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úvodník

Léto je tady!
Vážení a milí čtenáři,
Konečně léto! Zamyslela jsem se nad tím, kolikáté je toto léto naše společné a vězte, že již dvanácté. Vídáme se většinou ve společných prostorech. I po takové dlouhé době se každé ráno
do našeho společného domova těším. Možná
si říkáte, co taková asistentka ředitelky nejčastěji v kanceláři vidí… ředitelku. Abych si užila
atmosféru našeho domova i jinak, využila jsem
nabídku Katky a Elišky z aktivizace přidat se se
svým ukulele ke skupince hrajících a zpívajících
nadšenců. Naše seskupení by se klidně mohlo
jmenovat „Tři akordy“, protože jestli tam někdo
uslyší akordů víc, to jen prsty nemačkaly správné struny, případně žádné. Když tato situace nastane, spoléháme právě na vás, milí návštěvníci
společného hraní, že tyto nedostatky schová
vaše perkusová sekce. Kdy jindy bychom si měli
užít tu svobodnou a uvolněnou atmosféru, než
v létě! Těším se na vás, třeba na terase. V jedné ruce buřta, v druhé pivo nebo víno, okolní
byty provoníme ohněm z krbu a hlavně melodiemi, které snad každý zná. Přeji vám krásné
léto, hodně radosti i tolerance... to abyste z nás
někdy nevykvetli.
Iveta Chalupská, asistentka ředitelky
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informace pro vás

Začínáme s E-qalinem
E- qalin je evropský model pro měření a zvyšování kvality
v sociálních službách.
Chceme pokračovat ve zkvalitňování našich služeb a k tomu potřebujeme i vaši pomoc. E-Qalin nám umožní ověřit, které postupy jsou v naší praxi osvědčené, smysluplné, a které je zapotřebí naopak nastavit jinak. Do hodnocení zapojíme klienty,
pracovníky, rodiny a další. Získané informace pro nás budou skutečně významné,
směrodatné a přínosné.

Pojďte s námi tvořit DOMOV tak, aby nám všem v něm
bylo dobře.
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poznejme se

O rytmice a jiné zvířeně
O tom, že má hudba pozitivní vliv jak na tělo, tak na duši, jste jistě slyšeli. Ovlivňuje tělesné funkce, například srdeční rytmus, krevní tlak nebo dýchání. Ale to
není všechno! A o tom si dnes budeme povídat s Maruškou, kterou velká část z
vás určitě zná.
Maruško, pověz nám něco o sobě.
V aktivním věku jsem vystudovala speciální pedagogiku pro učitele mateřských škol. Často
jsme chodili s dětmi do domova pro seniory.
Tak jsem získala přehled o situaci v domovech.
V seniorském věku jsem se nabídla, že bych zde
mohla formou různých aktivit pracovat s vámi,
klienty Máchovky. Byla jsem přijata a prožila
jsem zde mnoho pěkných let.

Co je tedy tvou pracovní náplní?
Mou náplní práce je taková činnost, která aktivně a smysluplně zaměstnává osoby s určitým handicapem. Je to prostě cílené využívání
volného času.

Co tě na tom nejvíc baví?
Ze všeho nejvíce mě baví komunikační terapie,
kterou ze svého pohledu považuji za stěžejní
aktivizační činnost. Jsou to hlavně rozhovory
na běžná témata, které můžou být jak individuální, tak skupinové, které sbližují účastníky
skupiny podle zájmu a vzájemných sympatií.
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poznejme se
V našem domově také vedeš skupinu rytmického cvičení. Co si pod tím máme představit?
Je to vlastně cílené vytváření zvuků a hudby
k terapeutickým účelům. Zahrnuje to také poslech různých druhů hudby, vydávání vlastních zvuků nebo hry na tělo. Celé to souvisí
s muzikoterapií, jejímž cílem je uvolnit napětí
a poskytnout možnost nonverbálního projevu. Skupinová muzikoterapie pak využívá jak
poslech hudby, tak i vlastní zpěv, ale také již
zmíněnou hru na tělo – tleskání, pleskání, dupání. Využívají se při ní také rytmické nástroje,
například ozvučná dřívka, triangl, bubínek a
další z takzvaných orffových nástrojů. Myslím
si, že skupinová muzikoterapie má spíš než terapeutický účinek, účinek socializační. Kromě
muzikoterapie u rytmického cvičení samozřejmě i cvičíme. Jedná se o cviky, které uvolňují
klouby a protahují svaly. Velký důraz je kladen
na správné dýchání.

Zní to moc pěkně. Vím, že se u rytmického
cvičení taky dost nasmějete. Kdy a kde se ho
můžou naši čtenáři zúčastnit?
Skupinu máme každou středu od 10 hodin
v relaxační místnosti v prvním patře. Těšit se
budu zase v červenci. Celý červen mám dovolenou, kterou budu trávit na Sázavě…

Když už jsme u toho volného času, jak ho nejraději trávíš?
Vzhledem k mému věku nejraději trávím svůj
volný čas v přírodě. Po rodičích máme dům
právě na Sázavě. Je tam krásný románský
klášter, řeka, lesy… Jezdím sem od dětství
s bratrem a sestrou. I po těch letech si máme
stále co říct a na co vzpomínat. Vždy u toho
zažíváme krásné chvíle.

Maruško, děkuji ti za rozhovor a budeme
se těšit u dalšího rytmického cvičení!

Co je to muzikoterapie?
Muzikoterapie patří mezi tzv. expresivní, neverbální umělecké terapie (podobně jako arteterapie, dramaterapie nebo pohybově - taneční terapie). Bývá využívána jako doplňková terapie k
jiné formě terapie. Jejím hlavním „nástrojem“ je hudba a rytmus. Muzikoterapie nám pomáhá
se lépe propojit s vlastním tělem, zlepšuje paměť, pozornost a koncentraci, pomáhá k lepší koordinaci pohybů a je účinným lékem proti stresu - proto funguje také jako prevence syndromu
vyhoření. Mezi techniky, které muzikoterapie využívá patří jak poslech hudby, tak také práce
s rytmem a dynamikou hudby. Stejně tak jako například se zvuky přírody. Běžná je i práce s
tichem.
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poznejme se

Co znamená být dobrovolníkem?
Tomáši, co bys nám o sobě prozradil a hlavně,
jak jsi se dostal k dobrovolnictví u nás v
Máchovce?

DOBRO - to je přesně to, co dobrovolník dělá. O tom, co znamená být
dobrovolníkem nám poví Tomáš.

Jmenuji se Tomáš, je mi 21 let a jsem ve druhém ročníku na Evangelické teologické fakultě
a už 2 roky bydlím v Praze, a mám to tady moc
rád. Mám moc rád cestování, hlavně turistiku
na horách a čas v přírodě. Ve volném čase si
také rád čtu, koukám na seriály nebo se jen
tak toulám po pražských kavárnách. Kromě
dobrovolničení na Máchovce se ještě čas od
času věnuji jednomu fajn pánovi, který je v programu samostatného bydlení jedné pražské
organizace. Chodíme spolu ven, do kina a v
létě jedeme na týden k moři. O dobrovolničení
jsem dlouho přemýšlel, ale měl jsem ze začátku trochu strach někam napsat, protože jsem
neměl žádné předchozí zkušenosti. Pak jsem
se ale dozvěděl, že můj přítel se chystá dobrovolničit právě v domově seniorů na Máchovce,
a tak jsme do toho šli společně. Naše první setkání s paní koordinátorkou dobrovolníků bylo
strašně milé a já jsem věděl, že času stráveného na Máchovce určitě nebudu litovat.

