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Slovo ředitele 
 

Vážení a milí čtenáři, 

     čas nám neúprosně běží a opět nás čekají přípravy na 
nejkrásnější svátky v roce. Vůně sladkých medovníků, příjemná 
atmosféra a dobrý svařák nás budou doprovázet nejbližším 
obdobím. Pro naše čtenáře připravujeme řadu zajímavých článků, 
prostřednictvím kterých se vám snažíme přiblížit dění v našem 
Domově.  

 Musím poděkovat všem zaměstnancům, 
spolupracovníkům a lidem, kteří se podílí na tom, jak Domov 
funguje. Říká se, že rodina je základ a my se snažíme tu rodinu 
vytvářet i tady. Ačkoliv to zní nadneseně, jenom dobrá atmosféra 
a kolektiv jsou předpokladem kvalitní péče. Chci sklonit poklonu 
a respekt našim zaměstnancům, protože i ve složitých obdobích 
stáli při nás a bojovali za společnou věc. Za jejich kolegialitu, 
zodpovědnost a ochotu nám pomáhat patří za mě i Domov jedno 
velké DĚKUJEME… 

Všem chci popřát krásné prožití vánočních svátků, 
rodinnou pohodu a především vnitřní klid, protože ten je 
doopravdy potřeba. Rok přináší mnoho pracovních i osobních 
povinností, od kterých je důležité si oddechnout a načerpat sílu. 
Někdy mám pocit, že Vánoce jsou obdobím, kdy všechno 
zpomalí, lidé jsou k sobě milí a vstřícní. Vánoce jsou magické, 
proto zpomalme i my, věnujme čas lidem, kteří to potřebují, lidem 
kterým na nás záleží a na chvíli zapomeňme na to zlé.  
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Vánoční čas je zpátky, 
ponoříš se do pohádky. 
Posti se jen na krátko, 
chceš-li vidět prasátko. 
Purpura a jmelí voní, 
stromeček Vám pokoj zdobí. 
Koledy a rybu u vánočního stolu, 
ať jsme za rok zase spolu. 
Šťastné a Veselé přeje…     

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Felipe Sánchez López                                                               

   ředitel Domova u rybníka Víceměřice 
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50. léta v Československém státu 
50 léta v Československu byla velmi bouřlivá a pro mnoho lidí 
převratná a nepříjemná. Připravila jsem pro čtenáře hrubý náhled 
na tehdejší dobu.   

Zemědělství 

V roce 1947 postihlo zemi extrémní sucho, které trvalo od jara až 
do listopadu a bylo přerušováno krátkými přívalovými bouřkami. 
Následkem byla katastrofální 
neúroda. Vázlo zásobování 
základními potravinami a 
v některých oblastech na 
Slovensku dokonce hrozil 

hladomor. Vše začalo již 
v zimě 1947, kdy teploty 

padaly až k - 30C. Půda 
promrzla do hloubky 80 cm. Na 

jaře sníh rychle roztál a nastala 
povodeň, protože zmrzlá půda 
vodu nepobrala. Řeky a studny byly téměř bez vody. Úroda na 

polích byla suchem zničená, 
chybělo seno pro dobytek, a ten 
byl následně vybíjen. Klement 
Gottwald domluvil se Stalinem 

mimořádné dodávky obilí ze 
Sovětského svazu. Dodávky 
nakonec nestačily a vláda musela 
přistoupit k citelným omezením. 
Snížil se příděl cukru na osobu, do 
chlebové mouky se míchala ječná 

https://www.signaly.cz/fotky/61714/1550358
https://www.signaly.cz/fotky/61714/1550360
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mouka a snížila se stupňovitost obyčejného piva na 5 stupňů a u 
Prazdroje na 6 stupňů. Obilí se mohlo mlít pouze ve vybraných 
kontrolovaných mlýnech a všechny mlynářské produkty byly 
opatřeny ochrannou známkou. Toto sucho, nedostatek potravin a 

následnou sovětskou pomoc v roce 1947 využili komunisté již v 
únoru příštího roku, kdy zinscenovali politický převrat a nastolili 
totalitní režim. 

Od roku 1949, kdy byl přijat zákon o JZD, probíhala 
kolektivizace. Cílem bylo ze svobodných rolníků učinit státní 
zaměstnance a připravit je o vlastní půdu. V roce 1953 bylo 

vládou přijato usnesení o dalším rozvoji JZD na venkově. 
Překážkou byla velmi silná vrstva soběstačných a bohatých 
sedláků, kteří měli k půdě pevný vztah.  

V roce 1951 proběhla tiskem informace o ,,americkém broukovi“, 
tedy mandelince bramborové, kterou měli na bramborová pole 
vysadit američtí imperialisté s úmyslem poškodit úrodu brambor.  

Lidové milice 

Koncem války v roce 1945 vznikaly různé ozbrojené složky – 

revoluční gardy, národní milice, národní stráž, které přebíraly 
pravomoc bezpečnostních 
orgánů. V červnu 1945 
byly ponechány pouze 
Závodní milice, které byly 
určené pro ochranu 
průmyslových podniků. 
Dne 21. února 1948 

rozhodl Ústřední výbor o přeměně oddílů na jednotky Lidových 
milicí. Vyzbrojeny byly samopaly a puškami. Oficiálně měli 
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milicionáři za úkol ochranu podniků, obranu před špionáží, proti 
sabotérům a záškodníkům. Jako pomocný sbor SNB mimo obvod 
podniku měli chránit státní i soukromý majetek, podílet se na 
likvidaci živelných pohrom, ochraňovat životy obyvatel a 
udržovat klid a pořádek.  

Od roku 1951 chránila státní hranice pohraniční stáž.  

