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ÚVODNÍ SLOVO  

Vážené dámy a pánové, 

připravili jsme pro Vás poslední letošní předvánoční vydání našeho časopisu plné 

informací a novinek z dění domova. A jak se zpívá v jedné koledě … po roce 

Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé … už se i my chystáme na čas adventní, 

připravujeme výzdobu a máme před sebou ještě několik společných akcí. 

Kromě setkávání v klubech, pečení cukroví, svátečního posezení v kavárně U 

Jarušky, nás čeká velká společná akce Adventní posezení tradičně v naší jídelně, dále 

setkání s dětmi ze ZŠ v rámci našeho projektu Mezigenerační setkání a také těsně 

před vánočními svátky zahájíme vernisáží ve Flemmichově vile veřejnou výstavu 

výtvarných děl a fotografií klientů domova.   

I letos jsme se zapojili do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, a dokonce jsme 

z našeho domova vysílali živě vstupy do rádia. Dárci reagovali skvěle a opět bylo 

splněno spoustu přání i Vám. Postupně k nám přicházejí poštou balíčky a už jsme 

předali např. encyklopedii, křížovky, různé obrázky, kávy, sladkosti, foukací 

harmoniku se zpěvníkem. Další zážitková přání budou splněna v příštím roce, jako 

zabíjačkové hody, na jedno odpoledne do domova přijede cukrárna, felinoterapie 

(terapie s kočkou) nebo masáže od profesionálního maséra. Jednomu klientovi se již 

splnilo přání proletět se letadlem nad Krnovem. 

V přízemí domova jsme během podzimu také zútulnili prostor za recepcí. Ve 

spolupráci se zřizovatelem proběhla rekonstrukce a vzniklo kontaktní místo 

SeniorPointu. Vzniklo tak i příjemné místo pro posezení, kde můžete třeba trávit 

volný čas se svými blízkými apod. Více informací naleznete uvnitř časopisu. 

Během roku jsme pořídili různé vybavení pro zlepšení úrovně poskytované péče, 

byly to kompenzační pomůcky pro Vás klienty (vozíky, chodítka), obnova vybavení a 

nábytku na pokojích, pořídily se dvě velké průmyslové pračky do prádelny, myčka na 

nádobí na jedno oddělení, polohovací elektrická lůžka, polohovací křesla a další 

drobné vybavení. Rozdělili jsme také rozsáhlé třetí oddělení, vzniklo samostatné 

čtvrté oddělení domova pro seniory. Důvodem rozdělení je zhoršující se zdravotní 
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stav klientů a potřeba zvýšené celodenní péče a také zajištění lepší organizace 

pracovníků v přímé péči stabilně na tomto oddělení. 

Na závěr Vám i našim pracovníkům chci popřát příjemné prožití vánočních svátků, 

hlavně mnoho zdraví a štěstí v novém roce. Přeji Vám také splnění svých přání a 

hodně úspěchů. A těším se opět na naše setkávání v roce příštím 😊 

 

Kateřina Michaliková 

ředitelka 
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Z NAŠEHO DOMOVA 

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A KVALITY 

ke konci roku 2018 se hodí krátké ohlédnutí i za odvedenou prací tohoto oddělení. 

Možná málo který z Vás klientů ví, že v rámci oddělení sociálního a kvality působí 

sociální pracovníci i pracovníci volnočasových aktivit. Sociální pracovnice             

p. Krejčí, p. Machová a p. Žáčková zajišťovaly v roce 2018 velké množství 

různorodých aktivit, kterými byly např.: projednávání žádostí zájemců, nástupy 

nových klientů, stěhování klientů, vedly s Vámi každodenní rozhovory a pomáhaly 

řešit různé běžné problémy, vyřizovaly finanční záležitosti a pomáhaly s dalším 

chodem jednotlivých oddělení, ukončení poskytování služby. Snažili jsme se být 

Vám klientům v roce 2018 neustále na blízku a pomáhat s činnostmi, na které již 

nestačí síly. Pracovnice volnočasových aktivit p. Hradilová, p. Volná a p. 

