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Pomocí těchto sponzorů a dárců jsme mohli v roce 2007 Pomocí těchto sponzorů a dárců jsme mohli v roce 2007 Pomocí těchto sponzorů a dár
pracovat v našem INFO - Centru

MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA
PRECHEZA, a.s

TEPLO PŘEROV, a.s.
MEOPTA - optika, s.r.o.

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - JUDr. Jitka STUDENÁ
OMEGA SERVIS HOLDING, a.s.

KABELOVÁ TELEVIZE PŘEROV, a.s.
FORMEL, spol. s.r.o.
M-COMPACT s.r.o.

PeMaP s.r.o.
TRUMF International s.r.o.

PMS PŘEROV a.s.
MONTÁŽE PŘEROV a.s.

HANÁCKÁ KYSELKA PŘEROV
RESTA s.r.o.

ALIMENTARE, a.s.
KAZETO spol. s.r.o.

FERROPOLYMER spol. s.r.o.
PSP  ENGINEERING a.s.

TICHOPÁDEK s.r.o.
VODOVODY A KANALIZACE PŘEROVVODOVODY A KANALIZACE PŘEROVVODOVODY ,  A KANALIZACE PŘEROV,  A KANALIZACE PŘEROV a.s.

DALKIA PŘEROV
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Činnost organizace z pohledu předsedy 
Ing. Stanislava Šmahlíka 

Vážené dámy, vážení pánové, vážená členská základno,
vstoupili jsme společně do roku 2008, kdy mimo jiné oslavíme 3. listo-vstoupili jsme společně do roku 2008, kdy mimo jiné oslavíme 3. listo-vstou

padu 5. výročí otevření INFO - Centra .
Dále bych chtěl touto cestou oslovit každého člena a celou členskou 

základnu, tj. 355 evidovaných členů. 
Předně bych se chtěl ohlédnout za tímto uplynulým obdobím. V roce 

otevření INFO -Centra jsme evidovali 240 členů, což oproti současnému 
stavu znamená nárůst o 115 členů. Po celou dobu tuto základnu řídí devíti-
členný výbor s minimálními změnami. Musím konstatovat, že takový počet 
členů by výbor organizačně sám nezvládl a proto dalším nepostradatelným a pro nás výjimečným 
a specifickým jsou tzv. důvěrnice, které mají na starosti styk a osobní kontakt s jednotlivými členy 
ve svém úseku. V roce 2003 bylo 20 důvěrníků a k dnešnímu dni je jich 25. Proto bych chtěl touto 
cestou poděkovat všem členům výboru a důvěrníkůmpoděkovat všem členům výboru a důvěrníkůmpoděkovat všem členům výbor  za jejich obětavou práci Musím také říci, že 
všichni vykonávají svou práci zcela dobrovolně.

Koncem minulého roku jsme zkušebně přešli na profesionální proces řízení naší činnosti. Od 
nového roku jsme po odladění nedostatků natrvalo zavedli tento nový způsob řízení, který vychází 
z přijetí nového zákona o sociálních službách a který zkvalitní činnost vůči členské základně.

Na základě toho byla  dosavadní činnost rozdělena do dvou odborných sekcí a to:
- odborné sociální poradenství
- aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Pro tyto uvedené činnosti v INFO - Centru pracují 3 zaměstnanci. Celý tříčlenný organizační 

tým je zodpovědný výboru MO STP, revizní komisi MO STP a členské schůzi, jako vrcholnému 
orgánu. Samozřejmě na toto musí navazovat i ekonomika a finance.(viz strana 6). Z tohoto roz-
počtu plyne, že organizace dotovala členskou základnu částkou ve výši 70 000 Kč. Pro rok 2008 je 
plánována dotace na tyto akce ve výši 75 000,- Kč. Tyto čásky zmiňuji proto, že v náplni pracov-
níků centra je nejen  to, o čem jsem se zmínil na začátku, ale předně zajišťování finančních pro-
středků na provoz INFO - Centra, členskou základnu, ale i v neposlední řadě na mzdy. A to 
nejdůležitější na konec. Všichni jsme (hlavně postižení a senioři) pocítili dopad vládního úspor-
ného opatření, které v podstatě dovede uvedenou skupinu až na pokraj existence a proto jsem se 
svými kolegy podal výboru naší organizace návrh, aby výše členského příspěvku z roku 2007 byla 
zachována (100 Kč) a taktéž byly zachovány i ceny aktivizačních pobytů do roku 2009. Výbor 
tento návrh jednomyslně odsouhlasil s tím, že toto rozhodnutí budu garantovat, což činím. 

Dále bych chtěl touto cestou požádat celou členskou základnu, aby se s nejasnostmi ohledně 
naší organizace obraceli na mne, rád Vám  zodpovím všechny otázky. 

