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POZOR, POZOR!!! 

Máte chuť lámat si hlavu? 

Do minulého čísla Našeho domova se totiž vloupal šotek!      

A tak je v něm napsán jeden nesmysl. Je tak na vás, abyste 

dílo toho zákeřného časopisového „škodiče“ odhalili. 

Napovíme, že se na své záškodné jednání vrhl hned na první 

stránce a neváhal si pohrát s časem a s jeho logickou 

posloupností. 

Ten, kdo jeho jednání odhalí, může jeho čin ohlásit 

v kanceláři č. 18, a to každý pracovní den v době od 6.30 do 

15.00 hodin a možná ho čeká i sladká odměna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixers.cz/fototapety/3d-mali-lide-s-otaznikem-47187764
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Je až neuvěřitelné jak rychle dny a měsíce plynou. Snad 

jakoby to bylo včera, kdy jsme spolu otvírali a četli stránky 

prvního letošního čísla časopisu Náš domov a už listujeme 

třetím, tedy předposledním, letošním vydáním!  

Krásné dlouhé letní dny pozvolna střídají ještě krásnější,       

o něco kratší, podzimní. Sluníčko pozvolna předává vládu 

podzimním mlhám a do služeb přírody se vrací její nejlepší 

malíř – Podzim. 

Pojďme si poslední delší teplé dny – začínající babí léto, užít 

společně a načerpejme sílu na nadcházející zimu 

v posledních paprscích hřejivého slunce. Postačuje pootevřít 

okno na pokoji nebo se vydat na zahradu našeho domova. 

Čeká nás to nejkrásnější roční období plné hřejivých barev. 

Vše se pozvolna zpomalí a v klidu připraví na nadcházející 

zimu. 

Nezbývá, než popřát: 

„Krásný podzim všem!“   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjig7rvs_XjAhWLZFAKHQu2Aa4QjRx6BAgBEAQ&url=https://cz.wallpapers-fenix.eu/Golden-autumn/16/1936/&psig=AOvVaw22SWxuG0U1zIII_RlCTlKO&ust=1565426862948995
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VYSTOUPENÍ SOUBORU HOLÚBEK SPOLU 

S FOLKLÓRNÍM SOUBOREM ZE ZAHRANIČÍ 

Poslední květnové dopoledne patřilo ve velkém sále souboru 

Holúbek, který s sebou přivedl představit i soubor 

z Kazachstánu. Jako každý rok nám v rámci dětského 

mezinárodního folklórního festivalu „Děti a tradice“ 

předvedli vystupující nádherné lidové tance, které 

doprovázel zpěv a hudba. 

Ve velkém sále se sešly děti různých věkových kategorií.    

Od malinkých drobečků, po skoro dospělé. Jejich kolegové 

z Kazachstánu na tom svým věkovým složením byli 

podobně. Jinak se lišili ve všem – krojem, stylem hudby, 

tance, ale především svou řečí.  

 

Oba vystupující soubory se střídaly a vždy všechny strhly 

svými tanečními kreacemi, hudbou, dobrou náladou              

a energií.  

V celém velkém sále byla úžasná atmosféra. Na vystoupení 

se přišel podívat velký počet našich uživatelů.  

Veškerá vystoupení spojena s dětmi a tancem jsou mezi 

našimi uživateli velmi oblíbená a patří mezi ta nejkrásnější. 
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Dopoledne v této příjemné společnosti velmi rychle uteklo. 

Na závěr zněl celým domovem bouřlivý potlesk. 

Oběma souborům přejeme do dalších let spoustu elánu         

a úspěchů.  

-VT- 

 

OSTRAVSKÁ NÁMĚSTÍ 

„Typickým a sugestivním obrazem noční Ostravy je ulice,      

v jejímž jednom paláci se nachází bar a v pozadí srší              

a burácejí výhně vysokých pecí…“ Jedná se o obraz města, 

zaznamenaný jedním neznámým autorem snad před 100 lety, 

který zůstal ukryt hluboko v paměti ještě mnoha pamětníků. 

V dětských dobách, právě oni nacházeli dynamické město 

obklopené průmyslem, jehož rytmus udávalo uhlí a ocel. 

Snad jak z pohádky Julese Vernea vznikl sen o tajuplném 

ocelovém městě s tmavým baldachýnem. A právě takovým 

průmyslem je město svázané s mnohými lidskými příběhy. 

Zahalenou oponu nám přinesla poodkrýt série přednášek 

paní Mgr. Pelikánové, které se konaly v našem domově, 

tentokrát zaměřené na ostravská náměstí.  

Když pošlete Ostraváka na „Kuří rynek“ určitě tam bude 

umět trefit. Trošku zaváhá, když nazvete náměstí pravým 

jménem - Jiráskovo. Bylo 

zajímavé dovědět se více 

o historii tohoto místa,  

např. že v minulých letech 

neslo název po císaři 

Františku Josefu I. (Kaiser 

Franz Josef Platz), ale když 

v roce 1906 navštívil 

František Josef I. Ostravu, tehdejší zastupitelé udělali 

maximum, aby na své náměstí nezavítal. Organizátoři 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB6eudw_XjAhUKLFAKHaIPDckQjRx6BAgBEAQ&url=http://promoravia.blog.cz/galerie/historicke-fotografie/moravska-ostrava/obrazek/61193356&psig=AOvVaw3afqwrjmJdDODksZhlrb10&ust=1565431040507647
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návštěvy panovníka dobře věděli, co činí. Jak tehdy 

poznamenal redaktor Ostravského kraje, „jest to jeden z 

nejhorších koutů města, kde po celý den slyšeti harmoniku a 

řev opilých chacharů.“ Úroveň zdejších lokálů byla nevalná a 

samo Společenstvo hostinských a výčepníků v roce 1907 

upozornilo policejní komisařství na přítomnost                  

„žen, vzbuzujících u slušných mužů odpor“.  

Se zájmem jsme sledovali dobové fotografie krásných budov 

a seznamovali se se životem tehdejších obyvatel. S léty          

se měnily nejen názvy, ale i podoba původních míst. 

Bylo úžasné pozorovat, jak přednášející vtáhla posluchače 

do vyprávění vlastních zkušeností a prožitků ze života 

v Ostravě. Milovníci tohoto kraje určitě ocenili možnost 

zavzpomínat při dobových fotografiích na místa, kde prožili 

své mládí, pracovali nebo se v kavárně Elektra bavili. 

-AJ- 

 

KUŽELKOVÝ TURNAJ V DOMOVĚ KORÝTKO 

První úterý měsíce června – 4. 6. 2019,         

se naši uživatelé zúčastnili již 22. ročníku 

kuželkového turnaje v Domově Korýtko       

na Petruškově ulici. 

Celkově se tohoto ročníku zúčastnilo           

10 družstev z celého Moravskoslezského 

kraje. Ten den nám přálo počasí a po celou 

dobu krásně svítilo sluníčko. Celá akce tak 

proběhla venku, na čerstvém vzduchu,      

„na střeše“ zařízení (na rozsáhlé terase). 

Každý účastník dostal na uvítanou občerstvení. Chuťové 

pohárky nám tak potěšily výborné croissanty s tvarohem       
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a ovocem. Pro příznivce slaného občerstvení nechyběly ani 

slané pochutiny. Vše jsme mohli zapít kávou, čajem,        

nebo mátovou vodou. 

Poté, co se všichni posilnili, začalo turnajové klání. Panovalo 

velmi teplé počasí, soutěž tak byla náročná. 

Každý, kdo odcházel z hrací plochy, 

rychle pospíchal do stínu, který 

nabízel obrovský slunečník. 

Většina zúčastněných družstev byla 

doopravdy dobrá, bylo vidět, že opravdu poctivě trénují. Naši 

hráči se také snažili, bohužel, umístění na předních příčkách 

nás minulo.  

I tak jsme si ale odnesli dobrý pocit z příjemně stráveného 

dopoledne, neboť jak se říká: „Není důležité vyhrát,             

ale zúčastnit se!“ 

A ty croissanty, ty byly fakt dobré!!! 

-MR- 

 

DIVADLO 

Divadlo je jedním z múzických umění, při kterém herci          

na jevišti předvádějí divadelní hru. Diváci obvykle sedí 

v hledišti.  

I my jsme na začátku června, konkrétně 5. 6. 2019, zatoužili 

po usazení do hlediště. Pojala nás silná potřeba obohatit se      

o kulturní zážitek v podobě hraného divadla. 

Jednalo se o akci v podstatě neokoukanou, novou. Někteří 

sice navštěvovali divadlo již v minulé době, kdy nás 

volnočasoví pracovníci doprovázeli zpravidla v soboty         

do divadla v centru Ostravy – Divadla Jiřího Myrona, ale tyto 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ65iigP3jAhXL_aQKHYlqBdoQjRx6BAgBEAQ&url=https://stiasini.cz/maslovy-croissant-s-likerovou-slehackou&psig=AOvVaw2OPAcFU9ZkipXha2ajOaXX&ust=1565687904615001


8 

časy odvál vítr. My se tentokráte nevydávali na tak dalekou 

cestu. Vydali jsme se do nedalekého Kulturního domu Akord. 

Tam jsme měli možnost shlédnout divadelní hru „Tři v háji.“ 

Tuto hru napsali tři autoři, a to pan Michal Viewegh a dámy 

Halina Pawlowská a Iva Hercíková. Pojednává o krizi 

středního věku tří hlavních hrdinů. Nastiňuje mezilidské 

vztahy, lásku a životní situaci současných čtyřicátníků. 

Všichni, kteří měli o pozdně odpolední představení zájem, 

tak oprášili ve svých skříních společenský oděv a vydali se 

vstříc do víru divadelního světa. 

 

Příjemné počasí nás doprovodilo do nedalekého kulturního 

stánku. Představení se všem velice líbilo. Neobvyklý pozdní 

návrat do domova pak dokreslil výjimečnost celé této 

události. 

-MK- 
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MALOVÁNÍ S DĚTMI V LESNÍ ŠKOLE 

Příjemné páteční dopoledne jsme prožili 7. 6. 2019, kdy jsme 

navštívili známou Lesní školu, kde na nás čekaly děti 

z nedaleké mateřské školky.  

Naši uživatelé zde spolu s přítomnou drobotinou zapojili 

svou fantazii a měli jedinečnou možnost namalovat při 

vzájemné spolupráci obrázek. 

Pro tuto akci bylo 

připraveno i báječné 

zázemí. Každá tvořící 

dvojice či skupinka měla 

vlastní malířské plátno. Byli 

jsme tak jako skuteční 

umělci, které políbila múza. 

Příjemnou atmosféru dokreslily i společně zpívané písničky. 

Všechna díla, která vznikla, si zasloužila pochvalu. Byla 

jedinečná, neopakovatelná. 

Toto nádherné dopoledne velmi rychle uteklo. Krásnou 

přírodou Bělského lesa jsme se pak spokojeně vrátili zpět do 

domova, kde nás čekal výtečný oběd. 

-MK- 

 

JAHODOVÝ GURMÁN 

Poslední předprázdninový Gurmán byl ve znamení jahod. 