Krátký souhrn 

V roce 1953 zemřel J. V. Stalin a K. Gottwald (prezidentem 1948 
– 1953). Prezidentem se stal Antonín Zápotocký (do roku 1957). 
V republice probíhala měnová reforma, která ožebračila tisíce 
lidí. Protesty občanů byly krvavě potlačeny. Nadále pokračovaly 
politické procesy – M. Horáková, R. Slánský aj.   

Preferovala se práce v těžkém průmyslu, kam se mnohdy nuceně, 
přesunovali pracovníci z lehčích odvětví. Uvolněná místa ve 
školách, na úřadech nebo v obchodě pak zaplňovaly ženy 
z domácnosti.  

V roce 1953 poprvé vysílala československá televize.  

     

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tyden.cz%2Fobrazek%2F201304%2F517fbf990c17d%2Fcrop-404794-televize-petrin-1953.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tyden.cz%2Frubriky%2Ftelevize-radio%2Fobrazem-televizi-je-60-let-podivejte-se-jak-vysilala_268779.html%3FshowTab%3Dnejctenejsi-7&docid=i9jPl0bfoBKjgM&tbnid=iF54n1-WdBTaQM%3A&vet=10ahUKEwjt08aE_c_lAhXRPsAKHQJgBK8QMwg1KAgwCA..i&w=700&h=337&itg=1&bih=719&biw=1536&q=prvn%C3%AD%20vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD%20%C4%8Deskoslovensk%C3%A9%20televize%20%2050.%20a%2060.%20let&ved=0ahUKEwjt08aE_c_lAhXRPsAKHQJgBK8QMwg1KAgwCA&iact=mrc&uact=8
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Od roku 1957 vychází časopis ABC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1958 byl v Německu zatčen bývalý důstojník SS a válečný 
zločinec H. Krumery, který v roce 1942 přikázal deportaci 88 
lidických a ležáckých dětí do koncentračních táborů. 

 

 

V roce 1959 akademik  

J. Heyrovský získal Nobelovu 
cenu za chemii (polarograf).  

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fedu.techmania.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fvedci%2Finsert%2Fheyrovsky_portret.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fedu.techmania.cz%2Fcs%2Fencyklopedie%2Fvedec%2F1183%2Fheyrovsky&docid=RnpDnc9aB5zMIM&tbnid=UOsT7l3jzhvR_M%3A&vet=10ahUKEwjLubGN_s_lAhUMU1AKHZ71B5wQMwhGKAEwAQ..i&w=479&h=599&bih=719&biw=1536&q=j.%20heyrovsk%C3%BD&ved=0ahUKEwjLubGN_s_lAhUMU1AKHZ71B5wQMwhGKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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V roce 1958 se Československo účastnilo výstavy Expo 1958 v 
Bruselu. Československý pavilon se stal nejúspěšnějším a jeho 

tvůrci byli oceněni 
,,Zlatou hvězdou“ za 
nejlepší celek, vystavené 
exponáty získaly 56 
velkých cen, 35 zlatých, 
18 stříbrných a 14 
bronzových medailí a 
čestných diplomů.   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.radio.cz%2FV33Jazm0ossqKaSOZj5DqyC-V8I%3D%2Ffit-in%2F1800x1800%2F1239889111__pictures%2Fctk_a0904%2Fexpo581.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.radio.cz%2Fen%2Fsection%2Fpanorama%2Fremembering-czech-expo-success-at-the-brussels-atomium&docid=A3ulrzeaSoHazM&tbnid=lpGOEviwAFbhZM%3A&vet=10ahUKEwi-v9Pgn8HlAhXosIsKHefZCkEQMwizAShcMFw..i&w=400&h=300&bih=719&biw=1536&q=expo%201958&ved=0ahUKEwi-v9Pgn8HlAhXosIsKHefZCkEQMwizAShcMFw&iact=mrc&uact=8
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Vánoce 

Úplně první vánoční strom byl v roce 1924 v Brně a později se 
přidala i další města. Tuto tradici ukončil na dlouhou dobu 
nacistický režim. 

Od začátku 50 let začali 
komunisté propagovat sovětský 
vzor vánočních svátků. Pomalu 
mizel tradiční Ježíšek a byl 
nahrazován Dědou Mrázem. 
V roce 1951 se konala 

celorepubliková akce Děda 
Mráz, kdy děti ve školách 

zapichovali na mapě špendlíčky podle toho, jak Děda Mráz 
postupoval z Čukotky do Československa. Děti tehdy 
předpokládaly, že Děda Mráz s nimi bude mluvit rusky, ale on 

jim odpovídal česky, protože rusky neuměl. Dokonce předseda 
vlády Antonín Zápotocký na Štědrý den 1952 prohlásil ve svém 
legendárním projevu, že „Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu 

vousy a stává se z něho děda Mráz“. I přes 
velkou snahu režimu se tato inovace neujala. 
Od konce 50 let je 

duchovní rozměr vánoc 
nahrazen obžerstvím. 
Lidem je podsouváno, 
že vánoce jsou o 
hojnosti, o tom dobře se 
najíst a mít se dobře. 

