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Pozvolna se zbarvující listí nám nenápadně dává najevo,      

že se rok pomalu přehupuje do své předposlední čtvrtiny. 

Skončily prázdniny, malí školáčci s aktovkami, které jsou 

pomalu větší než oni, s očekáváním nastoupili k povinné 

školní docházce. Těší se na nové kamarády a zážitky spojené 

se školou, tak jako se řada z nás každoročně těší na příchod 

tohoto doslova magického ročního období. Dny se zkracují, 

tma má pozvolna nadvládu nad sluníčkem. Byť se může zdát, 

že nastává smutný a pošmourný čas, není tomu tak. Naopak, 

příroda rozehrává další ze svých velkých představení. 

Pomalu zahaluje listy do všech barev, co si jen představíte. 

Ranní rosa a mlha tancují mezi stromy a zvuk procházky 

v napadaném listí hladí člověka na duši. Vše se pomalu 

zklidňuje a zpomaluje, připravuje na zimu. Při této představě 

se mi nechce říct nic jiného, než:  

„Nashledanou léto a vítej podzime!!!“ 

https://pixers.cz/fototapety/podzimni-listi-ve-vetru-FO5437685#modalMedia
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SPORTOVNÍ HRY 

První dny letošních prázdnin patřily sportovním hrám. 

Zahrada budovy A se proměnila na pomyslné kolbiště, kde 

naši uživatelé poměřili síly v disciplínách, které si pro ně 

připravili pracovníci volného času. 

Příjemné dny začínajícího léta, které byly protkány prvními 

nesmělými slunečními paprsky tak v pátek 1. 7. 2018              

a v pondělí 4. 7. 2018 vylákaly na zahradu nejprve uživatele 

z budovy A a poté z budovy B.  

Na zahradě už na ně čekal zajíc, 

šašek, plechovky, rybníček plný 

rybek, které obezřetně hlídaly 

tančící rusalky, hod na čísla      

a na magnetky, vajping. 

Samozřejmě nechyběla dobrá 

nálada a smích.   

Po oba dny sportovního zápolení vládla mezi soutěžícími 

příjemná atmosféra. Každý z účastníků poctivě absolvoval 

všechny připravené disciplíny. Aktivní dopoledne rychle 

utekla a všichni se spokojeně odebrali do svých pokojů.            

Po letních sportovních hrách se můžeme v září těšit             

na trénování paměti ve velkém sále, které bude probíhat 

v podobném duchu, s jinými disciplínami. 
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VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU MORAVA 

V červnu jsme mohli shlédnout 

s našimi uživateli vystoupení 

folklórního souboru Morava, který nás 

přišel navštívit do našeho domova.  

Folklórní soubor Morava byl založen    

v roce 1999 choreografkou, tanečnicí   

a zpěvačkou Hankou Herberkovou, která dlouhá léta předtím 

vedla folklorní soubor Ševčík. Od svého vzniku se zabývá 

soubor valašskou tematikou, zejména jižním Valašskem, což 

je patrné již při pohledu na  kroje. Chlapi nosí bílé flaušové 

gatě a fialové bruncleky, cérky mají Klobucké či Vsacké 

rukávce, bílé spodnice a červené kordulky. 

Od roku 2009 přidali do svého repertoáru Lašsko, a to            

v podobě nových nahrávek, krojů, halekaček, písní a tanců.    

V tomto roce vznikla při souboru též dětská složka – Malá 

Morava pod vedením jedné z členek souboru Venduly 

Trčkové. Tehdy se také začala formovat vlastní cimbálová 

muzika, která hraje dodnes. 
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Během odpoledních hodin se uživatelé pomalu začali 

scházet ve velkém sále, aby se zúčastnili vystoupení, na 

které se těšili. 

Členové folklórního souboru si pro naše uživatele připravili 

pásmo hudební i taneční. Vystupovali za doprovodu houslí, 

na něž hrála jedna členka souboru a zpěvu, kde zpívali 

všichni dohromady. Nechyběly samozřejmě i lidové tance. 

Všem našim uživatelům v sále se to líbilo, neboť mají 

podobné akce velmi rádi.  Účinkující byli vždy odměněni 

bouřlivým potleskem za každé předvedené číslo. 

Nakonec si všichni společně v sále zazpívali a touto 

společně předvedenou písní se hosté s našimi uživateli 

rozloučili. 

-VN- 

 

VYSTOUPENÍ PÍSNIČKÁŘE ZDEŇKA ČERNOHOUZE 

Dne 11. 6. 2018 nás po 

roce navštívil náš „starý 

známý host“, oblíbený 

písničkář pan Zdeněk 

Černohouz. Tentokrát 

nepřijel sám. Společnost 

mu dělal jeho kamarád, 

rovněž krásně zpívající 

harmonikář. Společně nám 

ve velkém sále zazpívali 

lidové písně z Moravy a Čech. 
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Pan Zdeněk hrál na kytaru a zpíval a pan harmonikář ho 

jemně doprovázel na harmoniku a zpíval druhý hlas. Výběr 

písní byl rozmanitý a z ohlasu uživatelů bylo jasno, že se 

všem líbilo. Budeme rádi, když nás duo pana Zdeňka 

Černohouze navštíví příští rok znovu. 

-JČ- 

 

NÁVŠTĚVA ZOO 

I tento rok jsme již tradičně navštívili zvířátka v naší 

Ostravské zoologické zahradě, tentokrát s uživateli služby 

Domov se zvláštním režimem. 

Ve čtvrtek ráno, dne 26. 6. 2018, za krásného slunného 

počasí jsme se vydali autobusem plni očekávání směrem            

do Ostravy-Michálkovic, kde se ZOO nachází. 
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Hned po vstupu na začátku areálu nás jako vždy první 

okouzlili plameňáci růžoví, stojící na jedné noze, poté, trasou 

kolem jelenů, srnců a muflonů jsme pokračovali směrem 

k lamám a velbloudům, kde jsme nemohli vynechat zastavení 

na stanovišti oblíbeného koutku u koz a také nově 

narozených kůzlátek. Poté jsme se kolem šelem vydali 

k novému výběhu slonů, někteří pokračovali až k pavilonu 

žiraf. 

Nadšeně jsme procházeli upravenými chodníky, lemovanými 

rozkvetlými rostlinami a zvědavě prohlíželi výběhy, abychom 

nepřišli ani o jediný zážitek při pohledu na zvířátka, co právě 

v té chvíli dělají a kolik mají nových mláďátek. Mile nás 

překvapili i nově vybudované a krásně upravené stezky, 

vedoucí mezi jednotlivými pavilony. Po celé trase naší 

procházky byl nespočet různých stánků nabízejících 

občerstvení a míst k případnému odpočinku. Cestou nás 

doprovázel všudypřítomný křik pávů, kteří se předváděli 

v celé své kráse se svými nádhernými načechranými 

ocasními péry ve tvaru vějíře. 

 

 

 

 

 

Došli jsme až k pavilonu opic skotačících na novém 

otevřeném kruhovém prostranství, obehnaném pouze 

vysokou zdí. Nakonec nás v místní restauraci čekal 

připravený oběd a nikomu z nás vůbec nevadilo, že se 
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najednou venku za okny setmělo a z nebe začaly padat 

doslova proudy vody. Naopak jsme si uvědomili, jaké jsme 

měli štěstí, že nás déšť nezastihl dříve a výlet se vydařil. 

Po obědě jsme se vydali zpět k přistavenému autobusu         

a příjemně unaveni, plni nových zážitků, jsme se vraceli zpět 

do domova. Na zpáteční cestě autobusem jsme nadšeně 

probírali čerstvé zážitky se zvířátky a shodli jsme se na tom, 

že se budeme opět těšit na další návštěvu naší krásné 

ostravské zoologické zahrady, a na vše nové, co pro nás 

zase po roce nachystá. 