Toto ovoce je jedním z prvních poslíčků léta. Je velmi 

oblíbené a každý rok je i znamením toho, že si oblíbený 

nedělní klub všech jedlíků – Gurmán, dává prázdninovou 

pauzu. 
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Věděli jste, že obyčejné jahody jsou velmi cenným zdrojem 

vitamínu C? Najdeme ho v nich tolik, jako v citrusových 

plodech. Neukrývá se v nich však sám. Jsou i bohatým 

zdrojem vitamínu A, B a E. Kromě vitamínů v nich však 

najdeme i vápník, draslík nebo zinek. Zajímavostí je, že jsou 

z 87% tvořeny vodou. Samotné jahody nejsou plodem 

jahodníku, plody této rostliny jsou zrníčka, která se na 

jahodě nacházejí. Jahoda je pak zbytnělé květní lůžko. 

Po dávce těchto informací se vrátíme zpět k našemu 

poslednímu předprázdninovému gurmánu. Nakoupili jsme 

tedy dostatek jahod, piškoty, zakysané smetany a sešli jsme 

se v obvyklém čase v neděli 9. 6. 2019 ve velkém sále. 

Z malých stolů jsme si vytvořili 

dlouhou a dostatečně širokou 

pracovní plochu a každý si dle své 

chutě a fantazie vytvořil vlastní pohár 

s jahodami. 

Všichni účastníci se moc snažili         

a výsledky svého sladkého tvoření si 

také s chutí snědli. Po prázdninách 

nás čeká další série nedělních 

setkání. Proto všichni bedlivě 

sledujte informační nástěnky na 

jednotlivých úsecích a vyhlížejte 

dřevěného kuchaře, který vám 

prozradí, co dobrého se bude na 

nedělním Gurmánu připravovat. 

-MR- 
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SPORTOVNÍ HRY 

Tradiční a oblíbené sportovní hry se 

uskutečnily za velmi příznivého počasí na 

zahradě budovy A, a to hned ve dvou 

termínech. V pondělí 10. 6. 2019 pro budovu 

A a v úterý 11. 6. 2019 pro budovu B.  

Jako každý rok i letos se soutěžilo 

v několika zajímavých disciplínách. Na naše 

uživatele tak čekalo: lovení rybiček 

z našeho jezírka, hod velkými kostkami do 

posekané trávy. Nechyběl ani oblíbený         

a náročný vajping, přesné trefy létaly na vysoká čísla            

u magnetek, úspěšné byly také hody do úst šaška a házení 

tenisovým míčkem na plechovky vyžadovalo určitou sílu        

a dovednost přesné trefy. 

Sportovního ducha na čerstvém vzduchu v sobě probudili 

téměř všichni zúčastnění uživatelé a po obě dvě dopoledne 

panovala příjemná atmosféra a zdravá soutěživá nálada. 

Po absolvování všech disciplín nastala chvíle pro součet 

získaných bodů a vyhlášení těch nejlepších z nejlepších. 

Diplomy, medaile a malá odměna ještě všechny výherce 

potěšila. Nechyběla ani obrovská společná gratulace. 

-LG- 

 

 

SMAŽENÍ VAJEČINY 

V úterý 11. 6. 2019 se všichni uživatelé, kteří měli zájem 

navštívit akci Smažení vaječiny a přihlásili se na úsecích       

u svých koordinátorů průběhu služby, sešli ve 14.00 hodin 

na zahradě budovy A.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMjoOemP3jAhXCsaQKHbQUCtMQjRx6BAgBEAQ&url=https://cz.depositphotos.com/47539793/stock-illustration-senior-with-cane-cartoon-illustration.html&psig=AOvVaw3nQ8F-Xa3o7J8ZIrPcYo68&ust=1565694381030514
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Tato tradice má velmi dlouhou historii, jak nám napovídají 
různé moudré spisy. O zjištěné historické informace se 
s námi na zahradě podělili pracovníci volnočasových aktivit, 
kteří měli připraveno průvodní slovo.  
Mohli jsme se tak dozvědět, že: „V mnoha obcích se              
o Svatodušním pondělí chodilo smažit vajíčka za dědinu. 
Někde chodily celé rodiny, jinde se jednalo o zábavu 
pasáčků. Stačilo vzít pár vajec, slaninu a nějaký hrnec            
a „smaženka, smažinka, smaženice nebo taky snošky“ se 
mohly chystat. Během smažení vajec panovala dobrá nálada, 
často nechyběla muzika. V raduňské kronice se píše:             
O Svatodušním pondělí bývá zvykem smažení vajec                
v přírodě. V tento den je vidět na různých místech v lese 
modravý kouř a v blízkosti něho i obětavé kuchaře. Smažení 
vajec je pěkným zvykem a chutná svačina v kolektivu 
zanechává v lidech dlouho pěkné dojmy z družnosti               
a veselosti o Svatodušním pondělí.“  

Počasí nám přálo, po celou dobu 

konání akce svítilo příjemně 

sluníčko. Akce byla pořádána za 

podpory obchodního řetězce 

Billa, který již náš domov 

navštívil několikrát. Vždy něčím 

potěšili i naše uživatele a nejinak 

tomu bylo i tentokrát. 

Nejen, že celou akci sponzorovali, ale dokonce i mezi nás 

přišly pracovnice z nedalekého obchodu a přímo na akci 

uživatelům vaječinu rozdaly.  

K dobré náladě přispěli naši chlapci Milan a Jiří, kteří našim 

uživatelům k jarní dobrotě zazpívali nějakou tu píseň. 

Příjemné odpoledne velmi rychle uteklo. 

Poděkování patří i obchodnímu řetězci Billa a jeho 

pracovnicím. Neboť nejen, že celou akci sponzorovali,        
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ale také za to, že nás přišli i navštívit a potěšit přímo              

na konanou akci. 

Budeme se těšit příští rok na další! 

-JČ- 

 

VÝLET NA TVARŮŽKY 

Středeční odpoledne 19. 6. 2019 patřilo snad již tradičnímu 

výletu do restaurace Mexiko na oblíbené tvarůžky. I letos 

jsme pro naši dopravu využili bezbariérového autobusu, 

který pro velký zájem uživatelů jel stejnou cestu 2x. 

Využili jsme hezkého počasí       

a po celou dobu jsme si dobroty 

z tvarůžek vychutnávali venku. 

Kromě tvarůžků si naši uživatelé 

pochutnávali na opékaných 

párcích či jiných typech sýrů. 

Samozřejmě nechybělo ani něco 

dobrého na pití. A k tvarůžkům 

si tak mohli výletníci dát 

čepované pivo nebo kofolu. Pro zájemce bylo pivo                   

i nealkoholické. Tvarůžky všem tak chutnaly, že někteří si je 

koupili ještě jednou s sebou. 

K našemu posezení po celou dobu nádherně svítilo sluníčko 

a vál příjemný větřík. Odpoledne velmi rychle uteklo a byl 

čas vrátit se zpět do domova. Vzhledem k většímu počtu 

uživatelů musel autobus i nazpět jet 2x. 

Za všechny účastníky této příjemné akce mohu snad říct,     

že se již teď těšíme na další ročník. A ten kdo nebyl, 

prohloupil. Příští rok tak bude mít šanci jet s námi. 

                                                                                                        

-JČ- 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMiOThp4fkAhXS2KQKHWTsBQIQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.vemena.cz/olomouc/novinky/?i%3Dprave-nefalsovane-olomoucke-tvaruzky-najdete-i-v-nasich-syrarnach-v-olomouci-a-novem-jicine-333&psig=AOvVaw3NmtpuCI5ZX1zR_8U-_MrR&ust=1566042136884301
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INDIÁNSKÉ LÉTO 

Dopoledne posledního pondělí školního roku 2018/2019 bylo 

ve znamení invaze indiánů.  

Naši uživatelé se vydali na návštěvu 

Mateřské školy na Volgogradské ulici. 

Protože téma bylo dopředu 

dohodnuto, patřičně jsme se na něj 

vybavili. Uživatelé měli vyrobeny 

vlastní indiánské čelenky, které u dětí 

sklidily obrovský úspěch.  

Na úvod jsme se pozdravili 

bouřlivými indiánskými pokřiky. 

Nejprve zazněl ze strany dětí. Pak přišli na řadu naši 

uživatelé. Ozvalo se tak:  

„Indiánská banda není žádná sranda! 

V týpí bydlím, čelenku z peří mám. 

Čujkovka přišla, krásné léto přejeme Vám!“ 

Po zvučném přivítání jsme se rozdělili na jednotlivé kmeny    

a rozešli jsme se k různým stanovištím. Mohli jsme si tak 

vyzkoušet lovení zvířat, přechod přes ohnivou řeku, lovení 

rybiček. 

Malí indiánci všechny přítomné uživatele obdarovali malou 

pozorností. Odcházeli jsme tak nejen s výbornou náladou, 

ale i s woodoo panenkami a barevnými korálky z těstovin, 

které pro nás děti vlastnoručně vyrobily. 

-PS- 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvte__rIfkAhVI26QKHZ91ANcQjRx6BAgBEAQ&url=https://cz.depositphotos.com/117163428/stock-photo-native-american-headdresses.html&psig=AOvVaw3Urcm2nU6HFs4TyT-Zzw-5&ust=1566043546500797
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VÝLET DO ARBORETA NOVÝ DVŮR U OPAVY 

Na 25. červen 2019 budeme ještě dlouho vzpomínat. 

V ranních hodinách a za krásného počasí jsme vyrazili 

pohodlným autobusem směr Nový Dvůr na návštěvu 

Arboreta. 

Asi po hodinové jízdě jsme přijeli k velké bráně a za ní se 

nám rozprostřel nádherně rozkvetlý park s domácími               

i cizokrajnými stromy a keři, prostě dechberoucí flóra.            

V příjemném chládku mezi stromy jsme zjistili, jak málo toho 

ještě o přírodě víme a kolik jsme toho ještě neviděli. 

Hned na začátku prohlídky  jsme strávili několik chvil            

v pavilónu s pestrými motýli a vyslechli si  krátký,                

ale zajímavý příběh o jejich výskytu a životě.  

Poté jsme navštívili veliký pavilón kaktusů a cizokrajných 

rostlin, dále jsme se přesunuli do horní části budovy, kde na 
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nás dýchla atmosféra našich lesů s exponáty preparovaných 

zvířat, ptáků a také velikou sbírkou brouků.  

Po prohlídce jsme se osvěžili pravou italskou kávou, 

zmrzlinou či limonádou v místním stánku s občerstvením, 

kterou jsme si mohli vychutnat v příjemném chládku 

přilehlého altánku. V poledne jsme nasedli do autobusu,        

který nás zavezl do nedalekého Hradce nad Moravicí, kde 

nám v komfortním hotelu Belária byl naservírován oběd.       

A to skvělá domácí polévka s játrovými knedlíčky a přírodní 

řízky s přílohou. Následovala odpolední siesta u kávy, 

koktejlů a zákusků v hezkém prostředí jídelny nebo                

u venkovního bazénu. 

Aby nám cesta zpátky hezky utíkala, zazpívali jsme si 

společně několik lidových písní. 

Trošku unaveni, ale určitě spokojeni a duševně občerstveni 

jsme se v odpoledních hodinách navrátili zpět do domova. 

-MS- 

 

SPOLEČENSKÉ HRY S DĚTMI NA ÚSECÍCH 

V posledním měsíci školního roku stihly obě budovy našeho 

domova navštívit děti ze základní školy Volgogradská. 

Postupně navštívily všechny úseky našeho zařízení. 

Děti se společně s našimi uživateli zapojily 

na jednotlivých patrech do společného 

dopoledne stráveného hraním 

společenských her. Vše se odehrávalo na 

jídelnách.  