Původní sváteční stůl byl postní a postní 
jídlo je ryba, později tradičního kapra 
nahradil řízek a bramborový salát. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1gr.cz%2Ffotky%2Fidnes%2F17%2F123%2Fc460%2FJJ702b28_F201109290213401.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fdomaci%2Fjezisek-deda-mraz-vanoce-zapotocky-komuniste.A171222_202328_domaci_pmk&docid=r7uekJ7Yy_tlCM&tbnid=WJJbCjhgwZj7YM%3A&vet=10ahUKEwjc_eqx_s_lAhXEoFwKHWUTAgcQMwhfKBAwEA..i&w=460&h=315&bih=719&biw=1536&q=d%C4%9Bda%20mr%C3%A1z%2050%20l%C3%A9ta&ved=0ahUKEwjc_eqx_s_lAhXEoFwKHWUTAgcQMwhfKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ff.aukro.cz%2Fimages%2Fsk6941902683%2F400x300%2F5f92bf1e-3b17-42cb-b668-d1ceab5eed42&imgrefurl=https%3A%2F%2Faukro.cz%2Fdeda-mraz-nadeluje-darky-17-aw1-6941902683&docid=o3q3-DUpVeF1SM&tbnid=LMwyC7HoYVfPeM%3A&vet=10ahUKEwjc_eqx_s_lAhXEoFwKHWUTAgcQMwh-KCAwIA..i&w=353&h=548&itg=1&bih=719&biw=1536&q=d%C4%9Bda%20mr%C3%A1z%2050%20l%C3%A9ta&ved=0ahUKEwjc_eqx_s_lAhXEoFwKHWUTAgcQMwh-KCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.novahut.cz%2Ffotky%2Fresized%2F50leta_D%25C4%259ADA%2520MR%25C3%2581Z%2520NA%2520KOKSOVN%25C4%259A%25205.1.1957.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.novahut.cz%2Ffotografie%2F&docid=MLYyiL35yFJ2lM&tbnid=MjvrJs7wzwPZ7M%3A&vet=10ahUKEwjc_eqx_s_lAhXEoFwKHWUTAgcQMwiNASguMC4..i&w=218&h=300&bih=719&biw=1536&q=d%C4%9Bda%20mr%C3%A1z%2050%20l%C3%A9ta&ved=0ahUKEwjc_eqx_s_lAhXEoFwKHWUTAgcQMwiNASguMC4&iact=mrc&uact=8
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ZOO Olomouc 

V padesátých letech vznikla myšlenka založit v Olomouci 

zoologickou zahradu. Ve Smetanových sadech byl pořízen 
provizorní zookoutek.  

 

 

 

 

 

 

 

Protože byl hojně navštěvován veřejností, bylo rozhodnuto, že se 
zoo vybuduje na ploše bývalého panství kláštera Hradišťského na 

Kopečku. Výstavba měla probíhat etapově. Na rok 1952 byla 
naplánována úprava příjezdových cest a vodního zdroje. 
Následně se rozjela náborová akce k získání dobrovolníků pro 
výstavbu samotné zoo. Zpočátku byly v zoo chováni zástupci naší 
fauny. Po deseti letech od otevření zoo bylo vykázáno 95 000 

brigádnických hodin. Slavnostní otevření proběhlo 3. 6. 1956. 
Prvním ředitelem byl jmenován RNDr. Václav Roubíček. 
V prvních letech od otevření zoo bylo řešeno mnoho stížností na 
zápach, na týrání zvířat (chování 
v klecích), na přílišnou vzdálenost 
od města aj. Teprve následná 
osvěta, přednášky a besedy s 
odborníky vedlo k utišení situace. 
V závěru padesátých let měli 
návštěvníci možnost shlédnout i exotická zvířata.   
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Móda  

Od roku 1949 docházelo k rušení 
soukromého podnikání. Textilní 
výroba, která byla před válkou na 
velmi vysoké úrovni, se dostala do 

velkých potíží. Podstatná část výroby 
se před válkou soustřeďovala do 
Sudet. Odsunem německého obyvatelstva nastal velký úbytek 

kvalifikovaných pracovníků. 
Nově se zavedla výroba 
syntetických materiálů – trikotin, 

chemlon, dederon, krimplen a 

nylon. O vznik těchto umělých 
vláken se zasloužil český vědec 
Otto Wichterle. Z velkých 
textilních podniků můžeme zmínit 

například Oděvní podnik Prostějov, Jitex Písek, Textilana. Móda 
začátku padesátých byla jednoduchá, praktická a bez zbytečných 
ozdob. V první polovině padesátých let byl oblíbený kostým, 
hlavně halena a sukně. Doporučená 
délka sukně byla do půli lýtek. Přes 
kostým se nosil plášť. Šaty se nosily 
vypasované se širokou sukní. Další 
nezbytnou součástí módy byla zástěra. 
Nosila se do práce, v domácnosti, 
v zemědělství. Zvláštní místo v módě 
zaujímaly tepláky. Nosily často a byly 
velmi oblíbené pro svou pohodlnost.  Při 
nedostatku materiálu byly ženy nuceny 
přešívat starší oděvy. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmuzeum3000.nm.cz%2Fshared%2Fgalerie%2F251%2F17Zenaamoda195581.JPG%3Fw%3D900%26h%3D700%26mode%3Dmax&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmuzeum3000.nm.cz%2Fvystava-retro%2Fnejoblibenejsi-retromoda-%25E2%2580%2593-styl-50-let&docid=SfokypmSVj2jnM&tbnid=ixphv38dSuDeWM%3A&vet=10ahUKEwid3Jjy9Z3lAhWPIlAKHTX3AtgQMwg8KAIwAg..i&w=515&h=700&bih=719&biw=1536&q=%C4%8Deskoslovensk%C3%A1%20m%C3%B3da%20v%2050%20letech&ved=0ahUKEwid3Jjy9Z3lAhWPIlAKHTX3AtgQMwg8KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg2.hyperinzerce.cz%2Fx-cz%2Finz%2F14602%2F14602991-sovetsky-casopis-o-mode-50-a-60-let-rarita--6.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstarozitnosti.hyperinzerce.cz%2Fstare-casopisy%2Finzerat%2F14602991-sovetsky-casopis-o-mode-50-a-60-let-rarita--nabidka%2F&docid=HzfSN1TgOHigmM&tbnid=h2pwHlV9cnfRfM%3A&vet=10ahUKEwjpiNWg-s_lAhWHasAKHXVyC-gQMwiEASgRMBE..i&w=1066&h=799&bih=719&biw=1536&q=m%C3%B3da%2050.%20a%2060.%20let&ved=0ahUKEwjpiNWg-s_lAhWHasAKHXVyC-gQMwiEASgRMBE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg2.hyperinzerce.cz%2Fx-cz%2Finz%2F14602%2F14602991-sovetsky-casopis-o-mode-50-a-60-let-rarita--8.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstarozitnosti.hyperinzerce.cz%2Fstare-casopisy%2Finzerat%2F14602991-sovetsky-casopis-o-mode-50-a-60-let-rarita--nabidka%2F&docid=HzfSN1TgOHigmM&tbnid=lSwNYobknjOBmM%3A&vet=10ahUKEwjpiNWg-s_lAhWHasAKHXVyC-gQMwiFASgSMBI..i&w=1066&h=799&bih=719&biw=1536&q=m%C3%B3da%2050.%20a%2060.%20let&ved=0ahUKEwjpiNWg-s_lAhWHasAKHXVyC-gQMwiFASgSMBI&iact=mrc&uact=8
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Obchod s potravinami 