Worková pro Vás v roce 2018 připravily nespočetné množství různých aktivit. 

Nejen, že se Vám věnovaly v různých klubovnách (velká, malá, relaxační 

půlhodinky, hudební chvilky, reminiscenční setkávání, společné vaření a pečení, 

vedení při využití PC), ale také individuálně na pokojích (např. při konceptu Bazální 

stimulace či povídání, nácviku tréninku paměti aj.). Jezdily s Vámi na různé výlety, 

organizovaly velké množství kulturních a společenských akcí. Prostě zajišťovaly to, 

aby v domově nebyla nuda, což se jim velmi dobře dařilo.  

Oddělení sociální a kvality také dále v roce 2018 nezahálelo a provádělo organizaci 

např. dobrovolníků, praktikantů a stážistů v domově, vedlo vzdělávání zaměstnanců 

domova nebo provádělo plánované i namátkové kontroly kvality poskytovaných 

služeb. Služba domov pro seniory také prošla v letošním roce inspekcí kvality pod 

Ministerstvem práce a sociálních věcí s velmi uspokojivým výsledkem a to znamená, 

že je služba velmi dobře a kvalitně nastavena.  

Tak to je pár střípků z naší letošní práce, abyste si i Vy klienti dokázali představit, jak 

naše oddělení působí. A protože mám tu příležitost, ráda bych touto cestou 
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poděkovala svému týmu za jejich výbornou práci, nespočetné množství nápadů a 

neutuchající sílu pomáhat druhým v roce 2018, svým kolegům za dobrou spolupráci a 

Vám klientům popřála poklidné prožití Vánočních svátků a Šťastný Nový rok.     

 

 

Zvýšení ceny za stravu 

 

Od 1. 1. 2019  vzhledem k vzrůstajícím cenám energií a surovin bylo nutné navýšit 

cenu obědů pro klienty domova. Navýšení se pohybuje v ceně 2,-Kč za energie a 2,-

Kč na surovinách pro jeden oběd. Nové sazebníky obou služeb platné od 1. 1. 2019 

můžete získat u sociálních pracovnic jednotlivých oddělení. Do konce roku 2018 

budou s každým klientem uzavřeny dodatky stávajících smluv o změnách úhrady. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

za oddělení sociální a kvality T. Blažčíková, DiS. 
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Pár vzpomínek na rok 2018 

 

BRAMBORÁKOVÁ TRADICE NA STRÁŽIŠTI 

  YACHT CLUB KRNOV    BINGO 

  

TANEČNÍ A POHYBOVÁ TERAPIE  MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ  

    

 

 

 

 

 

 

DARUJ KOUSEK SEBE PODRUHÉ   VEČEŘE PŘI SVÍČKÁCH  
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Co je to ten Senior Point? 

Smyslem Senior Pointu je soustředit poskytování informací pro 

seniory z důležitých oblastí každodenního života na jednom 

místě. Služba je určena pro osoby ve věku od 55 let výše. Jedná 

se o poskytování informačních materiálů a informací například 

ze sociální oblasti, z oblasti bezpečnosti a prevence, spotřebitelských nákupů nebo 

volnočasových aktivit. Součástí kontaktního místa je vytvoření zázemí pro poskytnutí 

odborných konzultací, využití internetu či jen pro přátelské posezení. Senior Point by 

měl nabízet a zprostředkovávat také další aktivity pro seniory, jako besedy a 

přednášky nebo registraci v rámci slevové sítě Senior Pas. Seniorské kontaktní místo 

bude provozovat obecně prospěšná společnost Společně 

o.p.s. 

 

V našem zařízení najdete senior point v místech, kde byl 

bufet. A co zde najdete? Sociálně – právní poradnu. Klidné a 

přátelské prostředí k popovídání. Možnost registrace do 

slevové sítě Senior Pas, posezení, přístup k počítači 

s internetem a nabídku volnočasových aktivit ale i další 

možnosti.  