Jak vlastně takový čas strávený s dobrovolníkem vypadá?
Zhruba jednou za 14 dní docházím do domova za paní Skořepovou. Když je venku hezky,
vyrážíme do parků na procházky, posedáváme v kavárně a povídáme si. Když je potřeba
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pomáhám na akcích, které v domově zrovna
probíhají - například společné výlety nebo
koncerty.

a pokaždé toho na naších procházkách mnoho probereme. Je to pro mě opravdu dobře
strávený čas a vždy chodím domů s dobrým
pocitem z uplynulého dne.

Je něco, co tě na dobrovolničení překvapilo?
Na dobrovolničení mě překvapilo, že čas s
druhými lidmi je čas nejlépe strávený. Je to
činnost, která má ohromný smysl a přináší
spoustu pozitiv oběma stranám - jak dobrovolníkovi, tak tomu komu se věnuje.

Co ti dobrovolnictví dává a je něco, co ti naopak bere?

Co na to, že jsi dobrovolníkem, říkají tvoji přátelé a rodina?
Rodina i přátelé jsou rádi, že se věnuji činnosti, která mě naplňuje.
Možná na to někdo z nich nahlíží jako na těžký úkol, který je dost náročný a který vyžaduje
čas a trpělivost. Já to ale vnímám úplně jinak a
dobrovolníkem jsem rád.

Dobrovolnictví, jak jsem již zmínil, mi dává
mnoho. Jednou z věcí je to, že mám možnost
objevovat sám sebe - co mě baví, kde jsou
moje limity, kdo jsem já a jak moc důležité jsou
dobré vztahy s druhými. V domově je mnoho
fajn lidí, od seniorů až po pracovníky, se kterými se setkávám. Nahlédnout na jejich práci a pozorovat chod domova, který je v mých
očích místem velké radosti, je pro mě cenná
zkušenost, která se mi bude do budoucna
hodit. Kdybych měl mluvit konkrétně o společném čase s paní Skořepovou, je to především
mnoho nových věcí, které se dozvídám. Paní
Skořepová často vypráví o svých životních
zkušenostech, spoustu si toho pamatuje

Máte dobrovolníka?
A mohla bych ho vidět?
V našich domovech máme hned několik dobrovolníků, kteří se těší na to, že někomu
budou moci zpříjemnit volné chvíle. Pokud svého dobrovolníka ještě nemáte, nebojte se nás oslovit. Stačí, když své přání řeknete komukoliv z personálu a ten pak vaši
žádost předá naší koordinátorce dobrovolníků, paní Lucii Mezejové.

Eliška
6

naše aktivity

Jak jsme v Máchovce
vítali jaro
Jarní měsíce byly plné zajímavých aktivit. Pojďte si ty nejlepší připomenout.
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naše aktivity

Vítání jara
První jarní den jsme v Máchovce přiví-

tali s velkou parádou. Strávili jsme ho
společně s dětmi z mateřské školky. Odpoledne jsme si zpříjemnili písničkami,
vytvořili jsme společné umělecké dílo a
taky si dali něco na zub.

Velikonoční tvoření
Co by to bylo za Velikonoce bez pořádné výzdoby? Na naší Velikonoční dílně
jsme vytvořili veselé velikonoční dekorace. S tvořením nám pomáhali i naši dobrovolníci.

8

naše aktivity

Vystoupení sboru Gabriel
O jedné dubnové neděli nás navštívil pěvecký sbor Gabriel. V první části vystoupení jsme si poslechli známé písně, i pár
lidových na přání a v druhé části jsme se
podívali na zhudebněnou pohádku Sůl nad
zlato s originálními a vtipnými písněmi.

Kreslený humor Pavla Kantorka
Na začátku května se v Máchovce konala vernisáž k výstavě kresleného humoru Pavla Kantorka.
V prostorách před veřejnou jídelnou jste se jeho
kresleným vtipům mohli zasmát do konce června.
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Pavel Kantorek
*17. května 1942 + 3. srpna 2017
Pavel Kantorek byl český přírodovědec, profesor fyzikálních věd na Ryerson University v Torontu. Zabýval se teorií relativity a kosmologií. V českých zemích je znám též jako autor kreslených vtipů a povídek, zejména
se zvířecí a vědeckou tematikou.
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Zpívání
Zpíváte rádi? My také! A i když to
občas skřípe, všechno spraví rytmická sekce.

Keramika s Lucií
V červnu jsme si mohli užít keramiku s opravdovou odbornicí
Lucií. Společně jsme si vyrobily
včelí úl, který po vypálení bude
zdobit prostory terasy.
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Výroba limonád
Není lepšího osvěžení než doušek
pořádné domácí limonády. V těch
našich byly citrusy, jahody, maliny a
také bylinky.

Jak na ovocnou limonádu?
Ovoce nakrájejte na menší kousky a rozšťouchejte na kaši. Ovoce můžete dle chuti dosladit. Můžete přidat i čerstvě bylinky, například mátu nebo meduňku. Ovocno - bylinkovou kaši pak stačí
zalít perlivou vodou a osvěžení je na světě!
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Výlet na Petřín
V pondělí 13. června jsme se vydali do růžových
sadů na Petřín. A že to byla podívaná! Počasí
nám sice nepřálo, ale schovali jsme se ve vestibulu lanovky, kde jsme si dokonce poslechli
výklad o historii lanové dráhy. A aby toho
nebylo málo, nahlédli jsme i do strojovny...
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Více o Petříně se dozvíte na
straně 19.
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Violoncellové duo v Domově
Jana Masaryka

Měli jsme možnost vyslechnout si komorní violoncellové duo, pěvecké vystoupení i gymnastickou
produkci. Celá návštěva byla moc milá a našim
klientům setkání s mladými studenty udělala
opravdu radost.
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Mezigenerační setkávání
V rámci mezigeneračního setkávání nás pravidelně

navštěvují děti z mateřské školy. Vždy vnesou do
našeho domova dobrou náladu a spoustu energie.
Naše klientky jim upekly veselou buchtu, takže
děti neodcházely s prázdnou a budou se těšit na
další návštěvu.
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Posezení na terase
Za hezkého počasí, rádi sedáváme na
naší terase a povídáme si u kafíčka.
Čerstvý vzduch, pěkné prostředí a příjemná společnost udělá každému vždy
dobře.
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Toulky pražskými parky a
zahradami
V prvním díle našeho toulavého seriálu se vydáme na Petřín, který jsme také
společně navštívili v červnu. Petřínem a jeho krásami nás provede Kateřina.
V rozkvetlém období na pomezí jara a léta se
vydejme na toulky vrchem Petřínem a jeho komplexem zahrad a sadů. Petřín patří mezi nejrozsáhlejší zelené plochy Prahy. V dávných časech
byl porostlý hlubokým lesem, který se táhl až na
Bílou horu. Ve starých písemnostech je zmiňován
rok 1108 s popisem středověkého popraviště,
nacházejícího se na samotném vršku u Kostela sv.
Vavřince. Během středověku les ustupoval vinicím
a později ovocným sadům, postavením Hladové
zdi Karlem IV. bylo posíleno opevnění Malé Strany a Pražského hradu a vzhledem k množství pramenů vyvěrajících z útrob vrchu byl vybudován
vodovod, resp. soustava štol přivádějících vodu
na Pohořelec, ke Strahovskému klášteru a na
Malou Stranu. Při procházkách Petřínem můžeme obdivovat rozlohu a rozmanitost Petřínských
sadů, rozkládajících se na svazích mezi Strahovem a Malou Stranou (Velká strahovská zahrada,
Lobkovická zahrada, Růžový sad, Seminářská
zahrada, Sad Nebozízek) a Zahrady Kinských s
Letohrádkem Kinských, založenou vně hradeb a
rozkládající se na území dnešního Smíchova.

