,  

aby další generace po nezapomněly… 

Poslední knihou, která se mi zaryla hluboko do srdce  

a do mysli je Poslední přednáška od Randyho Pausche. 

Randy Pausch byl vysokoškolský učitel. Ve Spojených 

státech amerických je zvykem, že končící profesor pořádá 

poslední přednášku, která je přístupná veřejnosti a její obsah 

je libovolný. Tato přednáška pojednávala o dětských  

a životních snech a jejich plnění. O tom, co se podařilo 

jednomu chlapci, poté muži. Shrnutím bylo, že se člověk 

nemá vzdávat a že nic na světě není nemožné, pokud člověk 

jen trošičku chce. Na obsahu knihy by nebylo nic zvláštního, 

pokud by Randymu nebylo pouhých 47 let a v době konání 

jeho poslední přednášky neumíral na rakovinu slinivky. 

Kniha dá každému to, co si z ní bude chtít 

odnést. Vracím se k ní většinou, když si 

říkám, že se mi nic nedaří a nic nemá 

smysl. Vždy se zastavím u jeho citátu: 

„Nezměníme karty, které nám byly dány. 

Můžeme se s nimi jen naučit hrát.“  

a uvědomím si, že má vlastně pravdu. Nemá 

přeci smysl bádat nad tím, co neovlivníme  

a lámat si nad tím hlavu.  

 

            -BBč- 
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KOUZLO A MAGIE KARLOVA MOSTU 

Tenhle pražský skvost není ani nejstarší, ani nejdelší, 

dokonce je křivý, a přesto patří mezi nejznámější na světě. 

Proč? Je prostě krásný! 

Záhad kolem něj je hodně. Jeho kamenným předchůdcem 

byl takzvaný Juditin most (dokončen ve 12 st.), který strhla 

v únoru 1342 povodeň. Proč dal ale Karel IV. před stavbou 

nového mostu přednost budování Nového města pražského, 

Pražského hradu a univerzity, a patnáct let nechal řeku 

překlenutou zřejmě jen provizorní dřevěnou lávkou? 

 

 

 

 

 

 

Karel IV. využíval ve velké míře astrologii, bez ní neudělal 

jediné závažnější rozhodnutí. Pro založení mostu si vybral  

9. červenec 1357. Doplníme-li datum časovým údajem  

5. hodina 31. minuta (k němuž došel v 70. letech minulého 

http://www.prahaaz.cz/_images/fullsize/karluv-most_623.jpg


22 

století významný historik Zdeněk Horský) a seřadíme je 

podle tehdejšího způsobu zápisu, dostaneme řadu lichých 

čísel od 1 do 9 a zpět (135797531), jimž je v okultních vědách 

připisován magický význam. A na takovou šanci zřejmě 

čekal ezotericky založený panovník Karel IV.  

Proto na ni čekal dlouhých 15 let. Navíc ve chvíli položení 

základního kamene stály všechny známé (ale i ještě v té 

době neznámé) planety, Slunce a Měsíc přímo nad pražským 

horizontem, což byl jev velmi ojedinělý. Víra v astrologii byla 

v té době celkem běžná, řídil se jí i panovníkův architekt  

(jak by se mu dnes říkalo) Petr Parléř, takže u něj císař mohl 

hledat oporu. Do Prahy dorazil Parléř na přelomu let 1355  

a 1356, a už za rok začal se stavbou mostu. Most se dlouho 

jmenoval Kamenný, kolem roku 1870 ho přejmenovali  

na Karlův.  

Sochy se na mostě objevily až během 

období baroka. Mezi prvními byla umístěna 

na most socha svatého Jana 

Nepomuckého. Později zde byly 

umísťovány i sochy generálů jezuitského 

řádu, který most spravoval. Výtvarně 

nejhodnotnější je svatá Luitgarda  

od sochaře Brauna. Poslední bylo na most 

umístěno sousoší svatých Cyrila a Metoděje v roce 1938. 

Větší uměleckou hodnotu než sochy mají však mostecké 

věže. 

 

Na Malé Straně jsou to Malostranské mostecké věže.  