 

 

 

 

 

 

za oddělení sociální a kvality S. Krejčí, DiS. 
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Retro móda  

Osmé mezigenerační setkání, podporované Moravskoslezským krajem v rámci 

dotačního titulu: Program na podporu zdravého stárnutí a zároveň poslední pro třídu 

žáků Základní školy Dvořákův okruh, probíhalo 22. 10. v kulturním sále Domova pro 

seniory Krnov. Zvolené téma "Retro móda" bylo cílené právě k připomenutí si doby 

před sto lety a průběžného vývoje módy i účesů od vzniku Československé republiky 

až do současnosti. Obsah celého dvouhodinového setkání žáků s klienty byl velmi 

pestrý, bohatý a poučný. V první části všichni přítomní zhlédli dataprojekci 

jednotlivých, navzájem prolínajících se módních trendů desetiletí. Ukázku pánského 

a dámského sestřihu, včetně odborného komentáře, nám na místě zajistila 

profesionální kadeřnice Romana Pandovská. V druhé části probíhala módní přehlídka 

žáků ve svých kostýmech a posléze domovem zapůjčených. Každý kostým však 

musel přibližně odpovídat dané době. To už ale bylo na klientech, aby svým 

bodováním zhodnotili, kdo se s daným úkolem nejblíže ztotožnil. Završením 

pečlivého úsilí žáků, bylo sečtení bodů, které provedla paní učitelka a stanovení 

vítězů. Ti byli oceněni dárkovým balíčkem, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Jako 

poděkování obdrželi i oni kosmetické balíčky.  

Touto cestou chceme poděkovat všem zúčastněným žákům 6. A třídy a paní učitelce 

Martině Kopecké za přípravu, spolupráci a doprovod. 

za VČA A. Hradilová 
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Domov voněl skořicí a vanilkou … 

 

Dne 7. 11. 2018 proběhla v Domově pro seniory Krnov devátá spolupráce seniorů a 

žáků Základní školy Krnov, Janáčkovo náměstí. Spolupráce probíhala formou pečení 

a vaření jablečných štrůdlů. Celý domov tak voněl vanilkovým cukrem, skořicí a 

pečenými jablky. Projekt „Vzpomínky nás spojují“ je finančně podpořen 

Moravskoslezským krajem.  Děti se zapojili velmi aktivně mimo to, že hnětli 

těsto, připravovali si náplně a váleli těsta, také využili se seniory tzv. retro koutek, 

kde vznikly krásné fotografie. Nakonec si děti se seniory pochutnali na svých 

upečených závinech. Všichni si pochvalovali a byli spokojeni. Spolupracující škole 

tímto velmi děkujeme. Veřejnost zveme na výstavu, která k danému projektu poběží 

v prosinci ve Flemmichově vile. Více informací je možné získat u paní Blažčíkové, 

vedoucí oddělení sociálního a kvality.  

za VČA J. Worková 
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ODDĚLENÍ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

 

Pod vedením paní Ilony Kubičíkové probíhají každodenně na našem oddělení 

aktivity, které jsou určeny našim klientům. Každý den je věnovaný jiné oblasti – 

paměťová cvičení, zpívánky, kavárnička, tématické povídání atd. 

Během dopoledne se vystřídá v klubu přibližně 15 klientů, kteří jsou rozděleni do 

dvou skupin.  

 

Procvičování paměti, které je jednou z aktivit na našem oddělení, může být užitečné 

lidem s demencí, a to zejména ve stadiu mírné a středně pokročilé demence. 

Náročnost cvičení je třeba přizpůsobit jednotlivým účastníkům. Dbáme na to, 

abychom navodili atmosféru důvěry, volili vhodné úkoly a zejména abychom vždy 

poskytli pozitivní zpětnou vazbu, pochválili za každý výkon apod.  

Procvičování paměti vede k procvičení mozku, paměti, jde o jednu z forem 

aktivizace, zábavy a nikoli za nějakou terapeutickou aktivitu. Jedná se o různé, 

zpravidla zjednodušené a nesoutěživé slovní hry, doplňování říkanek, doplňování 

slov dle první slabiky, skládání obrazců, zjednodušené „pexeso“ a podobně.  