Někteří uživatelé hráli karty, jiní  „Člověče, 

nezlob se“,  někde se zpívalo, jinde se zase 
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hrálo bingo nebo házely míčky do ručně vyrobeného 

dřevěného šaška, kterého používáme na sportovních hrách 

pravidelně.  

Všechny připravené hry moc bavily. Zapojovali se, povídali si 

spolu a smáli se.  

Na všech úsecích byl slyšet smích, zpěv nebo povídání. 

Zkrátka na jídelnách to ožilo a děti nám zpříjemnily 

dopoledne.  

-AD- 

 

TŘÍDENNÍ POBYT UŽIVATELŮ V BESKYDECH  

V HOTELU RAJSKÁ BOUDA MALENOVICE 

Ve dnech 1.- 3. července jsme opět zavítali na naše oblíbené 

místo, na horskou chatu Rajská bouda. Tam jsme jako každý 

rok strávili příjemné chvíle na čerstvém vzduchu. Věřím,      

že všichni účastníci si to moc užili. 

V pondělí 1. července v odpoledních hodinách jsme všichni 

natěšeni se zavazadly nastoupili do bezbariérového 

autobusu, který nás zavezl až na místo pobytu na horskou 

chatu Rajská bouda.  S tímto autobusem jezdíme na větší 

vzdálenosti, máme ho pronajatý i s řidičem až z Hrabyně       

u Opavy. Je přizpůsobený pro přepravu invalidních vozíčků. 

Někteří si přesedli na klasické sedadlo a ti, co si nemohli 

přesednout, zůstali ve vozíku a jeli v něm až na místo 

pobytu. Tyto vozíky jsou speciálně uchyceny a člověk v něm 

sedící má dojem, jako by byl na sedadle a cítí se v bezpečí. 

Když jsme dorazili na místo pobytu, usadili se uživatelé na  

prostornou pergolu, která je před vchodem do hotelu.          

Když také všechna zavazadla byla pod střechou, dali jsme si 
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zaslouženou odměnu - občerstvení dle libosti od kávy, piva 

až po limonádu, bylo totiž slunečné a teplé počasí okolo 

28°C. Příjemný pobyt pod pergolou nás ochladil                      

a dopomohly k tomu samozřejmě i vypité tekutiny. 

 

Během odpoledne jsme se v klidu ubytovali a mezitím jsme 

si povídali a seznamovali se se svými spolubydlícími. Paní 

ředitelka dorazila za námi s výbornými buchtami, které jsme 

si dali jako svačinu ke kávě nebo k čaji. 

Na večeři – domácí guláš, jsme se přesunuli do restaurace. 

Jakmile jsme dojedli, tak jsme opět byli venku na terase pod 

pergolou. Zde jsme zpívali různé písničky pro radost               

i písničky na přání. Zpívání s kytarou bylo příjemným 

zakončením prvního dne. 

Druhý den začal snídaní. Měli jsme obložený talíř, a kdo chtěl 

kávu nebo dle výběru ovocný či zelený čaj. Dopoledne jsme 

se ponořili do omalovánek pro dospělé, tzv. relaxačních, 

které jsme všichni společně pastelkami vybarvovali.             

Na obrazcích ožívaly květiny, stromy, lidé i zvířata. Každý 

obrázek byl originál.  
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Na oběd bylo vepřové maso, knedlík a zelí. Po takovém 

dobrém obědě se příjemně odpočívalo a někteří toho využili, 

a šli si na chvíli lehnout do postele. 

Po odpolední siestě se opékaly párky na grilu, které se pak 

podávaly s hořčicí a chlebem. 

Na odpoledne jsme měli připravený program, který se zalíbil 

všem. Pustili jsme se do společného tvoření. Potřebovali 

jsme velký tvrdý papír, lepidlo, vystřižené obrázky                   

z kalendářů a výstřižky z různých časopisů. Vybírali jsme si 

obrázky zvířat, věcí, lidí, jídla, květin a krátké věty nebo 

jednotlivá slova. Z toho jsme začali tvořit koláže, které byly 

co kus, to originál. Žádná koláž nebyla stejná, výběr obrázků 

záležel na tom, co se každému jednotlivci líbilo. 

Čas nám tak příjemně plynul, že jsme se ani nenadáli a byla 

večeře. Kynuté ovocné knedlíky.  

Po večeři, když nám vytrávilo, jsme si zahráli bingo. První tři 

nejlepší hráči vyhráli ručně vyráběnou keramickou medaili     

a také maličkosti, např. čokoládu, pivo v plechovce nebo 

limonádu. 

Poslední ráno jsme se probudili do krásného počasí.           

Na snídani jsme měli párky. Využili jsme přízně počasí           

a zahráli si hru na volném prostoru na parkovišti před 

hotelem. Hra se jmenovala padák. Pravidla hry spočívají 

v tom, že na plachtě musíte co nejdéle udržet míč. Všechny 

moc bavila, strávili jsme aktivně dopoledne a najednou byl 

oběd. Měli jsme řízek a bramborovou kaši. Potom se balily 

kufry a chystaly se na terasu, abychom je mohli odnést do 

autobusu. Ještě jsme si naposledy objednali, na co kdo měl 

chuť, nastoupili jsme do autobusu a odjeli zpět do domova. 
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Už teď se všichni těšíme na další rok, kdy určitě zase 

vyrazíme do krásné beskydské přírody a strávíme zde 

příjemné dny. 

 -AD- 

 

LETNÍ PROCHÁZKY S UŽIVATELI DO BĚLSKÉHO 

LESA 

V letním období využíváme hezkého počasí k návštěvě 

našeho lesoparku. Pravidelně 1x týdně, když se podaří            

i vícekrát v týdnu, zavítáme do lesa s uživateli z vybraného 

úseku. Uživatelé vnímají příjemný chládek lesa na vozíčku 

nebo i pěšky - pokud to zvládnou, vychutnávají příjemnou 

atmosféru lesoparku. Po cestě je spousta laviček a hezkých 

zákoutí, kde se dá načerpat energie, čistý vzduch lesa láká 

k pořádnému nadechnutí a posezení na lavičkách                   

a pozorování dění kolem je příjemnou vzpruhou pro duši         

i tělo.  

Pokud jsme potichu a pozorní, můžeme vidět i slyšet 

obyvatele lesa. Také nás zdraví a usmívají se na nás neznámí 

lidé a přejí nám hezký den. Potkáváme maminky s malými 

dětmi, cyklisty, lidi na procházce s pejsky nebo se nám 

jednou povedlo potkat policisty s policejními koňmi, to byl 

silný zážitek pro všechny. Mohli jsme si je pohladit, byli 

nádherní, velicí a černí jako noc. 

Na cestě lesem je moc hezké 

posezení v pergole, kde je                 

i místo na oheň a tam se nám 

jednou povedlo přiblížit atmosféru 

opékání. I když jsme neměli nic na 

opečení, bylo moc příjemné sedět 
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u ohně a přítomní si to užívali.  

Po procházce lesem se usadíme v restauraci, která se 

nachází v tomtéž  lese, a dáme si něco dobrého na chuť. 

Někomu stačí nanuk, kofola, káva nebo si dá pivo, birel nebo 

limonádu. Mají tam i tvarůžky nebo nakládaný camembert. 

Pod slunečníkem si pak vychutnáváme, co jsme si zakoupili 

a povídáme si. Poté se vypravíme na prohlídku tržnice, kde si 

uživatelé mohou koupit ovoce nebo zeleninu a sami si ji 

vybrat. Po nákupu jedeme zpátky do domova. 

-AD- 

                                                                

PRÁZDNINOVÉ PŘEDNÁŠKY VE VELKÉM SÁLE 

I letos si pro nás sociální pracovnice připravily přednášky na 

různá témata. O aktuálním tématu nás vždy informovaly 

nástěnky na jednotlivých úsecích a nechybělo ani 

připomenutí v ranním rozhlase. Tento rok se témata 

zaměřovala spíše na místa, která rozhodně stojí za to 

navštívit. O která témata se tedy jednalo?  

První pomyslnou cestu jsme 

podnikli v pondělí 1. 7. 2019, kdy 

jsme se ve velkém sále přenesli 

k pomyslnému moři a představili 

si krásy Chorvatska. Jako první 

smysly si přišly na své zrak         

a sluch, a to již při vstupu do sálu 

poslechem chorvatské hudby, 

která doprovázela promítání obrázků z této země.  

Na stolečcích byly připraveny svazky levandule a rozmanité 

mušle, na kterých mohli návštěvníci uplatnit další ze smyslů, 

a to hmat a čich. Po uvaření kávy a cappuccina byla 
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spuštěna obrázková prezentace, která byla doplněna 

přednáškou.  

Úvod byl věnován základním informacím o této zemi a dále 

byla přednáška zaměřena na vybrané oblasti Chorvatska, 

které každoročně navštíví mnoho Čechů. Přiblížili jsme si tak 

např. Makarskou, Bašku, Split, Zadar, Dubrovník, ostrov Pag 

a další.  

Zajímavým doplněním obrázkové 

prezentace bylo zhlédnutí videa, 

kde jsme viděli mořské varhany 

v Zadaru, které jsou oblíbeným 

cílem mnoha turistů. Další část 

prezentace byla věnována 

oblíbenému tématu, a to jídlu. 

Řekli a ukázali jsme si typická 

chorvatská jídla i způsob jejich servírování. Sál provoněla 

vůně máty a meduňky a poslední ze smyslů, a to chuť, byla 

uspokojena drobným občerstvením, které bylo tentokrát 

servírováno ve formě „jednohubek“ složených 

z balkánského sýru, černých oliv a hroznového vína. 

Občerstvení všem chutnalo a nezůstalo nic nazbyt. Závěr 

tohoto příjemně stráveného dopoledne patřil diskuzi na téma 

„dovolená“. 

Druhé červencové úterý jsme se sešli ve velkém sále na 

prezentaci, tentokrát na téma “Letem světem Barcelonou“. 

Úvodem jsme si povídali o Barceloně a zmínili jsme také 

něco málo z její historie. 

Barcelona je hlavní město Katalánska, současně je i hlavní 

město provincie Barcelona. Leží při pobřeží Středozemního 

moře na východě Španělska. Po Madridu je druhým 

největším španělským městem. Je známá také díky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katal%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Provincie_Barcelona
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Madrid
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originálním stavbám architekta Antoni Gaudího a jeho 

současníků.  

Barcelona je sídlem arcibiskupa, má několik univerzit            

a vysokých technických a obchodních škol a také řadu 

významných knihoven. Byla také dějištěm olympijských her 

v roce 1992. Barcelona náleží k nejvýznamnějším a nejvíce 

navštěvovaným evropským městům. Svou polohou                

a relativní blízkostí u francouzských hranic je pro mnoho 

Evropanů snadněji dostupná než hlavní město Španělského 

království Madrid.  

Další část prezentace patřila památkám v Barceloně, z nichž 

prvním zmíněným byl Chrám Sagrada Família (česky chrám 

Svaté rodiny). Stavební práce na něm začaly v roce 1882,       

a trvají dodnes. Chrám je hlavní stavbou slavného 

katalánského architekta Antoni Gaudího. 