Závěrem musím konstatovat, že tato práce by se nedala dělat bez pomoci Magistrátu města 
Přerova, lidí a osobností, kteří jsou naši práci nakloněni. Z celé velké škály bych chtěl předně 
poděkovat poslanci PS ČR Mgr. Zdenku Boháčovi, vedoucí odboru soc. služeb a zdravotnictví Evě 
Divinové, paní Žouželkové a panu Petru Lagovi. 
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ČinnosČinnosČi t INFO - Centra z pohledu poslance PS ČR Mgr. 
Zdeňka Boháče  

Když jsem byl v roce 2003 coby místostarosta osloven 
Svazem tělesně postižených o pomoc při hledání vhodného 
objektu pro přestěhování stávající základny z náměstí Svobody 
v Přerově, které byly nevyhovující, vyšlo nám město Přerov 
vstříc a uvolnilo prostory v Kratochvílové ulici v Přerově - v 
prostorách stávající galerie Městského informačního centra. 
Prostory byly vhodné především tím, že byly dostupné i pro 
vozíčkáře, s blízkým parkovištěm a v centru města. 

A tak bylo 1. 10. 2003 otevřeno INFO - Centrum pro zdravotně postižené, které je 
provozované Svazem tělesně postižených v Přerově. Místo, kde se setkávají členové více 
než dvou desítek nestátních neziskových organizací, které v Přerově působí. V době 
vzniku centra bylo snem předsedy Svazu tělesně postižených, pana Ing. Stanislava Šma-
hlíka, sjednotit všechny neziskové organizace pod jednu střechu, vytvořit místo, kde by 
se setkávali ve vzájemné shodě a spolupráci senioři a handikepovaní občané bez ohledu 
na své postižení a byly jim vytvořeny podmínky pro vzájemné setkávání se. 

Myslím, že sen pana Ing. Šmahlíka byl splněn a směle v něm pokračuje dál. Bylo 
vytvořeno centrum, kde se setkávají členové jednotlivých organizací - kromě Svazu 
tělesně postižených je to např. Roska, Svaz neslyšících, Sjednocená organizace slabozra-
kých, Most k životu a jiné. V prostorách INFO - Centra se konají výstavky prací jednot-
livých sdružení, besedy, poradenské dny, bezplatně je zde pro osoby se zdravotním 
postižením zpřístupněn internet, poskytuje se zde odborné sociální poradenství a je 
možné si zde vypůjčit kompenzační pomůcky. 

Místní organizace Svazu tělesně postižených se kromě výše uvedených aktivit zamě-
řuje také na využití volného času seniorů a osob se zdravotním postižením - pořádají 
aktivizační pobyty v lázních v ČR i v zahraničí, pobyty u moře, vlastivědné zájezdy, 
návštěvy divadel, přednášky na různá témata a jiné.

Myslím, že nesmělé plány z před 5-ti let, které nově vznikající INFO - Centrum mělo, 
se podařilo nejen naplnit, ale podařilo se vytvořit místo, kde byl nalezen prostor pro 
vzájemnou komunikaci osob se zdravotním postižením a ostatní veřejností. Místo, kde 
ve vzájemné shodě spolupracují organizace pod vedením obětavých lidí, které spolu 
nesoupeří, ale žijí v symbióze a vzájemně spolupracují tak, aby to bylo ku prospěchu 
našim blízkým osobám, které jsou zdravotně handikepovaní. 

Děkuji touto cestou všem, kteří se podílejí na činnosti INFO - Centra a přeji jim 
hodně úspěchů v jejich další činnosti.

                                                                                                  Zdeněk Boháč
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Zápis z vánoční členské schůze MO STP Přerov

Akce se uskutečnila ve zcela zaplně-
ném sále MD Přerov ve znamení bonmotu 
předsedy MO STP Přerov - Ing. S. Šmah-
líka: „ Odpoledne plné překvapení“, které 
od zahájení ve 14.00 hodin až do úplného 
finiše smysluplně vystihovalo celou její 
atmosféru.

Šéf MO STP vánoční členskou schůzi 
excelentně moderoval, včetně bohatě kul-
turně společenské náplně. Následovalo  
uvítání hosta - Mgr. E. Grambličkovou, 
reprezentující statutární město Přerov. Paní 
učitelky z MŠ Radost Petra Němcová a 
Elena Smolková skvěle připravily „Miku-
lášské aranžmá“- skupiny dětí v kostýmo-
vých převlečcích čertíků a čertic - včetně 
scénografické realizace i aktuálního reci-
tačního vystoupení. „Pekelňata“ se zhostila 
předvánočního vystoupení na jedničku se 
třemi hvězdičkami a plénum je proto odmě-
nilo dlouhotvajícícm aplausem. 