-MS- 

 

VYSTOUPENÍ SOUBORU HOLÚBEK A ZAHRANIČNÍCH 

HOSTŮ 

V měsíci červnu k nám zavítali členové dvou folklórních 

souborů, takřka domácího Holúbka a litevského Šeltinisu, a 

to v rámci Dětského mezinárodního folklórního festivalu      

„Děti a tradice.“ 

Letos byly děti zahraničního souboru ubytovány v českých 

rodinách, což přinášelo mnohdy vtipné situace. Litevský 
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soubor funguje již 37 let, naše Ostrava se členům souboru  

velice líbila, protože na ně působila vstřícně a přátelsky. 

Soubor Holúbek založil v roce 1994 Petr Ščerba. 

V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na čtyři 

složky – Holúbka, Holúbek 1, 2 a 3. Tyto skupiny pracují buď 

samostatně, nebo se jejich činnost prolíná v přímé 

návaznosti na nácvik jednotlivých programů. 

Během třídenního folklórního festivalu se soubory 

představily i v lázních Klimkovice. Jako vždy měli na sobě 

tradiční lidové kroje.  

Vystoupení v našem domově se všem uživatelům líbilo          

a někteří si spolu s dětmi i zazpívali. 

Za své krásné a milé vystoupení sklidily děti bouřlivý potlesk 

a s sebou si odnesly sladkou odměnu. Všichni naši uživatelé 

se těší na další shledání s nimi. 

-VM- 

INDIÁNSKÝ BÁL 

Poslední pracovní den v měsíci červnu se u nás v domově 

konal bál s názvem „Indiánské léto“. Celý tento bál jsme 

pojali v duchu indiánském a  proto jsme i celý sál takto 

vyzdobili. Nechyběly lapače snů, ty jsme tvořili společně 

s kolegyněmi. Byly pak rozvěšeny po celém sále na sloupy     

a místa u oken. Dále jsme si připravily péra, která také 

symbolizují Indiány. Ty jsme pro změnu napíchaly do všech 

váziček, tak aby vytvořily dojem skutečného indiánského 

místa. Všude to vypadalo tak, jako by nás skutečně navštívili 

Indiáni. 
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A mohlo se začít.  

Odpoledne se ve velkém sále začali scházet všichni naši 

uživatelé, kteří toužili bál navštívit. Tento bál byl výjimečný 

tím, že nás přišel navštívit člověk, který se Indiánům věnuje         

a zasvětil jim celý svůj život. 

Jeho indiánské jméno zní Nahkohe. Nebylo by od věci          

si připomenout, že už při vstupu navodil svým oblečením 

dojem, že mezi nás přišel opravdový Indián. Tento pán si 

také pro naše uživatele připravil velice krásný program 

spojený s hudbou, tancem i zábavou, která se týkala Indiánů. 

Dokázal o nich velice poutavě mluvit, přiblížil našim 

uživatelům jejich život, zvyky a tradice.  

Lidé v sále se zájmem poslouchali a někteří z nich se 

dokonce připojili k tanci, který Indiáni tančí při určité 

slavnosti. Na konci svého programu sklidil velký potlesk, 

snad proto, že se to našim uživatelům velice líbilo.  

Po tomto okamžiku nastal čas svačinky a hned na to začala 

volná zábava. V našem případě to bylo vystoupení hudební 

skupiny „Duo komplet“, jež nám hrála již vícekrát, a se 

kterou jsou naši uživatelé velmi spokojeni. Hrají a zpívají 

známé i neznámé písničky a vždy se nám u toho dobře tančí.        
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Ani tentokrát to nebylo jiné. V sále zněla hudba, lidé se bavili 

a atmosféra byla zkrátka výborná.  

 A jak se říká, všechno jednou končí, tak skončil i náš bál. 

-VN- 

OPEKÁNÍ PÁRKŮ V BĚLSKÉM LESE 

Návštěva Lesní školy v Bělském lese s opékáním párků se 

uskutečnila 10. 7. 2018 a setkala se s velkým úspěchem. 

Hurá, jdeme! To bude mňamka! Uživatelé spolu s pracovníky 

volného času si opekli a pochutnali na vynikajících párcích. 

Kdo měl mlsný jazýček a chuť, tak si mohl  opéci hned párky 

dva. 

 

Tato akce se koná jednou ročně a vždy sklidí velký úspěch. 

Počasí nám letos přálo, jako by bylo objednáno sluníčko.   

Co více si přát.  

Všichni uživatelé se na další podobnou akci velice těší. 

-RK- 

https://www.lipno.info/files/lipnoinfo/images/news/2000x2000-1472651214-indianske-opekani-burtu-s-lisakem-foxem.jpg
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DUO RUGGIERI 

Dne 22. 8. 2018 do našeho domova 

zavítala manželská dvojice, která nás 

velmi potěšila svým programem. 

Uživatelé si poslechli písně z různých 

operních árií. Tyto písně obohacovala 

svým tancem baletka.  

Také jsme se mohli dozvědět odkud 

skladby a písně pochází, kdo je složil   

a při které příležitosti byly hrány. Zpěv 

byl na profesionální úrovni a někteří 

uživatelé si notovali spolu se 

zpěvákem. Všem se program velmi líbil 

a doufáme, že náš domov opětovně 

tato dvojice návštíví a potěší naše 

uživatele.  

Přijeli za námi z Ústí nad Labem. A prozradili nám, že mají 

ještě další vystoupení na severní Moravě - v Příboře                 

a v Českém Těšíně. 

-MK- 
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OČIMA NAŠICH UŽIVATELŮ 

NÁVŠTĚVA HASIČŮ 

Jmenuji se  Anton Kréta a rád bych se s vámi podělil             

o zážitek z návštěvy Hasičského záchranného sboru 

v Ostravě-Zábřehu.  

Vše se odehrálo 28. 8. 2018. V tento den se všichni zájemci    

o exkurzi sešli hned po snídani před domovem. Společně 

s pracovníky volného času jsme se vydali na hasičskou 

stanici – do cíle naší cesty. 

Šli jsme pěšky a cestou jsme si prohlíželi okolí. Počasí nám 

přálo, bylo slunečno a tak nebyl žádný problém. Procházeli  

jsme přes most, který se právě opravuje a měli jsme tak 

možnost vidět dělníky při jejich práci. Míjeli jsme obchodní 

centrum Shopping Park, vedle kterého se nacházel zlatý hřeb 

naší pouti – stanice hasičů. 

 

Po vstupu do areálu Integrovaného výjezdového centra 

v Ostravě-Zábřehu nás přivítali dva velice šikovní hasiči, 
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kteří tento den měli službu. Oba se nám hned na úvod 

představili a seznámili nás s průběhem prohlídky. Hned        

na začátek nás rozdělili na dvě skupiny. Už ve 

vstupních prostorách nám nabídli možnost veškeré 

prohlídky spodních i vrchních prostor. V tuto chvíli mohla 

prohlídka začít. Každá skupinka měla jednoho pana hasiče, 

který se nám po celou dobu věnoval. Nejprve jsme navštívili 

prostory garáží, kde stála všechny auta potřebná k jejich 

práci. Například výjezdové auto připravené na všechny 

zásahy, vozy vyjíždějící k dopravním nehodám, 

zabouchnutým dveřím či  lidem, kteří se zaseknou ve výtahu. 

Poté následovala obecná přednáška o stanici, její historii až 

po součastnost a seznámili nás se zajímavostmi    o hasičích 

a jejich práci. Měli jsme možnost si všechna auta 

prohlédnout, osahat si je a ještě jsme se dozvěděli, které 

auto k čemu slouží.  

Pak byla na řadě praktická ukázka 

hasičského skluzu z vyšších pater 

stanice do prostoru garáží po tyči, 

abychom si dokázali představit jak 

rychle musí umět  každý hasič 

reagovat a být připraven k výjezdu. 

Všichni jsme po celou dobu 

pozorně poslouchali a kladli              

i otázky, které nás zajímaly.  

Následoval přesun výtahem do 

patra, kde jsme si, mohli 

prohlédnou jak zázemí hasičů, kteří 

tráví den v práci a to po celých 24 hodin, tak i místnosti, 

které slouží k relaxaci, spánku, nebo jídelnu, ve které si sami 

vaří. Také tam měli posilovnu, tělocvičnu a společenskou 
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místnost. Nezapomněli jsme se podívat i na dispečink, místo 

kam se hlásí požáry, nehody či jiné události.  Před stanicí 

jsme se pak spolu s druhou skupinou venku vyfotili. Přitom 

jsme nezapomněli oběma pánům moc  poděkovat za 

neskutečný zážitek a za čas, který s námi strávili. 