Chrám byl vysvěcen 7. listopadu 

2010 papežem Benediktem XVI., 

který jí také propůjčil titul basilica 

minor. Překrásná La Sagrada 

Família je asi první věc, která se mi 

vybaví, řekne-li někdo jméno Antoni 

Gaudí. Tento geniální architekt, 

který má na kontě hned několik barcelonských skvostů,        

je totiž jejím autorem. Sagrada, jako jeho vrcholné dílo,                      

je dnes nejnavštěvovanější památkou v celém 

Španělsku a jeden ze skvostů kulturního dědictví UNESCO. 

Sagrada Família je katedrála, kterou Gaudí postavil ve 

svém typickém modernistickém slohu jako poctu 

křesťanství a dozajista jde o jednu z nejoriginálnějších 

církevních staveb světa. I to vedlo k tomu, že se během let 

Sagrada stala jedním z hlavních symbolů Barcelony. 

Zajímavostí katedrály je bezesporu její osud - stavba 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/1882
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Basilica_minor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Basilica_minor
http://mesto-barcelona.cz/antoni-gaudi/
http://mesto-barcelona.cz/antoni-gaudi/
http://mesto-barcelona.cz/musite-videt/la-pedrera/
http://mesto-barcelona.cz/musite-videt/casa-batllo/
http://mesto-barcelona.cz/musite-videt/parc-guell/


24 

započala před více jak 100 lety a dodnes stále není hotova! 

Po několika posunech je její dokončení plánováno na rok 

2026. Důvod, proč to tak trvá, je prostý - Gaudí chtěl celou 

stavbu financovat z veřejných peněz a darů, takže veškeré 

vstupné, které se od návštěvníků vybere, jde přímo na 

stavbu chrámu. Soukromé firmy, vláda ani církevní 

organizace do financování stavby nejsou nijak zapojeny. 

A kdo byl vlastně Antoni Gaudí? Antoni Gaudí i Cornet    

(1852 -1926) byl katalánský architekt, představitel 

Katalánského modernismu. Nesnažil se napodobit žádný jiný 

styl, byl naprosto originální, kombinoval hrubý kámen           

s cihlami a keramickými dlaždicemi, inspiroval se maurským 

stylem a zároveň vytvářel vlastní ornamenty. Klíčovým se 

stalo jeho setkání s člověkem jménem Eusebi Güell. Ten se 

stal jeho hlavním mecenášem a díky němu vznikla mnohá 

jeho skvostná díla. Žil samotářsky, značně asketicky               

a v naprosté oddanosti své umělecké práci, nikdy se 

neoženil. Dne 7. června 1926 utrpěl těžká zranění při srážce   

s tramvají, když se prý zahleděl na Sagradu Familiu - zemřel 

o tři dny později. Kvůli svému chudému oděvu byl 

považován za žebráka, identifikoval ho až kaplan chrámu 

Svaté rodiny Mosén Gil Parés. Pochován je v kryptě chrámu 

Sagrada Familia.  

Dalšími památkami, které byly zmíněny v prezentaci, byly:  

Park Güell: je to rozlehlý park s architektonickými prvky 

situovaný nad Barcelonou. Park navrhl Antoni Gaudí 

původně jako zahradní město. Výstavba parku proběhla 

v letech 1900–1914; projekt zahradního města se však 

realizovat nepodařilo. Vzhledem ke své vyvýšené poloze na 

kraji města je park místem klidu kontrastujícím s ruchem 

katalánské metropole.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1852
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katal%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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Casa Batlló je secesní dům v Barceloně, 

stavbu vystavěnou roce 1877 přestavěl   

v letech 1905 – 1907 na objednávku 

textilního magnáta Josepa Batlló, Antoni 

Gaudí. Budova je potažena 

dominující fasádou, na které se nacházejí balkóny ve 

tvaru lebek a větší okna jsou rozdělena holenními kostmi, 

popřípadě nohami racka. Na střeše jsou komíny 

připomínající mimozemšťany. Stavba na každého působí 

jinak, a to byl záměr. Od roku 1962 je kulturní památkou        

a v roce 2005 byl zapsán k dalším Gaudího dílům na seznam 

světového dědictví UNESCO. 

Casa Milà další známá budova architekta Antonia Gaudího. 

Stavěla se od roku 1906 až do roku 1910.                                 

Je to secesní stavba s prvky španělské gotiky a baroka,          

ta byla zapsána v roce 1984 na seznam světového 

dědictví UNESCO. Je to největší dům, který postavil                

a zároveň se stal jeho poslední světskou stavbou, poté se až 

do své smrti plně věnoval chrámu Sagrada Familia. 

Barcelona se pyšní nejen památkami, a proto v prezentaci 

byly zmíněny i tyto zajímavosti: Socha Kryštofa Kolumba 

(Monument a Colóm), La Rambla  ulice v centru Barcelony, 

dále Kopec Montjuic: Montjüic, který došel konečně uznání 

jako místo pro uskutečnění Světové výstavy v roce 1929. Na 

severním svahu jsou budovy, výstavní haly, olympijská 

sportoviště, divadla i amfiteátry. Dále pak Camp Nou  

(katalánsky: „nové hřiště“) je fotbalový stadion 

ve španělské Barceloně, domácí hřiště klubu FC Barcelona. 

Byl dokončen v roce 1957 a kapacita 99 500 diváků ho 

činí největším fotbalovým stadionem Evropy a 5. největším 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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na světě. Katalánci jsou na úspěchy svého fotbalového 

klubu velice hrdí. 

Závěr prezentace patřil vzpomínce na letní olympijské hry 

konané v Barceloně v roce 1992 a povídání o úspěších 

našich sportovců. 

Třetí prázdninová prezentace nás opět vzala na výlet, 

tentokráte jsme zabrouzdali i trošičku do historie. Podnikli 

jsme totiž výlet za sedmi divy světa. Na přednášce jsme si 

připomněli nejenom sedm divů světa, které tady ohromovaly 

svou velikostí již obyvatele naší planety ve starověku,         

ale seznámili jsme se i se současnými divy světa, které 

můžeme vidět a navštívit ve světě dnes.  

Starověké divy světa jsou všeobecně známé unikátní stavby 
v oblasti Středozemního moře a na Středním východě.  

Artemidin chrám byl postaven v řeckém 
městě Efesos na území dnešního Turecka. 
Stavba trvala dlouhých 120 let. Do dnešních 
dnů se z chrámu zachovaly pouze 
fragmentární zbytky.  

 

Autorem slavné sochy Dia v Olympii byl 
známý řecký sochař Feidiás. Socha byla 
vyrobena ze slonoviny a zlata, na výšku 
měla 12 metrů, samotný trůn byl vysoký      
10 metrů.  

Protože maják na ostrově Faros u Alexandrie 
zanikl ze všech divů světa nejpozději, máme 
hodně informací o tom, jak vlastně vypadal, 
byl dokonce vyobrazen na římských mincích. 
Dosahoval výšky 122 m (asi jako 40. patrový 
dům) a údajně byl viděn ze vzdálenosti         
50 kilometrů.  
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Na území  dnešního Bodrumu v Turecku 
žil ve 4. st. př. n. l. král Mausolos II., který 
byl velmi ctižádostivý, napadal okolní 
města a státy a za ukořistěné peníze 
vybudoval nové hlavní město 
Hallikarnassos. Ke konci svého života se 
rozhodl postavit hrobku, která by odpovídala velikosti jeho 
života. Hrobka byla postavena z mramoru na kopci nad 
městem – Mauzoleum v Hallikarnassu. Mauzoleum                
se dodnes používá pro označení monumentálních hrobek. 

Jediným dochovaným starověkým 
divem světa jsou pyramidy v Gíze 
v Egyptě. Vznik pyramid v Gíze            
se datuje v období od roku 2700 do 
2500 př. n. l. a sloužily jako místo 
věčného odpočinku faraónů. Na 

prostředcích pro stavbu pyramid faraóni nešetřili, protože 
jejich hrobky měly být nezničitelné a nepřístupné. Největší 
z pyramid je Cheopsova, která je vysoká 137,3 m a šířka její 
základny je 230,4 m. 

Socha, která byla považována za jeden            
ze sedmi divů světa, byla dílem rhodského 
sochaře Charéta z Lindu a byla vztyčena           
u vjezdu do rhodského přístavu Mandraki. 
Rhodský kolos měřil okolo 33 metrů a velikostí 
ho překonala až v roce 1886 socha Svobody. 
Údajně měl kolos tvar volně stojící mužské 
postavy s jednou rukou zdviženou. V té držel 
pochodeň, která se dala zapálit a kolos tak mohl sloužit jako 
maják.  
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Ani jeden ze sedmi divů světa nedráždil 
lidskou obrazotvornost tolik, jako 
visuté zahrady královny Semiramis        
v Babylóně v Mezopotámii, na území 
dnešního Iráku. Starověké záznamy       
o městě Babylónu se o žádných 

zahradách nezmiňují, ani archeologům se při vykopávkách 
na místě, kde Babylón stával, nepodařilo nalézt jakékoli 
známky jejich existence. Pověsti o zahradách se šířily ústně 
po celém světě a staly se legendou o pozemském ráji 
uprostřed pouště. Visutými zahradami se nazývaly takové 
zahrady, jejichž rostliny se zdvihaly vysoko do vzduchu. 
Nacházely se v nich kamenné sloupy, které nesly celou tíhu 
stavby, zavodňovací systémy, palmové trámy a především 
nejrůznější rostlinstvo. Krása zahrad předčila všechny 
známé stavby Babylónu. 

V průběhu přednášky jsme se přenesli ze starověku do 
současné doby. Dozvěděli jsme se, že v roce 2007 bylo 
v Lisabonu vyhlášeno nových sedm divů světa na základě 
vyhlášené ankety prostřednictvím internetu. Ankety se tehdy 
zúčastnilo přes 100 miliónů lidí z celého světa.  

Nejvíce hlasů tehdy získaly tyto současné památky: 

Chichén Itzá 

Pozůstatky nejznámějšího chrámového mayského města 
nazývaného Chichén Itzá          
se nacházejí na mexickém 
poloostrově Yucatán. Město 
bylo založeno na konci 5. st.,    
je tvořeno několika pyramidami, 
mezi nimiž vyniká tajuplná 
pyramida mayského boha 
Kukulkána. Pyramida má čtvercový půdorys a na vrchol vede 
z každé strany 91 schodů.  
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Koloseum  

Největší dominantou Říma         
je bezesporu mohutné 
Koloseum. Amfiteátr je vysoký 
50 m, dlouhý 188 m a široký 156 
m, má elipsovitý tvar. Původně 

bylo Koloseum schopno pojmout 50 000 sedících diváků        
a bylo používáno ke gladiátorským zápasům, zápasům 
s divou zvěří, popravám, pořádaly se zde rekonstrukce 
známých bitev a hrála se dramata, založená na klasické 
mytologii.   

Machu Picchu 

Tajuplné incké město ukryté vysoko 
v peruánských Andách zůstává pro 
archeology doposud záhadou. Nikdo 
neví, proč bylo vybudováno tak 
vysoko (2350 m) a k jakému účelu 
vlastně sloužilo. Město bylo objeveno 
až v roce 1911. Dle archeologických výzkumů bylo 
postaveno v 15. století a podle kosterních nálezů v něm žilo 
na tisíc lidí, převážně žen.  