Petřínská rozhledna/zdroj: archiweb.cz
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Rozkvetlým Petřínem
Ze Strahova Růžovým sadem kolem Štefánikovy hvězdárny ke Kostelu svatého Vavřince, Zrcadlovému bludišti a Petřínské rozhledně...
Procházku začínáme u strahovských studentských kolejí (vybudovány v letech 1964 až
1965 na místě zbouraných sokolských šaten
a nástupiště architekty Stanislavem Francem,
Luďkem Hanfem, Viktorem Formáčkem, Jaroslavem Kándeml, Janem Nováčkem a J. Ezechiášem, sloužící v minulosti mj. jako spartakiádní šatny či dočasné útočiště obětí povodní,
především však v současnosti přechodné bydliště téměř pěti tisíc studentů fakult ČVUT.

památky astronoma a politika Milana Rastisava Štefánika se sídlem České astronomické
společnosti. Hvězdárnu ponecháváme za sebou a míříme stále kolem záhonů a besídek
s růžemi kolem horní stanice lanovky na Petřín směrem k Petřínské rozhledně. Dříve než
vzhlédneme vzhůru do oblak, projdeme branou opevnění a dáme se doprava ke Kostelu
sv. Vavřince, Kapli Božího hrobu a Kapli Kalvárie. Na místě kostela kdysi stávala románská,
později v gotickém slohu přestavěná kaple,
zmiňována již v roce 1135. Místo má zvláštní atmosféru, v blízkosti kostela, starokatolického katedrálního chrámu, se ve středověku
konaly popravy. V první polovině 18. století
kostel prošel barokní přestavbou s konečnou
podobu dvou kopulovitých věží a opodál byla
vystavěna Kaple Božího hrobu uvozující tradici pobožností křížové cesty a Kaple Kalvárie.

Strahovské koleje/zdroj:a489.cz

Od kolejí míříme do Růžového sadu o rozloze
pěti hektarů, jenž lemují obvodové zdi původního městského barokního opevnění a Hladové zdi. Zahradně upravovány počaly být pozemky ve třicátých letech minulého století, do
té doby sloužily armádě. Obdivovat můžeme
rozárium - bezpočet druhů, barev, vůní růží a
také níže položenou Květnici, krásný uzavřený prostor osázený především trvalkami.
Lehce omámeni vůněmi pokračujeme kolem
Štefánikovy hvězdárny, která svůj účel plní již
od roku 1928. Zajímavou informací pro obyvatele Prahy 2 je skutečnost, že do té doby
jako provizorní pozorovací stanoviště v letech
1920–1922 sloužila kromě Astronomické
věže v Klementinu umělá jeskyně v dnešních
Havlíčkových sadech. Poté byl zvažován pozemek na různých místech, až bylo roku 1927
vybráno současné místo, tj. obecní domek č.
p. 205 a přilehlý pozemek u Hladové zdi. Ještě téhož roku byla započata stavba hvězdárny dle návrhu Václava Veselíka a slavnostně
byla otevřena 24. června 1928 pod názvem
Lidová hvězdárna Štefánikova k uctění
20

Rosarium/zdroj: kudyznudy.cz

Proti kostelu míjíme nejen dětmi oblíbené Zrcadlové bludiště, vybudované podle projektu
arch. Wiehla jako pavilon Klubu českých turistů na pražské Jubilejní výstavě 1891. Postavil
jej pražský tesařský mistr a stavitel Matěj Bílek. Bludiště stálo původně v blízkosti nároží
Průmyslového paláce a o dva roky později
bylo přemístěno na Petřín. Jeho dominantou je
dioráma znázorňující scénu z konce třicetileté
války, boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě
roku 1648 od autorů Adolfa a Karla Liebscherových a Vojtěcha Bartoňka.

pražské toulky

Štefanikova hvězdárna/zdroj: abicko.cz

Naši procházku končíme pod Petřínskou rozhlednou či v jejích výšinách.. Rozhledna, pětkrát menší sestra Eiffelovy věže, byla vystavěna na popud členů Klubu českých turistů po
jejich návštěvě Světové výstavy v Paříží roku
1889. Stavba byla zahájena v březnu roku
1891 pod taktovkou architekta Vratislava
Pasovského, autory konstrukce byli František
Prášil a Julius Souček z Českomoravské strojírny. Ještě téhož roku v srpnu byla rozhledna
otevřena veřejnosti. Její výška je 58, 7 metrů
(Eiffelova věž měří i s anténou 330 metrů). Přízemí rozhledny slouží jako výstavní prostor, v
místní restauraci se na závěr procházky můžeme občerstvit kávou či v horkém odpoledni
zmrzlinou nebo sklenkou studeného moku.
Kateřina

V příštím čísle se můžete těšit na procházku barevným Petřínem: vyhlídkovou cestou ze Hřebenek kolem jezírka s lachtanem, Svatého Michala
a vodopádů do Zahrady Kinských
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Bylinky, které se
vyplatí pěstovat
Na bylinkovou zahrádku nutně nepotřebujete hektarový pozemek. Vystačíte si i s
pár truhlíky a jedním parapetem. Pěstování bylinek je prima hned z několika důvodů. Krom toho, že hezky vypadají a pomohou dotvořit interiér či ozdobit parapety
a zahrádky, tak mohou být v jistých situacích nápomocné. Nenašli byste totiž jedinou, jejíž schopnosti budou nedostatečné na ten či onen problém.

1. Máta peprná
Svěže voňavou mátu upotřebíte do oblíbených letních koktejlů, do horkého bylinného čaje, ale také
v rámci dietní stravy. Mátu můžete ji použít do zeleninových salátů, pomazánek, rizota nebo třeba v
kombinaci s drůbežím masem. Péče o ni není vůbec
náročná. Vyhovuje jí polostín a pravidelná zálivka.

2. Rozmarýn lékařský
Pro milovníky středomořské kuchyně je rozmarýn velmi
dobře známý. Bylinka s podmanivou a údajně léčivou vůní
se hodí k masitým pokrmům, ale třeba i k pečené zelenině. Mimo jiné bylinka pomáhá regulovat hladinu cukru v
krvi a po jídle navozuje pocit sytosti. Proto by se jí měli
vybavit ti, kdo mají po obědě nutkání se něčím „dorazit“.
Bylinka potřebuje slunné místo, střídmou zálivku a také
pravidelné stříhání, jímž předcházíte dřevnatění.
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3. Dobromysl obecná
Kdo by neznal jednu z nejtypičtějších bylinek legendární italské kuchyně - oregano. Dobromysl obecná, která kvete v Česku, nemá tak intenzivní chuť, ale jinak je
to v podstatě to samé. Hodí se nejen na pizzu, ale i k
ochucení těstovin, masa, zeleniny nebo omáček. Bylinka
má mírné antibiotické účinky a díky obsahu polyfenolů
a flavonoidů pozitivně ovlivňuje aktivitu inzulínu v těle.
Dobromysl obecná je na pěstování nenáročná, nejvíce jí
vyhovuje slunné a spíše sušší místo, zálivka jen střídmá.

4. Aloe vera
Gel z rostlinky aloe vera má řadu pozitivních účinků
při vnějším i vnitřním použití. Gel totiž příznivě působí
na střevní sliznici, čímž usnadňuje přijetí živin z potravy, a celkově má mimořádně dobrý vliv na trávení. Gel
(vyříznutý z listu) rozmíchaný ve vodě se používá také
jako detoxikační nápoj. Rostlinka je zvyklá na slunce
a teplo, zalévat stačí jen střídmě, v zimě vydrží i dva
týdny bez vody.
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5. Stévie sladká
Pokud jste se někdy zajímali o zdravější slazení, stévie
jistě neunikla vaší pozornosti. Čerstvé lístky i nať nahradí
díky své příjemně sladké chutí kostky cukru. Má však i
celou řadu pozitivních účinků, například je alternativou
pro diabetiky, některé studie také tvrdí, že napomáhá
snižovat krevní tlak. Rostlinka stévie má ráda teplo, proto se jí nejlépe daří na slunném suchém místě, zalévat
stačí jen mírně.

