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Kavárnička – ORNIS – pokračování procházkou  

 

přírodovědná procházka Přerovem – 24. 4. 2019 

 
Ve středu 27. února se uskutečnila plánovaná zimní kavárna. Jako host byla 

pozvána pracovnice Muzea Komenského v Přerova – ORNIS, Ing. Jana 

Kosturová.  Jako téma si vybrala – „Ptačí obyvatelé města“. Vyprávěla nám o 

přizpůsobení života ptáků ve městě, co jim městské prostředí nabízí, nebo čím je 

ohrožuje. Seznámila nás také s různými druhy ptáků, povídala o ptačích 

budkách, o jejich krmení a spoustu dalších zajímavostí z ptačí říše. Své povídání 

prokládala promítáním krásných barevných fotografií a zajímavými historkami. 

Tento den si účastníci vyslechli tzv. teorii a na úterý 24. dubna byli pozváni na 

procházku, aby se na vše podívali a poslechli přímo v reálu, tedy ve městě. Na 

14 hodinu se dostavila asi dvacítka našich členů. Tentokrát se skupiny ujal, opět 

pracovník ORNISU, Mgr. Martin Vymazal. Pomalu jsme procházeli centrem 

města, přes Bečvu až do Michalova, kde měla končit naše přírodovědecká 

procházka. Od našeho průvodce jsme dostali nabídku, jestli nechceme v naší 

procházce pokračovat až do ornitologické stanice. Taková nabídka se neodmítá 

 a všichni jsme v procházce pokračovali. Zde jsme si prohlédli oddělení 

přerovského muzea zaměřeného na ornitologii, a také ptáky a dravce, kteří jsou 

zde chování v klecích. Na závěr naší dvouhodinové procházky jsme velkým 

potleskem poděkovali našemu průvodci za velmi zajímavou a poutavou 

procházku.  

  

účastnice procházky Ivana Vaculová 
 

 



___________________________________________________________________________ 

Komentovaná procházka městem Přerov 

 

„kulturní dědictví“  
 
Dne 30. dubna se uskutečnila procházka městem Přerov, které se účastnila asi dvacítka 

našich členů. 

Provázela nás pracovnice Městského informačního centra p. Andrea Kavková. Všichni 

jsme se sešli na náměstí TGM. Průvodkyně nám povídala o kostele sv. Vavřince, který 

je v České republice raritou a to tím, že při jeho přestavbě v polovině 18. století byl 

vchod do kostela přestavěn na západní stranu. Obvykle jsou vchody do kostelů 

umístěny na východní straně. Před kostelem nás upozornila na kapli P. Marie z r. 1722 

a na Morový sloup. Na náměstí je také zmenšený model středu města, který poutá 

turisty. Upozornila nás také na znak města Přerova, který je nad vchodem do domu, 

kde úřaduje primátor města Přerova. Procházkou jsme pokračovali přes Wilsonovu 

ulici, kde je stále v provozu cukrárna U Sumů. Cukrárna má dlouholetou tradici ještě 

z tzv. první republiky. Po roce 1989 byla rodině Sumů opět v restituci vrácena. 

Zastavili jsme se u kostela sv. Cyrila a Metoděje. Původně to byla židovská synagoga, 

která byla v roce 1898 přestavena přerovským architektem Jakobem Gartnerem na 

kostel v novorománském slohu. Cestou na Horní náměstí jsme viděli Kapli sv. Jiří, jde 

o barokní přestavbu, je zde 

zachován středověký 

portál. Na Horním náměstí 

nás průvodkyně upozornila 

na renesanční měšťanské 

domy, z nichž nejvzácnější 

je Korvínský dům, kde je 

zachován renesanční portál 

z roku 1570. V současné 

době pod lipami uprostřed 

náměstí se hloubí studna, 

která tam byla i v 

minulosti. V části zámku, 

kde byla původně konírna, 

později truhlárna, je nyní Galerie města Přerova. Z Horního náměstí jsme „posranou 

uličkou„ pokračovali k hradbám. Původně ulička sloužila obyvatelům města k 

zásobování vodou z řeky Bečvy, když byly zavřené brány města. Hospodyně zejména 

brzy ráno, před otevřením městských bran, nosily vodu do domů na náměstí. Uličkou 

jsme se dostali na parkán městských hradeb. Hradbami bylo obehnáno město Přerov. 