Petra 

Petra je skalní město a archeologické 
naleziště v Jordánsku. Město bylo založeno 
pravděpodobně mezi 3.st.př.n.l. a 1.st. n. l. 
v dokonale skrytém místě, kde se setkávají 
tři údolí. V tuto dobu zde žili Nabatejci         
a Petra se stala hlavním městem jejich 
království. Všechny stavby byly vytesány 
do pískovce. Petra je často využívána jako 

filmová kulisa, například ve filmu Indiana Jones a poslední 
křížová výprava.  
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Socha Krista Spasitele 

Na mohutném vrcholu nad brazilským 
městem Rio de Janeiro ve výšce         
710 metrů se vypíná obrovská, téměř   
40 metrů vysoká socha Ježíše 
s roztaženýma rukama. Stavba této 
železobetonové sochy trvala celých       
5 let a ke slavnostnímu odhalení došlo v roce 1931.  

Tádž Mahal 

Palác vypadající jako z pohádky stojí 
v indické Ágře. Jde o monumentální 
památník, který nechal vystavět indický 
císař Šáhdžáhán pro svou předčasně 
zesnulou ženu. Palác z bílého mramoru je 
opravdovým architektonickým unikátem,    

do mramoru byly zvláštní technikou vsazeny 
polodrahokamy. Hrobku zdobí 4 minarety vysoké 40 m 
s dvěma balkony. Kolem budovy se rozprostírá překrásná 
zahrada, ve které najdeme spoustu vodních kanálů                
s bazénky. Od roku 1983 je Tádž Mahal pod ochranou 
UNESCO. 

Velká čínská zeď 

Z důvodu ochrany Číny před krvavými nájezdy mongolských 
kmenů začala být na počátku             
7. století před Kristem budována 
Čínská zeď. Tento ochranný systém 
se následně budoval přes 2000 let a 
v současnosti je nejrozsáhlejší 
stavbou, jakou kdy člověk stvořil. 
Velká čínská zeď vede přes celou 
Čínu, od východu na západ přes roviny, hory a pouště. Její 
celková délka činí 8851 km.  
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Ve světě existují i přírodní divy světa, které nám příroda 
sama vytvořila. Hlasování o nejkrásnějších sedmi přírodních 
divech světa probíhalo také prostřednictvím internetu.        
Na počátku bylo celkem 261 nominovaných míst původem 
z 222 zemí světa. Na seznam byla zahrnuta slavná,               
ale i téměř neznámá místa na naší planetě. Nejvíce hlasů 
nakonec získaly tyto přírodní klenoty: 

Amazonský prales 

Oblast Amazonského deštného 
pralesa patří k největším 
světovým přírodním unikátům, 
tropické deštné lesy pokrývají 
ohromnou část Jižní Ameriky     
a zasahují do území devíti států.  

Zátoka Ha Long 

Zátoka Ha Long (Dračí zátoka) 
v severovietnamském Tonkinském 
zálivu je tvořena tisíci vápencovými 
útvary, jež vyčnívají z vod 
Tonkinského zálivu a asi dvěma tisíci 
ostrůvky. V současnosti patří              
k  nejnavštěvovanějším místům 
v této části Vietnamu. 

Ostrov Čedžu 

Čedžu je největším jihokorejským 
ostrovem vulkanického původu. 
Převážnou část ostrova tvoří 
národní park, v němž se nachází 
romantické vodopády, rozsáhlé lesy 
a nečinná sopka Hallasan, která je 
nejvyšší horou Jižní Koreje. Okolo 

sopky je rozeseto na tři sta dalších satelitních sopek. Tato 
oblast působí dosti tajemně, při návštěvě je zde možné 
nacházet sošky skřítků vytesaných do lávy.  
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Národní park Komodo 

Na třech velkých indonéských 
ostrovech Komodo, Rinca a Padar 
spadajících pod souostroví Malé 
Sundy se rozkládá Národní park 
Komodo. Park byl založen v roce 1980, 
byl prohlášen za přírodní památku 
UNESCO. Komodo je znám výskytem největšího ještěra na 
světě – varana komodského.  

Podzemní řeka Puerto Princesa 

Jednou z nejdelších, nejtajemnějších 
a nejvíce fascinujících podzemních 
řek na světě je filipínská řeka Puerto 
Princesa na ostrově Palawan,              
je označována za zázrak přírody, 
protože protéká 8,3 km dlouhou 
nádhernou vápencovou oblastí, řeka 

se vlévá do Jihočínského moře.  

Stolová hora 

Jihoafrickému Kapskému městu 
dominuje 1086 metrů vysoká 
Stolová hora se strmými stěnami, 
které budí respekt. Své jméno 
získala díky svému plochému 
vrcholu, jenž připomíná stůl.         
Na vrchol vedou stovky 
snadnějších i náročnějších stezek, ale je možné se na ni 
vypravit také lanovkou.  

Vodopády Iguazú 

Na hranici mezi Brazílií a Argentinou se 
nachází velmi působivé vodopády 
Iguazú ležící na stejnojmenné řece. 
S šířkou 2,7 kilometrů v půlkruhu          
a počtem 257 vodopádů patří Iguazú 
k největším vodopádům na světě. 
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Nejvyšší vodopád se nazývá Garganta del Diablo, tedy 
Ďáblův chřtán.  

Dne 23. 8. 2019 se 
uskutečnila prezentace 
na téma „Vysoké 
Tatry“. Prezentace byla 
rozdělena do částí, 
které popisovaly 
nejznámější tatranské 
vrcholy, plesa, jeskyně 

a vodopády. Do povídání byl také zahrnut nejznámější 
Tatranský národní park a tatranská města, která zaručeně 
stojí za návštěvu. Prezentace byla doplněna řadou fotografií, 
které naše uživatele uchvátily.  

Nejvíc naše uživatele uchvátilo 
video z Lomnického štítu, kde jistý 
turista natáčel na svou GoPro 
kameru cestu od lanovky 
z Tatranské Lomnice až na vrchol 
Lomnického štítu a umožnil tak 
ostatním lidem pohlédnout na krásy 

Tater. Uživatelé se prostřednictvím videa mohli na chvíli 
přenést na vrchol Lomnického štítu a kochat se jedinečným 
výhledem na Vysoké Tatry. Posluchači mohli ve videu vidět    
i rozhovor s 85letou paní, která se už 10 let loučí s Tatrami, 
protože si pokaždé myslí, že tento rok je výstup poslední       
a další rok ji to už zdravotní stav nedovolí. Ještě musíme 
podotknout, že paní je mobilní pomocí dvou francouzských 
holí, ale i tak ji tento výstup nikdy neodradil.  

Mnozí turisté mohou prožít neobyčejný zážitek na vrcholu 

Lomnického štítu. Je zde možnost ubytování na jednu noc, 

kde je v ceně zahrnuto ubytování, tříchodová večeře, 

snídaně i welcome drink na přivítanou. Našim uživatelům 

jsme položili otázku: Kolik stojí ubytování na Lomnickém 

štítě? Nikdo z uživatelů se nepřiblížil k dané částce. Jedna 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibnsH1pKLkAhUBalAKHRceDYsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.vt.sk/cs/hory/region-vysoke-tatry/historie/&psig=AOvVaw3fsogZTVVwX_SayNeS7ZVy&ust=1566969016537003
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noc s úžasným výhledem (tedy pokud je příznivě počasí) 

vyjde na přibližně 16 000 Kč.  

Vysoké Tatry se mohou pyšnit       

i jedním z nejstarších národních 

parků, a to Tatranským národním 

parkem (TANAP). Tento národní 

park se stal od 1. ledna 1993 

biosférickou rezervací UNESCO. 

V parku žije přes 150 druhů ptáků, 

42 savců, 8 druhů plazů a 3 druhy 

obojživelníků. Také se zde nachází nejvyšší vrcholy 

Slovenska, nejvyšší je Gerlachovský štít.  

Další týden jsme se pro změnu 
z vysokých hor přemístili                          
do podzemních jeskyní. 
Přednáška 30. 7. 2019 nesla 
totiž název „Kouzlo jeskyní“. 
Během povídání jsem 
uživatelům představila známé i 
méně známé české jeskyně. 
Připomněli jsme si obor, který 
se jeskyním a jeho výzkumem věnuje – tedy speleologii.  

Během povídání o vzniku jeskyní a krápníků jsme si také 
společně zavzpomínali na školní pokus – chemický proces 
vzniku krápníků.  

Jeskyně je podzemní dutina vytvořená přirozenou cestou. 
Vzniká většinou vymíláním nebo vymýváním horniny, 
obvykle vápence, podzemními prameny. Existují ale také 
jeskyně v jiných horninách, vzniklé jinými způsoby.   

Výzdoba jeskyní, tedy krápníky, většinou vznikají 
usazováním rozpuštěné látky z nasyceného vodního roztoku 
při změnách okolní teploty a tlaku. Vlivem změny teplotních a 
tlakových podmínek dochází (převážně                                     
u vápencových krasů) k úniku rozpuštěného CO2, což má za 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kras
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následek srážení rozpuštěné látky ve vodním roztoku. 
Postupným srážením začíná vznikat  
na stropě jeskyně útvar, který se vlivem gravitace začíná 
prodlužovat směrem dolů. Tento prvotní dlouhý a úzký 
krápník se nazývá brčko. Následné další srážení má za 
následek vznik útvaru, který se prodlužuje a zesiluje, čímž 
postupně vzniká stalaktit. Jelikož odkapávající voda  
ze stalaktitu je stále obohacena o rozpuštěné látky, dochází   
k tomu, že část rozpuštěných látek se sráží při styku              
s podlahou jeskyně. Ze zdola jeskyně tak začíná směrem 
vzhůru vyrůstat stalagmit. Při delším časovém působení 
dochází ke spojení těchto dvou krápníků. Vzniklému útvaru 
se říká stalagnát. 

Zajímavé povídání bylo rovněž porovnání krásy krápníků 
s jejich počátky. Dalším okruhem bylo společné povídání      
o historickém významu jeskyní a jejich archeologických 
nalezištích. Malá zmínka patřila také významu jeskyní pro 
naše zdraví v podobě solných jeskyní.  

Následovalo procházení vybranými jeskyněmi. Během 
procházkové trasy Punkevními jeskyněmi uživatelé zhlédli 
fotografie známých míst jeskyní a jejich kouzla. Stanuli jsme 
mj. na dně propasti Macocha a také „proplouvali po známé 
jeskynní říčce Punkvě“. Jelikož je v této lokalitě 
prozkoumaných přibližně 1600 jeskyní, zmínila jsem ještě 
několik významných jeskyní této oblasti např. velmi krásné 
Sloupsko – šošůvské jeskyně, Jeskyně Balcarka                    
a Kateřinské jeskyně a další.                                                                                 

Posléze jsme zavítali na Moravu, 
kde se nachází Javoříčské            
a Mladečské jeskyně. Rozsáhlý 
jeskynní systém Javoříčských 
jeskyní je výjimečný nejen svými 
rozměry, ale i mohutností  
a bohatostí krápníkové výzdoby, 
přičemž nejpodstatnější část 

těchto jeskyní se utvářela pravděpodobně v průběhu třetihor, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gravitace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C4%8Dko_(geologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalaktit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalagmit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalagn%C3%A1t
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kdy docházelo vlivem 
zemětřesení k řícení stropů         
a stěn a vzniku velkých 
dómovitých prostor.  

V mladečských jeskyních 
můžeme najít  jeskynní sídliště, 
které je dodnes považováno 
za nejstarší prokázané sídliště 
moderního člověka ve střední Evropě  a nejsevernější 
„konečnou stanici“ moderních lidí, migrujících z jižních 
oblastí k severu do prostor osídlených ještě neandrtálci. 