Jde o dvě stylově odlišné nestejně vysoké věže, propojené 

branou, tvořící vstup z Karlova mostu na Malou Stranu  

na královské cestě na počátku Mostecké ulice. Nižší 

Malostranská mostecká věž už byla součástí Juditina mostu, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_cesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mosteck%C3%A1_ulice
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vyšší Malostranská mostecká věž pak vznikla nejspíš  

za Jiřího z Poděbrad. Třetí Staroměstská mostecká věž byla 

dokonce považována za největší gotický skvost Evropy. Byla 

postavena Petrem Parléřem. Bohužel ji nevratně poničili  

za třicetileté války Švédové. I tak na ní dodnes najdeme dost 

symboliky. Na vrcholu schodiště na ochozu věže je umístěna 

jedna z nejzáhadnějších gotických soch v Praze, lidově 

nazývaná „Klíčník“ nebo „Věžník“, kterou nechal postavit 

Václav IV. Tajemná je také na Staroměstské mostecké věži 

plastika lva, shlížejícího ke znaku se svatováclavskou orlicí. 

Stín lva se dotkne orlice pouze při letním slunovratu. V tento 

den také sluce zapadá přímo nad místem, kde jsou  

ve Svatovítské katedrále uloženy ostatky svatého Víta – 

patrona Svaté říše římské, jehož kult přinesl do Čech  

už svatý Václav a rozšířil ho Karel IV.  Tento jev bývá 

nazýván slunovratové mystérium. 

Věže později sloužily i k jiným účelům, méně ušlechtilým.  

Na nižší Malostranské mostecké věži byla v roce 1517 

vystavena uťatá hlava loupeživého rytíře Jindřicha z Bohnic 

a sto let na to na protějším břehu na ochozu Staroměstské 

mostecké věže byly vystaveny hlavy sťatých českých pánů 

po bitvě na Bílé hoře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJbp0YXXt8cCFUEQLAodiHUFgw&url=http://www.ondrejjirku.cz/galerie/Praha.html&ei=eMrVVZbNG8GgsAGI65WYCA&psig=AFQjCNEIi1NMsek0zUXjpX8DfW7rQFA5-w&ust=1440160390244972


24 

Co všechno most vydržel? 

 v roce 1420 přes něj táhli husité 

 koncem třicetileté války ho poškodili Švédové 

 v roce 1942 tudy procházel pohřební průvod 

doprovázející rakev Reinharda Heydricha 

 v roce 1945 se na něm uskutečnila vojenská přehlídka 

sovětské a americké armády 

 v roce 1968 se přes něj přehnala sovětská okupační 

vojska 

 

 a k tomu povodně: 

 1272 – došlo k poškození původního mostu 

 1342 – Juditin most byl úplně zničen 

 1432 – voda strhla pět pilířů Kamenného mostu 

 1890 – zničeny dva pilíře a tři klenby 

 2002 – most povodeň ustál 

 2013 – bez problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLHNhJDYt8cCFQtdLAodFzULZw&url=http://www.radio.cz/cz/static/karluv-most/historie&ei=msvVVbGYKou6sQGX6qy4Bg&psig=AFQjCNEjJNqFJFwVhQFaWhZfXLErCUsxDg&ust=1440160997302518
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A pár zajímavostí 

 je 515 m dlouhý 

 9,5 m široký a 13 m vysoký 

 má 19 oblouků nestejného rozpětí 

 křivý je proto, aby lépe čelil vodě 

 dnes je na mostě 30 soch a sousoší 

 r. 1723 bylo naistalováno osvětlení mostu 

 r. 1870 Kamenný most byl přejmenovaný na Karlův 

 r. 1883 začala jezdit koňmi tažená tramvaj 

 r. 1905 elektrická tramvaj (jezdila jen tři roky a byla 

napájena zespodu) 

 r. 1974 byl na Karlově mostě zastaven provoz aut a most 

byl určen jen pro pěší  

                                                                                                                                   

-KK- 
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NÁRODNÍ PARK SLOVENSKÝ RÁJ 

Národní park Slovenský ráj je jedním z devíti národních 

parků na Slovensku. Národní park se nachází ve výchovní 

části Slovenska. Má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 

13 011 ha. Je jedním z nejnavštěvovanějších regionů 

cestovního ruchu na Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

 

V parku se nachází jedenáct národních přírodních rezervací  

a osm přírodních památek. Park nabízí 300 km turistických 

stezek, často opatřených žebříky, řetězy a mosty.  