Dnes je parkán i zbytek hradeb opraven. Jsou tam pořádány koncerty a různá 

vystoupení. Z hradeb je pěkný rozhled na řeku Bečvu i na nedaleký parčík se 

stylizovaným majákem. Do tohoto „nezničitelného parčíku“ (lavičky i další mobiliář je 

z kovu) chodí zejména rodiny s dětmi. To byla také poslední zastávka na naší hezké 

procházce centrem města Přerova.  

účastnice procházky – Eva Divinová 



_______________________________________________________ 

Exkurze do přerovského pivovaru ZUBR 

 

Pivovar ZUBR – 14. května  
 

V loňském roce jsme pro naše členy zajistili exkurzi do přerovského pivovaru. 

Protože se exkurze našim členům líbila, zajistili jsme jí i na letošní rok. V úterý 

14. května se před pivovarem sešla 30 členná skupina našich členů.  Přivítat nás 

přišel ředitel společnosti, Ing. Tomáš Pluháček, který nás také provázel celým 

provozem. Dozvěděli jsme se, že moravský pivovar se zubří hlavou ve znaku 

vaří jedno z nejlepších piv v naší republice, o čemž svědčí množství ocenění z 

odborných i laických degustačních soutěží. Důvod je zřejmý - Zubr totiž k jeho 

přípravě používá opravdu kvalitní suroviny a zachovává tradiční výrobní 

postupy. Vaření piva má v Přerově velmi bohatou tradici – jeho počátky sahají 

až do 13. století, kdy bylo městu uděleno právo vařit pivo. Hodinovu exkurzi 

jsme zakončili v ležáckém sklepě, kde jsme měli možnost ochutnat kvasnicové 

pivo, které nám pan ředitel sám čepoval. Všech 30 účastníků děkuje panu 

řediteli za exkurzi a velmi příjemné odpoledne. 

 

účastník exkurze – Ivana Vaculová 

 

 

pan ředitel Ing. Tomáš Pluháček nás osobně provází pivovarem 



_______________________________________________________ 

Čtyřdenní poznávací zájezd 
 

 

Šumava – 21. 5. – 24. 5. 2019 
 
Šumava patří již mnoho desetiletí 

k nejnavštěvovanějším regionům ČR. 

Území je společně s německou částí 

považováno za nejzachovalejší a 

nejrozlehlejší lesní komplex ve 

střední Evropě. Národní pak Šumava 

je se svými 68 064 ha největším 

parkem ČR. Rozprostírá se na území 

Plzeňského a Jihočeského kraje a 

navazuje na německý Bavorský les. 

Je úterý brzké ráno a 50 účastníků 

zájezdu předává svá zavazadla řidiči 

Martinovi k uložení do spodní části 

autobusu. Obloha je zatažená a 

předpověď počasí hlásí déšť. Přesto je 

nálada dobrá a jsme připraveni 

k odjezdu. Během cesty byla zastávka 

na nezbytnou toaletu a občerstvení na 

benzinové stanici. Dlouhá cesta 

probíhá bez problémů a v průtrži 

mračen jsme dorazili k naší první 

zastávce., tj. zámku Blatná. Dešťovou 

sprchu jsme přečkali v autobusu. 

Nakonec se počasí umoudřilo a za 

přítomnosti průvodkyně jsme 

absolvovali prohlídku zámku, který 

patří nesporně mezi stavebně 

historicky nejhodnotnějším a 

architektonicky nejvýznamnějším 

památkám svého druhu v ČR. Je 

soukromým majetkem p. Kornelie 

Hildprantové a jejím dcerám Josefíně 

a Janě, které se po roce 1989 vrátily 

z emigrace. Jejich rodokmen sahá do 

dlouhé historie. V sezoně je volně 

přístupný veřejnosti.  Poté jsme si sa- 

mostatně prohlédli velmi krásný park 

s pávy a obory s daňky.  

Další naše cesta následovala na vodní 

hrad Švihov. Je to goticky vodní hrad, 

který je chráněn jako národní kulturní 

památka ve vlastnictví státu. Jinak je 

také oblíben filmaři. V roce 1973 se 

zde natáčela velmi známá pohádka Tři 

oříšky pro popelku.  