6.Petržel kadeřavá
V tuzemské kuchyni je petrželka hojně užívanou bylinkou, pro níž se doma vždycky najde uplatnění. Typicky
se užívá do polévek, pomazánek, různých salátů, ale
často si ji s chutí dáte jen na plátek chleba s máslem.
Petrželka působí jako prevence nadýmání. Petrželku
nechte na světle, případně v polostínu a dávejte jí
hodně vody, to ona ráda.

Anička
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Míša řezy
Kdo by neznal Míša řezy. Nadýchaný piškot s pořádnou dávkou tvarohového
krému. Za recept děkujeme paní Šalomové!

Potřebujeme
Na piškot:
6 žloutků, 6 lžic cukru moučka, 7 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce oleje, 3 lžíce kakaa, 1 prášek do
pečiva, sníh ze 6 bílků
Na krém:
3/4 hrnku cukru moučka, 3 tvarohy, 250 g másla, rum na dochucení
Na polevu:
100 g čokolády na vaření, 100 g másla
Žloutky utřeme s cukrem do pěny, přidáme mouku, olej, kakao a prášek do pečiva. Z bílků ušleháme pevný sníh, který opatrně vmícháme do těsta. Těsto vlijeme na plech a upečeme na 170°C.
Mezitím si připravíme náplň. Máslo rozpustíme a vychladlé vyšleháme společně s tvarohy a cukrem. Krém navrstvíme na vychladlý piškotový korpus. Čokoládu rozpustíme s máslem ve vodní
lázni a použijeme jako polevu.
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Tyčinky z tvarohového
těsta
Křupavé máslové tyčinky se hodí snad ke všem příležitostem.

Potřebujeme
Na těsto:
250 g tvarohu (ne z vaničky)
250 g másla
250 g polohrubé mouky
Na posypání:
můžete použít cokoliv, například kmín,
hrubozrnou sůl nebo chia semínka

Z tvarohu, změklého másla a mouky vytvoříme hladké těsto. Z těsta vyválíme
dlouhého hada a nakrájíme na tyčinky.
Hotové tyčinky potřeme rozšlehaným
vejcem a posypeme. Pečeme na 180°C
dozlatova.
Těsto můžeme použít také na sladké pečivo, například na šátečky a podobné
dobroty.

Eliška
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Český ráj/zdroj: strednicechy.cz

Do Českého ráje cesta
příjemná je
Pojďte s námi namátkou nahlédnout do krajiny opředené mnoha pověstmi a legendami. Do krajiny hustě protkané turistickými stezkami vedoucích k místům,
které vybízí k odpočinku, zábavě i poznání. Do krajiny, jejíž krásou a tajuplností
se nechal inspirovat nejeden český malíř, spisovatel, či poeta.
Své jméno získala již v 19. století právě pro
svou, do dnešních dnů neutuchající, oblíbenost
mezi výletníky. Je to krajina pestrá, plná skalních měst, lesů s písčitými stezkami lemovaných
borůvčím, romantických údolí, vyhlídek, hradů
a zámků, vodních ploch i toků, malebné lidové
architektury a nalezišť drahých kamenů.
Nachází se severně od Prahy ve středním Pojizeří a pomyslné hranice tvoří města Mnichovo Hradiště, Jičín a Železný Brod. Za srdce
Českého ráje je považováno město Turnov.
Osídlení Českého ráje začalo již v starší době
kamenné. Z 3. tisíciletí před Kristem je doloženo mnoho zemědělských osad v téměř souvislém pásu z nitra Čech až na Trutnovsko, do
Prachovských skal a na Sobotecko. Vystřídal
se tam lid s keramikou volutovou, s keramikou
vypíchávanou, lid popelnicových polí, Keltové,
Germáni i slovanští Charváti. Známá jsou mohutná slovanská hradiště v okolí vrchu Mužského a v Prachovských skalách.

K dnešní romantické podobě oblasti přispěli
ve 12. až 15. stol. šlechtické rody Markvarticů, Vartmberků, Valdštejnů a Lemberků, jež
budovaly ony více či méně dochované hrady
a hrádky.

27

atlas světa

Valečov
Zřícenina hradu z roku 1512. Po třicetileté
válce opuštěn, poté chátrá, zřícenina a jeho
okolí byly využívány chudinou jako skalní byty
až do roku 1892. Jako téměř každé místo Českého ráje, i Valečov má svou legendu.
O zlé paní z Valečova. Ta si nechala vybudovat tajné podzemní chodby propojující hrad
s nedalekým hrádkem Chotuc u Křinče, aby
uchránila své majetky před lapky v okolních
lesích. Aby chodba zůstala opravdu tajnou,
místo slíbené výplaty najaté dělníky upálila
v čeledníku a ze spáchaného činu se pomátla
na rozumu. Dodnes na Valečově straší a tajné
chodby plné bohatsví se nikdy nenašly.

Valečov

Valdštejn
Je to nejstarší hrad Českého ráje, založen ve
13. století na okraji Hruboskalské plošiny, rodový hrad Albrechta z Valdštejna, při požáru
koncem 16. Století však shořela většina budov.
Hrad Valdštejn je spojován s mnoha pověstmi.
Tato je z doby, kdy patřil rodu Valdštejnů. Na
nedalekých Dračích skalách sídlil pár supů. Ten
přinášel do hnízda mláďatům ke krmení nejrůznější zvěř, ale i drůbež osadníků. Dokonce se traduje, že několikrát unesl i malé děti.
Na stížnosti lidí z celého okolí nechal pán z
Valdštejna vypravit do skal své zbrojnoše. Ale
skály byly vysoké a hladké, takže se vrátili s
nepořízenou. Nechal tedy vyhlásit, že bohatě
odmění toho, kdo supí hnízdo zničí. Bohužel
se však nikdo nepřihlásil. Až nakonec tak učinil
jeden loupežník, který byl v hradním vězení a
čekal na popravu. Pán mu slíbil milost, pokud
se mu to povede. Loupežník pomocí dlát a
dřevěných kůlů vetknutých do skály postupoval pomalu vzhůru, až dosáhl vrcholu skalního
sloupu. Po vyčerpávajícím boji zabil supí samici a hnízdo spálil. Za splněný úkol byl skutečně
pánem hradu propuštěn, když slíbil, že zanechá loupežnické řemeslo.
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Valdštejn

Trosky
Hrad stál na čedičovém suku, zpustl za třicetileté války, dvě věže se jmény Baba (47 m) a
Panna (57 m). Vypravuje se, že v době, kdy
Trosky patřily rodu pánů z Bergova, obývaly
věže dvě Bergovny, bába kališnice s vnučkou
katoličkou. Ač blízké příbuzné, nemohly se
snést pro různost víry a nenáviděly se tak, že
se neustále hádaly. Proto se vnučka usadila ve
věži na východní straně, kdežto babička bydlela v západní věži. Kdykoliv se prý spatřily v
oknech, vyčítala bába své vnučce, že zapřela
víru svých otců, kdežto vnučka zase nazývala
bábu kacířkou. Jejich křik, lamentování a pláč
se ozývaly nejen ve dne, ale i v nočním tichu,
že si kolemjdoucí zacpávali uši a z míst utíkali.
Za bouřlivých nocí, kdy se blesky křižují nad
krajinou, je prý dosud slyšet z věží pláč a sténání. Proto také nazvali lidé východní a vyšší
věž „Pannou“, nižší západní „Bábou“.