Ve Slovenském ráji je okolo 350 jeskyní, ale jen Dobšinská 

ledová jeskyně, která je od roku 2000 zapsána na seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO, je otevřena  

pro veřejnost. Území dnešního Slovenského ráje  

a Hornádské kotliny bylo osídlováno už od mladší doby 

kamenné. Dosavadní nálezy svědčí o intenzivním využívání 

zdejších bohatých přírodních zdrojů. Ve středověku byla 

Glacká cesta, táhnoucí se napříč Slovenským rájem, jednou 

z větví tzv. polské cesty, která vedla přes Spiš na jih. 

Částečně zachovanou stavbou na této cestě je  

„Dukov Most“ nad dolinou Malého Zajfu. Dnešní Kláštorisko 

se ve 13. století, během vpádu Tatarů, stalo útočištěm lidu 

Hornádské kotliny a nazývalo se „Skalou útočiska“.  
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S intenzivním rozvojem těžby kovů (zejména ve 14. století) 

souviselo masivní kácení zdejších bohatých lesů  

pro přípravu dřevěného uhlí. To poznamenalo vývoj celého 

regionu, především v lokalitách Smižanská Maša, Hrabušice, 

Hnilecká dolina a dalších. Výstavba Košicko-Bohumínské 

železnice v druhé polovině 19. století zpřístupnila tento kraj 

širokému okruhu návštěvníků. Do podvědomí cestovního 

ruchu vstoupilo toto území zejména objevením Dobšinské 

ledové jeskyně. Postupné turistické objevování atraktivních 

lokalit a roklin s vodopády na přelomu 19. a 20. století  

a jejich zpřístupňování zařízeními a pomůckami až do dnešní 

podoby, vytvořili ze Slovenského ráje oblast turisticky 

atraktivní a intenzivně vyhledávanou. 

 

 

 

 

 

 

 

První chráněné území ve Slovenském ráji bylo vyhlášeno 

roku 1890. První chráněnou rostlinou byl v roce 1936 

plesnivec alpský. Název Slovenský ráj se poprvé objevil roku 

1921 v časopise Krásy Slovenska a nahradil mnoho názvů 

používaných do té doby. 21. srpna 1964 byla na území 

Slovenského ráje vyhlášena první chráněná krajinná oblast 

na Slovensku. Území bylo povýšeno na národní park  

18. ledna 1988. V roce 2000 se stala Dobšinská ledová 

jeskyně součástí UNESCO. Byla připojena ke skupině 

chráněných území zapsaných na seznamu souhrnně  

javascript:y_box_new( 'mainfoto' );
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pod názvem Jeskyně Aggteleckého a Slovenského krasu. 

Některé části parku jsou od roku 2004 součástí Natury 2000.  

Dobšinská ledová jeskyně  

Národní park leží v Banskobystrickém kraji, Prešovském 

kraji a Košickém kraji. Slovenský ráj tvoří severní část 

Spišsko-gemerského krasu. Na západě je ohraničen Nízkými 

Tatrami, na jihu centrálními částmi Slovenského rudohoří 

Stolickými a Volovskými vrchy a Hornádskou kotlinou  

na severu a severovýchodě. 

 

 

 

 

 

 

 

Řeky, z nichž nejvýznamnější je Hornád, a potoky zformovaly 

na území parku mnoho roklí, kaňonů, údolí, jeskyní  

a vodopádů. Nejznámější rokle jsou Velký Sokol (nejdelší  

4,5 km), Suchá Belá, Piecky a Kysel, v každé z nich je několik 

vodopádů. Prielom Hornádu je nejdelším kaňonem (11,7 km). 

Nejvyšším vodopádem je Závojový vodopád s výškou 70 m. 

Největší vodní plochou je Palcmanská Maša. Není využívána  

pro plavání, rybaření, ani jiné vodní sporty. 

Nejvyšší horou je Predná hola se 1545 m n.m.  Nejnižším 

bodem je hladina Hornádu (470 m). Ve Slovenském ráji je 

nejvyšší koncentrace motýlů na Slovensku s 6,06 motýla  

na km². Na Kopaneckých loukách je mimořádná biodiversita 

cévnatých rostlin se 75 druhy na m².  
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V parku žije okolo 4000 druhů bezobratlých, včetně více  

než 2100 druhů motýlů, 400 druhů brouků a 150 druhů 

měkkýšů. Obratlovci jsou zastoupeni 200 druhy, z nichž je 

130 chráněných. V parku žije 40 druhů savců včetně 

medvěda, lišky, vlka, kočky divoké, jelena, prasete divokého 

a kuny. Národní park je domovem 65 ohrožených druhů, 

včetně raroha velkého, vydry říční a sysla obecného. Les 

pokrývá 90% rozlohy parku. Nejrozšířenějšími stromy jsou 

buk, smrk, jedle a borovice. Park je domovem 930 druhů 

rostlin, z nichž je 35 chráněných. V parku roste také  

6 endemických rostlin, které rostou jen ve Slovenském ráji  

a 19 endemických rostlin, které rostou jen v Západních 

Karpatech. 