Po dlouhé cestě a dvou prohlídkách 

jsme dorazili k večeru za mírného 

mrholení k hotelovému komplexu 

Horizont, který byl místem našeho 

ubytování po celou dobu zájezdu. 

Hotel leží pod Špičákem, který je 

jedním z nejznámějších šumavských 

vrcholů a nachází se v těsné blízkosti 

Železné Rudy.  

Ubytování bylo ve velmi pěkných 

dvoulůžkových pokojích s televizí a 

ledničkou, včetně soc. zařízení. 

Někteří účastníci stihli využít i vnitřní 

bazén.  

Druhý den nás čekala průvodkyně p. 

Romana Merglová, která nás celý den 

provázela. Nasedli jsme do autobusu a 

vydali se na prohlídku místního 

nádraží v Železné Rudě. Budova stojí 

částí v ČR a částí v Německu. Státní 

hranice je vyznačena červenou čarou 

na zemi. České nádraží bylo v roce 

1948 zrušeno a v roce 1951 byly 

vytrhány i koleje. Vše bylo včetně 

železničního provozu obnoveno 

v roce 1991.  

Dále jsme pokračovali na V. Javor- 



_______________________________________________________ 

Čtyřdenní poznávací zájezd – pokračování  
 

 

Šumava – 21. 5. – 24. 5. 2019 
 
ské jezero, které je jedním z osmi 

šumavských ledovcových jezer na 

německé straně Šumavy a má plochu 

7,2 ha a maximální hloubku 16 m. 

Počasí bylo deštivé a chladné, ale už 

během procházky se začalo objevovat 

sluníčku s postupným oteplováním. 

Dalším cílem bylo městečko 

Bodenmais. Je to nejnavštěvovanější 

středisko německé části Šumavy. 

Dostali jsme čas na prohlídku 

obchodu se sklem a samotného 

městečka. Následně pokračovala 

návštěva likérky v městečku Böbrach, 

spojená s výkladem o výrobě destilátů 

a likérů. Následovala projekce filmu o 

zpracování základní suroviny, kterou 

jsou kořeny medvědího česneku, 

který pěstují ve dvou farmách. Na 

závěr byla ochutnávka destilátů, 

likérů a dochucovacích octů spojená 

s prodejem. Celodenní výlet byl 

ukončen v městečku Anbruck, který 

leží v Bavorském lese, 37 km od 

českých hranic. Zde jsme si prohlédli 

sklárnu Joska a výrobu foukaného 

barevného skla. Zde jsme měli dvě 

hodiny na prohlídku parku 

s nádhernými výrobky z foukaného, 

různě barevného skla zapojeného do 

zahradní dekorace. Byl to velký výběr 

barevných, pestrých, zahradních figur, 

ručně foukaná skleněná zvířátka, jako 

zahradní dekorace, lucerny, motýli, 

skleněné tvárnice, skleněné květiny,   

skleněné plochy a jiné dekorace.  

Třetí den bylo nádherné slunečné 

počasí a cílem našeho výletu byla 

vyhlídková jízda na Černé jezero, 

které je největším ledovcovým 

jezerem na Šumavě. Má rozlohu 

48,417 ha. Leží v nadmořské výšce 

1008 m. a max. hloubka dosahuje 

39,8 m. Zde byly na severním svahu 

Jezerní hory vidět zbytky sněhu.  

Dále jsme se přesunuli do města 

Kašperské Hory, kde jsme si prohlédli 

největší soukromou expozici 

historických motocyklů a kol v ČR. 

Nachází se v zrekonstruovaném 

podkroví historické budovy přímo na 

náměstí. Je zde 60 motocyklů a kol 

českých i zahraničních značek, 

obsahující i světové unikáty. Někteří 

účastníci si prohlédli i expozici 

hraček.  

Naší další zastávkou bylo rašeliniště 

Jezerní slať s rozlohou 120 ha. Přístup 

je možný pouze po chodníku, u 

kterého je postavená dřevěná 

vyhlídková věž. Po procházce spojené 

s prohlídkou následovala návštěva 

Kvildy, která je jedním 

z nejvýznamnějších turistických 

středisek jak v zimě, tak v létě. 

