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Rozumíme ženám 50+  
 
 

Ženy 
 

50+ 
 

Léto budiž pochváleno.  
Možná přišlo příliš brzo, abychom ho náležitě 
ocenili. Vedro už máme od půlky května, na 
jižní Moravě prý „vyhrávají“ cikády jako  
u Středozemního moře, zemědělci naříkají nad 
suchem a houby zase neporostou.  
Až si otevřete tohle číslo našeho bulletinu, už 
budou prázdniny v plném proudu a začnou na-
plánované dovolené (tedy pokud nedáváte 
přednost dovoleným mimo sezónu). Také urči-
tě plánujete výlety, ať už do přírody nebo za 
památkami. Možná, že najdete nějakou inspi-
raci i na našich stránkách. 
 
Za z.s. Ženy50 Vám přejeme krásné prázdniny 
– počasí podle Vašich představ a potřeb a jen 
samé pěkné a nezapomenutelné zážitky.  
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KONCERT KE DNI MATEK (13. května) 
 
Jak už se stalo tradicí, i letos jsme připravili koncert ke Dni 
matek. Byl to už jedenáctý v pořadí a byl opět krásný a hojně 
navštívený. Sál Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejné-
ho ochránce práv se zaplnil téměř do posledního místečka.  
Jedinými účinkujícími bylo tentokrát Moravské klavírní trio, 
což však neznamená, že by byly na pódiu tři klavíry, neboť 
hrálo v obsazení Jiří Jahoda na housle, Miroslav Zicha na 
violoncello a Jana Ryšánková na klavír. A hráli skvěle.  
Během večera zazněly skladby velikánů české i světové hud-
by, např. Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Josepha 

Haydna nebo vášnivá tanga A. Piazzolliho a třešničkou na dortu byl Šavlový tanec Arama Chačaturja-
na. Na závěr si tři výherkyně odnesly CD, které Moravské klavírní trio věnovalo.  
Moderátorkou byla Monika Brindzáková, průvodním slovem jednotlivé skladby vtipně doprovázel Jiří 
Jahoda.  
Byl to krásný a pohodový večer, doufejme, že i ten 12. ročník se vydaří. 

 
 

 
 
Foto: V. Pakostová  

03/2018                                     Proběhlo  



4 
 

HRANÍ  S  TKANÍM    (24. května) 
Vyzkoušet si tkaní na ručních hřebenech a vytvořit si tak originální tkanici či záložku do knihy bylo 
možné ve čtvrtek 24. května pod vedením Táni Nedvědové.  
 
ŠVÝCARSKO  ZNÁMÉ,  MÉNĚ  ZNÁMÉ  A  NEZNÁMÉ    (19. dubna) 

 
 
Kde si kupoval Georges Simenon tabák do dýmky? 
Kde leží Coco Chanel s baronem Coubertinem? 
Kde zírá James Joyce na Eliase Canettiho? 
Kde se císařovna Sissi setkala se svým vrahem? 
Kde je zahrada Oskara Kokoschky? 
Kde můžete sedět na klíně Vladimíru Nabokovovi? 
Kde psal Benito Mussolini a kde Ernest Hemingway? 
To vše a mnoho jiného jsme se dozvěděli na přednáš-
ce PhDr. Dany Dolníčkové.  
 

 
VYTVOŘTE  SI  SVŮJ  VLASTNÍ  SKLENĚNÝ ŠPERK    (13. - 15. dubna) 

 
Další tvořivý víkend ve Škrdlovicích. Ve Studiu Glass Doležal si 
deset účastnic (některé přijely opakovaně) vytvořilo něko-
lik originálních skleněných šperků pod odborným vede-
ním Jindřicha Doležala a Milušky Středové. Byl čas i na pro-
cházku kolem Velkého Dářka za krásného jarního počasí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
PROŽITKOVÁ   "MĚSTSKÁ"   VYCHÁZKA    (sobota 14. dubna) 
Sobotní výlet se tentokrát konal přímo v Brně. Cestou po proudu řeky Svratky účastníce došly poho-
dovou procházkou k jejímu soutoku se Svitavou a proti toku se vrátily do výchozího bo-
du, s příjemným zakončením. Připravila Táňa Nedvědová.  
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ZA   KRÁSAMI  JIZERSKÝCH  HOR   PODRUHÉ      (27.6. - 1. 7. 2018) 
 