 

 za DZR Mgr. R. Rychlíková 
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II. ODDĚLENÍ 

 

Rychle se k nám blíží Vánoce. Když se řeknou Vánoce tak se mi vybaví pohádky, 

koledy, rodina u jednoho stolu. 

Jsem velký nadšenec pohádek. Pohádky mám ráda od dětství a stále se mě to 

nepouští. 😊 Když jsem přemýšlela jaké pohádky znám, tak jsem si vzpomněla na 

S čerty nejsou žerty, Tři oříšky pro Popelku, Tři veteráni, Mrazík ( i když ten asi 

spíše patří na Silvestra), Pyšná princezna, Dařbuján a Pandrhola a určitě nemůžu 

zapomenout na svou oblíbenou Popelku. Věřím, že kdybych dlouho přemýšlela, 

vyjmenuji pohádek více.  

Napadlo mě najít nějaké zajímavosti a napsat je do časopisu. Některé informace 

budou pro Vám známe a některé třeba znát nebudete. Tak jdeme na to. 😊 

S čerty nejsou žerty 1984 

 Tvůrci snímku dlouho řešili, jak by měl 

vypadat čert. Režisér filmu Hynek Bočan 

tedy poprosil svého syna (který v té době učil 

na základní škole), aby jeho žáci nakreslili 

jak čert vypadá. Při zhotovování masek a 

kostýmů se pak vycházelo z dětských kreseb.  

 Skutečnost, že se čerti bojí peří, má mytologický podklad.  

 Ve filmu lze najít mnoho podobností se snímkem Fanfán Tulipán (1952). 

Povědomé může být většina šermířských soubojů, scéna na střeše, vousatý 

kaprál, scéna na komíně nebo láska až na druhý pohled. Dokonce i vyvolená 

hlavního hrdiny má stejné jméno Adélka (Monika Pelcová).  

 

Tři veteráni 1983  

 Představitelé Tří veteránů se spolu na natáčecím 

place potkali znova o 2 roky později při natáčení 

filmu Slavnosti sněženek (1983). 

 Filmovalo se v Praze, na Křivoklátě a v lomu u 

Koněpruských jeskyních. Hradby se nachází v 

Nymburku. V Německu se natáčelo v Quedlinburgu, proslulém svou 

hrázděnou architekturou. Z větších měst jsou mu nejblíže Magdeburg a Erfurt. 
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 V němčině se pohádka jmenovala Die Prinzessin mit der langen Nase, v 

překladu "princezna s dlouhým nosem". Známá zde byla také pod názvem 

Verschenktes Glück, tedy "darované štěstí". 

 

Dařbuján a Pandrhola 1959 

 Ve filmu se objevují stejné kulisy jako ve 

filmu Hrátky s čertem (1956). 

 Jitrnice na stromech byly pravé, ale když je 

měli herci v parném dni jíst, nikomu se do 

konzumace nechtělo.  

 

Popelka 1969 

 Herečka Dana Hlaváčová, která ztvárňuje Dorotu, 

hraje Doru i ve filmu Tři oříšky pro Popelku 

 Evě Hruškové bylo pouhých 17 let, když hrála 

Popelku. 

 Milan Chladil prosazoval do role popelky Milušku 

Voborníkovou. Ale Vlasta Janečková si vybrala 

Evu Hruškovou.  

 

Zdroj: https://www.csfd.cz/ 

 

Za celé II. oddělení Vám všem přejeme hezké svátky vánoční, Do nového roku 

chceme Vám štěstí přát, zdraví napořád. 

 

 

 

 

za oddělení sociální a kvality S. Krejčí, DiS. 

 

https://www.csfd.cz/film/6290-hratky-s-certem/
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III. ODDĚLENÍ 

 

Na našem oddělení nastalo za poslední týdny pár změn. Nastoupily k nám dvě nové 

pracovnice přímé péče, které se zaučují tak, aby mohly vykonávat svou činnost ke 

spokojeností našich klientů. Oddělení máme nově vybavena dvěma pevnými křesly v 

TV místnosti. Dále nám přibyla tři pojízdná křesla se servírovacími deskami, která 

byla předána klientkám k užívání. Jídelna se obohatila o nové sváteční ubrusy, které 

budeme mít k dispozici při slavnostních příležitostech. Využíváme krásného počasí 

venku a snažíme se co nejvíce trávit čas venku. 