 

   účastníci zájezdu manželé Rabinovi 

 

 

                            pokračování příště 
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Fotodokumentace ze Šumavy 
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   společná fotografie před zámkem Blatná                          fotíme se před Černým jezerem 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ochutnáváme v likérce a připíjíme na zdraví                 prohlížíme si skleněnou nádheru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        prohlížíme si krásnou barokní                                                polečná fotografie  

 lékárnu U Bílého jednorožce v Klatovech 
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Jednodenní relaxační zájezd 

 

 

Dunajská Streda – 30. 5. 2019 
 

Ve čtvrtek 30. Května se konal jednodenní relaxační zájezd do Thermal parku 

v Dunajské Stredě na Slovensku. Autobus byl zaplněn do posledního místa 

natěšenými účastníky. Cesta tam, po dálnici na Bratislavu, trvala dlouhých pět 

hodin, neboť jsme jeli stále v koloně, která se často pohybovala hlemýždím 

tempem, jako současná doprava v Přerově. Bohužel na tento den hlásili pro 

Slovensko mizernou předpověď počasí, která se do puntíku vyplnila. Takže celý 

den poprchalo a ochladilo se. To byla velká škoda, poněvadž celý areál je velmi 

rozsáhlý, s mnoha vnitřními i venkovními bazény, nádherou parkovou úpravou, 

posezením nejen uvnitř, ale také venku, s mnoha stánky s rozmanitým 

občerstvením, které byly tento den, kvůli počasí, mimo provoz. Většina 

účastníků se proto zdržovala uvnitř, kde při teplotě 36-39 st. C a k tomu hodně 

dalších návštěvníků, chyběl ten pravý odpočinkový komfort, který si při 

takovém zájezdu každý 

přeje. Samoobslužná 

restaurace i kavárna byly 

v provozu, takže mnozí 

z nás jsme si v poledne 

pochutnali na dobrém 

obědě, který jsme zapili 

Zlatým bažantem. Jiní si 

šli zase posedět a 

popovídat při kávičce a 

sladkém zákusku. Nám, 

kterým nevadil déšť, jsme 

se odpoledne ponořili až 

po bradu do venkovního termálního bazénu. Na hlavu nám sice drobně pršelo, 

z vody stoupala hřejivá pára, krásně se dýchalo a vnímali jsme okolní, všude 

přítomnou jarní zeleň. 

Zpáteční cesta nám rychle uběhla. Jeli jsme nádhernou krajinou a upravenými 

vesničkami jižní Moravy, nepršelo a jako bonus za deštivý den na Slovensku, 

nás provázel úžasný západ slunce s nádhernou duhou v okolí Otrokovic. 

Závěrem děkuji touto cestou za obětavost našich vedoucích Ivana Vaculové a 

Oldřišce Sedláčkové a rovněž řidiči Martinu Chajdovi za šťastný návrat domů. 

Věřím, že tak jako já, se i mnozí z nás těší, že se za rok znovu podívají do 

Dunajské Stredy a užijí se to se vším všudy. 

účastník zájezdu Dagmar Churá  



______________________________________________________ 

Jednodenní poznávací zájezd 
 

 

Palírna u Zeleného stromu, Sloupsko-Šošůvské 
jeskyně, romantický hrad Bouzov – 4. 6. 2019 

 

V úterý 4. června 2019, byl krásný slunečný den a my jsme vyrazili na 

jednodenní poznávací zájezd. Odjížděli jsme od kina Hvězda směr Prostějov. 

V autobuse nás přivítala paní Ivana, představila nám našeho řidiče pro tento den 

a rozdala program a také stužky, které soužily jako poznávací znamení našeho 

zájezdu. Milým zpestřením bylo přání Oldřišky Sedláčkové za všechny 

účastníky zájezdu paní Ivaně k jejím narozeninám a také dárek v podobě 

plyšové opičky a kytičky. 

Jako první jsme absolvovali prohlídku palírny U Zeleného stromu v Prostějově. 