V roce 2018 jsme připravili pětidenní turisticko-poznávací výlet opět do Jizerských hor, které stojí za 
opakovanou návštěvu, neboť jsou nádherné až magické. 
Samozřejmě byly naplánovány jiné trasy i návštěvy kulturních památek, než když jsme je navštívili 
poprvé. Jediné místo, kam jsme se chtěli podívat opakovaně, protože má vždy své kouzlo, byla Jizer-
ka. Jenže člověk míní, Pánbůh mění. V plánovaném odpoledni začalo nepřetržitě pršet a foukal silný, 
studený vítr. Takže jsme čas využili k prohlídce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Cestou z Brna do cíle naší cesty - hotelu Jelínek  
v Bedřichově - jsme zastavili v Jičíně, kde jsme 
se mohli naobědvat a samostatně si prohléd-
nout zdejší památky. 
Další dny jsme zvládli exkurzi do rodinné fir-
my Rautis v Poniklé, která udržuje tradi-
ci výroby korálkových vánočních ozdob, podívali 
jsme se i na německou stranu hranic do histo-
rického centra města Görlitz (Zhořelec), navští-
vili jsme zámek ve Frýdlantu, uskutečnili jsme 
výlet po trase Smědava - Frýdlantské cimbuří - 
Bílý Potok, prohlédli si chrám v Hejnici a na 
zpáteční cestě do Brna nás ještě čekala zajímavá 

prohlídka Bozkovských dolomitových jeskyní. 
Celý pobyt pečlivě a různorodě připravila Věra Pakostová.  

 

 
 
 

Foto: Věra Pakostová 
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CHORVATSKO - GRADAC - RELAXAČNÍ  POBYT       (31. 8. - 9. 9. 2018) 
 

 
V termínu od 31. srpna do 9. září 
2018 chystáme, ve spolupráci 
s osvědčenou cestovní kanceláří 
KM TRAVEL, pobyt v Chorvatsku, 
v letovisku Gradac, v jižní části 
Makarské riviéry, s ubytováním 
v apartmánovém domě Vila Vin-
ka. Přidejte se k nám - užít si čisté 
moře, oblázkové pláže, odpočívat, 
relaxovat, poznat nové kraje, ba-
vit se... 

Foto: Jana Jarušková 
 
 
Kdy?  31. srpna - 9. září 2018  
Odjezd:  31. srpna v 18.30 hod. z Brna (plán) 
Návrat:  9. září, cca v 10 hodin dopoledne  
Vzdálenost: 930 km / cca 13 hodin 
Cena:  5.350,- Kč 
V ceně:  - 7x ubytování (7 nocí) 

- autobusová doprava z Brna do Gradacu a    
  zpět 

   - spotřeba energie, poplatky spojené s pobytem 
   - závěrečný úklid 
   - služby delegáta 
   - pojištění CK proti úpadku 
   - organizace 
Není v ceně: - stravování 

Lze objednat chorvatskou polopenzi - 2.700 Kč/os./pobyt nebo jen večeře - 2.000 
Kč/os./pobyt. 

   - cestovní pojištění (možno objednat u CK) 
 
Podrobnosti k ubytování, možnostem fakultativních výletů, stravování a pojištění najdete zde:  
 
http://www.zeny50.cz/index.php?in=16 
 
 
LUHAČOVICE, HOTEL AMBRA - NECHEJTE SE HÝČKAT! (19. - 23. 9. 2018) 
 
Pojďte s námi opět prožít několik pohodových, 
odpočinkových dnů, spojených se zdravotním 
cvičením, v  Luhačovicích a nechejte o sebe pe-
čovat odborníky! Wellness hotel Rezidence Amb-
ra získal v prestižní soutěži Czech Hotel Awards  
o Hotel roku 2014 v kategorii čtyřhvězdičkový 
hotel již potřetí 1. místo ve Zlínském kraji.  
Kdy?  středa 19. září - neděle 23. září 2018  
Cena:  5.400,- Kč 

03/2018                                  Připravujeme  - výlety, zájezdy 
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Záloha:  2.000 Kč (při přihlášení) 
Doplatek: 3.400 Kč (do 15. srpna 2018) 
V ceně:  4 x ubytování + polopenze, zdravotní cvičení, organizace 
Ubytování: Wellness hotel Rezidence Ambra 

(dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením) 
Nástup: 19. září od 15.00 hod.  
Doprava: individuální 
  
http://www.zeny50.cz/index.php?in=27 
 
 
 
VÝLET DO ČASŮ, KDY DÁMY NOSILY KRÁSNÉ KLOBOUKY A PÁNOVÉ CYLINDRY       
(sobota 21. července 2018) 
Akce byla překvapivě rychle obsazena, můžete se hlásit jako náhradníci. Vždycky se stane, že se něja-
ké místo uvolní. 
 