Děti z MŠ Radost s jejich rodiči pře-
vzaly od vedení STP malé dárky s poděko-
váním za velmi zdařilé  vystoupení.  

I. vánoční překvapení - čertovskou 
skvadronu vystřídala tradiční hudební sku-
pina „Big Mžik“ - pod taktovkou Karla 
Šimoníka. 

Náplní II. vánočního překvapení byla 
první ukázka latinsko-amerických tanců 
- tanečníků pod vedením Petra Orálka. 
Vystoupily taneční dvojice Zuzana Plevová 
- Martin Dostál a Klára Machalova - Martin 
Broušek a předvedly sambu, rumbu a cha 
cha. Po taneční kreaci následovalo losování 
první šestice vánočních dárků. 

Během tanečních ukázek podávali pra-
covníci restaurace městského domu účast-
níkům schůze malé občerstvení. 

V rámci III. vánočního překvapení před-
vedli tanečníci standardní tance - waltz, 
tango, valčík a quicktstep. Prezentovala se 
dvojice: Lucie Pavlíkova - Jakub Nava-
řík,  Kateřina Odstrčilová - Jiří Petr a Jana 
Knápková - Petr Bednář. Po sérii těchto 
ukázek následovalo vylosování druhých 
šesti vánočních dárků a sálem zazněly pro 
změnu klasické hudební evergreeny. 

Závěrem IV. vánočního překvapení se 
tanečníci rozloučili s plénem zdravotně 
postižených občanů třetí ukázkou latinsko-
-amerických tanců - samba, rumba, cha-cha 
a džajf. Předvedli nám je Kateřina Odstr-
čilová - Jiří Petr a Jana Knápková - Petr 
Bednář. Moderátor poté spolu s tanečníky 
vylosovali poslední vánoční dárky.

Až do 18-té hodiny hrála skupina Big 
Mžik k tanci a poslechu. Popřáli jsme si 
jen vše dobré k Vánocům a ujistili jsme se 
navzájem, že se v  Měšťáku opět setkáme 
na jaře roku 2008.

Při této příležitosti vzdává autor těchto 
pár řádků poděkování všem zainteresova-
ným členů výboru MO STP Přerov, včele s 
jeho předsedou Ing. S. Šmahlíkem, Ivanou 
Vaculovou a Václavem Plškem. Vřelý dík 
patří také skupině Big Mžik. Po skautsky 
„Vždy jen s  modrou oblohou“ všem přeje 
oldskaut - senior. 

                 František Antonín Cigánek
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hodnocení finančního hospodaření za rok 2007

     příjmy  výdaje
Převod z roku 2006      97 541,-  
Členská základna MO STP
- členské příspěvky      34 100,-
- průkazky            560,-
- divadlo Brno         11 314,-
- nákup a prodej masáženek   13 100,-    24 000,-
- občerstvení na členských schůzích      17 936,-na členských schůzích      17 936,-na člensk
- dotace z Olomouckého kraje     20 000,-
- účastnické poplatky celkem   289 570,-
- aktivizační pobyt Slovensko - Podhájska    134 020,-
- permanentky do solné jeskyně       2 880,-     6 700,-
- aktivizační pobyt Soláň     146 733,-
- program na členské schůzi         3 000,-
- vstupné divadlo Olomouc         4 115,-
- sponzorský dar J. Ivorová         2 000,-
- občerstvení na zájezdech         2 940,-
- doprava na divadlo          4 238,-
- zájezd do Vizovic          6 356,-
- hromadné vstupné na akce         5 250,-
- zájezd do Prahy, Vídeň       38 799,-
- dotace na Chorvatsko        11 500,-
- přednáška na členské schůzi        2 000,-
- úhrada ubytování v Praze      9 000,-9 000,-
celkem     360 210,- 429 901,-
Členská základna byla dotována částkou 69 691,- Kč.
- provoz INFO - Centra      424 120,- 149 277,-
- mzdové náklady      226 873,- 226 873,- 411 645,411 645,-
souhrn     1 011 203,- 990 823,-
- investiční náklady        24 399,-
Hodnota movitého majetku MO STP Přerov k 31. 12. 2007 činí 360 072,- Kč.
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plán činnosti MO STP Přerov na rok 2008

SCHŮZE
- 3 členské schůze v MD Přerov  5. března  bilančníčlenské schůze v MD Přerov  5. března  bilančníčlenské schůze v MD Přerov  5. března
     24. září   přednášková
     3. prosince vánoční
- 1 x měsíčně schůze výboru místní organizace
- 1 x měsíčně schůze výboru s důvěrníky (rozšířený výbor)
- schůze neziskových organizací
- jednání sociálního odboru a zdravotnictví