Historie této palírny sahá až do 16. století. V loňském roce zde oslavili 500 let 

od jejího založení. Palírna pořádá exkurze pro návštěvníky, kteří tak mohou 

vidět výrobu lihovin a stáčecí linku a dozvědět se zajímavé informace. V této 

nejstarší doložené evropské palírně, jsme měli možnost posedět a ochutnat také 

vzorky místních produktů. Závěrem bylo možné zakoupit si z bohaté nabídky i 

další vyráběné lihoviny v místní prodejně. 

Po opuštění Prostějova jsme se jeli zchladit do Sloupsko-Šošůvských jeskyň. 

Tyto jeskyně jsou velmi ojedinělým a zajímavým přírodním jevem. Leží 

v severní části CHKO Moravský kras. Sloupsko-Šošůvské jeskyně jsou 

rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí 

vytvořených ve dvou patrech. Nejznámější Eliščina jeskyně byla objevena v r. 

1879 a veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1881. Má vynikající akustiku a proto 

je příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby. O její vynikající 

akustice jsme se přesvědčili sami, když jsme společně zanotovali píseň 

„LÁSKO BOŽE LÁSKO“.  Vyvrcholením prohlídky Šošůvských jeskyní je 

Černá propast, která ústí k hladině Sloupského potoka v hloubce 70 metrů. Části 

Sloupsko-Šošůvských jeskyní byly postupně objeveny v letech 1889 -1915. Celý 

komplex těchto přírodních masivních úkazů nás velmi obohatil a celou 

prohlídku jsme se zájmem sledovali.  

Dále jsme se autobusem přesunuli do města Konice, kde byl pro nás připravený 

výtečný oběd – vývar a kuřecí rolka s bramborem a oblohou. Po krátkém 

odpočinku při kávě se zákuskem, či pivečku jsme se přesunuli na poslední místo 

našeho programu a tím byl hrad Bouzov. Na nádvoří hradu, v příjemném 

prostředí jsme se občerstvili a pořídili si hromadnou výletní fotografii na 

památku. Prohlídku Bouzova jsme absolvovali ve dvou skupinách. Tento 

romantický hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. Nachází se v malebné 

krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci  
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Jednodenní poznávací zájezd – pokračování  
 

 

Palírna u Zeleného stromu, Sloupsko-Šošůvské 
jeskyně, romantický hrad Bouzov – 4. 6. 2019 

 

různých českých a moravských rodů. Následně panství s hradem koupil řád 

německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen  

za národní kulturní památku.  

Po prohlídce zámku jsme krátkou procházkou dorazili k autobusu, kde nás 

očekával náš pan řidič. 

Tento příjemný, sluncem a dobrou náladou zalitý výletní den jsme zakončili 

hromadnou gratulací paní Ivaně, která s námi ochotně strávila svůj narozeninový 

den. Za vydařenou celodenní akci jsme všichni nadšeně poděkovali potleskem 

paní Ivaně a také našemu řidiči autobusu, který nás bezpečně dopravil zase zpět 

domů.  

účastnice zájezdu – Olga Šenková, Dagmar Kočí 
 

 

 

 

 

 

         

 

      společná fotografie před Bouzovem                     čekáme na exkurzi do palírny 

 



 

Ohlédnutí za kulturním zájezdem  
 

 

Ostrava – divadlo Jiřího Myrona  
muzikál KOČKY 

 

V sobotu 9. března vyjelo 50 členů naší organizace do 

Ostravy, do divadla Jiřího Myrona. Jeli jsme si 

poslechnout muzikál Kočky. V historii muzikálového 

divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik 

superlativů! Jedná se o jeden z nejdéle uváděných 

muzikálů v historii londýnského West Endu i newyorské 

Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků! 

Ve svém domovském divadle New London Theatre 

byly Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a 

sedm Cen Tony, což jsou nejprestižnější světová ocenění. Více jak dvě hodiny 

jsme s nadšením sledovali kočičí mňoukání, tančení i zpívání. Domů jsme přijeli 

v pozdních večerních hodinách, ale všichni jsme se shodli, že jsme prožili velmi 

pěkný sobotní večer.  
                                                                                      Ivana Vaculová   

 

 

 

 
 

________________________________________________________ 

Ohlédnutí za kavárničkami  

 
           přírodovědná přednáška                                       cestopisná přednáška 

           s Ing. Janou Kosturovou                                    s Ing. Helenou Patočkovou 

 



 

Stránka pro seniory – pokračování  

 

Důstojně bydlím – žiju! 
 