Navštívíme: 

 rakouské lázeňské městečko Baden, kam jezdíval Ludwig van Beethoven a císařská rodina 
 lovecký zámeček Mayerling, kde spáchal sebevraždu následník trůnu Rudolf  
 a další oblíbené letovisko císařské rodiny Laxenburg, kde se nachází vodní hrad Franzesburg a 

kde jste mohli potkávat císařovnu Sissi 
 
Kdy: sobota 21. července 2018 
Odjezd: v 7.30 hod. od hlavní brány BVV  
Sraz: v 7.20 hod. 
Cena: 650,- Kč 
Platba: při přihlášení 
V ceně: - doprava vlastním autobusem 

- průvodkyně  
- organizace 

Není v ceně: cestovní pojištění, vstupné 
Provázet nás bude: PhDr. Dana Dolníčková 
Návrat: cca 19.30 - 20.00 hod.  
 
Informace a přihlášky u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449, nebo elektronicky info@zeny50.cz 
Platbu prosím proveďte na účet u Fio banky 2100584743/2010, do zprávy pro příjemce zadejte Vaše 
jméno + "Baden". 
 
Vstupné na zámeček Mayerling je 6,50 Eur, stačí se přihlásit v autobuse, kdo bude chtít jít dovnitř na 
cca 30 minutovou prohlídku.  
 
Z Badenu odjedeme do Laxenburgu, kde zájemci mohou navštívit vodní hrad Franzesburg (vstupné  
11 Eur, je nutné se nahlásit předem, viz přihláška), ke kterému se dostaneme přívozem (0,60 Eur).  
Ti, kteří nebudou plánovat vnitřní prohlídku hradu, se mohou procházet parkem (vstup 2,60 Eur). 
 
podrobné informace najdete na http://www.zeny50.cz/index.php?in=25 
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Od října 2018 zahajujeme kurzy němčiny a angličtiny pro mírně pokročilé a pokročilé - ženy a muže 
50+. 
 
NĚMČINA PRO ŽENY I MUŽE 50+ 
 
Mírně pokročilí: středa 16.00 - 17.30 hod (zahájení 3. října 2018) 
Pokročilí:  středa 17.40 - 19.10 hod (zahájení 3. října 2018) 
Kde?   Centrum Ženy50, Anenská 10 (4. p) 
Lektorka:  Mgr. Jiřina Fialová 
Cena:   2.160,- Kč / členky 1.920,- Kč 
 
Kurzy budou probíhat 1x týdně v 1,5 hodinových lekcích - celkový rozsah 
je 24 hodin (16  týdnů). Kurzy jsou otevřeny i těm, kteří je dosud nenavštěvovali. 
 
V kurzu pro mírně pokročilé se používá vyobrazená učebnice, se zahájením od 11. lekce, a pokročilí 
se učí z 2. dílu učebnice (zelené barvy) téže autorky, Věry Höppnerové, a zahájí 6. lekcí. 
 
Informace u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449 nebo na e-mailu info@zeny50.cz 
Pro zápis do kurzů prosíme o včasné přihlášení a zálohu 500 Kč.  
 
ANGLIČTINA  PRO ŽENY I MUŽE 50+ 
Do pokračujících kurzů se mohou hlásit i noví zájemci, kteří je doposud nenavštěvovali. 
Informace u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449 nebo na e-mailu info@zeny50.cz 
Pro zápis do kurzů prosíme o včasné přihlášení a zálohu 500 Kč.  
 
POKROČILEJŠÍ 
Kdy? Út 16.30 - 18.00 hod. (zahájení 2. října 2018) 
Kolikrát? 16 x 
Kde? Centrum Ženy50;    Anenská 10 (4.p) 
Počet osob: min. 5, max. 8 účastníků 
Lektorka: RNDr. Hana Podhajská, Ph.D. 
Cena: 2.160 Kč / členky 1.920 Kč 
 
 
Kurz bude probíhat 1x týdně v 1,5 hodinových lekcích - celkový rozsah je 24 hodin (16 týdnů). 
Kurz zahájí opakováním a poté bude pokračovat od 21. lekce vyobrazené učebnice. 
 