VÝSTAVKY - výstavky v prostorách INFO - Centra
- březen - velikonoční výstavka členek MO STP  17.3. - 21.3.
- březen - výstavka sdružení Mamma Help  31.3. - 4.4.
- duben - výstavka člena Václava Plška   21.4. - 25.4
- duben - výstava žáků SOU a OU Tovačov  28.4. - 9.5.
- červen - výstava Vojtěcha Podušela   23.6. - 27.6.
- září - výstavka členky Jiřiny Švarcové   22.9. - 26.9.
- říjen - výstavka žáků zákl. umělecké školy B. Kozánka 20.10  - 31.10
- listopad - výstavka INFO - Centra k 5. výročí založení 3.11. - 7.11.
- prosinec - vánoční výstavka našich členek  1.12. - 5.12

PŘEDNÁŠKY
- březen - 13. 3. - přednáška J. Čaganové ze sdružení Mamma Help
- březen - 5.3. - přednáška J. Balcárka na téma: „Francouzské a Italské Alpy“ 
- září - 24. 9. - přednáška J. Máry na téma: „Nový Zéland II“

OBLAST ZDRAVÍ
- nákup masáženek pro členskou základnu po celý rok
- nákup vstupenek do relaxačního centra Adam - 50 ks
- nákup plavenek pro členy s průkazem ZTP
- 14. 3. - jednodenní zájezd do maďarských termálních lázní Györ
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plán činnosti MO STP Přerov na rok 2008 - pokračování
- aktivizační pobyt na Slovensku - Podhájska (27. 5. - 1. 6., 40 členů)
- aktivizační pobyt na Soláni - hotel Luka (19.7. - 26.7., 40 členů)
- aktivizační pobyt v Chorvatsku, ostrov Krk - začátek září, počet členů neomezeně

KLUBOVÁ ČINNOST
- setkání členů místní organizace v prostorách INFO - Centra

KULTURNÍ OBLAST
- kulturní představení v Městském domě Přerov po celý rok
- květen - představení v Moravském divadle Olomouc - opereta J. Offenbacha „Krásná 

Helena
- II. pololetí - Moravské divadlo Olomouc - dle programu
ZÁJEZDY
- 7. 6. - 8. 6. 2008 - dvoudenní zájezd do Prahy (prohlídka ND, Petřín - rozhledna 7. 6. - 8. 6. 2008 - dvoudenní zájezd do Prahy (prohlídka ND, Petřín - rozhledna 7. 6. - 8. 6. 2008 - dvoudenní zájezd do Prahy

a bludiště, večer návstěva hudebního divadla Karlín - muzikál „Producenti“. Druhý den 
návštěva Průhonického parku a zámku Konopiště.) - pod záštitou poslance PS ČR Mgr. 
Zdenka Boháče

- září - jednodenní zájezd na severní Moravu - zámek Hradec nad Moravicí, prohlídka 
vystavených automobilů v muzeu v Kopřivnici, dále prohlídka umělecké majoliky a kera-
miky v Šustalově vile, taktéž v Kopřivnici. 

- prosinec - prohlídka vánoční Bratislavy
V prosotách INFO - Centra -  celoroční distribuce zdravotnických pomůcek olomoucké entra -  celoroční distribuce zdravotnických pomůcek olomoucké entra -  celoroční distribuce zdravotnických pom

firmy Otto Bock.

S jarním úplňkem přišel zas sluničkem prozářený Velikonoční čas. My Vám k 
tomuto svátku posíláme přání po kuřátku a s ošatkou barevných vajíček přibalujeme 
spoustu jarních písníček. Pomlázka ať Vám zdraví přinese, pohodu a štěstí to s sebou 
ponese.

To Vám ze srdce přejeme, ať je Vám stále jen vesele. Krásné, barevné, usměvavé 
a prozářené Velikonoce přeje výbor MO STP Přerov. ikonoce přeje výbor MO STP Přerov. ikonoce pře
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nový sociální zákonnový sociální zákonnový sociál
Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jednorázová, nároková dávka sociální péče

Poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Přerova, 
odbor sociálních dávek , oddělení pro staré a zdrovotně postižené občany. Pondělí 
a středa 8.00 - 17.00, úterý a čtvrtek 8.00 - 11.15 hodin. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a pod.)
Žádost podává občan, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozi-

dla. 
a) jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce 

zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo 
praktickou hluchotou a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidel-
nou dopravu,

b) který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela 
(manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje při-
znání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou 
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo 

c) který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní 
nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbyt-
ného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace
Podmínkou nároku na dávku sociálné péče je, že se písemně předem zaváže, že vrátí 

část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání pří-
spěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací  případě, že zemře občan, kterému 
byl vyplácen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplácen.