Trosky/ zdroj: kampocesku.cz

Kost
Gotický hrad postaven asi po r. 1371, v roce
1953 opraven, jeden z nejzachovalejších českých hradů. Je sevřen v malebné kotlině, obklopen Plakánkovým údolím, ze kterého se těžil
pískovec na stavbu hradu. Ke hradu se váže
legenda o jeho dobývání. Kdysi za husitských
válek byl hrad Kost dobýván Žižkou. Slavný
vojevůdce několikrát udeřil se svými vojsky na
tvrdé hradby, ale marně. Hradní posádka

atlas světa
bojovala statečně a nepřítel byl vždycky se
ztrátami odražen. Husitský hejtman si tedy
umínil, že dlouhým obléháním hrad vyhladoví.
Jako hustý mrak se rozložilo Žižkovo vojsko v
údolí a sevřelo hrad ze všech stran pevným řetězem stráží, že by ani myš neproklouzla. Po
několik neděl zasedal Žižka se svými spolubojovníky za kamenný stůl pod lípou nedaleko
hradu v marné naději, že se jeho obránci dobrovolně vzdají. Už i vlastní vojáci reptali na nedostatek jídla, kterého ve vydrancovaném okolí
valem ubývalo. Ale kdyby tak věděli, jaké zlé
časy nastaly obráncům tam nahoře! I když byly
dávky jídla neustále snižovány, byla již všechna
skladiště vyjedena a zbyla jen jediná vepřová
hlava a soudek vína. Tu bleskla hlavou jednoho
vtipného zbrojnoše spásná myšlenka. Navrhl
uspořádat naoko velikou slavnost s hostinou.
Řinkot nožů o prázdné talíře a hlasité přiťukávání prázdnými poháry zalétávalo s veselým
zpěvem hladových bojovníků do Žižkova tábora. Veselí dostoupilo nejvyššího bodu.
Když to viděli husité, začali reptat. Dlouhým
obléháním již byli unavení, rozmrzelí a hladoví
a na hradě se zatím pořádají veselice. Vření v
táboře však propuklo přímo ve vzpouru, když
onen chytrý zbrojnoš přistoupil k hradbám a
shodil dolů do nepřátelského ležení pečenou
kančí hlavu a soudek vína se slovy: „Tu máte a
radujte se s námi! My máme potraviny ještě na
celé měsíce!“

tít. A tento znak přejalo i město Sobotka. Ve
13. a 14. století začala být v kraji také zakládána města, která se postupně stala kulturními
a později některá i průmyslovými centry: Turnov, Jičín, Mnichovo hradiště, Železný brod,
Lomnice nad popelkou, Sobotka, Rovensko
pod Troskami.

Mnichovo hradiště
Původně renesanční zámek ze 17. století přestavěný do nynější barokní podoby na přelomu 17. a 18. století rodem Valdštejnů, kteří ho
obývali až do roku 1945. Na zámek byla z Duchcova přeezena i knihovna s 22 tisíci svazky,,
kterou spravoval Giacomo Casanova .

Zámek Mníchovo hradiště/ zdroj: kudyznudy.cz

Humprecht
Lovecký zámeček nedaleko Sobotky v barokním stylu z 2. poloviny 17. století, se 16 metry
vysokým hodovním sálem, který má opravdu
jedinečnou akustiku s 6-8vteřinovou několikanásobnou ozvěnou a který nemá v Evropě
obdoby. I v dnešní době se pro své jedinečné
vlastnosti využívá k pořádání koncertů. Jeho
stavba byla inspirována Galatskou věží v Istanbulu.

Kost/ zdroj: navylet.cz

Druhého dne poručil Žižka troubit k ústupu.
Svému hněvu prý ulevil slovy: „Hrad je tvrdý
jako kost a kost patří psu.“ Od té doby je prý
hrad nazýván Kost a jeho majitel přijal do erbu
kančí hlavu. Proč je ve znaku kančí hlava, vysvětluje se ještě jinak Jeden z předků Jana ze
Šelmberka, Dětříšek Buzivec, měl pověst velkého siláka a hrdiny. Říká se o něm, že jednou
chytil v lese za uši divokou svini a živou ji přinesl na hrad. Proto si prý dat svini hlavu na svůj

Humprecht/ zdroj: kudyznudy.cz

Hrubá skála
Původně hrad z pol. 14. stol., později přestavěn na renesanční zámek, nynější novogotická
romantická podoba je z poloviny 19. století.
29

atlas světa
Kouzlo Českého ráje dokresluje lidová architektura a ta se naštěstí dochovala v některých
vesnicích a samotách. Dlaskův statek v Dolánkách u Trutnova nejtypičtější příklad roubené
architektury českého venkova v Pojizeří. Další
krásnou ukázkou je Bičíkův statek v Příšovicích
před rokem 1600.Významná je také dřevěná
zvonice v Rovensku pod Troskami, jejíž zvony
se uvádějí do pohybu šlapacím mechanismem
a je pravděpodobně jediná svého druhu na
světě.
Kromě bohaté historie nabízí krajina Českého ráje i geologické zajímavosti. Český ráj je
součástí České křídové tabule. Její vznik spadá
do období druhohor, zhruba před 100 milióny lety. V této době začalo do snížených částí
Českého masívu pronikat mělké moře. V něm se
usazovaly pískovce, slínovce, jílovce nebo opuky. Pro Český ráj jsou zvláště význačné kvádrové pískovce, ty daly vzniknout, díky milióny let
trvající erozi, výše uvedeným skalním městům s
vysokými věžemi a hlubokými roklemi. Vlivem
snadné propustnosti pískovců vznikly na mnoha místech četné prameny a bažiny. Sopečná
činnost na začátku mladších třetihor pak dala
vzniknout řadě čedičových suků, tvořících často dominanty kraje. Takovou dominantou je
například světový unikát zdvojený suk Trosky
(488,1 m), vrch Vyskeř (466,4 m), nebo vrch
Mužský (463,4 m) a mnoho dalších.

Na severovýchodě od Českého ráje končí křídová oblast svéráznými skalními útvary maloskalského hřebene a Suchých skal. Je to v místech
tzv. lužického zlomu, jímž se koncem prvohor
vyvrásnil převážně melafyrový kozákovsko-táborský hřbet. V jeho melafyru (vyvřelé hornině)
se na několika místech nachází drahé kameny.
Již ve středověku byl vrch Kozákov pokládán
za jedno z významných nalezišť drahých kamenů - achátů, ametystů, jaspisů, záhněd a chalcedonů. V kozákovském čediči můžeme najít i
olivín, a v okolí Rovenska pod Troskami i České
granáty. Díky tomuto nerostnému bohatství se
stal nedaleko ležící Turnov vyhlášeným městem
brusičů šperkařských kamenů a v nemalé míře
tato naleziště podnítila vznik mnoha místních
pověstí o tajuplných pokladech. Území Českého ráje je značně lesnaté. Téměř polovinu území zaujímají lesy, jejich přirozená skladba již
ale byla člověkem značně pozměněna. Většinu
porostů tvoří druhotné smrkové a borové monokultury. Jen na skalních věžích a hranách se
uchovaly přirozené porosty borovice s jeřábem
a břízou. V místech s bohatší půdou jsou zbytky dubových a habrových hájů, místy bučiny a
ve vlhkých a stinných roklích javorové lesy. Daří
se tu hasivce orličí, vřesu spolu s metlicí křivolakou, borůvkou, či brusinkou. Charakteristickým
prvkem na holých pískovcových stěnách jsou
žlutavé povlaky lišejníků zvané lidově „lepra“.