Ze života 

Své o tom, jak dokáže rozúčtování nákladů spojených s bydlením překvapit, ví i i 

pan Jiří, který bydlí v nájemním domě v bytě 2+1. Jako každý rok dostal v dubnu 

své vyúčtování. Radost z něj ale neměl. Oproti předchozímu období mu 

nedoplatek za výše uvedené služby stoupl čtyřnásobě, přičemž výše záloh, které 

během roku zaplatil, se nezměnila. Nijak se nezměnilo ani jeho chování, ani 

počet osob v bytě. Topí přiměřeně, a proto se začal pídit po příčině. Již vstupní 

údaje, ze kterých rozúčtovací firma vycházela, mu přišly zavádějící, např. rozdíl 

mezi součtem poměrových vodoměru nájemníků a vodoměrem na patě domu byl 

padesátiprocentní. Pojal podezření, že odečty vodoměru nebyly udělány 

správně, či dochází k chybnému měření. Jak by měl tedy postupovat člověk, 

který s vyúčtováním nesouhlasí a jaká jsou jeho další práva? 

 

Vyúčtování bohužel nepodléhá dohledu žádného ze správních úřadů. 

Případné spory tedy přísluší projednat a rozhodnout pouze soudům. 

 

Další služby spojené s bydlením – rozúčtování služeb 

Zpravidla do konce dubna musí každý nájemní, člen bytového družstva, či 

vlastník bytové jednotky obdržet od poskytovatele vyúčtování služeb spojených 

s bydlením, jako je dodávka tepla, teplé a studené vody, osvětlení společných 

prostor, výtahy a další za uplynulé období. Toto vyúčtování mnoha lidem 

každoročně připraví nemalé překvapení…. 

Rozúčtování nákladů na služby spojené s bydlením se řídí tzv. Zákonem o 

službách. Rozúčtování dodávky tepla a teplé vody pak Vyhláškou č. 269/2015 

sb. Vyúčtování, které musí přijít nejpozději do 4 měsíců od skončení 

předchozího období, musí obsahovat skutečnou výši nákladů na jednotlivé 

služby se všemi potřebnými náležitostmi, včetně výše přijatých záloh tak, aby 

výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska 

způsobu a pravidel sjednaných pro rozúčtování. A jak by měl pan Jiří z našeho 

příběhu postupovat? Pan Jiří by mohl písemně požádat poskytovatele služeb, 

aby mu předložil podklady pro rozúčtování. Ten je povinen, nejpozději do 5 

měsíců po skončení zúčtovacího období, doložit náklady na jednotlivé služby, 

způsob jejich rozúčtování a umožnit pořízení kopií podkladů. Pan Jiří by měl u 

poskytovatele uplatnit námitky proti vyúčtování. Případné námitky ke způsobu 

a obsahu vyúčtování musí předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději 

však do třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě od doložení dokladů 

pokud o ně požádá. Odpověď by měl dostat do 30 dnů.   



________________________________________________________ 

Lehké osvěžující limonády 
 

 
Okurková limonáda (1 džbán) 

Ingredience: salátová okurka ½ ks, šťáva ze 4 velkých 

citronů, 5 lžic cukru, 1 dcl vody, 2 l perlivé minerálky, led 

Postup: Připravte si vysokou nádobu, v níž se dá pohodlně 

mixovat ponorným mixérem a plátýnko. Pokud chcete 

limonádu jemnější barvy, okurku oloupejte, pro svěží zelenou 

ji nechte i se slupkou. Salátovou okurku nakrájejte na 

větší kostky a spolu s citronovou šťávou, cukrem a deci 

vody přidejte do vysoké nádoby. Ponorným mixérem vše 

rozmixujte najemno a přes plátýnko přeceďte, aby 

mixovaná okurka zůstala v něm a šťáva zvlášť. Vzniklý 

základ limonády nalejte do džbánu, přidejte led a zalijte 

perlivou vodou. Podávejte s plátky okurky a citronu.  
 