Příspěvek lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze 
jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí osoba, 
jež má být dopravována.

Po podání žádosti a ověření všech přiložených náležitostí k žádosti bude vydáno 
rozhodnutí ve správním řízení, kde bude stanovena výše příspěvku, po nebytí moci 
rozhodnutí bude příspěvek vyplacen způsobem zvoleným žadatelem. 

                                                                              pokračování příště
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stránka pro seniory
JAK SE BRÁNIT - pokračování
Doporučujeme spreje kupovat v kamenných obchodech - v obchodech se zbraněmi, s 

bezpečnostní technikou, rozhodně ne na tržišti. Při nákupu se podívejte jestli náplň nemá 
prošlou záruční dobu. Sprej musí mít česky nebo aspoň slovensky napsanou etiketu, na níž 
musí být informace o tom, jakou látku obsahuje, jaké má účinky a bezpečnostní pokyny. 

Spreje se vyskytují ve třech formách: první z nich vytváří mlhu maličkých kapiček 
účinné látky, takže jiště zasahuje útočníka v poměrně velkém prostoru. Druhý, nazývaný 
někdy také tekutá střela, stříká soustředěné větší kapičky na větší vzdálenost (na 4 metry
mají rozptyl cca 30 cm, na 2 metry poloviční), náplň třetího se změní v pěnu. Vladimír 
Kůpa z české firmy, která technické prostředky sebeobrany vyrábí vysvětluje: „Mezi teku-
tou střelou a pěnou není až tak velký rozdíl - člověk musí mít chladnokrevnost a zasáhnout 
útočníka do obličeje, pěna je částečně lepší v tom, že zateče i za brýle, je to trochu jistější 
ale ne o moc. Rozdíl je také v dálce, na kterou můžete útočníka zasáhnout: tekutá střela 
doletí až na čtyři metry, pěna, protože udělá cestou takový chomáček, který je bržděný 
vzduchem, zhruba o metr méně. Pěnové spreje jsou přitom dvakrát dražší. Je jasné, že sprej 
s tekutou střelou chce trochu chladnokrevného člověka, protože se musí trefit. Američané 
preferují mlhu - napadený utíká a stříká za sebe, útočník proběhne velkým prostorem zasa-
ženým mlhou. Mlha je však spíše pro mladší ročníky, které umějí běhat nejméně stejně 
rychle jako útočník. Navíc mlhu nemůžete použít za protivětru, v místnosti či v autě.“ 
Vzhledem k tomu, že většina problematických údálostí se odehrává na ulici a v noci a 
s tekutou střelou musíte trefit útočníka do obličeje, spojila Kůpova firma obranné spreje 
se svítilnou s LED diodou. Ta svítí zhruba do místa kam letí tekutá střela a také oslňuje 
útočníka. 

Samostané paralyzéry pro seniory poručík Holub nedoporučoval, ale existuje paraly-
zér, který obsahuje i sprej v podobě tekuté střely. „Spojuje výhody obou systémů a je ě tekuté střely. „Spojuje výhody obou systémů a je ě tekuté střely. „Spojuje výhody obou systém
proto vysoce účinný,“ vysvětluje Vladimír Kůpla. „Elektrický paralyzér samotný má jednu 
nevýhodu: opilé či zdrogované útočníky nemusí vždycky udolat. Vycházeli jsme tedy z 
toho, že když vás útočník už znenadání popadne ze zadu, kde ho sprejem nezneškodníte, 
elektrickým paralyzérem můžete sáhnout za sebe a po výboji vás útočník spolehlivě pustí. 
Vy se otočíte a zneškodníte ho sprejem. Když útočník vidí v ruce své oběti paralyzér, 
nečeká, že ho lze použít i na dálku. t i na dálku. t

Existují i plynové pistole. Ty jsou ovšem mnohdy k nerozeznání od střelné zbraně. 
Podle majora Kovárníka to může být výhodou i nevýhodou: pohled na zbraň může svým 
vzhledem některého útočníka odradit, na druhé straně ale také může lépe fyzicky vybavaný 
agresor strach ze střelné zbraně překonat a pak ze vzteku ublížit své oběti daleko víc, nežli 
ji původně chtěl - třeba namísto sebrání kabelky ji může zmlátit a poté tvrdit, že se cítil 
ohrožen střelnou zbraní.

                                                                        pokračování příště
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Ohlédnutí za Vídní vánočníOhlédnutí za Vídní vánočníOhlédnutí za V

Jako by těch zájezdů a ozdravných pobytů v MO STP za celý minulý rok nebylo dost, vymyslel 
si předseda organizace další novinku na tomto poli - v samém závěru roku jednodenní zájezd za 
„vánoční atmosférou“. Premiéra podla na Vídeň s jejími tradičními předvánočními trhy.