 

A byl čas vydat se na cestu domů. Ještě po cestě jsem o tom 

všem přemýšlel a doufám, že i na další podobné exkurzi 

nebudu chybět. 

Zajímavosti a historie stanice 

Objekt hasičské stanice byl v roce 1929 postaven pro 

dobrovolný sbor Hrabůvka. Dobové fotografie poukazují i na 

dřívější historii a spjatost se závodním hasičstvem Vítkovice. 

Objekt i hasiči, kteří zde působili v téměř nezměněných 
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podmínkách, až do doby začátku 70. let plnili zde úkoly 

hlavně pro blízké Urxovy závody. V roce 1970 začaly 

stavební úpravy na požární zbrojnici Hrabůvka v původní 

budově  s nevyhovujícími prostory pro lidi i automobily. Dne 

6. 9. 1971 se do rekonstruovaného objektu stěhuje pobočná 

stanice z Urxových závodů a začíná fungovat jako pobočná 

stanice Hrabůvka. 

Otevřením nové centrální stanice Ostrava–Zábřeh v roce 

1989 byla hasičská stanice Ostrava–Hrabůvka zrušena           

a sloužila jako záložní garáže a sklady pro Hasičský sbor 

města Ostravy. V roce 1992 byla stanice znovu otevřena.  

Kompletní rekonstrukce stanice byla dokončena v roce 2002. 

                                                                                  -AK- 

 

PRÁZDNINOVÉ PŘEDNÁŠKY VE VELKÉM SÁLE 

Jako každý rok, i letos si naše sociální pracovnice a vedoucí 

služeb připravily přednášky, kterými vyplnily pondělní 

dopoledne ve velkém sále. Obsahově byla témata široká, 

vybral si tak snad každý z našich uživatelů. Pro ty, kteří se 

do velkého sálu buď nestihli vypravit, nebo jim do toho 

vstoupily jiné události, slouží k seznámení s tématy tento 

článek. Pojďme se tedy podívat na největší zajímavosti 

z jednotlivých témat: 

První prázdninové pondělí jsme se sešli ve velkém sále na 

přednášce “Ten dělal to a ten zas tohle „aneb zaniklá             

a zapomenutá řemesla. 

Úvodem jsme si řekli, že od chvíle, kdy se stal člověk 

člověkem, přišla s jeho změnou i potřeba oblékat se, obouvat 
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se, vařit, péct, válčit atd. K tomu byli právě zapotřebí 

řemeslníci, aby se o tyto potřeby postarali. Některá řemesla 

přetrvala do dnešních dob, některá jen změnila jméno            

a některá zanikla úplně. 

Povídali jsme si o rozvoji řemesel o jejich zajišťování po 

dědické linií, dále o ustálení procesu řemeslnické kvalifikace, 

v němž si mistři řemeslníci kromě členů svých rodin vybírali 

cizí učedníky, které za finanční odměnu vyškolili a dále 

absolventy bez praxe, tzv. tovaryše, kteří zvyšovali 

produktivitu jejich práce. A jak to v řemeslnické dílně 

vypadalo? Zkušený mistr se věnoval činnostem vyžadujícím 

nejvyšší kvalifikaci, zatímco učňové připravovali materiály     

a základní výrobní technologie. Tovaryši vykonávali rutinní   

a snazší práce, a tak získávali potřebné znalosti.  

S rozvojem měst začaly ve 12.-13. století vznikat první 

profesní organizace řemeslníků, sdružující představitele 

daného řemesla ve městě či regionu tzv. řemeslné cechy. 

Cechy na sebe převzaly část úřední agendy, dosud zatěžující 

členy svých sdružení – cenovou politiku, kontrolní funkci, 

organizačně technické a sociální zabezpečení a zavedly 

jednotné pracovní normy tzv. cechovní pravidla a předpisy, 

kterým se říkalo artikule.  

V další části přednášky, jsme si již povídali o jednotlivých 

řemeslech.  Z velké škály nabídky řemesel byla vybrána tato 

řemesla: koželužství, kolářství, cvočkářství, perleťářství, 

rukavičkářství, ševcovství, mlynářství a provaznictví. 

Připomeňme si stručně aspoň některé z nich.                 

Prvním zmíněným řemeslem bylo koželužství. 
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Dalším z uvedených řemesel bylo kolářství. Téměř zaniklé 

řemeslo příbuzné s truhlářstvím, případně tesařstvím, 

používá z velké části podobné výrobní technologie. Kolář se 

zabýval výrobou a údržbou zemědělského náčiní (trakaře, 

žebřiňáky, násady, hrábě,...), loukoťových kol, saní.                

V kolářství se používaly hlavně tvrdé dřeviny (jasan, javor, 

dub). Kolář musel být skutečný odborník a byl spolu              

s kovářem, se kterým úzce spolupracoval, pro vesnici 

nepostradatelný.  

Cvočkařství alias výroba hřebíků bylo jedno z nejtvrdších 

řemesel 17. – 20. století, které zaniklo po první světové válce, 

kdy převzaly celou výrobu továrny. Cvočkařské řemeslo 

obnášelo denně až 40 tisíc úderů kladivem na jednoho 

cvočkaře, což za týden dělalo asi 10 tisíc hřebíků. Základní 

surovinou bylo cínové železo a cvočkaři vykonávali své 

řemeslo v dílně nazývané veřtat. Hřebíky se lišily nejen svou 

velikostí, nýbrž i ukováním své hlavy podle toho, 

jakým účelům měly sloužit. Podle své funkce byly nazývány 

 

Koželuh byl řemeslník, který 

vydělával a zpracovával zvířecí 

kůže (hovězí, vepřové, kozí, ovčí i 

koňské aj.) a vyráběl z nich měkkou 

pružnou useň. Tu pak dále 

zpracovávali ševci, brašnáři, sedláři 

a další řemeslníci. Od 19. století se 

řemeslná výroba nahradila tovární 

výrobou v koželužnách, které tvoří 

koželužný průmysl 
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podlažníky, laťové, prkeňáky, podkováky, zatloukací, 

vratové, šindeláky atd. Podle druhu hřebíků byl jmenován 

zpočátku i jejich výrobce. Kdo vyráběl malé hřebíky,            

byl původně cvočkař, výrobce středních hřebíků cvokař 

a kovář velkých hřebů nazýval se hřebíkář.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další řemeslo bylo perleťářství - jednu z prvních dílen         

na výrobu perleťových knoflíků v českých zemích založil  

roku 1858 v Přelouči František Koudelka, jenž se tomuto 

řemeslu vyučil ve Vídni. Perleť se vyznačovala snadnou 

opracovatelností a zároveň vysokou pevností. Cesta            

od perleti k hotovým knoflíkům, jimž se říkalo např. čamrdy 

či frčky, byl poměrně dlouhá a výrobní postup se skládal        

z dlouhé řady pracovních operací.  

Je spousta dalších řemesel, o kterých by se dalo vyprávět 

např. barvířství, cihlářství, krajkářství, řeznictví atd.              

Na přednášce jsme si přiblížili aspoň některé z nich.               

O řemesle lze říci, že je o tvořivé práci, která se prolínala        

a prolíná celým životem člověka. 

Přednáška byla ukončena písní Jaroslava Ježka, Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha „ Ten dělá to a ten zas tohle“. 
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Dne 9. 7. 2018 jsme s uživateli v Domově Čujkovova prožili 

dopoledne ve velkém sále v duchu financí, bankovek               

a vzpomínání na stará platidla. 

Připravila jsem prezentaci, v rámci které jsme si připomněli 

13 nejikoničtějších československých bankovek. Inspirovala 

jsem se proběhlou výstavou v Regionálním muzeu 

v Teplicích nazvanou „Čím platily naše babičky.“ Já osobně 

jsem většinu bankovek ani nezažila nebo si je                        

už nepamatuju. Uživatelé si ale k mému velkém překvapení 

na většinu bankovek vzpomněli a hezky jsme si o nich 

popovídali. 