 

za III. oddělení D. Holubec – vedoucí oddělení 

 

IV. ODDĚLENÍ 

 

 

V září rozdělením III. oddělení vzniklo samostatné IV. oddělení a s tím spoustu 

změn. Vedoucí oddělení paní Renáta Bachroňová, sociální pracovnice Eva Machová, 

samozřejmě bylo potřeba doplnit i tým pracovníků v sociálních službách o nové 

členy. Pro klienty vznikla i nová menší jídelna v prostorách malé klubovny, a tak 

mohou společně stolovat přímo na oddělení.  

Do jídelny byla zakoupena lednice pro klienty a do kuchyňky myčka na nádobí. Pro 

trávení volného času na oddělení nyní slouží „rybičková místnost“. Tam rádi klienti 

tráví odpoledne u kávy, hraním karet, binga a člověče nezlob se.   

Nyní si v předvánočním čase klienti našeho oddělení vyrobili společně dekorace na 

dveře, které nám na oddělení navodí atmosféru Vánoc, na které se společně těšíme.  

za IV. oddělení R. Bachroňová– vedoucí oddělení 
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ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK 

ZIMNÍ DILEMA NEMOCNÉHO 

Ležím v posteli a ... stůňu. Jsem přikrytá teplou duchnou, přesto se třesu jako osika 

ve větru. Ne a ne se zahřát. Snažím se odpočívat, mé myšlenky však proudí všemi 

směry a nedají mi usnout. A tak přemýšlím, kde se asi stala chyba. A mé vnitřní 

„já“ se mnou začíná pěkně polemizovat. 

Že by to byla ta včerejší procházka? No jasně, foukal pěkně mrazivý vítr a ty sis 

vykračovala jen tak, pěkně polehku, bez čepice i rukavic. Anebo to bylo tou studenou 

minerálkou, kterou jsem vytáhla přímo z lednice? Nejsi přece malá holka, abys 

nevěděla, že nápoje se nepijí ledové! Ne, ne, určitě to byla ta paní vedle mě v 

supermarketu. Oči ji svítily, nos měla odřený a celý červený a do toho kýchala na 

všechny strany. To je určitě ona, ta příčina mého churavění. No a je to tady! Nejen že 

se pořádně neoblečeš, piješ studené nápoje a ještě si vykračuješ po supermarketu a 

necháš se nakazit. Jak je to možné, neposiluješ imunitu, neznáš slovo vitamín? Kdy 

naposledy jsi snědla nějaké ovoce nebo zeleninu? A je to! Pořád všem udílíš rady a 

sama na sebe zapomínáš. A víš co? Dobře ti tak... . No, tak to je úžasné! Já tu ležím, 

trápím se, mám zimnici a teplotu a ty, moje vlastní druhé „já“ mi místo podpory 

vedeš monolog o tom, co všechno dělám špatně. Jsi moje "lepší" já? Tak mi přeci 

poraď. Jak mám zvládnout všechen ten úklid, který mě čeká, to pečení a vytváření té 

pravé vánoční atmosféry, když ležím v posteli a dělá mi problém se i otočit? Co mám 

dělat? Mám si vzít prášek? Uvařit čaj z bylinek? Tak 

mi přeci poraď. A nic. Pořád poslouchám nějaké 

proslovy, ale když dojde na lámání chleba, tak 

mlčíš. Koho to mám vlastně za společníka? Nakonec 

upadám do neklidného spánku. 