 

Melounovo-zázvorový fizz 

Ingredience: 1,5 kg bezpeckového melounu, 90 g 

čerstvého, oloupaného a jemně nastrouhaného zázvoru, 

šťáva ze 2-3 citronů, šťáva ze 2-3 limetek, 100 g 

krupicového cukru, lístky máty na ozdobení, plátky 

pomeranče i s kůrou k podávání 

Postup: Přes jemné sítko vymačkejte z nastrouhaného 

zázvoru co nejvíce šťávy. Spolu se šťávou z obou citrusů a cukrem ji vlijte do 

kastrůlku s nepřilnavým povrchem. Na mírném ohni tekutinu zahřívejte, dokud 

se nerozpustí. Zvyšte plamen a přiveďte k varu. Odstavte, nechte zchladnout a 

přelijte do servírovací mísy. V kuchyňském robotu rozmixujte melounovou 

dužinu. Rozmixovanou dužinu vlijte do mísy k citrusovo - zázvorového základu. 

Přidejte kostky ledu, promíchejte a ozdobte lístky máty a pomerančovou kůrou.  

 

Zázvorová limonáda 

Ingredience: 1 lžíce jemně nastrouhaného zázvoru, 3 

vymačkané citrony, 3 vylisované limetky, 1 nakrájený citron, 1 

nakrájená limetka, 2 l vody, 3 lžíce cukru, podle chuti bazalka, 

podle chuti máta nebo meduňka, podle chuti kostky ledu 

Postup: Vše dáme do džbánu a necháme vyluhovat min. 2 hod. 

Pak vychladíme a podáváme s ledem a citronem. Jednoduché a osvěžující. 

 

DOBROU CHUŤ                                                                                                               



______________________________________________________ 

Stránka humoru 

 

 

 

 

Uprostřed noci přijde nahý policista na svoji služebnu. Jeho 

službu konající kolegové na něj nevěřícně zírají a ptají se: „Co tady děláš?“ 

Vždyť máš volno a měl jsi být na nějaký pařbě!? A proč jsi nahej?“ Policista 

odpoví: „No vždyť já byl na pařbě, pořádně se to tam rozjelo a náhle někdo 

dostál nápad, aby se ženský, co tam byly, svlíkly do naha. Tak se svlíkly. Pak 

jsme se svlíkli do naha i my chlapi. Najednou zhaslo a někdo zavolal: „Tak 

chlapi šup do práce! ….Tak jsem tady!“ 

  

Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělá žena, když se ze tmy náhle ozve: 

„Stát!“ Žena se zastaví. „Lehni!“ Žena si lehne. „Plazit se!“ Žena je tak 

ustrašená, že se hned začne plazit. Po chvíli se nad ní někdo skloní a s účastí 

v hlase se zeptá: „Paní, je vám špatně?“ Já tu sice cvičím svého psa, ale mohl 

bych vám zavolat doktora!“ 

  

Přijede chlápek před poslaneckou sněmovnu a zaparkuje přímo před vchodem. 

Vyběhne za ním vrátný a povídá: „Pane, tady mi nemůžete stát, tady jezdí 

poslanci, ministři, premiér…“ Chlápek nezaváhá a odvětí: „To nevadí, já to 

mám proti krádeži pojištěné.“ 

  

 

Dva cikáni šmejdí po staveništi a koukají, co by ukradli, když v tom oba 

spadnou do hluboké jámy s vápnem. „No to je teda v prdeli, „ říká naštvaně 

první, „ co budeme dělat?“ Druhý na to: „Uklidni se! Seš bílej tři minuty, a už 

bys pracoval!“ 

  

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?“ 

„Nevím!“ „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ „Aha – neříkej, že to je 

všechno!“ 

  

Chlap volá domů ženě: „Honem přijeď za mnou do práce, mám na to hroznou 

chuť, rozdáme si to na pracovním stole. Žena: „Vždyť tam máš sekretářku. 

Manžel: „Fakt? Můžu? Tak díky a ahoj….“ 

  

Adam a Eva vynalezli karty. Eva odkryla list a ukázala srdce. Adam vytáhl 

žalud a přebil jí kulema. 