Jedna ze zajímavých bankovek byla například raritní 

papírová koruna, kterou se platilo v letech 1919-1924.          

Za tento kousek jsou sběratelé v dnešní době ochotní dát 

podle zachovalosti bankovky 3 až 20 tisíc korun.  

 

Papírová koruna 

 

 

Dále jsme s uživateli zavzpomínali u dvacetikoruny,       

kterou se platilo v letech 1988-1993. Dvacetikoruna s Janem 

Amosem Komenským a alegorickým „stromem vzdělání“    
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od Albína Brunovského byla zahraničním tiskem vyhlášena 

nejkrásnější bankovkou roku. 

 

Dvacetikoruna 

 

 

Pomocí prezentace jsem pak uživatelům promítla             

např. „Americkou“ pětitisícovku, zednářskou 

padesátikorunu, tříkorunovou raritu, tzv. něžnou dvacku, 

hnědou desetikorunu (holky s šátky), tisícikorunu se 

Smetanou a další. 

Během příjemného dopoledne se uživatelé rozvzpomínali        

na ceny potravin v minulosti, porovnávali jsme platy, 

průměrnou mzdu a sdělila jsem i průměrnou výši starobního 

důchodu v České republice. Povídali jsme si o tom, za kolik 

v minulosti pořídili běžný denní nákup a kolik stojí běžné 

potraviny dnes. Srovnali jsme také ceny oblíbené kávy, 

pokud by si chtěli dát kávičku např. někde v cukrárně. 

Uživatelé mi připomněli již zapomenuté zálohové výplaty 

mezd, což bylo v minulosti běžné. Řeč přišla také  

na v dnešní době oblíbené placení nákupu kreditní kartou. 

Doba jde stále dopředu a i v oblasti financí se věci mění.  

Naše dopoledne jsme tematicky ukončili kvízem.               

Tady uvádím několik otázek i pro čtenáře časopisu: 
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1. Kdo je vyobrazen na současné dvousetkoruně? 

a) Jan Ámos Komenský 

b) Božena Němcová 

2. Kdo je vyobrazen na současné dvoutisícovce? 

a) Jan Ámos Komenský 

b) Ema Destinová 

3. Kdo je vyobrazen na současné pětitisícovce? 

a) Jan Ámos Komenský 

b) Tomáš Garrigue Masaryk 

4. Kdo je nejbohatším člověkem planety? 

a) Jeff Bezos, zakladatel Amazonu 

b) Bill Gates, zakladatel Microsoftu 

c) Alžběta II., britská královna 

5. Časopis Forbes pravidelně zveřejňuje seznam 

nejbohatších lidí světa. Tušíte, kolik lidí, jejichž majetek 

přesahuje miliardu dolarů, je Čechů?  

a) žádný 

b) šest 

c) osm 

6. Noc v nejdražším hotelovém apartmá na světě vyjde na 

částku přesahující v přepočtu 300 tisíc korun. Víte, kam se 

do tohoto hotelu vydat? 

a) do Dubaje 

b) do New Yorku 

c) na Seychely 
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7. Nejdražší auto světa v přepočtu za 300 milionů Kč bylo 

vyrobeno pro zákazníka ručně na míru. Tušíte, o jakou 

značku auta jde?  

a) Mercedes 

b) Rolls-Royce  

c) BMW 

I touto cestou uživatelům děkuji za příjemně strávené 

dopoledne a za jejich aktivní zapojení.  

(Správné odpovědi kvízu: 1) a, 2) b, 3) b, 4) a, 5) b, 6) a, 7) b) 

Jedinou výjimku, kdy se přednášky nekonaly v pondělí, 

představovalo datum 17. 7. 2018, kdy jsme společně 

cestovali a vypravili jsme se na pomyslný zájezd do Itálie.  

 

Již při příchodu do velkého 

sálu jste se mohli 

zaposlouchat do italské 

hudby a věřte,      že 

Andrea Bocelli nebo Eros 

Ramazzzotti navodili 

příjemnou atmosféru, při 

které bylo servírováno 

cappuccino nebo káva. 

Každý účastník „zájezdu“ měl možnost ochutnat italské 

sušenky s příchutí amaretta. Všichni si na nich rádi 

pochutnali a přitom sledovali jednu ze dvou obrázkových 

prezentací, která byla zaměřená na základní informace o Itálii 

a doplněna malebnými fotografiemi. Závěr první prezentace 

byl věnován kvízu, kde jste dle promítaných fotografií měli 

uhádnout, co je na nich vyobrazeno. Společně jste dali hlavy 

dohromady a snadno poznali Koloseum, fontánu di Trevi           

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidhe6xrpLdAhVF2KQKHZwkBr0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.statnivlajky.cz/italie&psig=AOvVaw2lfYvMmZpUaUiBsQsQW22t&ust=1535635559531137
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či šikmou věž v Pise    a další. Protože druhá prezentace byla 

zaměřená na italskou kuchyni, před jejím promítáním jste 

měli možnost přičichnout si k několika bylinkám. Sál 

provoněla bazalka, tymián, rozmarýn, ale také např. máta, 

meduňka či levandule, jejichž svazky jste obdrželi. Během 

druhé prezentace jste se dozvěděli, že italská kuchyně je 

velmi rozmanitá a bývá označována spolu s francouzskou za 

nejlepší kuchyni světa. Při výčtu typických italských pokrmů 

a surovin jste opět měli 

možnost ochutnat 

něco z italských 

specialit. Podáván byl 

italský sýr Provolone 

dolce se zelenými 

olivami. Závěr 

přednášky byl 

věnován volné diskuzi 

a vzpomínkám. Hovořili jsme o tom, kdo z vás v Itálii byl, na 

kterém místě a co se mu tam 

nejvíc líbilo. Troufám si říci, že 

se nám náš pomyslný zájezd 

vydařil a během tak krátké 

doby jsme měli možnost 

pohladit všechny naše smysly 

– sluch, chuť, zrak, hmat i 

čich. 

 

Po výletu za hranice naší republiky jsme se vydali na další, 

tentokráte výšlap, na Nejvyšší beskydské vrcholy. V pondělí 

23. 7. 2018 jsme si tak ve velkém sále „obuli pohorky“           
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a společně jsme se vydali na Lysou horu, Smrk, Kněhyni, 

Čertův mlýn, Travný a Radhošť. 

Na začátku jsme si řekli nějaké základní, jak se říká 

zeměpisné, informace o našich krásných horách, které na 

jihu chrání Ostravu. Pak jsme se podívali na jednotlivé, dříve 

vyjmenované vrcholy.  

 

Pro mnohé, kteří se v mládí aktivně věnovali turistice, byla 

přednáška doplněna řadou fotografií současné podoby 

známých míst, překvapením. Jak moc změn tato místa 

prodělala. Na Lysé hoře jsme se podívali na současnou 

podobu jejího vrcholu, na nově vystavěné chaty, hladící bod, 

nechyběla panoramata z tohoto vrcholu. 

Pustý Smrk mnohé překvapil informací, že na jeho úbočí se 

nachází chaty, které nabízí nocleh pro turisty, kteří je znají    

a ví, kde se dostat ke klíči. Oko pohladily fotografie Bučacích 

vodopádů a novinkou pro mnohé byla vrcholová kniha, kam 

všichni nadšení návštěvnící vrcholu mohou vtisknou svůj 

podpis. 
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Kdo navštívil tuto přednášku, spatřil i fotografie, pořízené    

na vrcholu hory Kněhyně, kam mají správně turisti vstup 

zakázán. Vzpomněli jsme i tajemstvím opředený Čertův mlýn, 

restaurace prost Travný a všem známý Radhošť. 

Povídání o těchto vrcholech bylo doplněno i informacemi      

o nových trendech v turistice, kterými jsou horské závody    

a výzvy. Seznámili jsme se tak se závody: LH 24, LH 365        

a stále populárnější B7. 

Konec tohoto dopoledne byl ve znamení kvízu, který prověřil 

jednak znalosti, které již naši uživatelé mají, ale i jejich 

pozornost, tedy jak sledovali, o čem se v přednášce hovořilo. 