Probouzím se až po několika hodinách. Cítím se 

odpočatě a mnohem, mnohem lépe. Mé druhé 

„já“ mlčí. A vlastně, dobře dělá. Zřejmě bych mu 

musela dát v mnohém za pravdu. A to by pak s ním nebylo moc k vydržení. Raději 
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přemýšlím co dál. Je mi sice lépe, ale vnitřně cítím, že je to velmi křehký pocit, který 

si chci uchovat. Měla bych se hýčkat a dál odpočívat. Ale, vyspaná jsem, tak by 

nebylo špatné vzít si s sebou do postele nějakou knihu. Už stojím před knihovnou a 

přemýšlím, která to bude, když mi zrak padne na titul Tibetská medicína. A vlastně 

proč ne. Přiberu ještě útlou knížečku Domácí přírodní léčba, která stojí hned vedle a 

hezky šup zpět do mého peřinového příbytku. 

Hm, listuji hned první knihou Velká kniha tibetské medicíny. Přeskakuji zdravé i 

nemocné tělo a zastavuji se až u vybraných onemocnění. Tak například na straně číslo 

244 v kapitole Horečka hovoří Thomas Dunkenberger nejen o příznacích (kdo by je 

neznal), ale doporučuje studené způsoby léčby. 

Konkrétní pokyny: "Dopřejte si klid, vyhýbejte se 

nadměrné námaze a přímému slunci. Nepožívejte ani 

příliš kořeněná jídla a maso. Alkohol a obtížně 

stravitelné potraviny by také neměly být zařazeny do 

jídelníčku. Jezte rýžovou kaši, syrovátku nebo podmáslí 

a jogurt a pijte chladnou vodu." Z toho mi jednoznačně 

vyplývá, že se mám vyvarovat potravinám, které tzv. zahřívají a zaměřit se na ty, 

které mají efekt spíše opačný.  

Neméně poučná je i kapitola o nechutenství. Opět zde doporučují klid a také očistu 

organismu formou bylinek a čajových směsí, které podporují trávení. Líbí se mi 

názvy jako zázvor, med, citrón, koriandr a kardamom. Dále autor uvádí: " Podmáslí 

nebo syrovátka jsou také velmi prospěšné prostředky. V každém případě pomůže 

nápoj, připravený z horké vody, zázvoru a medu." (str. 246)  



Takže v tom mám úplně jasno. Abych snížila horečku, 

dám si trochu rýžové kaše. Nejenže se zasytím, ale 

současně tělu dodám potraviny, které mu umožní snížit 

teplotu. Východní medicína to má pěkně srovnané. A 

pokud to náhodou nebude stačit a budu mít horečku 

nad 39°C, mohu kdykoliv využít výdobytku medicíny západní a sáhnout po 

tabletce, která ji dokáže snížit. 

A ještě by nebylo špatné přemýšlet dopředu. Neřešit jen vzniklý problém, ale 

naučit se mu přecházet. Ideálně podporou imunity. A to už čerpám inspiraci z 

knihy Penelope Odyové - Domácí přírodní léčba. Pod názvem Imunitní systém 

nabízí hned tři různé možnosti - Echinacea, Kozinec a Houževnatec jedlý. Já se 

zastavuji u třapatky nachové, kterou je kytička Echinacea. Dokáže se vypořádat 

s nachlazením, ale i s infekcí ledvin, močových cest a sepsí. Rovněž je vhodná 

na drobné ranky, odřeniny a kožní infekce. Píší, že: "Mnozí herbalisté 

doporučují echinaceu při léčbě akutních infekcí v relativně vysokých dávkách 

(až 800 mg v tobolkách nebo 10 ml tinktury jednorázově), jiní považují 

pravidelné užívání menších dávek (jednu tobolku s 200 mg denně) jako účinný 

preventivní prostředek, především pro děti školou povinné." (Str. 102) 

Tak to je skvělá zpráva! Už vím, co pro sebe mohu udělat. Vlastně, i dnes jsem 

už něco zvládla. Přinutilo mě to se zastavit v tom věčném shonu. Mé vlastní tělo 

si řeklo a dost! Teď se pěkně uložíš do lůžka a budeš odpočívat. 