Po roce 1948 vznikl Ústřední svaz spotřebních družstev v Praze. 

Po roce 1954 přijala družstva jednotné označení Okresní lidové 
spotřební družstvo Jednota. Úkolem družstev bylo zásobovat 
venkov potravinami a průmyslovým zbožím. V oblasti 

pohostinství městské provozovny 
přebíral národní podnik Restaurace 
a jídelny. Od roku 1949 byl 
zaveden vedle lístkového systému 
také volný trh se zbožím nad 
stanovené příděly, ale ceny byly 
tak závratné, že byly ve větší míře 
nedostupné. 

                                                  

Příděly, které zajišťovaly základní potraviny za relativně 
přijatelné ceny, nebyly nijak závratně velké a v obchodech bylo 
nutno stát dlouhé fronty. Ženy stále musely vynakládat velký um 
při vymýšlení způsobů, jak třeba vystačit při přípravě dortu s 
jedním vajíčkem apod. Ve stravě značné části obyvatelstva 
dominovaly různé náhražkové potraviny a laciné pokrmy. Za 

určitý symbol tehdejší doby, který 
byl typický třeba i pro poválečnou 
dobu v Německu, lze považovat 
karbanátek, na jehož přípravu 
vystačilo jen velmi omezené 
množství masa. Běžní obyvatelé 
změny pocítili nejenom 

prostřednictvím zhoršení kvality obsluhy při nakupování nebo při 
využívání služeb, ale také v podobě celkového snížení počtu  

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.xsd.cz%2Fresize%2F11b161441e063f57a9318d9cf96d79d0_resize%3D790%2C586_.jpg%3Fhash%3D3a4dc50f6cfd2f6527ee4447ee8437bb&imgrefurl=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fcoop-170-let-historie%2Fr~c82bed3e253111e7bc55002590604f2e%2Fr~9b01596c25df11e7a70b002590604f2e%2F&docid=gzMHwbjT8vDP0M&tbnid=KEVvwGeFLugP6M%3A&vet=10ahUKEwj9s5qSm9DlAhUBLVAKHYl3Ae0QMwjFASgAMAA..i&w=790&h=586&itg=1&bih=719&biw=1536&q=prodejny%20%2050%20l%C3%A9ta&ved=0ahUKEwj9s5qSm9DlAhUBLVAKHYl3Ae0QMwjFASgAMAA&iact=mrc&uact=8
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různých obchodů nebo 
hostinců, což dále snižovalo 
možnost nákupu bez 
obrovských front. Každodenní 
život na přelomu čtyřicátých a 
padesátých let tak zkrátka 
nebyl vůbec jednoduchý. 

    

V roce 1949 byl založen obchod Darex (dárkový export), který 
měl za úkol odčerpat od lidí valuty. V roce 1953 ukončil činnost 
a v roce 1957 ho nahradil 

obchod Tuzex (tuzemský 
export). Tuzex měl v nabídce 
zboží, které bylo v jiných 
obchodech nesehnatelné. Lidé 
mohli nakoupit textil, 

elektroniku, potraviny a později 
i automobil. Nakupovalo se za bony – měna, která se dala získat 
výměnou valut v bance. 

        

 

        

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jednota-tabor.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2FHistorie_Prodejna-60leta.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jednota-tabor.cz%2Fdruzstvo%2Fhistorie-druzstva%2F&docid=yY3Go6GwyHBn7M&tbnid=G3wwPKE66api0M%3A&vet=10ahUKEwj9s5qSm9DlAhUBLVAKHYl3Ae0QMwjQASgLMAs..i&w=800&h=605&bih=719&biw=1536&q=prodejny%20%2050%20l%C3%A9ta&ved=0ahUKEwj9s5qSm9DlAhUBLVAKHYl3Ae0QMwjQASgLMAs&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftuzex.cz%2Fimg%2Fportfolio%2F05.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftuzex.cz%2F&docid=ZgAmW_kE2ZdhyM&tbnid=CSVjIQrYxvOnLM%3A&vet=12ahUKEwjY9cLn-8_lAhVELFAKHbewCnI4ZBAzKEUwRXoECAEQSg..i&w=600&h=377&bih=719&biw=1536&q=tuzex%2050.%20a%2060.%20let&ved=2ahUKEwjY9cLn-8_lAhVELFAKHbewCnI4ZBAzKEUwRXoECAEQSg&iact=mrc&uact=8
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Pár řádků ze sociálně-zdravotního 
úseku 

Sociálně zdravotní úsek se v uplynulém období mimo jiné 
věnoval kontaktům s opatrovníky našich uživatelů za účelem 
narovnání kompetencí a povinností opatrovníka. Tento 
dlouhodobý proces překvapivě probíhá dobře. Je to hlavně 
důslednou prací všech sociálních pracovníků a účetní pro 
uživatele, jejich asertivitou a trpělivostí. Dlouhé telefonáty 
s opatrovníky jsou na denním pořádku. Věříme, že v průběhu 
krátké doby se většina zjištěných problémů narovná a v rámci 
kompetencí opatrovníků bude vše v pořádku. 