I tato přednáška snad všechny přítomné zaujala a všichni 

společně jsme shezké dopoledne. 

Dne 30. 7. 2018 se uskutečnila prezentace na téma „Co 

spojuje Pustevny a Luhačovice?“ Uživatelé byli dotázáni,   

zda znají odpověď na tuto otázku. Někdo odpověděl,             

že krásná krajina, příjemné prostředí. Což je samozřejmě 

pravda. Jak ale správně později odpověděl jeden uživatel, 

jednalo se o slovenského architekta Dušana Jurkoviče. 

Během přenášky zaznělo něco málo o jeho životě,                  

o jeho specifických stavbách, díky kterým byl nazýván 

„básníkem dřeva“. Zmínila se i jeho vlastní vila v Brně,       

dále jeho jediná stavba v Praze. Snad nejvíce pro nás známý 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6rOCYr_raAhUQDewKHXcaDrgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fotimebeskydy.cz/galerie/foto/lysa-hora-z-polomky/&psig=AOvVaw0EOkis6ZIheS6OtxvDAomy&ust=1526014847495779
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je díky stavbám na Pustevnách a v Luhačovicích. A protože 

horský vzduch z Pusteven by bylo obtížné dostat do velkého 

sálu, připravila si sociální pracovnice malé překvapení         

ke kávě v podobě lázeňského oplatku.  

Dušan Jurkovič 

Slovenský architekt narozený jako páté ze šesti dětí notáře 

Juraje Jurkoviče a jeho manželky Emílie v Turej Lúke. 

Vystudoval gymnázium v Šoprone a Státní průmyslovou 

školu ve Vídni. V roce 1903 se oženil s Boženou 

Bartelmusovou a v tomto manželství se jim narodili tři 

synové (Juraj, Ján, Pavel). Během krátké praxe v ateliéru 

architekta Bully v Martině ho zaujaly práce lidových tesařů 

ve dřevě. Začal se intenzivně zabývat dřevěnou srubovou 

architekturou Valašska. Díky tomu začal být známým a přišly 

první zakázky na turistické stavby ve volné krajině: 

Maměnka, Libušín, Zvonice na Pustevnách. 

Libušín 

Na architektonickém návrhu Libušína a sousední Maměnky 

začal Jurkovič na zakázku Pohorské jednoty 

Radhošť pracovat v roce 1897. Dne 6. srpna 1899 byly obě 

chaty zvané útulny slavnostně otevřeny. Na výzdobě 

Libušína se podílel malíř Mikoláš Aleš.  

V roce 1947 na Pustevny přijel již téměř osmdesátiletý Dušan 

Jurkovič (v prosinci téhož roku zemřel) a přimlouval se za 

jejich zachování. V roce 1950 byla Pohorská jednota 

Radhošť zrušena a stavby přešly do majetku státu.                 

V 80. letech již byly silně zchátralé, v roce 1994 se Libušín 

nacházel v havarijním stavu. Dne 3. března 2014 byl Libušín 

výrazně poškozen požárem, který zničil hlavně jeho pravou 

část, v níž se nacházela umělecky nejhodnotnější jídelna. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1897
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
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Obnova stavby by měla stát asi 80 milionů korun. Veřejná 

sbírka vynesla do konce roku 2014 osm milionů korun.  

Po realizaci staveb na Pustevnách získal nové objednávky, 

kvůli kterým odešel v roce 1899 do Brna. Získal zakázky na 

přestavbu lázní Luhačovice 

ve slovanském duchu. 

Projektováním jednotlivých 

staveb, ale i celkovým 

urbanistickým řešením 

lázní Luhačovice se Dušan 

Jurkovič zabýval v letech 

1902-1914. Jurkovičův dům je jedna z prvních staveb, kterou 

Jurkovič v tomto malebném městečku vytvořil. V roce 1902 

provedl základní přestavbu "Janova domu" z 18. století.         

V současné době je tento dům dominantou a nejkrásnější 

stavbou v Luhačovicích. V roce 1947 byl tento objekt 

pojmenován po svém stvořiteli D. Jurkovičovi. V roce 2002 

byla dokončena rekonstrukce této nejcennější budovy 

lázeňského parku, služby byly doplněny o bazén, saunu        

a restauraci pro ubytované hosty. 

K dalším stavbám Dušana Jurkoviče v Luhačovicích patří 

Chaloupka, která nyní slouží k ubytování, Jestřabí, které je 

lázeňským hotelem, Hudební pavilon, Vodoléčebný ústav       

a Sluneční lázně, které byly původně plovárnou.  

Po dokončení projektu v Luhačovicích se začíná zabývat 

výstavbou a přestavbou menších rodinných objektů.  

Postavil si vlastní vilu v Brně v roce 1906 na 

úpatí brněnského Wilsonova lesa.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1906
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wilson%C5%AFv_les
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 V roce 1908 byl zrealizován jeho 

návrh na typové domky                

v Brně - Lískovci, začal realizovat 

výstavbu zámku v Novém Městě nad 

Metují. Současná podoba zámku 

i zahrady je výsledkem renovace z let 

1909-1912, kterou pro rodinu Bartoňů 

provedl. 

Dále stojí za zmínku také Křížová 

cesta na Svatém Hostýně. V roce 

1913 započal s pracemi na křížové 

cestě a shromažďovací síni               

na Svatém Hostýně. Jednotlivá 

zastavení jsou v Jurkovičově 

oblíbeném stylu valašské lidové architektury. Jurkovičova 

Křížová cesta byla budována postupně od roku 1904 až do 

druhé světové války.  

Od roku 1914 začíná působit spíš na Slovensku.                   

Má svou sochu v Bratislavě. Z jeho staveb na Slovensku stojí 

za zmínku Mohyla generála Štefánika na Bradle. Generál 

Štefánik byl spolu s Tomášem Garriguem 

Masarykem a Edvardem Benešem považován za 

zakladatele Československa. Zahynul při letecké nehodě při 

návratu do vlasti dne 4. května 1919. Pět let po jeho smrti byl 

položen základní kámen památníku navrženého 

architektem Dušanem Jurkovičem.  

Dále vybudoval Slovensko - americké rychlostavby 

v Bratislavě, Družstevní domy československých legionářů 

v Bratislavě, dále to byla přestavba zámku ve Zvolenu, 

stanice lanové dráhy na Lomnický štít, budova spořitelny ve 

Spišské Nové Vsi. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Jurkovi%C4%8D
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Poslední stavbou inspirovanou dle návrhu Jurkoviče je 

rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm.    

Jediná vzpomínka na rozhlednu je ve 

formě kresby uveřejněné v roce 1899 ve 

věhlasném vídeňském časopisu Der 

Architekt. Rozhledna byla postavena 

v roce 2012.  

 

 

 

 

V pondělí 6. 8. 2018 jsme se sešli           

ve velkém sále na povídání o čokoládě.                   

Na ochutnání jsme měli různé čokolády, 

s konopným semínkem, s himalájskou 

solí nebo novinky Kaštany se slaným 

karamelem a další. Bylo teplo, opravdu 

velké teplo a připravené čokolády 

k ochutnávce se začaly potit a roztápět. 

Ale včas jsme je stihli sníst, takže vše 

dobře dopadlo  

A co jsme se dozvěděli?  

Čokoládová historie začíná v období před více než 3 000 lety. 

Již v té době Indiáni kmene Olméků pěstovali v deštných 

pralesích Mexika kakaovníky. Po zániku jejich říše ve 

4. století našeho letopočtu se na tomto území usadili 

Mayové, kteří první uvařili hořkou tekutinu z kakaových 

bobů. 
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Kakao pila vyšší honorace a bylo také součástí různých 

rituálů. Kakaovník byl posvátným stromem. Podle mexické 

legendy první semena kakaovníku na zemi přinesl 

Quetzalcoatl, „rajský zahradník“. Legenda praví, že učil svůj 

lid, jak z plodů kakaovníku připravovat nápoj Tchocoatl a jak 

rostlinu šlechtit. Dal tak lidstvu kakaové boby a čokoládu. 

Boby sloužily k náboženským obřadům nebo jako platidlo. 