Ostatně, proč ne. Vždyť od nás, ze středu Moravy, to máme zeměpisně do metropole Rakouska, 
a kdysi i nechtěné metropole naší - to za Rakouska-Uherska - blíž, než do Prahy, metropole vlastní, 
a vídeňské předvánoční trhy jsou koneckonců proslulé i u nás. A tak v sobotu 15. prosince 2007, v 
šest hodin ráno nastroupilo čtyřicet „dobrodruhů“ na tradičním místě u přerovské Hypernovy do 
autobusu a vyrazilo za novými zážitky. Cestou do Vídně se nám kromě běžné „turistické“ zvědavosti 
hlavou honily myšlenky na počasí - bude zima, bude plískanice či dokonce déšť....? Nakonec bylo 
počasí přijatelné, i když ne zrovna vánoční.

Krasavice na Dunaji je Čechům dobře a snad až notoricky známá. Proto se tentokrát všichni 
soustředili na zmíněnou předvánoční atmostéru a všechny tradiční turistické cíle zůstaly stranou. 
Dokonce i autor těchto řádků tentokrát vynechal zoologickou zahradu, což vyvolalo u zasvěcených 
nemalý údiv.

Po dojezdu do Vídně jsme se společně přesunuli k chrámu svatého Štěpána (Stephansdom), 
odkud jsme se vydali na individuální bloumání Vídní a kde byl i sraz před odjezdem do vlasti a domů. 
Ale jsme na začátku a většina z nás zamířila různými cestami k jednomu cíli: na největší vídeňský 
předvánoční trh v parku před vídeňskou radnicí. Nevím, zda se naplnily předpoklady organizátorů, 
kteří podle internetových materiálů očekávali celkem tři milióny návštěvníků, z toho asi půl miliónu 
ze zahraničí, faktem ale je, že jsem se chvílemi prodírali značným množstvím lidí...

Ve  stráncích bylo k mání tradiční zboží k této příležitosti, tedy vánoční ozdoby, hračky, cukroví, 
uzeniny a další pochutiny a také různé druhy punčů, grogů a svařených vín. Mimo stánky různé 
atrakce, určené hlavně dětem. Postupně jsme prošli celé prostranství a po bleskové poradě (všichni 
souhlasili) zamířili do radniční „Volkshalle“ s nadějí si na chvíli sednout, vypít punč a případně 
navštívit místnost, kam i císař pán  chodíval sám. Po jistém úsilí se nám to vše i podařilo. Zajímavá v 
této hale je i tzv. „Ježíškova dílna“, kde si malí zájemci mohou sami vyrobit různé vánoční ozdoby a 
dárky. Na zpáteční cestě jsme si trochu více všímali význačných budov kolem sebe. Tak jsme prošli 
kolem vídeňského Parlamentu, letmo proběhli dalším předvánočním trhem před Přírodovědeckým 
muzeem a kolem dalších významných budov, kde se „psala“ historie, pomalu směřovali zpět k sva-
toštěpánskému chrámu, někteří bohatší o zážitky, jiní o nakoupené dárky a drobnosti. Při odjezdu 
z Vídně jsme jen litovali, že jsme nemohli zůstat déle, neboť právě se začínalo šeřit a rozsvěcovat 
vánoční výzdoba, která měla vyniknout až za tmy....

Vcelku měl tento výlet úspěch, a tak bude opakován i v roce letošním, kdy bude cílem metropole 
ještě bližší - slovenská Bratislava.

                                                                                 Václav Plšek - čtyřicátý účastník zájezdu
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fotografie z vánoční Vídně

vánoční Vídeň

vánoční Vídeň
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velikonoční receptyvelikonoční receptyvelikonoční recept                                                                       
   

Linecká velikonoční vejce
Ingredience: těsto: 310 g hladké mouky, 210 g másla, 100 g práškového cukru, 1 vejce, 

citronová kůra
náplň: piškoty, práškový cukr, vanilkový cukr, máslo, rum, džem
poleva: čokoláda na vaření, ztužený tuk, práškový cukr, barevný máček
Postup: Z ingrediencí připravíme linecké těsto, které natlačíme do velkých lžic jako 

do formiček. Dáme na plech a položíme tak, aby ležely rovně. V mírné troubě upečeme. 
Vychladlé spojíme náplní tak, že nameleme piškoty, smícháme s přiměřeým množstvím cukru, 
vanilkovým cukrem, máslem a dochutíme rumem. Dovnitř každého vajíčka vložíme kousek vanilkovým cukrem, máslem a dochutíme rumem. Dovnitř každého vajíčka vložíme kousek vanilkovým cukrem, máslem a dochutíme rumem. Dovnitř
džemu. Hotové cukroví natřeme polevou a posypeme cukrovým barevným máčkem, nebo 
jinak dozdobíme. 