Turistický ruch 

Nejznámější turistická centra a letoviska jsou Čingov  

a Podlesok na severu, Dedinky na jihu a jediné turistické 

centrum umístěné přímo v parku, Kláštorisko, s ruinami 

kartuziánského kláštera. Nejnavštěvovanějšími místy jsou 

Dobšinská ledová jeskyně a rokle Suchá Belá. Park nabízí 

okolo 300 km turistických stezek a několik cyklistických 

stezek. 

Popíšu vám dvě trasy, které vedou přes nejatraktivnější  

a nejexponovanější místa Slovenského ráje. 

Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Kláštorisko. 

Jedná se o středně náročnou túru začínající a končící 

v Čingově. Z Čingova vede dobrá cesta až k ústí Bielého 

potoka. Krátce po modré a potom po zelené se dostanete 

pod Tomašovský výhlad. Následuje zajímavý úsek podél 

Prielomu Hornádu po modré. Cestu na několika místech 

střídají stupačky a řetězy. Z Letanovského mlyna vede modrá 

až k ústí Kláštorské rokliny, místy opět zpestřená oblíbenými 
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stupačkami. Z Kláštorské rokliny na Kláštorisko vedou dvě 

cesty, jedinečná a vzrušující trasa vede po zelené. Ačkoli je 

cesta turisticky značená, žádnou pěšinu zde prakticky 

nenajdete – trasa vede potokem, kde se tak tak nechá přejít 

suchou nohou. Následuje několik vodopádů, podél kterých 

se leze po žebřících a nakonec prudký výstup na Kláštorisko. 

Tam je možné se občerstvit a najíst v restauraci. Příjemná 

lesní cesta pokračuje po modré přes Čertovu sihoť  

až po prudké klesání, které už tak příjemné není. Vyjdeme 

opět u ústí Bieleho potoka a již známou cestou se vrátíme  

do Čingova. 

Suchá Belá, Obrovský vodopád, Prielom Hornádu 

Středně náročná trasa začíná a končí v Podlesku. Nádhernou 

roklinou Suchá Belá, plnou vodopádů a žebříků vystoupáme 

po zelené na její vrchol, odtud po žluté a po červené  

na Kláštorisko. Zde je možné si zajít na okruh kolem 

Obrovského vodopádu a vrátit se na Kláštorisko. 

Kláštorskou roklinou, tentokrát po žluté se dostaneme 

k Hornádu a směrem vlevo projdeme západní část Prielomu 

Hornádu, kde na nás čeká několik stupaček a řetězů. Z Hrdla 

Hornádu se vrátíme do Podlesku. 

 

Při dalším putování po Slovenských národních parcích 

zavítáme a lehce se proskotačíme v Národním parku 

Slovenský kras. Pevně věřím, že na to nebudu sama. 

            -MK- 
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SLUŽBY V DOMOVĚ 

Bistro  paní Věra Kuncová   

Otevírací doba: 

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

SO   13.00 – 16.00 hod. 

NE   ZAVŘENO. 

 

Pedikúra  paní Barbora Lachová  

Provozní doba: 

PONDĚLÍ  OBJEDNÁVKY 

ÚTERÝ  8.00 – 12.00 hod.      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: 

 

VINOBRANÍ  

se koná ve velkém sále 

17. 9. 2015 od 14 hodin  

 

SOBOTNÍ KLUBY  

ve velkém sále, se konají 

12. a 26. září, 

 10. a 24. října, 

 7. a 21. listopadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 3/2015      Neprošlo jazykovou úpravou. Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova. 

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BBč), Petra Jordatijová(PJ), Dagmar Dorotíková (DD), Milena 

Kupková(MK), Vendula Nováková(VN), Martina Špinková(MŠ) 