Za 100 bobů bylo možno koupit krocana, za 30 bobů králíka, 

velké rajče stálo 1 bob a ryba 3 boby. V některých odlehlých 

krajích Mexika a Střední Ameriky byly kakaové boby měnou 

až do konce 19. století. 

Roku 1502 na své čtvrté výpravě přistává Kryštof Kolumbus 

na ostrově Guanaja poblíž dnešního Hondurasu, dostal        

od místních domorodců dárek v podobě kakaových bobů 

a stal se prvním Evropanem, který je spatřil. Španělům 

připomínaly mandle a nevěnovali jim žádnou pozornost. 

Když později představil boby na španělském dvoře královny 

Isabely a krále Ferdinanda, napěněný hořký a pálivý nápoj si 

nezískal žádnou oblibu. Okolo roku 1590 vyvinuli španělští 

mniši recept na první sladký čokoládový nápoj – přidali do 

něj med, vanilku a surový cukr. Byl to vlastně základ 

dnešního receptu na výrobu čokolády. Španělé žárlivě 

střežili tajemství výroby čokolády a monopol na pití čokolády 

si udrželi až do 1. poloviny 17. století, téměř jedno století. 

Čokoláda se od té doby stala španělským národním nápojem 

a je tam oblíbená až do dnešní doby.  

V roce 1606 přivezl benátský kupec Antonio Carletti kakao 

do Itálie, v roce 1615 si španělská princezna Anna vzala 

francouzského krále Ludvíka VII. a zavedla pití čokolády      

na francouzském dvoře a bylo po španělském monopolu. 

Prvním člověkem, který ve Francii pil čokoládu, byl lyonský 

kardinál Alfons de Richelieu, který se dozvěděl tajemství 
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přípravy čokolády od jednoho španělského kněze. V té době 

byla velkou propagátorkou čokolády markýza de Sévigné, 

čokoláda s jejím jménem se vyrábí dosud. Také madame 

Pompadour holdovala čokoládě. Nakonec prodal španělský 

král Filip V. monopol na prodej kakaa do všech zemí jedné 

společnosti, tak se pití čokolády rozšířilo do dalších 

evropských zemí a obliba čokolády stoupala.  

Zpracování kakaa 

Kakaové plody vyrůstají přímo z kmene stromu a v průběhu 

zrání mění svoji barvu – mohou být žlutozelené, purpurové 

nebo hnědé. Jejich hmotnost je až 500 g při délce až 25 cm. 

Po dozrání se plody ručně sklízí odsekáváním mačetou. 

   

Sklizené plody se opatrně otevírají krátkými nožíky                 

a kakaové boby uvnitř se vyjmou ven. V této fázi mají bílou 

barvu a hořkou chuť. Následuje proces fermentace,              

při kterém získají boby hnědou barvu a charakteristické 

čokoládové aroma. Při fermentaci se nechávají vyloupané 

boby asi 3 dny ležet na zemi obalené banánovníkovými listy, 

přičemž probíhají složité chemické procesy za účasti bakterií 

a kvasnic. Fermentované boby je důležité kvalitně vysušit. 

Rozkládají se do tenké vrstvy na rohože nebo betonový 
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podklad a po dobu asi 1 týdne se na ně nechá působit vítr     

a sluneční záření. Kakaové boby zbaví téměř poloviny své 

hmotnosti. 

Výroba čokolády 

Výrobu čokolády nejvíce ovlivnily tři vynálezy. Základ k tomu 

položil holandský lékárník Conrad van Houten,                  

který vymyslel v roce 1828 lis a jako první oddělil kakaové 

máslo z kakaové hmoty. Díky jeho vynálezu se od té doby 

mohla čokoláda vyrábět i v pevné formě. A v roce 1875 

vyvinul Švýcar Daniel Peter první mléčnou čokoládu. 

A jak se tedy vyrábí? Dovezené kakaové boby, které jsou 

skladovány v pytlích nebo v silech až 1 rok, se nejprve čistí, 

aby se tak zbavily nežádoucích příměsí. Následuje pražení, 

aby boby získaly čokoládové aroma a barvu a mohly se dále 

zpracovat na hmotu. Boby jsou zahřívány na teplotu         

130–150 °C asi půl hodiny. Po tomto procesu se z bobů 

snadno odstraní slupka.  

Dále se upražená jádra bobů rozemelou, a dostaneme 

kakaovou drť, která je ještě jednou důkladně vyčištěna.  

 

Kakaová drť se musí umlít v kakaovém mlýně nebo zjemnit 

válcováním. Vzniklá kakaová hmota, zahřátá na 80–90 °C se 

dále zpracovává lisováním ve speciálních hydraulických 

lisech. Tímto procesem se získává kakaové máslo a pevná 

kakaová část, která se nazývá kakaovým koláčem. Pak se 

výrobní proces rozděluje – kakaové máslo se použije v další 
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výrobě čokolády a kakaový koláč se použije k výrobě 

kakaového prášku. Směs na čokoládu potom projde 

zušlechťovacím procesem mezi válci, čímž se zlepší 

struktura čokolády, zjemní se její konzistence. Stále to ale 

nestačí, směs ještě není homogenní a je hrubá. To má 

odstranit další důležitý proces – konšování, který dále 

vylepší aroma a strukturu čokolády. Čokoládová hmota je při 

teplotě 50–65 °C po dobu až 72 hodin promíchávána              

a hnětena v zařízení zvaném konše (mušle). Nakonec je 

hmota temperována v temperovacích nádobách, kde se 

promíchává a chladí na 28 °C a opět zahřívá na 32 °C. 

Správně temperovaná čokoláda se rozplývá na jazyku, má 

tvrdou konzistenci, pevný a hladký lom a hedvábný lesklý 

povrch. Na závěr se čokoláda tvaruje-odlévá do forem.       

Při výrobě bílé čokolády se používá pouze kakaové máslo, 

cukr a mléko. Čokolády bývají doplněny o různé příchutě, 

zaujala nás čokoláda s  šafránem nebo kombinace bílý mák, 

skořice, meruňkovice. 

 

Zavzpomínali jsme na „naše“ značky čokolád, kdy vznikly, 

co dobrého se vyrábělo a stále vyrábí. Od roku 1840 až do 

konce 19. století byly založeny známé firmy jako Th. Fiedor    

v Opavě (1840), Velim ve Velimi (1869), A. Maršner později 

Orion v Praze (1896) a Zora v Olomouci (1898). Došlo tím       

k vytvoření vlastního národního trhu čokolády a cukrovinek. 

Dnes vlastní české továrny zahraniční společnosti.          

Např. Mondeléz vlastní značku Opavia, Nestlé vlastní značku 

Orion a Figaro.  
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Nově vznikají malé české firmy, které čokoládu vyrábějí.        

Na Moravě je to „Čokoládovna Troubelice“, v Praze „Pražská 

čokoláda“, ze Dvora Králové nad Labem je firma „Carla“        

a další.  

 

 

 

 

 

Pražská čokoláda, Karlovy koule 

  

A kde se také čokoláda používá? 

Čokoláda se používá v kosmetice a wellness. Kakaové máslo 

je již dávno součástí různých kosmetických krémů, existuje 

také čokoládový make-up nebo kakaová pěna do koupele. 

Hitem je zábal z hořké čokolády a čokoládové koupele,   

které mají blahodárný vliv na pokožku. Objevilo se také 

čokoládové víno a nemůže samozřejmě chybět ani 

čokoládový parfém. Oblíbené je čokoládové fondue, kdy 

ovoce namáčíme do čokolády. Pro slavnostnější chvíle jsou 

používány čokoládové fontány s čokoládou, ve které se 

namáčejí např. kousky ovoce, sušenky, oplatky, želé apod. 

A jeden zajímavý dezert - smažený moučník churros, který se 

máčí do čokolády. Prodává se i na ulicích, je oblíbený ve 

Španělsku, Francii, na Filipínách, v Portugalsku. 
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Na závěr zajímavost, kromě klasické 

hořké, mléčné a bílé čokolády se 

objevila na britském trhu také růžová. 

Její oficiální název je rubínová.             