Pracovníci se zapojili velice úspěšně do Sportovně zábavného 
odpoledne pořádaného vedením našeho Domova. Odnesli jsme si 
dvě první místa. Jedno bylo obdarováno krásným dortem a druhé,  
díky soutěži „Zastřel svého nepřítele“, prostřílenou fotografií 
jednoho z nás.  

Soutěž „Mobilní zahrádka“, kterou náš úsek organizuje již třetím 
rokem, proběhla letos s menším zájmem než v letech 

předchozích. Pro příští roky jsme se díky této zkušenosti poučili 
a budeme více promovat toto naše „dítě“, abychom se všichni 
společně mohli kochat výtvory obyvatel našeho Domova. 

Blížící se konec roku je vždy hektický. Ale náš úsek nezapomněl 
na „Ježíškova vnoučata“. Tento projekt Českého rozhlasu sdílíme 
už třetím rokem a ohlasy našich uživatelů jsou vždy dobré. Český 
rozhlas svůj projekt stále zdokonaluje. Velké množství lidí z celé 
republiky se hlásí k tomu, aby seniorům plnilo jejich přání. 
Většinou je více těch, co darují, než těch kteří si dárky přejí. 
Vánoční čas vždy z nás dělá lepší a citlivější lidi. U nás je to po 
celý rok, jelikož uživatelé jsou naši partneři, s kterými společně 
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vytváříme lepší život. I přes nápor práce s tímto projektem, nám 
nahradí krásné okamžiky předávání dárků a radost všech 
podarovaných.  

Naší hlavní prací je sociální práce ve smyslu zabezpečování 
našich služeb potřebným. O tom svědčí i trocha čísel, jak jsme 
v tomto období obstáli. Během letošního roku bylo na DS přijato 
16 uživatelů, na DZR 3 uživatelky a na DOZP 1 uživatel. To 
svědčí o tom, že také nezahálíme v oblasti sociální práce. 
Závěrem bychom všem uživatelům a zaměstnancům popřáli 
krásné vánoční svátky. Naše kanceláře jsou Vám všem vždy 
otevřeny. Ale to již dávno víte. 

 

S pozdravem sociálně-zdravotní úsek 
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Košíkárna 
Nedílnou součástí Domova u rybníka je košíkárna. O koše, ať už 
jsou to velké, užitkové nebo jen dekorační je poměrně velký 
zájem v širokém okolí. V současné době chodí do košíkárny 13 
uživatelů a instruktoři, kteří se jim věnují. I přes to se od těch 
nejšikovnějších uživatelů můžeme něčemu přiučit, protože 
většina z nich se tomuto řemeslu věnuje už spoustu let.  

Když někdo přijde na dílnu, tak může vidět, jak si v klidu sedíme 

na stoličkách a nějak „plantáme proutky‟, jak většinou 
podotknou. Ale ne vždy tomu tak je. Samotná příprava je náročná. 
Zhruba od poloviny listopadu v době vegetačního klidu, kdy 
začíná zima, vyrážíme do prutníku. Proutí, které v dílně 
zpracováváme, si také pěstujeme. Všichni si vyzkoušeli zatlouct 
do země vrbový řízek, z kterého proutí roste a které se pak musí 
každý rok vyřezat. Proutí se sklízí sklízecím nožem zvaným 
„šnicarem‟, který je 50 cm dlouhý, šikmým řezem co nejníže. 
Poté se proutí musí svázat do otýpek a odvést ke kotlu. Ještě než 
se naskládá do klecí, tak se přebere a poté se i s klecí vloží do 
kotle s vroucí vodou a 6 hodin se vaří. Po uvaření se proutí chladí 
ve studené vodě, aby kůra nezaschla k prutu. Proutí loupeme 
mokré. 



 

  

RYBNÍČEK 18 

 

Na to silnější používáme 
narušovací stroje a krátké proutí 
se loupe ručně loupačem, který 
je vyroben z pružného dřeva a 
hrany jsou oplechované. 
Vyloupané proutí vystavíme 
venku na ráhna a necháme 

sluníčko, aby nám ho hezky dobarvilo a usušilo. Zhruba tak po 
třech týdnech musíme proutí odvézt na půdu a poskládat, aby 
neplesnivělo. A to je jen ve stručnosti popsaná spousta práce než 
si pak můžeme sednout a uplést nějaký ten košík. 
 

Navštívit také můžete naší prodejnu! 

 

     Prodejní doba 

      pondělí až pátek 

          8 – 11 hodin 

         13 – 15 hodin 
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Opravy v organizaci 
V tomto roce jsme uskutečnili 
nezbytné opravy. V tělocvičně 
následuje dodělávka sanačních 
prací spojená s opravou omítek, 
která navazuje na loňský systém 
sanace chemickým způsobem a to 
doporučeným postupem systémem 
Kiesol. V hlavní budově zámku na 
budoucím oddělení DZR probíhá 
oprava elektroinstalace dle 

projektu.  