Zamysli se sama nad sebou a neblázni. Spousta věcí může 

počkat. Ty jsi ta nejdůležitější. Jde o tebe a tvé zdraví. Tak se 

nauč odpočívat. Uvař si k tomu dobrý čaj a relaxuj. To je svatá 

pravda. To mi jistě potvrdí každý lékař.  

A to je koneckonců mé doporučení pro všechny, kteří měli 

dost energie a trpělivosti pročíst se až sem. Myslete na sebe a 

mějte se rádi. Hýčkejte se a rozmazlujte. Vaše vlastní tělo se 
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Vám za to všechno odvděčí tím, že bude spokojeně fungovat. A já bych Vám 

touto cestou chtěla popřát, ať je pro Vás ten následující rok příjemný, plný 

pozitivní energie a lásky. 

 

Použitá literatura: 

DUNKBEREGER, Thomas: Velká kniha tibetské medicíny. Olomouc: Fontána, 2002. ISBN 80-86179-87-7. 
ODYOVÁ, Penelope: Domácí přírodní léčba. Praha: Ikar, 2002. ISBN 80-7202-921-5. 
Použité obrázky: Wallpapers 

 

za zdravotnický úsek: Mgr. Marta Jarošová 
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OKÉNKO PANA VAŇKA 

Následující citáty a moudra klient nasbíral v rámci svého koníčku. Tímto 

příspěvkem by se o ně rád podělil s ostatními.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEMÝŠLÍME PŘÍLIŠ A CÍTÍME MÁLO.  

HLUPÁKA SE NEPTEJ! POVÍ SÁM.   

PŘÍLIŠNÁ SEBĚDŮVĚRA OBVYKLE VEDE K VELKÉ 

POHROMĚ.  

KAŽDÝ CHCE ŽÍT DLOUHO – ALE NIKDO NECHCE 

BÝT STÁR.   

LÉPE NEZAČÍNAT NEŽ NEDOKONČIT.   

MUŽI NEJSOU NIKDY DOST STAŘÍ, ABY PŘESTALI 

DĚLAT HLOUPOSTI.  

KDO MILUJE, TEN SE NEPTÁ, CO DĚLAT.  
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Chtíc, aby spal, 

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi; matka jež ponocovala, miláčkovi 

Spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, pjeje ti v lásce celý ráj, pozemský lůh. 

 

Dřímej, to žádost matky je, holubičko, v tobe se duše raduje, ó perličko!  

Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd. 

 

Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má!  

Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj! 

 

Miláčku spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové!  

Sestoupil v pravdě Boží syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj, národům 

všem. 

 

Chtíc, aby spal 

Autorem koledy je Adam Václav Michna z Otradovic. Uveřejnil ji roku 1647 v 

kancionále Česká mariánská muzika. Píseň má 6 slok a strofické schéma 12a 

12a 12b 12b (vnitřní rým ve třetím a čtvrtém verši). Píseň se stala natolik 

populární, že zlidověla a vznikly i její parafráze. 

Jako jedna z mála českých barokních písní byla přeložena do němčiny a vyšla 

roku 1701 v kancionále Hymnodia catholica pod názvem Als Jungfrau zart ihr 

Kindelein. 

 

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Cht%C3%ADc,_aby_spal#cite_note-1 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymnodia_catholica&action=edit&redlink=1
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Všichni klienti poskytli souhlas se zveřejněním svých fotografií v časopise. V 

případě jakéhokoliv dotazu nebo zájmu o přispívání do časopisu NÁŠ DOMOV 

kontaktujte paní Terezu Blažčíkovou, DiS., nebo paní Sylvu Krejčí, DiS. 

Ráda bych Vám, milí čtenáři popřála 

příjemné prožití svátků vánočních a do 

nového roku 2019 zdravé tělo a duši, touhu 

stále objevovat nepoznané a srdce naplněné 

láskou, která se bude projevovat skrze Vaše 

úsměvy. 

Budu ráda, když se v příštím roce zapojíte 

svými příspěvky do tvorby časopisu NÁŠ 

DOMOV, aby byl ještě osobitější. Těším se na 

naši spolupráci. 

 

Sylva Krejčí, DiS. 