Valašská velikonoční pečeně
Ingredience: 800 g vepřové pečeně, 200 g moravského uzeného masa, 1 větší cibule, 2 

rajčata, 1 paprika, 2 dl vývaru z kostky, 150 nastrouhaného eidamu, 400 g uvařených brambor, 
rostlinný olej na smažení, zelená potrželka, sůl, pepř

Postup: maso naporcujeme, plátky naklepeme, opepříme a osolíme. Opečeme je prudce 
na pánvi s olejem. Potom je vložíme na ohnivzdornou misku. Na zbylé části oleje zpěníme 
jemně nakrájenou cibuli a na ni podusíme na kostky nakrájené uzené maso, rajčata, paprikové 
lusky a nasekanou petržel. Podušenou směs zalijeme trochou vývaru a vše vaříme ještě 3 
minuty. Touto omáčkou přelijeme připravené maso, pokryjeme je plátky vařených brambor, 
posypeme sýrem a dáme péct do předem vyhřáté trouby. Podáváme s nakládanou zeleninou. 

Beránek pro chlapa
Ingredience: 200 g mletého vepřového masa, 1 vejce, cibule na kostičky, lžička kožení 

na mleté maso, petrželka, sůl, pepř, trochu mléka, strouhanka, niva nebo hermelín, 2 plátky 
slaniny, olej na vymazání beránků (je možno péci slaniny, olej na vymazání beránků (je možno péci slaniny, olej na vymazání beránk i velké formě)

Postup: maso smícháme s kořením, vejcem, mlékem, solí a pepřem, přidáme nakrájenou 
cibulku, petržel. Strouhanku přidáme dle potřeby, natlačíme do malých formiček beránka, 
doprostřed dáme sýr a slaninu, zakryjeme zbytkem sekané a upečeme.doprostřed dáme sýr a slaninu, zakryjeme zbytkem sekané a upečeme.doprostřed dáme sýr a slaninu, zakryjeme zbyt

PŘEJEME DOBROU CHUŤ
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stránka humoru pro zasmání

Věštkyně upřeně sleduje křišťálovou kouli a věští klientovi: „Vidím, že jste otcem 
dvou dětí!“ „To si myslíte vy, já jsem otcem tří dětí!“ „To si myslíte vy,“ usměje věšt-
kyně.

•
Mladá pohledná matka kojí ve vlaku dítě, to však nechce pít. Matka ho nabádá:“Když 

nebudeš pít, nabídnu prs tady tomuhle pánovi!“ Scéna se několikrát opakuje, až pán 
vypění: „Ať se ten mrňous konečně rozhodne, už jsem přejel pět stanice!“.

•
„Bolí mě ouško.“ Stěžuje si slečna na lavičce svému milému. Ten ji políbí na ucho a 

zeptá se: „Ještě bolí?“ „Ani trošku!“ Po chvíli ji zase bolí za krkem. Mladík ji tam políbí 
a ptá se: „Ještě bolí?“ „Už ne!“. Na vedlejší lavičce sedí starší pán, nakloní se k mladí-
kovi a ptá se ho: „Promiňte, hemerodidy také léčíte?“.

•
Spatřil jsem tvou budoucnost. Vidím luxusní vilu, mercedes, bazén, nádhernou žen-

skou. A vidím taky Tebe. Stojíš tam a čumíš na to všechno dírou v plotě.
•

Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: „Tak tohle je poslední 
dávka, kterou vám hradí pojišťovna“.

•
Starý pán je na vystření u doktora. Doktor se ho ptá :“ Dědo, a co stolice, máte ji pra-

videlnou?“. „Jo, pane doktore, pravidelnou, každý ráno v šest“. „A kdy se probouzíte?“ 
„Obvykle hned po šestě...“

•
Desatero božích přikázání má 279 slov. Prohlášení nezávislosti třinácti severoame-

rických států z roku 1776 má 300 slov. Nařízení Evropské unie o dovozu karamelových rických států z roku 1776 má 300 slov. Nařízení Evropské unie o dovozu karamelových rických států z rok
bonbonů má 25 911 slov.