Dlouhodobým problémem jsou 
manipulační a pochůzné plochy, 
proto je v tomto roce v plánu 
provedení opravy chodníku mezi 
budovou Domova seniorů a 7. 
oddělení. 
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Chráněné bydlení 
Léto se na Chráněném bydlení neslo 
v poklidném, odpočinkovém duchu. 
Obyvatelé CHB docházeli celé léto 
pravidelně do zaměstnání, ale i přesto 
jsme si našli čas na výlety, za kulturou a 
za poznáním. Byli jsme v Dubu nad 

Moravou, kde se pořádala přehlídka ISZ, 

přehlídka vozidel, ukázka zásahu a měli 
jsme možnost se projet v policejním 
člunu. Navštívili jsme také ZOO 

v Olomouci. Pokud přálo počasí, celé léto uživatelé navštěvovali 
při cestě ze zaměstnání koupaliště 
v Nezamyslicích. Na zahradě jsme nejen 
pracovali, ale také opékali špekáčky a 
užívali si hezkého počasí. Na počátku 
října jsme byli na podzimní výstavě 
Floria Kroměříž. Zpětně, když čtu tyto 
řádky, vidím, jak čas neúprosně letí. 
Nezbývá nám, než se nostalgicky 
ohlédnout za teplými slunečními paprsky 
ve tváři a těšit se na krásný závěr roku.  

Za pracovníky i obyvatele Chráněného bydlení Vám přeji mnoho 
úspěchů v novém roce a hlavně pevné zdraví. 
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Letní posezení 
Tato akce je jasným znamením pro naše uživatele, že začínají 

letní prázdniny. K posezení s 

rodinou a přáteli při krásném 
počasí byl připraven kulturní 
program, ve kterém vystoupil 
divadelní kroužek, který si 
připravil krásnou scénku. Dále 
hosté 

mohli vidět hasičský útok našich 

hasičů a hudební vystoupení, kde 
jsme se hrou na akordeon 

zaposlouchali do známých lidových 
písní. Navštívil nás i kouzelník, 
který hostům předvedl nezapomenutelná kouzla. Celé dopoledne 
bylo doprovázeno příjemnou hudbou a atmosférou. 

Koupaliště Nezamyslice 
Takové léto, jako bylo to letošní, si nepamatuji. Přijde mi, že 

každým rokem je deště čím dál 
tím méně. To ovšem nejvíce 
ocenili naši uživatelé, kteří 
pravidelně navštěvovali 
v parných dnech koupaliště 
v Nezamyslicích, kde se 
příjemně osvěžili. V areálu 
koupaliště je také restaurace, 

kde si uživatelé dali vždy něco dobrého k jídlu a pití.  
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Golfový turnaj o pohár starosty 
Kořence 
Začátkem měsíce července se v Kořenci konal Golfový turnaj o 

pohár starosty Kořence. 
Poháry na tento turnaj 
jsme vyrobili v keramické 
aktivizační dílně. 
Návštěvníci turnaje si 
mohli zakoupit i naše 
košíkářské, tkalcovské, 
nebo keramické výrobky. 
Naši uživatelé si po 

příjezdu vyzkoušeli odpaly na greenu a tzv. akademii, což jsou 
krátké cvičné jamky pro začátečníky. Po akademii jsme si dali v 
příjemném prostředí oběd. Jistě budu mluvit za všechny 
zúčastněné, když řeknu, že jsme byli moc spokojeni, jak s 

tréninkem sportu, krásným prostředím, tak i velmi milou 
obsluhou. 
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„Pod hanáckým nebem‟ 
V nedalekých Vřesovicích se v letních 

dnech konal 11. 

ročník setkání 
dechových kapel 
s názvem „Pod 
hanáckým nebem‟. Tak lákavou nabídku 
si naši senioři nemohli nechat ujít. V 
krásném prostředí zámecké zahrady 
zahrály k poslechu i tanci kapely 
Vřesovanka, Nivničanka, Veselanka a 
Skaličané. Akci moderoval oblíbený 
moderátor Karel Hegner. Celé odpoledne 

nás provázela příjemná hudba a dobrá nálada nám tak nescházela. 

 

Sportovní den v Klentnici 
Poslední srpnový týden jsme se společně 
s uživateli našeho Domova účastnili 
sportovního dne v Klentnici. Pro 
přítomné této akce 
zde bylo přichystáno 

bohaté sportovní vyžití a doprovodný 
program, který zajišťoval vojenský útvar z 
Olomouce. Akce byla zakončena diskotékou 
a grilováním.  
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Soutěž o nejkrásnější mobilní zahrádku 
Během celého léta se mohly 
všechny oddělení zapojit do 
soutěže o nejkrásnější 
mobilní zahrádku. První 
týden v září proběhlo 
slavnostní předávání cen 
výhercům. Na třetím místě se 
umístilo Chráněné bydlení 

(17 bodů), na druhém místě 
11. oddělení (25 bodů) a 
první místo získala mobilní 
zahrádka Domova se 

zvláštním režimem (36 
bodů). Všem výhercům 
gratulujeme a také děkujeme 
sociálně - zdravotnímu úseku 
za uspořádání této soutěže a těšíme se na další ročník. 
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Přátelské posezení seniorů 
Opět po roce jsme se sešli 
při příležitosti Přátelského 
posezení seniorů. Počasí 
nám moc nepřálo a tak se 
tato akce konala v 

prostorách košíkárny, kde 
byl připravený pro 
přítomné kulturní program, ve kterém jsme 
si mohli poslechnout známé lidové písně 
zahrané na akordeon a také k nám zavítalo 

brněnské divadlo Slunečnice, při jehož vystoupení jsme se 
zaposlouchali do známých českých hitů. Většina návštěvníků 
akce se také zapojila do soutěžního kvízu, ve kterém vítěz obdržel 
dárkový balíček. Výborné pohoštění nechybělo. Tato akce si 
získala na oblibě a tak budeme doufat, že i další ročník proběhne 
v tak hojném počtu jako letos. 
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Hasičské závody veteránů 