Je vyrobena ze speciálních rubínových 

bobů kakaovníku, jenž roste jen na Pobřeží slonoviny, 

v Ekvádoru a v Brazílii. Je tedy zcela přírodní.  

 

Téma „Hobby čili koníčky“ již napovídá, o čem se v pondělí, 

13. 8. 2018 dopoledne, povídalo. Vyjmenovat veškeré 

koníčky, kterým se člověk může během svého života věnovat 

snad ani nelze, ale společně s uživateli jsme se pokusili 

nejčastější koníčky vyjmenovat. Ve společném rozhovoru 

s uživateli jsme se shodli, že koníček měl opravdu většinou 

každý z nás. Během setkání u podané drobné sladkosti  

a případné kávy, jsme si s uživateli povídali také o zálibách, 

kterým se ve svém životě věnovali. Jelikož je „hobby“ velmi 

široké téma, zaměřila jsem se na nejoblíbenější a současně 

na nejrozšířenější činnost, tedy sběratelství.  Statistika 

uvádí, že mezi námi žije až 40% sběratelů, kteří se své vášni 

věnují aktivně již více než 10 let a dvě třetiny se svou sbírkou 

zabývají každý týden.  

V prezentaci jsem uživatele seznámila s nejčastějšími 

koníčky, kterým se lidé věnují. Následně jsem uživatele 

seznámila rovněž s tradičními sběratelskými obory – tedy 

filatelií (známky), filokartií (pohlednice), numismatikou 

(mince). Společně jsme dále mluvili o nominálních 

hodnotách některých sbírek, známek či např. veteránů.      

Pro zajímavost jsem se také zmínila, kolik jsou ženy či muži 

ochotni investovat do svých koníčků, kdo tedy utrácí za své 

zájmy více.  Dále jsme si povídali o sbírání různých 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92398&idc=5772446&ids=9236&idp=88014&url=http%3A%2F%2Fwww.sirupy-koktejly.cz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26page%3Dshop.browse%26category_id%3D11%26Itemid%3D4%26vmcchk%3D1%26Itemid%3D4
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neobvyklých věcí např. želvy - želvománie, jakákoliv vajíčka 

či školní potřeby – nejčastěji kalamáře apod. Společně 

s uživateli jsme zavzpomínali na velký fenomén 80-tých let, 

tedy „Céčka“.  Na závěr setkání  jsme si s uživateli povídali o 

10 mužských koníčcích, které žena nikdy nepochopí. 

V pondělí 20. 8. 2018 jsme se 

sešli v hojném počtu ve velkém 

sále na přednášce, která se 

nesla na vlně obsáhlého 

vzpomínání. Během dopoledne 

jsme vzpomínali na české                     

i zahraniční herce, zpěváky, skupiny a umělce 50. – 90. let 

minulého století. Připomněli jsme si televizní hlasatele           

a hlasatelky tehdejší Československé televize. Zavzpomínali 

jsme na nejpopulárnější seriály a filmy tehdejší doby. 

Povídali jsme si                   

i o tehdejší módě, co se 

všechno nosilo, jaké byly 

módní hity a módní 

„výstřelky“. 

Zavzpomínali jsme na 

dobu, kdy se nosilo domů 

z obchodu mléko v pytlíku, 

luchmeat v konzervě,        

10% pivo se čepovalo do zelených a hnědých lahví bez 

etikety nebo jak se kdysi prodávala cukrová vata vyrobená 

z Vitacitu.  

Přitom všem jsme porovnávali, jak je to dnes, srovnávali 

jsme provedení zboží a kvalitu zboží i ceny. Byl to vlastně 

takový trénink paměti v retrostylu, kdy jsme se všichni 

báječně pobavili. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd8-ON2YzdAhUOmbQKHWviAHsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.radyprevas.sk/mali-byt-kvalitne-potraviny-za-komunistov-neuverite-akymi-jedmi-nas-krmili/&psig=AOvVaw1L17EoSNg-EFzXIf6j3cqe&ust=1535440817637753
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V polovině minulého století, kdy byla 

objevena elektřina, lidé poznali tajemství 

optických přístrojů a nejnovějším 

vynálezem se stala fotografie, se řada 

významných mužů pokoušela dát 

fotografickým obrázkům život, rozhýbat je.   

Ale teprve v roce 1895 vynalezli majitelé 

továrny na fotografické přístroje bratři Luis a Auguste 

Lumièrové přístroj, který byl zároveň kamerou i projekčním 

přístrojem, a nazvali ho kinematograf. Sláva 

nového vynálezu se rychle rozšířila do celého 

světa – a za tři roky začal Ing. Jan Kříženecký 

natáčet první české filmy. 

Už od počátku stál před kamerou 

herec, ale skutečné filmové 

herectví, to bylo úplně něco jiného 

než divadlo, odkud většinou první 

herci přišli. Museli se tedy nejprve vypořádat 

s novou technikou a později pak i s nebývalou 

popularitou, kterou jim film přinesl. Divadelní herec byl totiž 

milován jen pro svou osobnost a své umění, kdežto filmový 

Vlasta Burian 

Hugo Haas 

Saša Rašilov 
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herec pro osudy, které prožil na plátně. Pro obyčejného 

diváka byl složen ze všech svých rolí, jako by ani neměl svou 

vlastní tvář. Někdy v roce 1908 se ve Spojených státech 

zrodil pojem herecké star – hvězdy. Kolem ní pak rozvířily 

filmové společnosti bombastickou, zveličující a šokující 

reklamu se skandálními historkami a mnohdy si vymyslely     

i její životní příběh. A herec se musel přizpůsobit. Získal sice 

jako hvězda výsostné postavení, ale někdy za to zaplatil 

svým soukromím. Kromě toho ale byl pojem „hvězda“ 

příhodným pojmem, protože mnozí z herců zazářili jen         

na chvíli a pak jejich sláva zanikla. Během tří let 1927-1930, 

kdy němý film vystřídal film zvukový, zmizela z pláten kin 

celá jedna skupina herců, kteří se nedokázali s novou 

technikou vyrovnat. Ale na jejich místo nastoupili další           

a historie se opakovala.  

A u nás? Jak se hodí hvězda do českých 

filmových luhů a hájů? V našem případě 

nebereme pojem hvězda tak doslova, 

nemůžeme se totiž srovnávat s gigantickým 

zámořským filmovým průmyslem. 

Ale přesto jsme vám pod tímto pojmem 

představili řadu našich nejvýznamnějších 

filmových herců, jejichž umění se zapsalo jak 

do historických análů, tak přede-vším do paměti diváků.  

V pondělí 27. 8. 2018 jsme se ve velkém sále Domova 

Čujkovova společně s vámi – uživateli našeho zařízení - 

vydali po stopách filmových hvězd. Společně jsme 

vzpomínali na nejslavnější herce předválečné kinematografie 

a známé tváře si připomněli promítáním fotografií. Cestou 

do minulosti českého filmu jsme se od herců, kteří začínali 

ještě v němém filmu, dostali ke generaci umělců, jejichž 

Jaroslav Marvan 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO_ZHM7OvcAhWIaFAKHdqZAGUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.filmovyprehled.cz/cs/person/9550/jaroslav-marvan&psig=AOvVaw1D8HUIKuU9hdtwbi8g0_kM&ust=1534312168839340
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kariéra vrcholila ve čtyřicátých letech. Filmy z této doby patří 

do pokladnice filmového umění, často jsou opakovány 

v televizi a baví i dojímají  všechny bez rozdílu věku. 

Vlasta Burian, Hugo Hass, Saša Rašilov, Jaroslav Marvan, 

František Smolík, Nataša Gollová, Adina Mandlová, Hana 

Vítová…. bohužel jsme mohli vybrat jen ty nejvýznamnější. 

Ale chtěli bychom vzdát hold všem – slavným i těm, kteří 

stáli v pozadí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-kolektiv sociální pracovnic- 

 

 

 

 

 

 

 

Nataša Gollová Adina Mandlová Hana Vítová 
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ZE ŽIVOTA NAŠICH UŽIVATELŮ 

O PŮVODU PŘÍJMENÍ 

V našem domově žije 301 uživatelů. 301 lidských osudů a 

jedinečných příběhů a 301 různých příjmení. Některá jsou 

běžná, některá vás, jak se říká, „praští“ do očí. 