•
Policajt přišel domů ze služební cesty a hned lákal manželku do postele, ale ona se 

vykrucovala, že musí ještě vařit, prát...Po dlouhém přemlouvání se oba svlíkli, policajt 
přehodi deku přes oba dva a říká: „Podívej se, jak mi svítí digitálky!“

•
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Blahopřejeme k narozeninám
Leden

Bolerázká Zdenka
Cedidlová Jarmila
Cigánek František
Cin Pavel
Drbálková Eva
Frieberová Anna
Fürbacher Miroslav
Hánová Anna
Huňková Eliška
Kotýnková Jaroslava
Kraus Milan
Krcánek Jaroslav
Krejčiříková Marie
Kučová Marie
Librontová Marie
Padalíková Libuše
Popelková Anastázie
Práznovský Josef
Řeháková Františka
Sivíková Zdeňka
Stoklásková Františka
Svozilková Drahomíra
Školoudíková Hana
Šmahlíková Jana
Šubínová Anežka
Trávníčková Jana
Venclík Bohumír
Vlčková Zita
Vyňuchalová Vlasta
Zgažar Antonín
Zimčík František

Únor
Baranová Emílie
Bolerázký Bohumír
Čechák Jaromír
Drbálek Miroslav
Gruber Alois
Konečná Marie

Kršková Žofie
Krumpholcová LibuKrumpholcová LibuK še
Macík Josef
Matyášová Danuše
Mužíková Jana
Nevrklová Jarmila
Odstrčilová Anna
Pilátová Marcela
Pluhařová Miroslava
Podušel Vojtěch
Raška Josef
Schwanzerová Ludmila
Skýpala František
Váchová Drahomíra
Vykopal Jaroslav
Weintrittová Hana

Březen
Bartoňová Zdeňka
Čtveráček Bohumír
Dědková Danuše
Gruberová Magda
Havrlantová Marie
Horáková Marta
Charvátová Vladimíra
Jurčíková Helena
Kačalka Alexander
Kučerová Ludmila
Ludvová Hana
Moravčík Josef
Moravčíková Marta
Nedomová Drahomíra
Němcová Eva
Onderka Josef
Pavlík František
Pavlíková Anna
Piekutowská Anna
Pokorná Zdeňka
Poláková Irena
Přikryl Josef
Rašťáková Naděžda
Sehnálková Františka

Sládeček Alois
Slámová Miroslava
Stržínková Irena
Svobodová Hana
Šmehlíková Jiřina
Tihelka Josef
Zálešáková Marie
Zavadilová Vlasta

Výbor MO STP přeje
všem členům mnoho 

zdraví, štěstí a rodinné 
pohody
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Velikonoce jako velikonoce. Ale ty v Anglii jsou přece jenom trochu jiné, než ty 
české. Přípravy a zvyky záleží na rodinách. Ve věřících rodinách se drží půst a nechybí 
návštěva kostela, to hlavně ve velikonoční neděli, na velikonoční pondělí se tady toho 
moc neděje.

Především tu ale neznají naše české tradice. Malování vajíček se ještě sem tam najde, 
ale není nijak rozšířené, ale splétání žil, vázání stuh a chození po domácnostech „na 
šlahačku“, je angličanům zcela cizí. Hlavně ta „šlahačka“ je pro ně naprosto nepochopi-
telná a hodně lidí si myslí, že by si ženy a dívky neměly bití vrbovým proutkem vůbec 
nechat. Dokonce ani velikonočního beránka nemají, je zde zastoupen velikonočním 
zajíčkem. Ten přichází nadělovat dětem ve velikonoční neděli čokoládová vajíčka, zajíčkem. Ten přichází nadělovat dětem ve velikonoční neděli čokoládová vajíčka, zajíčkem. T
hračky a různé dobroty. Velikonoční zajíček (pro starší děti samozřejmě v zastoupení 
rodičů) schovává vajíčka buď venku nebo v domě a děti je pomocí nápověd a hádanek 
hledají.

Čokoládová vejce jsou kapitolou sama o sobě. Objevují se v obchodech už v lednu 
a dají se koupit baleny jako oblíbené televizní či pohádkové postavičky, či dokonce v 
balení s obrázkem populárních zpěváků a fotbalových klubů.

Angličané mají ale ještě jednu velikonoční specialitu, a to jsou tzv. Velikonoční klo-
boučky (Easter Bonnets). Děti je vyrábějí ve školách či školkách - a to za pomoci nás 
rodičů, a potom se pořádají soutěže o nejlepší klobouček. Vyrábějí se nejčastěji z papíru, 
ale i z látky a zdobí se prostě velikonočně, co koho napadne.

Tak to bylo i ve školce naší Aničky, při večerní besídce, kde jsme si mohli prohléd-
nout práce svých dětí a zúčastnit se tomboly a podobných soutěží. Nastal okamžit, kdy si 
ratolesti nasadily na hlavy své výtvory, sesedly se dohromady a porota měla těžký úkol. 
Nakonec vybrali dva zajímavé modely, ale všichni byli stejně nejlepší a odměněni 
sladkou dobrotou. 