Hasičská sezóna roku 2019 
končí a naši hasiči se 
zúčastnili posledních 
závodů. Po velkých 
přípravách si oblékli 
veteránskou uniformu a v 
sobotu 7. 9. spěchali na 
závody ve Víceměřicích. 
Zde probíhaly hasičské 

závody mezi veterány. Uživatelé opět mohli vyzkoušet útok s 
veteránským vybavením, které bývalo a je potřebné k hasičskému 
útoku. Našim borci předvedli perfektní útok v čase 171,83 a tak 
se umístili na krásném předposledním místě. Krásně prožité 
odpoledne v dešti se uživatelům velmi líbilo a již se těší na nové 
zážitky. 
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Boccia Šternberk 

V měsíci září jsme se zúčastnili 
závěrečného IV. kola hry Bocii 
ve Šternberku. Začátek 
posledního kola se našim 
závodníkům dařil, avšak v závěru 
hry nezískali ani bod. Celkově 
skončili na VI. místě. Jako 
nováček této soutěže mají možnost si příští rok vylepšit umístění, 
ale je potřeba pravidelně trénovat a dodržovat pokyny trenéra. 

Boccia Víceměřice 

Úderem 15. hodiny bylo zahájeno 
sportovní klání v Bocii. Tohoto 
turnaje se účastnila čtyři družstva 
a hráli trojkolově, každý s 
každým. V průběhu celého 
sportovního odpoledne bylo 
zajištěno drobné občerstvení ve 
formě guláše a piva. Tato akce byla pořádána pro občany obce 
Víceměřice a zaměstnance Domova u rybníka. Pořadatelé 
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předpokládali daleko větší účast než byla ve skutečnosti. I přes to 
se závodníci velmi dobře pobavili a odnesli si hodnotné ceny. 

Rekreace Ostružná, Jeseníky 

V měsíci září se uživatelé našeho Domova zúčastnili rekreace v 
Jeseníkách – Ostružná. Ubytování bylo zajištěno v krásném 
penzionu „Anežka‟. Během celého pobytu byl pro účastníky 
připravený program a také sportovní vyžití v krásné krajině 
Jeseníků. Poslední večer jsme si zazpívali u kytary známé 
písničky společně s majiteli penzionu. Všem se na rekreaci moc 
líbilo a všichni odjížděli zpět do Víceměřic s nadšením a s 
krásnými vzpomínkami. 
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Sportovně-zábavné odpoledne 
Koncem léta se pořádalo 

„Sportovně-zábavné odpoledne‟ 
pro zaměstnance Domova u 
rybníka. Akce probíhala ve 
sportovním areálu obce 
Dřevnovice. Každý účastník měl 
možnost zapojit se do tří 
sportovních disciplín. Z těchto 

zájemců se vytvořila čtyřčlenná 

sportovní družstva, která 
absolvovala tři disciplíny: střelba 
ze vzduchovky, běh na lyžích, 
slalom s raketou. Všechny tyto 
soutěže byly stopovány a družstvo 
s nejnižším časem se stalo 
vítězem. Celé toto sportovní klání 

provázelo bouřlivé povzbuzování 
soutěžících zaměstnanců a 
mnoho smíchu. Po sportu, jako 
již tradičně následovalo 
přiměřené občerstvení a volná 
zábava. Sportovně-zábavné 

odpoledne se vydařilo a to nejen 
kvůli zaměstnancům a jejich 
výkonům, ale i z důvodu 
krásného počasí. 
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Den otevřených dveří 
Na úterý 8. 10. 2019 přichystal Domov u 

rybníka Víceměřice pro širokou veřejnost 
„Den otevřených dveří‟. Pro přítomné 
návštěvníky byla přichystána prezentace o 
naší organizaci, prohlídka prostorů a také 
bylo možno si zakoupit výrobky našich 
uživatelů. Cenné informace vám také mohl 
poskytnout sociální a zdravotní úsek. 
Nechybělo bohaté občerstvení ve formě 
obložených mís a zabíjačkové speciality. 
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Hry pro těžce mentálně postižené 
Mikulov 

Jako každým rokem, tak i letos jsme 
byli pozváni na „Hry pro těžce 
mentálně postižené‟. Pořadatelem této 
akce byla příspěvková organizace 
JMK Srdce v domě Klentnice, místo 
konání Mikulov. Hry jsme zahájili 
rozcvičkou a pokračovali na 
stanoviště, kde uživatelé soutěžili v 

různých 
disciplínách. 
Sportovci za 

výborné sportovní výkony obdrželi 
hodnotné ceny. K dobré náladě přispěla 
i diskotéka. Hezké počasí nás provázelo 
celým dnem, uživatelé se zde setkali se 
známými z jiných domovů. Domů jsme 
se vraceli spokojení s podanými výkony 
a hezky prožitým dnem. 