Dlaskův statek/ zdroj: kudyznudy.cz
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Vegetace Českého ráje je poměrně chudá.
Pro vrcholy pískovcových skal je charakteristická teplomilná a suchomilná vegetace. Bohatší na vegetaci jsou stinné rokle a doliny. V
rašeliništních společenstvech kolem rybníků se
daří vzácnějším druhům rostlin včetně vstavačů
a rosnatky okrouhlolisté. Nachází se zde také
významné chráněné stromy nebo jejich skupiny. Za charakteristické zástupce živočišné říše
Českého ráje se povařují především obyvatelé
skalních měst, např. výr velký, poštolka obecná
a kavka obecná. V minulosti zde sídlil i sokol
stěhovavý. Významnou lokalitou je i rybník Žabakov na západním okraji oblasti při hlavní silnici Mnichovo Hradiště - Turnov u obce Březina.
V jeho rákosí sídlí četné vodní ptactvo včetně
velké kolonie racka chechtavého. Vnitřní část
Českého ráje byla výnosem Ministerstva školství vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí již
v roce 1955 jako první CHKO v Čechách.

V roce 2002 pak byla rozšířena do dnešní podoby. Nyní zaujímá území o rozloze cca 181
km2Oblast Českého ráje protíná mnoho turistických a naučných stezek. Zlatá stezka Českého ráje je červeně značená turistická stezka
spojující nejvýznamnější místa Českého ráje (s
výjimkou Prachovských skal).
Její celková délka je 119 km a její prvopočátky
můžeme sledovat již ve 2. polovině 19. století při cestách Vojty Náprstka do Prachovských
skal. Za své značení vděčí také vzniku Klubu
českých turistů, který právě v Českém ráji začal značit první turistické stezky. Název Zlatá
stezka s popisem trasy je poprvé zachycen v
průvodci KČT z roku 1937.
Její trasa je Mnichovo Hradiště - Valečov Drábské Světničky - Příhrazy - Kost - Nebákov
- Dolní mlýn - Trosky - Hrubá skála - Turnov Frýdštejn - Malá skála - Besedice - Kozákov Tábor - Železnice - Jičín.

HCHKO Český ráj/ zdroj: cesky-raj.cz
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atlas světa

Prachovksé skály/ zdroj: rozhlas.cz

Četli jste pozorně?
Prověřte si svoje znalosti v kvízu na závěr!
1. Která stavba byla inspirována Galatskou věží v Istanbulu?
a) Dřevěná zvonice v Rovensku pod Troskami
b) Trosky
c) Humprecht

2. Dvě dochované věže zříceniny hradu trosky se nazývají:
a) Máma a dcera
b) Baba a Nána
c) Baba a Panna

3. Turistická Zlatá stezka Českého ráje je značena:
a) modře
b) červeně

Denisa
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rozhovor

O Bohu a hudbě
Dnes si popovídáme s Romanem Zábrodským, se kterým jste se mohli setkat na
besedě o Izraeli, která se v květnu konala v Máchovce. Co pro něj znamená
hudba a kam by se rád vydal?
Romane, studuješ teologii. Jak jsi se k ní vlastně
dostal?

vysvěcení a v budoucnu snad i na kněžské vysvěcení v Církvi československé husitské.

V podstatě to byla náhoda. Teologii jsem nikdy studovat nechtěl. Co jsem studovat chtěl
byla religionistika a judaistika, jenže protože
jsem lajdák tak jsem se přihlásil až na druhý
kolo a tam už byla jen ta teologie a judaistika.
Judaistiku jsem vždycky studovat chtěl a věděl
jsem, že půjdu na tu a tu fakultu, věděl jsem,
že to bude v kombinaci s něčím, s tou religionistikou, čoz je nauka o různých náboženství,
která se pomocí různých disciplín, třeba psychologie nebo sociologie snaží popsat fenomén náboženství a jeho sociokulturní projevy
ve společnosti. Judaistika se zabývá židovským
národem, jeho minulostí, současností, jeho dějinami, jazykem, kulturou ale především zvykama a náboženstvím. Ten důraz je kladen především na to náboženství. Ta judaistika se na
husitské teologické fakultě dala studovat jen
v kombinaci s nějakým jiným oborem a na mě
právě zbyla ta teologie. Postupně jsem ale začal docházet k tomu, že se mi ta teologie líbí
a že je to něco, k čemu jsem vždycky v životě
směřoval, at už jsem dělal cokoliv, a to studium
mě nasměrovalo na budoucí dráhu a defacto
mi dala smysl života, tedy Bůh, řekněme. Proto
se taky v současnosti připravuju na jáhenské

A jak jsi se dostal k Bohu?
To už na jiný vyprávění (směje se). Ale když se
mě někdo zeptá, jak jsem se dostal k tý judaistice, tak jsem si na to vytvořil jednoduchou
odpověď v pěti bodech. Můj pradědeček byl
sekulární žid, za první republiky. Nesl si odkaz toho náboženství s sebou, ale nijak ho
nepraktikoval. Pak přišel Hitler a dědeček byl
s celou rodinou, tedy pokud bych počítal jen
tu úzkou rodinu, bylo to jedenáct sourozenců,
odvezen nejdřív do Terezína, dědeček pak
byl i v Dachau a nakonec skončil i v Osvětimi
a z celé té rodiny zbyl prakticky sám. Tahle
problematika židovství mě vždycky zajímala,
a když jsem tohle zjistil z babiččina vyprávění, probudilo to ve mně touhu se o to ještě
víc zajímat a zajímat se o svoje kořeny. Zároveň to je vlastně druhý bod toho vysvětlení,
ta fascinace tématem. Za třetí jsem to udělal
mamince na truc. Chtěla ze mě mít doktora,
a tak jsem raději šel studovat judaistiku, než
abych šel na medicínu. No a pak čtvrtý, zásadní důvod tak bylo to, že když mi bylo 17,
ještě před maturitou, jsem potkal jednu takovou hezkou holku a zakoukal se do ní.
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rozhovor
Studovala v Praze na židovském gymnáziu,
tady kousek od náměstí míru. Chtěl jsem na
ni udělat dojem a začal jsem studovat hebrejštinu, abychom si mohli popovídat. Už tenkrát
dělala takové krátké překlady židovské poezie,
tak jsem ji chtěl zaujmout. Dojem jsem udělal,
ale košem jsem dostal stejně. Tak mi zůstala
hebrejština, nebo ty znalosti a chtěl jsem to
prohloubit. Už předtím, než jsem se přihlásil na
fakultu jsem studoval na katolické škole a chtěl
jsem si prohloubit znalosti o Novém zákoně a
k tomu pomohlo i to studium judaistiky.

V květnu jsi u nás měl besedu o Izraeli., jakožto dobrovolník. Co pro tebe dobrovolnictví
znamená?
Od 15 jsem různě dobrovolničil v domově pro
seniory, což souviselo i s tím, že jsem se přihlásil na Střední školu svaté Zdislavy, kde jsem
začal studovat sociální činnost, takže potřeba
starat se o druhé, nebo potřeba se druhým věnovat, především těm starší je jeden z důvodů
studia teologie. Je to jedna z motivací stát se
farářem, protože do církve patří všichni. Děti,
dospělí ale i senioři. Takže když můžu zpříjemnit den nebo odpoledne někomu dalšímu,
dělám to rád. Za druhý vím, že se chci nějak
věnovat vzdělávání nebo osvěty veřejnosti, a
proto jsem zvolil i tohle téma, protože je to
téma mýho oboru a něco o tom vím, takže jsem
ty základy nastínil i v té besedě. Je to jedna
z mých hlavních tezí, že porozumění je základ
tolerance, a to vede k všeobecnému míru a lásce.