 



 

Blahopřejeme k narozeninám 

 

Duben – Baďurová Marcela, Bláhová Šárka, Bočinská Vladimíra, Dostalík 

Přemysl, Dupalová Eva, Dvořáková Dobromila, Hamperl Luděk, Hanák Pavel, 

Hanáková Marta, Hostašová Božena, Hrubá Irena, Churá Dagmar, Jakubcová 

Drahomíra, Jurčák Ladislav, Koláčková Jaroslava, Kolář Milan, Krpcová Vlasta, 

Lacko Milan, Lučeničová Zdenka, Maliková Marta, Mlčochová Libuše, 

Mlčochová Jaroslava, Mücková Anna, Nadymáček Petr, Navrátilová Irena, 

Němčáková Jarmila, Nevřivová Marie, Novotný Jiří, Pírková Marcela, 

Pokoráková Jana, Poláková Jitka, Pungeová Jiřina, Rodeková Helena, 

Roubíčková Anna, Rozsypalová Jitka, Skácelová Naděžda, Skývová Jana, 

Smrček Karel, Soukupová Marie, Staňková Jarmila, Stejskalová Jiřina, 

Stoklasová Anna, Svoboda Václav, Šikula Jiří, Voclonová Jana, Vykopalová 

Anna, Zimčíková Marie 

 

Květen – Belová Jarmila, Cagášková Jana, Čevelová Vlasta, Dosoudil Jaroslav, 

Hanák Vojtěch, Hladíková Hana, Horčičková Hana, Hostašová Eliška, Hrozová 

Libuše, Hulvák Ján, Chajdová Milada, Chytilová Jana, Jelínková Ivana, Jílková 

Dobroslava, Kačalková Marie, Kavková Jana, Klimentová Dagmar, Kociánová 

Anna, Kolařík Jindřich, Kopecká Pavla, Kozáková Eva, Kralert Alois, 

Krauzeová Alena, Kristová Zdeňka, Kubíková Jaroslava, Kutálková Jana, 

Lovečková Marie, Malá Emílie, Malátková Dagmar, Malinová Milena, 

Martínková Jaroslava, Novotná Libuše, Onderková Marie, Osičková Jaroslava, 

Paták Jaroslav, Patočková Helena, Pavlištíková Hana, Petráš Jaroslav, Pluhař 

Jiří, Reková Bohumila, Sedláčková Libuše, Sezimová Božena, Slaměníková 

Ludmila, Slaměníková Hana, Srnová Irena, Staňková Jaroslava, Steigerová 

Květoslava, Szostáková Marie, Šimoníková Marta, Valenta Ludvík, Vyhlídalová 

Jarmila, Weisová Marie, Zehnalová Eva 

 

Červen– Bendová Emílie, Blaťáková Miroslava, Břečková Irena, Burešová 

Věra, Císašová Helena, Divilová Mária, Dorazil Zdeněk, Drábková Vlasta, 

Dudičová Jaroslava, Hanák Zdeněk, Horáková Jiřina, Hrdinová Marta, Jánská 

Květuše, Jaremejková Božena, Jemelíková Milada, Johanisová Věra, 

Kadlčíková Jaroslava, Koplík Josef, Kutálek Jan, Lutonská Hana, Malá Jarmila, 

Maříková Eva, Matějů Marie, Nadymáčková Jana, Nečesaná Věra, Němeček 

Pavel, Němečková Marie, Nepokojová Libuše, Novotná Stanislava, Ogoun 

Pavel, Polová Jana, Přesličková Božena, Rejhon Jaroslav, Roháčová Pavla, 

Rybková Marta, Skalická Libuše, Smrčková Jaroslava, Symerská Olga, 

Šimáková Iva, Špačková Božena, Švarcová Jiřina, Teličková Eva, Tichá 

Dagmar, Tomčíková Drahomíra, Třetinová Lada, Vaculová Ivana, Záhorská 

Věra, Zapletalová Božena, Zdařil Pavel, Zedková Zdeňka, Zimmerová Zdeňka 



_____________________________________________________ 

Ohlédnutí za Velikonocemi – ukázka práce našich členek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj MO STP v Přerově. Redakční rada: Ivana Vaculová, Oldřiška 

Sedláčková, grafická úprava: Ivana Vaculová. Vyšlo v červnu 2019. 

www.mostp.cz           581 217 082       centumstp@seznam.cz 

http://www.mostp.cz/