Tajemství Koněpruských jeskyní v Českém krasu jsme 
odhalili v jejich útrobách. Zde, v krásných prostorách 
jeskyně, se v horním patře nacházela nejslavnější česká 
„jeskynní mincovna.“ Zákoutí této jeskyně tak využívali také 
penězokazci.  

Severní Moravu hájila Jeskyně na Pomezí. Jeskyně se 
nachází v nepříliš velké krasové oblasti, vytvořené 
v masivu krystalických vápenců devonského stáří. Jeskyně 
jsou puklinové, vznikly díky korozní a erozní činnosti vody, 
která do jeskyní prosakovala puklinami, vzniklými ve 
vápencích. Pro jeskyně jsou typické dlouhé, úzké a vysoké 
chodby, které se místy rozšiřují ve větší dómy. Větší dómy 
vznikly, když se překřížily chodby z více směrů a jeskynní 
stropy se zřítily. 

Dále následovaly známé Zbrašovské aragonitové jeskyně 
v nedalekých Teplicích nad Bečvou. Tyto jeskyně se jako 
jediné vymykají svou krásou. Unikátní výzdobu tvoří minerál 
aragonit, čímž vznikají krystalky a jehličky, dále kulovité 
povlaky připomínající koblihy. 

      

 

 

 

https://www.stoplusjednicka.cz/bila-mista-pod-zemi-ceske-i-svetove-jeskyne
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Devon_(geologie)
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Samozřejmě nešlo vynechat naši 
známou jeskyni Šipka, která se 
nachází v nedalekém Štramberku. 
Opět velmi významné naleziště pro 
archeology.  

Na závěr, jako u každé prohlídky, 
byla „vidět jeskynní tma.“ 

 

První srpnová přednáška nás 
opět vzala na výlet, tentokráte 
jsme se opět na chvíli stavili do 
historie. Podívali jsme do 
bývalého Československa. 
Poté jsme se zaměřili na to, 
v čem všem jsou si dvě země, 
které ho tvořily, odlišné, ale hlavně v čem všem jsou si 
vlastně podobné. 

Začali jsme čím jiným než historií. Dozvěděli jsme se tak 
informace z historického vývoje, tehdy ještě jedné země. Pár 
slov bylo zmíněno i o prvním prezidentovi, jehož odkaz 
v našich zemích žije dodnes – panu T. G. Masarykovi,            
o kterém uživatelé věděli řadu informací. 

Od historie jsme rovnýma 
nohama skočili do 
současnosti. Na řadu totiž 
přišly základní zeměpisné 
informace o obou zemích, teď 
už separé – zvláště tak           
o České republice a zvláště    
o Slovenské republice.  

Na úvod hovoru o každé zemi bylo připraveno krátké video, 
které přítomným uživatelům prezentovalo nejkrásnější místa 
obou zemí. 

Poté se prezentace ubírala různými směry. Několik slov 
padlo o hlavních městech, nechyběly informace o státních 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi29t_f-qLkAhXSLlAKHUXEAtAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/472285/ceskoslovensko-se-nemelo-rozdelit-mysli-si-lide-kdo-se-ma-ted-lepe.html&psig=AOvVaw3nGlS5fXc0QBq-niuDMgdk&ust=1566992120524654
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz7PCT-6LkAhXCJ1AKHcluBdQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.securitymagazin.cz/historie/pred-25-lety-zaniklo-ceskoslovensko-1404058515.html&psig=AOvVaw1TPgkwcJuS_9uiI5MYfuOr&ust=1566992237646891


38 

symbolech, vlajkách a velkým sálem zazněla i hymna 
Československé republiky. 

Celá prezentace byla pojata v duchu diskuze. Uživatelé se 
velmi zapojovali a obdivovali krásné fotografie, které byly 
promítány na projektoru. 

Vzhledem k tomu, že mnohá místa se od doby, kdy je 
navštěvovali naši uživatelé, změnila, vzali jsme si tak k ruce 
opět videa – tentokráte z dronu. Uživatelé se tak podívali na 
nejvyšší vrchol Česka – na Sněžku a na nejvyšší vrchol 
Slovenské republiky – na Gerlachovský štít. 

Velkou pozornost uživatelé věnovali informacím                      
o nejmenších obcích v obou zemích. Pro zajímavost, 
nejmenší českou obcí je Vysoká Lhota, kde žije pouze 15 
obyvatel. Nejmenší slovenskou obcí je Príkrá. V této obci žije 
jen 7 obyvatel, autobus zde zajíždí pouze ve středy ráno, 
signál pro spojení s okolním světem pomocí mobilu je pouze 
na místním obecním úřadě.  

Náš výlet byl letem světem a tak jsme se od zeměpisných 
informací a zajímavostí před obědem dostali k národním 
kuchyním. Nechyběla tak zmínka o svíčkové, koláčích, 
haluškách a dalších dobrotách. 

Příjemně strávená doba velmi rychle utekla. Na konec 
našeho setkání byl pro naše uživatele připraven kvíz, který 
měl za úkol vyzkoušet, jak naši uživatelé dávali po celou 
dobu našeho povídání pozor. 

Přesně o týden později se uskutečnila prezentace na téma: 

„Lázně v České republice.“  

Uživatelé byli stručně seznámeni s historií lázní v ČR, po 

krátkém úvodu byli dotázáni, zda někdo navštívil jakékoli 

lázně v naší republice, a jaké měli zkušenosti. Uživatelé se 

aktivně zapojili nejen do úvodní konverzace, ale aktivně 

doplňovali svými poznatky sociální pracovnici během 

prezentace. Kromě historie jsme se věnovali v prezentaci 

vybraným lázním, jejich historii, zajímavostmi, léčebnými 
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prameny, procedurami a okruhu osob, kterým jsou dané 

lázně prospěšné. A co jsme se dozvěděli během prezentace? 

Historie lázní v České republice 

Lázně a přírodní léčivé zdroje (termální a minerální prameny, 

peloidy (tj. rašelina, bahno a slatina), zřídelní plyny či 

klimatické podmínky) byly využívány pro své pozitivní 

zdravotní účinky od nepaměti. Česká republika patří               

k zemím, které významně přispěly k rozvoji a celosvětovému 

významu lázeňství. Česká země oplývá neuvěřitelným 

množstvím přírodních léčivých zdrojů, jejichž účinky se 

začaly již před staletími využívat k léčbě a prevenci nemocí. 

Největší rozmach lázní na území Česka spadá                        

do 18. až 20. století. Byla postavena řada novoklasicistních, 

novorenesančních a secesních budov, především lázeňské 

domy a hotely. Byly zakládány parky, kolem vřídel vznikaly 

kolonády, altány a pavilony, které přispívaly k celkově 

poklidné atmosféře, lákající k odpočinku.  

Dále jsme společně s uživateli vyjmenovávali nemoci, které 

se v lázních léčí. A víte, jaké to nemoci jsou? 

Onkologické nemoci, nemoci oběhového ústrojí, nemoci 

trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a žláz        

s vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, 

nemoci pohybového ústrojí, nemoci močového ústrojí, 

duševní poruchy, nemoci kožní a nemoci gynekologické. 

Novinkou pro uživatele byl Svaz léčebných lázní České 

republiky (SLL), který nikdo neznal. A tak jsme si v krátkosti 

představili i tento svaz. Vznikl jako zájmové profesní 

sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet                

a garantovat léčebnou úroveň těchto lázeňských 

společností. Posláním Svazu je kultivovat prostředí                

a vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj léčebného 
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lázeňství v České republice a hájit společné i individuální 

zájmy členů. V současnosti SLL sdružuje 43 členů, z toho     

41 léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech 

lázeňských lůžek v zemi, a které představují 95 % veškeré 

lázeňské léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Po 

přiblížení úvodních informací jsme se zaměřili na vybrané 

lázně: 

Karlovy Vary 

Základem tradice klasického 

karlovarského lázeňského léčení je 

neopakovatelný a jedinečný přírodní                    

zdroj - minerální voda, jejíž účinky 

jsou prověřeny staletou praxí. 

Kvalita minerální vody je v průběhu staletí 

neměnná. V karlovarských pramenech je 

přítomna většina prvků periodické tabulky, 

běžně je analyzováno přes 40 prvků 

potřebných pro lidský organismus. 

Karlovarská minerální voda se tvoří                

v hloubkách cca 2500 m pod povrchem 

zemským. Veřejnosti je přístupná ve 14 pramenech, které se 

od sebe liší teplotou a množstvím rozpuštěného oxidu 

uhličitého. A zajímavost v těchto lázních? Jsou to 

především produkty: bylinný likér Becherovka, 

Karlovarské minerální vody, které jsou největším 

producentem minerálních a pramenitých vod       

ve střední Evropě, vyrábějící především minerální 

vody Mattoni, Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda, 

Hanácká kyselka a pramenitou vodu Aquila. Dále 

Karlovarské oplatky, Sklářský průmysl (Sklárna 

Moser je také výrobcem Křišťálového globu, tedy 

hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu      
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v Karlových Varech) a výroba porcelánu.  

Mariánské Lázně  

Významné body v historii 

Mariánských Lázní jsme si 

přiblížili následovně:  

Léčivé účinky pramenů            

v oblasti kolem dnešních 

Mariánských Lázní byly známy 

již ve středověku. V roce 1528 

jsou na příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli.  

V letech 1805–1807 postavil Dr. Josef Nehr u Křížového 

pramene na místě původní dřevěné chýše první zděný dům 

pro lázeňské hosty s názvem „Zlatá koule“.  

Dne 6. 11. 1818 jsou Mariánské Lázně výnosem vlády 

vydaným vrchním purkrabím F. K. Libštejnským prohlášeny 

„veřejným lázeňským místem“. 

V letech 1820–1850 byl rozmach Mariánských Lázní - Johann 

Wolfgang Goethe navštívil Mariánské Lázně v roce 1820. 

V roce 1836 Mariánské Lázně navštívil Fryderyk Chopin. 

Dalšími osobnostmi, které navštívili Mariánské Lázně, byli: 

Gustav Mahler, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Rudyard 

Kipling, Mark Twain, Thomas Alva Edison, Pierre de 

Coubertin, anglický král Edward VII., císař František Josef I. 

A zajímavost v těchto lázních? Jsou to prameny (Křížový, 

Ferdinandův, Lesní, Rudolfův, Ambrožovy, Karolinin, 

Medvědí, Antonínův). V okolí města najdeme více než 160 

kyselek,  z toho přes 40 na území Mariánských Lázní. Díky 

chemické rozmanitosti zdejších pramenů jsou Mariánské 

Lázně vhodné k léčbě velkého spektra nemocí. 
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Františkovy Lázně 

Františkovy Lázně byly založeny     

27. dubna 1793 jako Ves císaře 

Františka a v roce 1807 jim byl 

úředně přiznán název Františkovy 

Lázně. Pojmenovány jsou podle 

císaře Františka I., který je 

považován za jejich zakladatele. 

Z počátečních venkovských lázní s jedním - Františkovým 

pramenem, dřevěnou kolonádou, několika lázeňskými domy 

a Společenským domem se velice rychle staly jedny              

z nejvyhledávanějších evropských lázní.  