Jedním z takových příjmení je i příjmení „Purkyňová.“          

Po jeho přečtení vám automaticky padne na mysl a říkáte si, 

má snad tato paní něco společného se slavným Janem 

Evangelistou Purkyně? 

Odpověď zní ANO. Paní PhDr. Milada Purkyňová, Csc.          

je čtvrtou generací slavného rodu Purkyňů. A tak jsme ji 

požádali, jestli by s námi nezavzpomínala a neodtajnila 

střípky z bohaté historie tohoto slavného rodu.  

Paní Milada začala od svého prapradědečka 

Jana Evangelisty. Všem se v tento okamžik 

určitě vybavují znalosti, které jsme si osvojili 

snad již na základní škole.  

Tento významný  český fyziolog, anatom, 

biolog, básník a filozof žil v letech 1787-1869. 

Mezi jeho nejvýznamnější počiny řadíme 

objevy spojené s buňkou. Mezi prvními na 

světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam 

pro život. Po celý život odváděl tvrdou badatelskou práci, 

která z něj činí jednoho z největších českých vědců. Jeho 

jméno nesou např.  Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy 

buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky (vnímání světla 

okem), Purkyňův jev (vnímání barev okem) a řada dalších,   

po něm nazvaných útvarů a jevů. Věnoval se také básnické 

tvorbě. V roce 1853 založil nejstarší, stále vycházející 

přírodovědecký časopis Živa. Jeho jméno nese i Česká 

J. E. Purkyně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziolog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anatomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Purky%C5%88ova_vl%C3%A1kna
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Purky%C5%88ovy_bu%C5%88ky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Purky%C5%88ovy_bu%C5%88ky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moze%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Purky%C5%88ovy_obr%C3%A1zky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Purky%C5%88%C5%AFv_jev&action=edit&redlink=1
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lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, založená 

v roce 1949.  

Se svou manželkou Julií měl čtyři děti. Dcery Johana              

a Rozálie zemřely v dětském věku. Synové Karel a Emanuel 

byli po otci rovněž velice talentovaní. Syn Emanuel, 

pradědeček naší paní Purkyňové, se věnoval botanice a byl 

profesorem na lesnické škole. Druhý ze synů J. E. Purkyně, 

Karel, byl významným malířem.  

Emanuel měl dvě děti. Julii, nadanou klavíristku, která 

zemřela neprovdaná v poměrně mladém věku. Dále Otokara, 

dědečka paní Milady, který byl primářem Lounské 

nemocnice. Byl nadaným hudebníkem a byl znám svou 

neobyčejnou pamětí. S manželkou Emilií měli čtyři děti. Syny 

Otakara, Jana, Emanuela a Jiřího. Všichni rovněž disponovali 

velkým nadáním. Otakar a Jan zemřeli za tragických 

okolností v mladém věku. 

Syn Emanuel, významný hydrolog a první 

pracovník hygieny vody ve Státním 

zdravotním ústavu, strávil několik studijních 

let v USA, odkud si dovezl motocykl značky 

„Indián“ a tento se mu stal osudným. V roce 

1929 umírá na následky srážky svého 

motocyklu s neoznačeným volským 

povozem, a to ve věku pouhých 34 let. 

Otec paní Purkyňové, Jiří, byl profesorem 

obchodní školy v Hradci Králové, kde je po 

něm pojmenována ulice a můžeme zde najít jeho bustu. Mezi 

jeho odvážné činy patří i to, že byl aktivně zapojen 

v protifašistickém odboji. Dne 22. 5. 1940 byl zatčen a po 

atentátu na Heydricha odsouzen k smrti „pro přípravu 

k velezradě a nadržování nepříteli“ a 15. 9. 1942 byl 

RNDr. Emanuel Purkyně 
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v Mnichově popraven. 

S manželkou Marií měl dvě 

dcery. Starší Ludmilu (1928)       

a mladší Miladu (1932). Obě 

rovněž zdědily rodové nadání      

a talent. 

 

Starší Ludmila byla významná 

kostýmní výtvarnice 

Slovenského národního divadla 

v Bratislavě, kde působila jako pedagožka na Vysoké škole 

múzických umění. Spolupracovala také s brněnským 

divadlem, přednášela na Divadelní akademii múzických 

umění Praha a na Fachhochschule v Hamburku. Obdržela 

státní titul „zasloužilá umělkyně“, dostávalo se jí mnoha 

mezinárodních uznání. Ludmila měla syna Jana, který se 

přestěhoval do Paříže.  

Naše paní Milada se po celý život věnovala studiu                    

a přednášení historie na Vysoké škole báňské. Z rodného 

Hradce Králové se do Ostravy přestěhovala v roce 1955 za 

manželem, báňským inženýrem. V roce 1989 obdržela 

jmenování vysokoškolským profesorem. V našem domově je 

od 9. 5. 2018. 

Paní doktorka Purkyňová je poslední nositelkou významného 

příjmení Purkyně v přímé rodové linii. 

O tomto významném rodu by se dalo hovořit dlouho. 

V našem krátkém ohlédnutí jsme se seznámili pouze 

s významnými členy tzv. Lounské větve. O tzv. Pražské větvi, 

kterou v první generaci reprezentuje mladší syn J. E. 

Purkyně malíř Karel Purkyně, by se také dalo dlouze 

vyprávět. I zde se vyskytuje mnoho talentu a významných 

osobností.                                     –BB, KR-

busta J. Purkyně 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 8. 10. 2018 se náš domov opět, podruhé v roce, 

otevře široké veřejnosti. Bude se konat Den otevřených 

dveří. Sociální pracovnice budou zájemce provádět naším 

zařízením. Nebude chybět návštěva dílen a na závěr si budou 

moci všichni návštěvníci odnést malý dáreček, jehož 

původci budou šikovné ruce našich uživatelů. 

 

Prohlídky budou probíhat od 9.00 do 11.30 hodin                    

a odpoledne pak od 13.00 do 17.00 hodin. Ve stejné době pak 

budou v přízemí u krbu k dispozici sociální pracovnice, které 

budou poskytovat poradenství v sociální oblasti a také 

zaměstnanci zdravotního úseku, kteří budou poskytovat 

poradenství v oblasti ošetřovatelské péče. 

Musíme se tak všichni připravit, že u nás bude pěkně živo! 

-BB- 
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SLUŽBY V DOMOVĚ 

Bistro  paní Věra Kuncová   

Otevírací doba: 

PO – PÁ    7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 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: 

 

3. 9. 2018  Cvičení paměti ve velkém sále (budova A) 
 

4. 9. 2018  Cvičení paměti ve velkém sále (budova B) 
 

11. 9. 2018  Výlet do Kroměříže 
 

21. 9. 2018  Kuželkový turnaj (úseky 3A+3B) 
 

 24. 9. 2018  Kuželkový turnaj (úseky 2A+2B)  
 

25. 9. 2018 od 14 hodin Hasičský bál 
 

1. 10. 2018  Oslava dne seniorů 
 

2. 10. 2018  Kuželkový turnaj (úseky 1A+1B) 
 

8. 10. 2018 Den otevřených dveří 
 

15. 10. 2018  Koncert Pop Academy 
 

16. 10. 2018  Finále kuželkového turnaje 
 

15. 11. 2018  Slavnostní večeře U Vlka (budova A) 
 

22. 11. 2018  Slavnostní večeře U Vlka (budova B) 
 

29. 11. 2018 od 14 hodin  Ostravský bál 

 

Číslo 3/2018      Neprošlo jazykovou úpravou. Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova. 

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Kateřina Rodovská (KR), Jiří Čiháček (JČ), Melanie 

Konvičková (MK), Vendula Nováková (VN), Martina Schöberlová (MS), Věra Moravcová (VM), 

Renata Konečná (RK), Martina Bolcková, Kristina Košťálová, Gabriela Forrová, Lenka Třísková, 

Jaroslava Borůvková, Jitka Hankovszká, Dagmar Dorotíková, Anton Kréta (AK) 
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