MÍRNĚ POKROČILÍ 
Kdy? Čtv 16.10 - 17.10 hod. (zahájení 4. října 2018) 
Kolikrát? 16 x 
Kde? Centrum Ženy50;    Anenská 10 (4.p) 
Počet osob: min. 5, max. 8 účastníků 
Lektorka: Eva Janderová 
Cena: 1.600 Kč / členky 1.440 Kč 
 
Kurz bude probíhat 1x týdně v hodinových lekcích - celkový rozsah je 16 hodin (16 týdnů).  
 
Probraná látka: čas přítomný, minulý a budoucí, použití sloves HAVE, CAN, BE, nepravidelná slovesa, počitatel-
nost podst. jmen, kvantifikátory "mnoho/málo", základní okruhy slovní zásoby (profese, zvířata, barvy, počasí, 
společenské fráze, věci kolem nás, nábytek, dopravní prostředky, materiály atd.)  
Podzimní kurz se bude věnovat opakování a rozšíření výše zmíněné gramatiky a slovní zásoby a zdokonalení 
mluveného slova.  

03/2018                       Kurzy, přednášky, semináře 
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LABYRINTEM PAMĚTI (POKRAČOVACÍ):   KALENDÁŘ 
Na to, abychom si zapamatovali kalendář na rok 2019, nám bohatě stačí jedna lekce... Co takhle nau-
čit se zpaměti kalendář na každý rok v tomto století? A vědět, jak na "věčný kalendář"? Pro ty z vás, 
kterým by nestačilo umět přiřadit datum ke dni v týdnu, poradím triky na zapamatování jmen. A 
kromě již známých paměťových technik se budeme věnovat i "strategii 
prvního písmene". Na všechny, kteří již mají za sebou základy tréninku 
paměti a chtějí našim labyrintem paměti procházet dál.   
 
Zahájení: 8. října 2018 (pondělí) 
V čase:  17.35 - 18.35 hod 
Kolikrát? 5 lekcí; do 12. 11. (nekoná se 22. 10.) 
Kde?  Centrum Ženy50, Anenská 10 
Lektorka: Ing. Marcela Cvachová, certifikovaná trenérka paměti III. st. 
Cena:  250,- Kč nečlenky / 220,- Kč členky 
 
Přihlášky u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449 nebo na e-mailu info@zeny50.cz 
 
 
ABECEDA PAMĚTI (SEZNAMOVACÍ):   SEZNAMY 
Kniha mého srdce. Sedm divů světa. Největší Čech. České památky UNESCO. Země světa podle rozlo-
hy. České hory, řeky, města... Co s sebou na dovolenou. Advent, úklid, vánoční dárky. Vzpomín-
ky. Plány do budoucnosti. Co bych chtěla zvládnout (vidět, zažít...). Seznamy píšeme, položky si odškr-
táváme - s trochou fantazie a cviku si je také dokážeme velmi rychle zapamatovat! Abeceda paměti 
je seminář pro všechny nové i staronové zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet nebo zopakovat, co je to 
trénink paměti. V pěti večerních lekcích se zaměříme na základní paměťové techniky (především pa-
měťové háčky, LOCI), které nám pomohou vypořádat se se seznamy jakéhokoliv druhu. Kromě toho si 
budeme trochu hrát s češtinou a s deskovými hrami. 
 
Zahájení: 8. října 2018 (pondělí) 
V čase:  18.45 - 19.45 hod 
Kolikrát? 5 lekcí; do 12. 11. (nekoná se 22. 10.) 
Kde?  Centrum Ženy50, Anenská 10 
Lektorka: Ing. Marcela Cvachová, certifikovaná trenérka paměti III. st. 
Cena:  250,- Kč nečlenky / 220,- Kč členky 
 
Přihlášky u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449 nebo na e-mailu info@zeny50.cz 
 
OHNIVÉ  FLAMENCO     Vamos a bailar! (Pojďme tančit!) 
Srdečně Vás zveme na besedu o tanci zvaném FLAMENCO. Přeneseme 
se na jih Španělska do Andalusie, která je kolébkou této hudebně-
taneční kultury zapsané na seznamu UNESCO. Dozvíte se, odkud fla-
menco pochází, kde jsou jeho kořeny, seznámíte se s podstatou flamen-
kové hudby, zpěvu a tance. Uvidíte ukázky tance a zároveň si budete 
moci i Vy vyzkoušet některé jednoduché flamenkové taneční prvky. 
Těší se na Vás Marie Čadová.  
 