A zajímavost v těchto lázních? Je to socha Františka a její 
legenda. Socha malého nahého chlapce Františka je jedním 
ze symbolů Františkových Lázní. Podle legendy, která se k 
soše dítěte sedícího na kouli s rybou v ruce váže, otěhotní 
každá žena, která si na ni sáhne. František má totiž 
představovat nejmocnější ze zdejších léčebných zdrojů, 
který pomáhá mimo jiné v léčbě ženské sterility a dalších 
gynekologických potíží.  

Přiblížili jsme si také lázně, které jsou v našem okolí: 

Klimkovice 

Sanatoria Klimkovice se 

nacházejí 10 km od krajského 

města Ostrava a 3 km od centra 

města Klimkovice. Lázeňský 

areál Sanatorií Klimkovice se 

rozkládá v lesnaté krajině           

na úpatí Nízkého Jeseníku, v 

krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd.  

Komplex lázeňského areálu tvoří dvě lázeňské léčebny, 
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hospodářský a venkovní areál. Klimkovice byly slavnostně 

otevřeny 18. července roku 1994.   

Darkov 

Léčba v Lázních Darkov je založena 

na kvalitní péči a službách,             

ale hlavně na mimořádném 

přírodním bohatství jodobromové 

vody s vysokým obsahem jódu. 

Již v roce 1867 bylo vídeňskou 

univerzitou vědecky potvrzeno,       

že darkovské vody jsou na jodobromovou solanku bohaté. 

Jodobromová solanka vznikla v období třetihor z přírodní 

mořské vody, odkud si pro svou slanost také vysloužila 

název solanka. Po miliony let působily na vodu různé tlaky   

a teploty, díky kterým se do ní vmísilo množství prvků            

z dávné mořské fauny a flóry, které taktéž způsobily,             

že solanka působí na náš organizmus tak blahodárně. 

Při kontaktu s kůží se jód začne vázat na kožní kryt                 

a následně se dostává do organizmu. Solanka výborně 

uvolňuje svalstvo, změkčuje vazivové struktury, zlepšuje 

prokrvování tkání a jednotlivých orgánů, zklidňuje kožní 

onemocnění a úspěšně zmírňuje veškeré zánětlivé procesy. 

Léčivá voda pozitivně působí na nervový systém, imunitu      

a celkovou kondici. 

Karlova Studánka 

Přiblížili jsme si také Horské 

lázně Karlova Studánka, kde se 

natáčel známý český film: 

,,S tebou mě baví svět‘‘. 

Karlova Studánka a její okolí 
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nabízí návštěvníkům téměř panenskou přírodu, která je 

zdrojem mnoha léčivých procesů. Voda je druhým hlavním 

přírodním zdrojem Horských lázní Karlova Studánka. Léčivá, 

osvěžující a klidně protékající jedinečnou přírodou. Pro svoji 

jedinečnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka 

ideálním místem pro lázeňskou léčbu onemocnění dýchacích 

cest. Klimatická měření dokládají, že je zde nejčistší vzduch 

ve střední Evropě. Ubytování pro lázeňské hosty poskytuje    

7 lázeňských léčebných domů. V budově Letních lázní 

vybudovaly lázně pro návštěvníky nový bazén s termální 

vodou teplou 32 – 34 °C a s celou řadou vodoléčebných 

atrakcí. 

Velké Losiny 

První zmínka o lázních pochází         

z roku 1562. Od té doby si lázně 

vybudovaly zasloužený věhlas          

a popularitu díky nejbohatšímu         

a nejčistějšímu zdroji přírodní sirné 

vody v ČR. Teplé i studené losinské prameny mají téměř 

shodné složení a využívají se díky široké škále svých účinků 

při léčbě pohybových, neurologických a kožních 

onemocnění. 

Také jsme si ve stručnosti 

přiblížily lázně Jeseník, Jánské 

lázně, Poděbrady, Lednice              

a Luhačovice. Vzhledem k tomu, 

že někteří uživatelé našeho 

domova v září navštíví 

Luhačovice, přiblížila sociální pracovnice toto lázeňské 

město všem účastníkům přednášky prostřednictvím 

krátkého videa o lázních Luhačovice a.s.  



45 

Prostřednictvím předposlední přednášky jsme z lázeňského 

mámení přenesli do ještě mámivější Paříže.  

Paříž (francouzsky Paris), je 
hlavní město a zároveň 
největší město Francie, které 
proslulo svou pověstí 
nejromantičtějšího místa na 
světě. Za procházkami 
úzkými uličkami se zde 
sjíždějí miliony turistů ročně. 

Dáma nad Seinou, jak se městu také přezdívá, má co 
nabídnout nejen milovníkům módy, ale i historie                     
a architektury. 

Město světel, metropole lásky, hlavní město módy. Paříž má 
mnoho pojmenování a díky bohatým dějinám a výborným 
podmínkám pro umění a obchod si zde každý přijde na své. 
Každý, kdo Paříž někdy navštíví, samozřejmě nesmí 
vynechat ty nejznámější památky, nejslavnější muzea            
a nejfotografovanější místa, ale je třeba také poznat město 
trošku jinak.  

Město je proslulé svými neustálými proměnami a zřejmě 
nikde jinde v Evropě se nesetkáte s tolika pozitivními               
i negativními stránkami metropole. Paříž je krásná, čistá         
a honosná, stejně jako zaplivaná, šedá a špinavá. Přesně 
taková, jakou ji chcete vidět. 

Paříž se rozkládá v Pařížské 
pánvi po obou stranách řeky 
Seiny. Území samotného 
města je relativně malé, 
pouhých 105,4 km

2
 s cca 

2 200 000 obyvatel, což 
odpovídá zhruba 21 % rozlohy 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxuaY56TkAhVLbFAKHb7aBRcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.info.cz/pariz-tipy&psig=AOvVaw3A7BJ1IT_XpdE7nl7joeO7&ust=1567055599381218
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbi5-856TkAhWPLFAKHYIYAvsQjRx6BAgBEAQ&url=https://ckvegatour.cz/francie/pariz/pariz-kouzelny-vikend-1&psig=AOvVaw3A7BJ1IT_XpdE7nl7joeO7&ust=1567055599381218
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://www.aktualne.cz/wiki/bydleni/reality/architektura/r~i:wiki:2737/
https://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/pariz/r~aae1a146ea3911e3b48f0025900fea04/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_p%C3%A1nev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_p%C3%A1nev
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Prahy (496 km
2
 a cca 1 290 000 obyvatel), nicméně včetně 

přilehlých předměstí má rozlohu 2 723 km
2
 (cca 10 200 000 

obyvatel). 

Historickým středem Paříže je tzv. 
point zéro (nultý bod), který se 
nachází na ostrově Cité na Place du 
Parvis-Notre-Dame před vchodem do 
katedrály Notre-Dame. Od tohoto 
místa se oficiálně měří všechny 
vzdálenosti od  Paříže.  

Nejvyšším pařížským kopcem je Montmartre (130 m)              
s dominantou Sacré-Cœur.  

V Paříži se nachází sídlo francouzského prezidenta                 
a parlamentu, ale také UNESCA, INTERPOLU a OECD. Město 
je také v myslích turistů zapsáno jako gastronomický ráj, 
týkající se především výborného vína a nepřeberných druhů 
sýra.  

Návštěvníci z Francie i každoročních 26 miliónů turistů           
z ciziny najdou ve městě velké množství světských                 
a církevních stavebních památek zastupujících všechny 
architektonické slohy od dob římské Galie po současnost.     
Z původní tváře Paříže však po rekonstrukcích 
v 18. a 19. století zbylo jen málo. Památky jako Eiffelova věž, 
bazilika Sacré-Cœur, Louvre, katedrála Notre-Dame, 
Invalidovna nebo Vítězný oblouk a Champs-Élysées jsou 
charakteristickými symboly Paříže. Nábřeží Seiny zařadilo      
v roce 1991 UNESCO na seznam Světového dědictví. 

Zřejmě nejznámější atrakcí a znakem Paříže se v roce 1889 
stala Eiffelova věž. Gustav Eiffel na její výstavbu použil 7 300 
tun železa, které vztyčil do výšky 324 metrů (až do roku 1931 
šlo o nejvyšší budovu světa). Věž byla svého času terčem 
kritiky mnoha umělců, což nemění nic na tom, že se stala 
předlohou Petřínské rozhledny v Praze. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3y6GN6KTkAhVMEVAKHTwlBfoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.atlasobscura.com/places/paris-point-zero&psig=AOvVaw1dqCwmlkP9p_0ydKsfdu4e&ust=1567055831260905
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Point_z%C3%A9ro
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Cit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parvis_Notre-Dame_-_place_Jean-Paul-II
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parvis_Notre-Dame_-_place_Jean-Paul-II
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_Notre-Dame_(Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eiffelova_v%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louvre
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_Notre-Dame_(Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invalidovna_(Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%BD_oblouk_(Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_Seiny_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
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Louvre, původní pevnost na ochranu města před Vikingy, 
byla posléze zvelebována, až se z ní stalo místo skýtající 
jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek světa. Známý je 
nejen slavným obrazem Mony Lisy, ale také skleněnou 
pyramidou na nádvoří. 

50 metrů vysoký Vítězný oblouk je 
také dominantou města. Postaven 
byl na oslavu Napoleonova vítězství 
v bitvě u Slavkova v roce 1805. 
Sbíhá se u něj několik ulic, mezi 
nimiž je nejslavnější široký bulvár 
Champs-Elysées s obchody 
věhlasných značek.  

Nejznámější katedrálu Notre-Dame (naše dáma) najdete na 
ostrově Cité. Základní kámen byl položen v roce 1163             
a stavba trvala celá dvě století. Byla zajímavá svou velikostí 
a kapacitou až 9 000 osob. V podvečer 15. dubna 2019 
katedrálu zachvátil ničivý požár. Její střecha téměř zcela 
shořela, centrální sanktusová věž s menším zvonem se         
v 19:53 zřítila a propadla se část klenby, většina cenných 
artefaktů v interiéru však zkáze unikla. Kaplan z planoucího 
chrámu totiž vynesl trnovou korunu Ježíše Krista a další 
artefakty nevyčíslitelné hodnoty. 

Romantické povahy táhne především čtvrť 
Montmartre, na jejímž vrcholku bíle září 
chrám Sacré-Coeur, postavený v 70. letech 
19. století. 

Projít se uličkami Montmartru a pozorovat 
místní umělce při práci, zabloudit v Latinské čtvrti, udělat si 
piknik a ochutnat francouzskou gastronomii, užít si pohled 
na město z výšky a vyfotit se u Eiffelovky. Paříž se musí 
nejen zažít, ale i prožít. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj27cOx6KTkAhVJPFAKHRuuCxUQjRx6BAgBEAQ&url=https://magazin.travelportal.cz/2016/02/10/vitezny-oblouk-pariz/&psig=AOvVaw3XtmgmlmONFF2yMxhNXJ4Z&ust=1567055917617050
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJpYj46KTkAhWLaVAKHTloABQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.viator.com/Paris-attractions/Montmartre/d479-a595&psig=AOvVaw0O_skZR9ipdfK7oYtE9zGx&ust=1567056041950939
https://www.aktualne.cz/mona-lisa-obraz/l~i:keyword:107607/
https://www.aktualne.cz/vitezny-oblouk/l~i:keyword:34398/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r_katedr%C3%A1ly_Notre-Dame
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanktusn%C3%ADk_katedr%C3%A1ly_Notre-Dame_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trnov%C3%A1_koruna
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Poslední úterý srpna roku 2019 patřilo opět výletu. Naše 
toulavé boty tentokráte zavítaly na jižní Moravu.  