 

 

 

 

 

 



 

  

RYBNÍČEK 32 

 

„Ztracená tvář Hané‟ Kojetín 
Jen náhodou jsme se dozvěděli o 
velmi zajímavé výstavě. Konala se 
11. 10. 2019 v Kojetíně pod 
názvem „Ztracená tvář Hané". 
Vyrazili jsme na ni s uživateli z 
Domova seniorů. Senioři si 
vyzkoušeli činnosti, které jim byly 
blízké. Stloukali máslo, vařili 
povidla, mlátili obilí i prali na 
valše, strouhali řepu, mleli kávu a 
jiné. Zajímavá byla ukázka pečení 
chleba, na kterém jsme si velmi 
pochutnali. Na dvorku byla k 

vidění domácí zvířata i drůbež. 
Počasí nám celý den přálo, 

odjížděli jsme spokojeni a plni dojmů. 
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Vítězná fotografie z vydání 1/2019 
 

 

 

Fotografii pořídila paní 
Miroslava Přibylová 

 

GRATULUJEME 

 

 

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější 
zimní fotografii. 
 

Každý zaměstnanec Domova má možnost zapojit se do 
soutěže o nejkrásnější zimní fotografii. 

Podmínky soutěže: Foto odeslat na info@domovurybnika.cz 

   Autor fotografie se musí podepsat. 
   Na foto nesmí být zachycena osoba, 
   kterou by bylo možné identifikovat. 

Hodnocení:  Hodnocení bude probíhat formou 

   hlasování z řad zaměstnanců 

   a uživatelů. 
   Fotografie s největším počtem 

   získaných hlasů vítězí. 

Termín pro odeslání je nejpozději do 31. března 2020. 

 

mailto:info@domovurybnika.cz
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Výroba adventního věnce 
 

Pomůcky k výrobě:  Korpus (polystyrenový, slaměný), tavná 
   pistole, vázací drát, stuha, větvičky z 
   jehličnanů, svíčky, nůžky, bodce a různé 
   dekorace....... 

Z jehličnanu si nastříháme kratší větvičky, které pomocí vázacího 
drátu připevňujeme na korpus. 

Adventní svíčky napíchneme na bodce. Mohou být vedle sebe 
nebo do čtverce. 

Vyrobíme si mašličky, které připevníme pomocí drátku k 
adventnímu věnci. 

Dále přidáme různé dekorace, ty lepíme tavnou pistolí. 

Každou adventní neděli zapálíme jednu svíčku. 
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Opustili nás 
Jan D.    8. odd.   

Josef I.    8. odd. 

Rostislav P.   11. odd. 

Vlasta A.   DZR 

Anna L.   DS 

Josef S.   DS 

Danuše Š.   DS 

Marie V.   DS 

Vlasta V.   DS   

Antonín H.   DS 

František C.   DZR 

Věra K.   DS 

Vlasta S.   DZR 

Přešli do jiné organizace 
Mojmír A.   DS 

Otilie K.   DS 

Přivítali jsme 
Pavel S.   8. odd. 

Jarmila Č.   DZR 

Karel K.   DS 

Milada Ki.   DS    

Milada Ko.   DS 

Marie P.   DS 

Anna S.   DS 

Miroslava A.   DS  

Marie M.   DZR 

Anna V.   DS 
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Prevence před nachlazením 
Pomalu přichází čas, kdy se mezi námi snadno šíří nachlazení, 
akutní onemocnění dýchacích cest apod. Velkou zbraní v boji 
proti nachlazení a rýmě jsou bylinky, ovoce a zelenina. Účinnými 
pomocníky jsou například cibule, lipový květ, černý bez, jitrocel 
či šalvěj. Známé přírodní antibiotikum je česnek. Ale také 
například křen, který obsahuje velké množství vitaminu C, 

povzbuzuje trávení a organismus, má antiseptické a diuretické 
účinky. 

Víte, jaký je rozdíl mezi chřipkou a nachlazením? 

Nachlazení  
Jedná se o lehčí onemocnění.  
Doprovází jej kašel, rýma, bolest  
v krku a někdy i bolest hlavy.  

 

Většinou je průvodním jevem 
únava nebo zvýšená teplota. 
Nachlazení často propuká 
delší dobu a zhruba po týdnu 
úplně odezní. 
 

 

Chřipka 

Průběh této nemoci doprovázejí podobné příznaky jako u 

nachlazení, nicméně se přidává i horečka, bolest kloubů a svalů 
či nechutenství. Nástup onemocnění je rychlejší, inkubační doba 
je 18 až 24 hodin a následky onemocnění můžete pociťovat týdny. 
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Co dělat při onemocnění??? 

Při prvních příznacích akutního stavu je třeba být v klidu, 
odpočívat, pít dostatek tekutin a větrat místnost. Pokud jste 
nemocní, snažte se, aby se infekce nerozšiřovala. 

Používejte jednorázové papírové kapesníky a dodržujte 
hygienická opatření. Viry se přenášejí kromě kašlání také 
prostřednictvím kontaminovaných rukou. Proto jedním ze 
základních, ale velmi účinných preventivních opatření před 
různými viry rýmy a chřipky, je časté mytí rukou. 

 

Přejeme všem pevné zdraví, ať jste stále fit. 
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Kroužek drátování 
V letošní roce jsme na aktivizačním 
úseku zahájili činnost kroužku drátování. 
Připravovali jsme se na kurzech 
drátování v Prostějově. Rozjet kroužek 
nebylo vůbec lehké. Začínali jsme od 
nejjednodušší techniky drátování.  

Uživatelé se zde učí zacházet s drátem a 

kombinovat různé barvy a druhy korálek. 
Oplétají zápichy různých tvarů.  

 

V současné době se připravujeme na vánoční jarmark, na který 
vás tímto srdečně zveme, můžete si zde naše výrobky zakoupit. 
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PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE 
PODÍLELI NA 2. VYDÁNÍ ZPRAVODAJE 

RYBNÍČEK. 
 

 

 

 

Domov u rybníka Víceměřice, 

příspěvková organizace 

Víceměřice 32 

798 26  Víceměřice 

info@domovurybnika.cz 
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