A co ta samotná Izrael, která byla tématem té
besedy? Co tě tam táhne?
Izraelí jsem od mala fascinován. Chtěl jsem tam
vždycky jít. Ne letět, ale jít. Byl jsem i na pouti
do Santiaga de Compostela. S tou Izraelí mě
ale předběhl Zibura (český cestovatel, spisovatel a novinář, pozn. redakce), proto ho nemám
rád (směje se). Vlastně studium v Izraeli je pro
můj obor něco jako kdybys studovala fyziku a
jela do CERNu. V Izraeli jsou kořeny všeho, co
chci vědět o tom, co studuju. Proto se tam rád
vracím. A navíc je to i kvůli hebrejštině. Tam se
v ní můžu vzdělávat, mluvit s lidma a prohlubovat svoje znalosti, což tady v Praze moc nejde.
A navíc je tam pěkně.
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Čím je pro tebe ta země tak zajímavá?
Cítím se tam prostě jako doma. Doma je doma
ale v Izraeli se vnitřně cítím víc svobodný. Když
tady vylezu na ulici a začnu mluvit hebrejsky,
tak na mě lidi koukají jako na blázna. Když přijde do kavárny kluk s černýma vousama, v černým kabátě, tak je to taky divný. Všichni se mě
pak ptají, jestli jsem žid. V Izraeli je to normální. Cítím, že se tam můžu víc otevřít a být sám
sebou. Proto se tam cítím víc doma než tady
v Praze. Rád se tam vracím, protože jsem tam
ještě neviděl všechno. Je to sice malá země,
ale je spousta věcí, který se tam dají objevit
a zažít a já tam ještě nezažil všechno. Je tam
střet těch dvou civilizací tak patrnej, že to nemůžeš všechno vstřebat najednou. Chtěl bych
tam studovat na hebrejské univerzitě, a proto
si to tam musím všechno osahat a pořádně se
to naučit. Taky jsou tam strašně upřímný lidi a
toho si já vážím. Když jdete po ulici a děláte
něco špatně, tak vám to řeknou a pošlou vás
třeba k šípku. Vy je tam pošlete taky, třeba se
i pohádáte, ale pak si podáte ruce, řeknete
si „jo měl jsi pravdu“ a rozloučíte se. To se mi
strašně líbí. Může se to zdát drzý, ale je to tak.
Dělá to ta upřímnost a to, jak v tý zemi fungujou. To bezprecedentní nebezpečí války, který
tam každý den číhá. Ty lidi tam prostě nemají
čas ztrácet čas s falešnou slušností. Uvědomil
jsem si to, když jsem šel v Tel Avivu po pláži,
že ta svoboda, kterou máme my, kdy se rozhodujeme a přemýšlíme nad tím, kam půjdeme
večer a co budeme dělat, je prostě luxus, který
si v Izraeli dovolit nemůžeš. A to je důvod proč
tam ty lidi tak žijí přítomným okamžikem.

Které země bys chtěl ještě navštívit?
Mám takový seznam míst, kam bych v blízké
budoucnosti chtěl zajet. Na takovým top místě
je Athos, což je poloostrov v Řecku. Je to mnišský stát kam nesmí ženy. Prostě tam už přes
tisíc let nevkročila žena. Teda vlastně vkročila,
v roce 2008. Jedna byla uprchlice ze Sýrie.

rozhovor
Ti mniši ji samozřejmě pomohli, dali ji najíst,
ubytovali a tak dále, ač ji tam neradi viděli.
S tím souvisí mýtus toho poloostrova. A ta druhá byla Američanka, a ta to udělala naschvál.
Musela jet až k soudu v Haagu a doživotně ji
vyhostili z celý Evropský unie. Prostě porušila
více jak tisíciletý zákon. Dokonce tam hlídkuje
i řecká policie, která dohlíží na to, aby tam lidi
nejezdili jen tak svévolně. Říká se tomu hora
Athos nebo taky Svatá hora, protože tam je
z jedné
strany moře a z druhé strany to území blokuje
velká hora. Teď si nevzpomenu, kolik má, ale
má hodně, asi přes 2000 metrů, takže je to
opravdu velká hora. No a legenda praví, že
se na vrcholu té hory objevila panenka Marie
a navěky tu zemi zasvětila pro mnichy. Od té
doby tam nesmí žádná ženská noha, ani zvíře
ženského pohlaví, což se asi těžko kontroluje,
ale je to tak v té legendě.
No a skutečně od nějakého desátého století se
tam začaly srocovat mnišské řády a vyvrcholilo to v tu dnešní podobu, že je na tom území
mnišský stát. Je tam vláda složená z mnichů.
Je to tedy především pravoslavný a jsou tam
ruský církve, řecký církve, gruzínský, arménský,
prostě všechno z pravoslavného světa, na co
si vzpomeneš. A je to strašně úžasný, mystický,
duchem naplněný místo. Prostě takovej malej
Tibet v Evropě. Takže na to místo bych chtěl jet.
Samozřejmě pak bych strašně rád procestoval
Asii – Indie, Nepál, Bhútán, znovu bych se rád
podíval do Gruzie, ta byla nádherná. Do Říma,
jako do historickýho a kulturního centra. Taky
mě zajímá Jižní Amerika, Norsko, Mauritánie…
Ta hlavně proto, že tam vznikla jedna z prvních
univerzit na světě. Ačkoliv je to teď díra plná
pouště, kdysi to bylo centrum islámský vzdělanosti.

Vraťme se ještě k té besedě. Byla totiž protknuta zpěvem a hudbou. Co pro tebe hudba znamená?
Začnu takovými dvěma citáty. Hudba je přímé

působení ducha svatého. To mi řekla jedna paní,
byla to klavíristka a žila v jednom domově, kde
jsem pracoval. Učila na konzervatoři a byla to
katolička. Když člověk mluví, je to jako kdyby
zpíval. A když zpívá, je to jako by mluvila jeho
duše. Je to vlastně taková autoterapie. Člověk
se uklidní, když poslouchá hudbu, zažívá různý
emoce, radost, smutek. Vlastně hudba byla přítomna od primitivních dějin lidstva. Propojuje
člověka s něčím vyšším, než je on sám,

s něčím duchovním. Proto třeba například zpívám ve sboru v kostele. Hudba spoluvytváří duchovní prostor, který zvláště dnes potřebujeme,
a to z mnoha důvodů. Abychom si odpočinuli,
načerpali sílu abychom zkrátka byli propojeni
s něčím, co nás převyšuje, a to každý může zažívat jinak. Prací na zahradě, čtením nebo právě skrze hudbu nebo docházením do kostela
nebo nějakým kulturním zážitkem.

Tenhle duchovní prostor, kde vyživujeme naši
duši – jak je psáno v písmu, nejen chlebem je
člověk živ – nám v tomto duchovním prostoru
hudba pomáhá právě s tím propojením. Dělat
hudbu, zažívat ji, poslouchat, z části vytváří
tenhle prostor a pomáhá to ve vnitřní komunikaci s naší duší. Hudba je všude kolem nás
a je to zároveň neodmyslitelná součást mého
života. Stejně jako ticho. Jak řekl Beethoven
hudba, to je ticho mezi tóny. Proto i to ticho,
ač se to nezdá je hudbou, a to hudbou pro nás
tak potřebnou, že absencí ticha trpí jak naše
mysl, duše i tělo. Proto je to ticho podle mě
tak důležitý. Jako farář bych měl tenhle prostor vytvářet, a tak jej tvořím nejen v kostele,
ale i na kroužcích, který dělám na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové. Vždycky si tam sedneme,
něco přečteme, řekneme a pak sedíme třeba
15 minut v tichu. Je to neskutečně obohacující. Ale taky se tou hudbou a tichem celý život
obklopuju. Zpívám, hraju na housle, a dokonce
teď pracuju ve varhanické dílně. Momentálně
restaurujeme varhany v Neumětelech, což je
vesnice kam podle pověsti měl doběhnout Šemík, když skočil z Vyšehradu. Dokonce tam je i
Šemíkův pomník. Vlastně je to práce, která mě
naplňuje v tom smyslu, že člověk vytváří něco
hmotného, co vydrží stovky let, tyhle varhany jsou myslím z roku 1890 a vydrží pro další
generace, které budou poslouchat plody tvé
práce. Budou vytvářet tu hudbu, která vytváří
duchovní prostor.
Eliška
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ze světa zvířat