Představili jsme si oblast jižní 

Moravy, známá města a Lednicko – 

Valtický areál.  

Z významných měst jižní Moravy 

jsme nemohli opomenout město 

Brno, jakožto druhé největší město 

v České republice. Uvedli jsme si 

také několik zajímavostí, které jsou 

k vidění v Brně (Zetor Gallery Brno, 

Masarykův okruh, Brněnská 

přehrada s každoročně konaným 

Ignis Brunenis – přehlídkou 

ohňostrojů doprovázených hudbou) 

Představili jsme si další města spadající do oblasti jižní 

Moravy, např. Vyškov, Slavkov u Brna, Mikulov, Uherské 

Hradiště.  Tak třeba město Slavkov u Brna je známé 

především bitvou u Slavkova 

v roce 1805. Významný je                  

i slavkovský zámek, kde po bitvě 

došlo k uzavření příměří. Právě 

uvnitř zámku, a to především 

v Historickém sále, bylo 

podepsáno příměří mezi 

francouzským císařem Napoleonem a rakouským císařem 

Františkem I. 

S bitvou u Slavkova úzce souvisí 

Mohyla míru, která byla postavena na 

počest obětí této bitvy. 
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Po představení jednotlivých 

měst jsme se věnovali 

Lednicko-Valtickému areálu, 

který je od roku 1996 zapsán 

do seznamu světového 

dědictví UNESCO.  

Jako určitě první za zmínku 

stojí státní zámek Lednice, 

který je majetkem státu od 

roku 1945. Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám 

v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj 

vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největším 

evropských parků – téměř 200 ha. 

 

 

 

 

 

 

                                           zámek Lednice 

V areálu zámeckého parku Lednice se nachází 62 metrů 

vysoká romantická rozhledna zvaná Minaret. Je to nejstarší 

dochovaná rozhledna na českém území a zároveň jediný 

minaret v České republice a také nejvyšší stavba tohoto typu 

mimo islámské země.  Pokud se chce někdo pokochat 

nádherným výhledem a dohlédnout až na několik kilometrů 

vzdálený zámek Lednice, musí vyjít 302 schodů.  
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Nedaleko zámku Lednice 

se nachází i Janův hrad. 

Jedná se lovecký 

zámeček, kde se hojně 

hodovalo po honech. Byl 

zde prostor na ustájení 

koní, přípravu pokrmů 

z ulovených zvířat i pro 

zábavu panstva.  

Do Lednicko -Valtickém areálu patří také Lovecký zámeček, 

Rybniční zámeček, Apollónův chrám, Nový Dvůr, Tři Grácie, 

Hraniční zámeček, Belveder, Rendez-Vous, Sv. Hubert, 

Zámeček Pohansko, Valtice, Kolonáda a Lány.  Představíme 

si blíže některé z nich. Kolonáda představuje památník, který 

nechal postavit Josef I. z Lichnštejna pro 

vzpomínku na své zesnulé předky. 

V současné době slouží Kolonáda jako 

vyhlídka a z ochozu jde vidět na všechny 

světové strany. 

Rendez-Vous taktéž Dianin chrám se 

nachází nedaleko rybníka Rendezvous. Byl 

to lovecký zámeček, který dostal podobu 

římského vítězného oblouku.  

Tři Grácie nejsou ve skutečnosti žádné 

grácie. Sousoší zobrazuje trio antických 

bohyní – Athénu, Afroditu a Artemis. 

Sousoší bylo vytesáno z jednoho balvanu. 

Kolonáda se sousoším má tvar 

půlkruhovitého ochozu, jejž podpírá 12 jónských sloupů.  

Během prezentace jsme shlédli záznam z Ignis Brunensis 

(přehlídka ohňostrojů doprovázených hudbou) a příjemně 
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strávené dopoledne jsme zakončili videi z folklórního 

festivalu ze Slovácka.    

-kolektiv sociálních pracovnic- 

    

ZE ŽIVOTA NAŠICH UŽIVATELŮ 

OSLAVA 100. NAROZENIN 

Dne 28. 7. 2019 paní Vlasta Buroňová 

oslavila v kruhu svých nejbližších životní 

jubileum 100. narozeniny.  

Oslava narozenin paní Buroňové byla 

uspořádána ve spolupráci s rodinou ve 

velkém sále našeho domova. Oslavu si 

paní Buroňová náležitě užila.  

V den svých narozenin přijímala přání a dárky především od 

svých blízkých. Množství květin, které dostala, vonělo celým 

úsekem a ještě dlouho po oslavě jí připomínaly tento 

výjimečný den. 

Jelikož toto významné životní výročí letos připadlo  

na neděli,  přání městského obvodu Ostrava-Jih v čele  

se starostou Bc. Martinem Bednářem a zaměstnanců 

domova proběhlo již ve čtvrtek 25. 7. 2019.  Paní Buroňová 

s dojetím přijímala veškerá blahopřání a přání do dalších let.  

Paní Buroňové ještě jednou všichni přejeme hlavně pevné 

zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let! 

-LT- 
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NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 

Ve čtvrtek 1. 8. 2019  jsme se vydali opět po roce                   

na návštěvu Hasičského záchranného sboru            

v Ostravě–Zábřehu. 

Počasí nám přálo a tak jsme se sešli hned po snídani před 

naším Domovem, abychom  se mohli všichni společně vydat   

směrem  k cíli. Šli jsme pěšky a cestou si prohlíželi okolí. 

Procházeli jsme přes most, který je  stále  v opravě,            

ale naštěstí jsme  mohli  využít  novou cyklostezku 

s přilehlým chodníkem, která už je v provozu  a  tak  jsme se 

pohodlně dopravili  na určené místo. 

U vchodu nás přivítali dva usmívající se příslušníci 

hasičského sboru, pozvali nás dále, kde si nás rozdělili na 

dvě skupiny a po celou dobu prohlídky se nám velice mile     

a ochotně věnovali. Představili nám chod celého 

integrovaného  centra, které je hlavní a největší v celém 

Moravskoslezském kraji a ochotně odpovídali na všechny 

naše všetečné otázky. 

 

 

 

 

 

 

Měli jsme možnost shlédnout celý zdejší vozový park 

moderních záchranných vozidel i s příslušenstvím                 

a odborným výkladem, mohli jsme si prohlédnout technické 

zázemí výjezdových vozidel, např. vyprošťovací techniku pro 

výjezdy k autonehodám, k chemickým haváriím, různým   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQldHF8qTkAhWOKlAKHYWgAhQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.technikaizs.cz/&psig=AOvVaw3zp0zd9yM2TnYPQL6eSDUZ&ust=1567058650405319
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záchranným akcím pro lidi i zvířata a samozřejmě k požárům.  

Bylo úžasné stát mezi všemi těmito zaparkovanými  

obrovskými  vozidly,  kontejnery  a auty s 30 a 55 metrovými 

žebříky s košem. 

Dověděli jsme se, že náš zábřežský hasičský záchranný sbor 

je nejlépe vybaveným v celé naší republice a kromě tohoto 

centrálního je v Ostravě ještě dalších 6 center záchranného 

systému. 

Měli jsme možnost v patře se porozhlédnout po zázemí 

hasičů sloužících 24 hodinové směny, včetně tělocvičny, 

posilovny, školících prostor, kuchyňky s jídelnou, které mají 

neustále po dobu služby k dispozici.  Mohli jsme nahlédnout 

i do společných ložnic, ve kterých tráví čas od 23 hodin do 6. 

hodiny ranní, určený k spánku. Pokud ovšem je vyhlášen 

výjezd, podle druhu signalizace zjistí, o jaký výjezd se jedná 

a koho se týká, musí být do 2 minut oblečeni a po tyčích se 

svezou přímo k vozům, kde jsou připraveni v autech 

k výjezdu. Bylo nám řečeno, že jsou schopni toto zvládnout 

časově i pod 1 minutu. 

Nakonec jsme se všichni přesunuli do prostor letiště a před 

záchranou helikoptérou jsme pořídili společné foto. 

Poděkovali jsme za výjimečný zážitek a nastal čas vydat se 

na zpáteční cestu domů. Počasí nám přálo i po cestě 

zpáteční a tak jsme se plni nových zážitků vrátili domů přímo 

k podávání obědu. 

 Moc se nám tato akce líbila a všichni se těšíme, že si ji 

budeme moci v příštím roce opět zopakovat.        

-MSch- 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Jako první mě napadá napsat rok se s rokem sešel, ale zde 

bude spíše na místě uvést půlrok se s půlrokem sešel a je 

tady v pořadí letos již druhý den otevřených dveří. 

Podzimní termín je jako každý rok spjat s celorepublikovým 

týdnem sociálních služeb, který se letos koná již 11. rokem. 

Prvotní myšlenkou tohoto projektu byla prezentace 

sociálních služeb v České republice. Ukázka toho, jaké 

služby jsou u nás poskytovány, na jaké jsou úrovni a co vše 

svým klientům nabízejí. Od této prvotní myšlenky se 

v současné době týden sociálních služeb rozrostl do podoby 

období, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, 

prohlubují vzájemné vztahy, vedou se odborné diskuze. 

Sociální služby prezentují své působení a veřejnosti se tak 

otvírají obzory do této problematiky. 
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V souvislosti s prezentací naší služby se tak pomyslné dveře 

otevřou v úterý 8. 10. 2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodin, 

odpoledne pak od 13.30 do 17.00 hodin. 

Pro všechny zájemce, kteří si přijdou prohlédnout náš 

domov, bude připraveno i poradenství v oblasti sociální          

a zdravotní péče. 

Všichni se tak na toto úterý připravte! Určitě zde bude 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: 

 

4. 9. 2019  Výlet do ZOO Ostrava 
 

10. 9. 2019  Výlet do Luhačovic 
 

19. 9. 2019  Strašidelný hrad (bál) 
 

23. 9. 2019  Cvičení paměti (budova A) 
 

 24. 9. 2019  Cvičení paměti (budova B)  
 

1. 10. 2019  Oslava dne seniorů 
 

8. 10. 2019  Den otevřených dveří 
 

18. 11. 2019  Vystoupení souboru Černohouz 
 

19. 11. 2019  Slavnostní večeře U Vlka (budova A) 
 

26. 11. 2019  Slavnostní večeře U Vlka (budova B) 
 

 

Číslo 3/2019      Neprošlo jazykovou úpravou. Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova. 

Časopis připravili: Barbora Běčáková (BB), Marek Rosmanit (MR), Kateřina Rodovská (KR), Jiří 

Čiháček (JČ), Melanie Konvičková (MK), Vendula Timcová (VT), Martina Schöberlová (MSch), Alena 

Juračková (AJ), Lenka Grabovská (LG), Petra Staníková (PS), Milan Spiller (MS), Andrea Dvořáčková 

(AD), Lenka Třísková (LT), Martina Bolcková, Kristina Košťálová, Gabriela Forrová, Jaroslava 

Borůvková, Kateřina Lazová, Žaneta Jedličková, Kateřina Rodovská.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVnZnm_qTkAhWKJFAKHdNACgwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tapetymix.cz/fototapeta/Fototapeta-na-kuchynsku-linku-Podzimni-zatisi-s-urodou-362&psig=AOvVaw3IxR4tNeD5NKZI7hJSR5CO&ust=1567061915563968