papuchalk severní/ zdroj: biolib.cz

Papuchalk severní
Papuchalk sevení, známý též pod názvy papuchalk ploskozobý nebo bělobradý,
je malý mořský pták z čeledi alkovitých. Díky svému výrazně zbarvenému velkému zobáku je nazýván též mořským papouškem.
Papuchalk severní dorůstá délky 26–29 cm a v
rozpětí křídel měří 47–63 cm. Samci jsou zpravidla větší než samice, ale zbarvením se nijak
viditelně neliší. Svrchu je převážně černý a ze
spodní strany bílý s šedými až bílými tvářemi
a oranžovočervenými končetinami. Zobák je
velký 3–4 cm, trojúhelníkového tvaru, během
hnízdního období jasně oranžový, modrý a žlutý. Papuchalk bělobradý se velmi podobá papuchalku černobradému (Fratercula corniculata), ale v porovnání s ním má odlišně zbarvený
zobák.
Hnízdí na pobřeží severní Evropy, Faerských
ostrovů, Islandu a na východě Severní Ameriky,
severně přitom zasahuje až po oblasti uvnitř Severního polárního kruhu, jižně pak po Francii a Maine. Zimní měsíce tráví na otevřeném
moři daleko od pevniny - v Evropě během tohoto období jižně zasahuje až po Středozemní moře a v Severní Americe zase po Severní
Karolínu.
Za potravou se potápí, a to až do hloubky 70
m; pod vodou dokáže vydržet až 5 minut,

i když častěji se potápí do menších hloubek a
pouze krátce. K plavání využívá svých silných
křídel. Končetiny s plovacími
blánami mu pak slouží jako kormidlo. Během
hnízdního období se přitom při hledání kořisti může od hnízdiště vzdálit až 100 km. Živí
se především malými druhy ryb, jakými jsou
např. sledi, šproti nebo smáčky, požírá též zooplankton, různé korýše a měkkýše. Má přitom
zvláštně přizpůsobenou horní čelist zobáku
a jazyk, které má poseté spoustou drobných
trnů umožňujících držení i více než 30 rybek
najednou.
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papuchalk severní/ zdroj: lonelyplanet.cz

ze světa zvířat
Papuchalci bělobradí pohlavně dospívají ve
věku 4–5 let, jsou monogamní a hnízdí v koloniích. Využívají přitom převážně nor vyhloubených na travnatých svazích, ale hnízdí též mezi
skalami nebo balvany. Na úpravě budoucího
hnízda, které později vystýlají trávou, peřím
nebo mořskými řasami, se podílí především samec.

V každé snůšce je jen jedno vejce, na jehož
39–45 dnů dlouhé inkubaci se podílí oba rodiče. Mláďata jsou pak opeřena asi ve věku
49 dnů. V tomto věku opouští hnízdo a hned
se vydávají do moře.
Jana
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zacvičte si s námi

Ve zdravém těle,
zdravý duch
Dechové cvičení je stejně důležité jako každé jiné. Pojďte se s námi pořádně
nadechnout!

Dýchání je nejdůležitější podmínkou života nejen pro lidi. Správné dýchání má velký vliv na
celou činnost lidského těla, krevní oběh, trávení, svalovou, či mozkovou činnost. Je velmi
úzce propojené s psychikou člověka. Nejdůležitější je dýchání nosem, protože na sliznici se
zachytávají nečistoty a nadechnutý vzduch se
zvlhčuje a ohřívá. Nesprávné držení těla souvisí a negativně ovlivňuje správné dýchání, které
posiluje bránici, dostává do plic více vzduchu
pomáhá zbavit se hluboko uložených hlenů a
udržuje pohyblivost plic a hrudního koše.
1. cvičení
Cvičení: nádech nosem do celého těla – až
do chodidel, výdech ústy delší než nádech. Při
výdechu dochází k uvolnění.
2. cvičení
Poloha: leh na zádech, pokrčená kolena, ruce
dáme z předu pod prsa na žebra.
Cvičení: nádech nosem do prsou, rozevřeme
hrudník, výdech ústy delší než nádech. Při výdechu dochází k uvolnění.

3. cvičení
Poloha: leh na zádech, pokrčená kolena, ruce
položíme na břicho.
Cvičení: nádech do břicha, břicho nafoukneme
a zvětšíme, výdech delší než nádech. Při výdechu dochází k uvolnění.
4. cvičení
Poloha: leh na zádech, pokrčená kolena, ruce
položíme na břicho pod pás.
Cvičení: nádech do břicha, zvětšíme břicho a
postupně při výdechu podsadíme pánev, potom uvolníme a opakujeme 3-4 krát.
5. cvičení
Poloha: leh na zádech, pokrčená kolena,
paže připaženy podél těla.
Cvičení: nadechneme se, podsadíme pánev a
postupně obratel za obratlem zvedáme pánev
(jako bychom chtěli přitáhnout konečník směrem k hlavě). S výdechem se postupně stejným způsobem vracíme do původní polohy a
uvolníme se.
Petr
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Letní hlavy lámání
protrénujte si paměť se cvičením, které pro vás připravila Denisa.
1. Najděte co nejvíce překlepů v letní pranostice:
Jak červen neplem září, takový bube i měsíc září. Nak červen teplem září, taková bude
i měsíc táří.
Jak červan teplem záře, takový bude i měšíc září. Jok červen teplem září, takový bade
i měsíč září.

2. Utvořte co nejvíce slov ze slova TURISTIKA:

3. Přesmyčky českých měst
RAPAH
BORN
ARSTOVA
EŇLZP
SPEÍK
BÁORT
ÁCHDON
VURTON

UMURBKR
UMOCOLO
RŘOVEP
JOVYK
ČÍNJI
RÁBTO
MUŠPRKE
ŘÍŽOKRMĚ
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4. Vymyslete alespoň 5 zámků, hradů, zřícenin na písmeno K:

5. Spojte hrad s jeho příslušným pánem :
Hluboká

Karel IV.

Bezděz

Václav I.

Karlštejn

Přemysl Otakar II.

Správné odpovědi:
1. Jak červen teplem září, takový bude měsíc září. - 11 překlepů.
2. tur, ras, tis, rak, kur, kras, start, tisk, suk, ruka, risk, kras, Ruska, Rus, trus, kat, takt, trik, kurt,...
3. 1.Praha,2.Brno,3.Ostrava,4.Plzeň,5.Písek,6.Tábor,7.Náchod,8.Turnov,9.Rumburk,10.Olomouc, 11.Přerov,12.Kyjov,13.Jičín,14.Tábor,15.Šumperk,16.Kroměříž
4. Konopiště, Kokořín, Kost, Křivoklát, Karlštejn, Kumburk, Kašperk, Kolštejn...
5. Hluboká – Václav I., Bezděz – Přemysl Otakar II., Karlštejn – Karel IV.
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V příštím čísle vás čeká:
Toulky pražskými parky a zahradami II.,
Rozhovor s Radimem Kopáčem o pražských hospodách a dobrém vínu,
Povídání o kostelu svatého Ignáce,
Babské rady pro vaše zdraví,
a mnoho dalšího!

Časopis pro vás připravili: Eliška Bláhová, Denisa Grgurinovićová, Jana Frankievičová, Anna
Vlasáková, Petr Mezej, Katka Přibylová

Grafická úprava, návrh obálky a ilustrace: Eliška Bláhová
Korektura: Monika Mazáčová

Další číslo vyjde na podzim 2022.
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Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás ke tvorbě časopisu inspirují.
Přejeme Vám příjemné léto plné klidu, pohody a hlavně sluníčka!

Pokud byste do dalšího čísla chtěli přispět i Vy, nebojte
se nám ozvat!

7/2022