Kdy?   4. října 2018 
Od kdy? 17.30 - 19.00 hod. 
Kde?   Centrum Ženy50, Anenská 10 
 
Vstupné 40,- Kč / členky ZDARMA  
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HISTORICKÝM SEVEREM A ETNICKÝM JIHEM ETIOPIE 
Přijďte se prostřednictvím fotografií a povídání podívat do země, která jako druhá na světě převzala 

křesťanství, která nikdy nebyla kolonií a kde na vás dýchne opravdu 
černá Afrika.  
Je to země skalních chrámů, země 
biblické královny ze Sáby, země 
vonící kávy a etnik, žijících vícemé-
ně tradičním způsobem života.  
 
 

Povídání s fotkami o zemi vonící kávou připravila  
Věra Pakostová. 
 
 
Kdy?  11. října 2018  
Od kdy?  17.30 - 19.30 hod. 
Kde?  Centrum Ženy50, Anenská 10 
 
Vstup 40,- Kč / členky zdarma 
 
 
PREVENCE ÚRAZŮ SENIORŮ 
Seminář je zaměřen na zvýšení informovanosti seniorů v problematice úrazů ve vyšším věku a se-
známení s možnostmi prevence. Výklad lektora bude doplněn ukázkou praktických pomůcek pro pre-
venci úrazů a každý senior získá ilustrovanou brožuru s názvem "Jak vyzrát nad úrazy v seniorském 
věku".  
Seminář je zdarma a je určen široké veřejnosti. Pořádán je v rámci projektu Brno - Zdravé město za 
finanční podpory Jihomoravského kraje. 
 
Kdy?  18. října 2018 
Od kdy?  17.30 - 19.00 hod. 
Kde?  Centrum Ženy50, Anenská 10 
 
Přednáší a besedu povedou pracovníci společnosti Atache, s. r. o. 
 
Vstup zdarma  
 
 
STROMY AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 
Ve vzdálených částech světa se vyskytují stromy, které nezřídka náleží k nejstarším druhům stro-
mů na této planetě. Povíme si příběh o nálezu živé zkameněliny Wollemie, o stromových kapradi-
nách, o stromech kaurí a dalších zajímavých dřevinách.  
Přednáší a besedu vede   Ing. arch. Karel Březina 
  
Kdy?  25. října 2018 
Od kdy?  17.30 - 19.30 hod. 
Kde?  Centrum Ženy50, Anenská 10 
 
Vstupné 40,- Kč / členky ZDARMA 
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STŘEDOVĚKÉ  OPEVNĚNÉ  KOSTELY  V  TRANSYLVÁNII 
Rumunsko, Transylvánie, historické Sedmihradsko ukrývá naprostý fenomén - desítky románských a 
gotických opevněných kostelů, které po staletí chránily německé - saské křesťanské obyvatelstvo 

proti útokům východních národů. Nemají obdobu v celé Evro-
pě. Představují naprostý unikát. Jsou dokonalou konzervou 
architektury minulých staletí. A konzervou už navždy zůstanou. 
Je jisté, že se do opevněných kostelů nevrátí duchovní život  
v původní podobě. V Transylvánii není už téměř nikdo, kdo by 
oheň protestantské víry živil. Udělejte si čas a vypravte se po-
znat tyto stavitelské perly. Přednáší a besedu povede Radmila 

Kudlová. 
 
Kdy?  29. listopadu 2018 
Od kdy?  17.30 - 19.30 hod. 
Kde?  Centrum Ženy50, Anenská 10  
 
Vstupné: 40,- Kč / členky ZDARMA  
 
Aktuální nabídku všech přednášek a akcí sledujte na www.zeny50.cz.  
 
 
Zapojte se!!! 
 Máte nějaké oblíbené místo, které byste rádi někomu ukázali? Můžete v rámci spolku 

Ženy50 uspořádat výlet pro ostatní. 
 Jste kreativní, tvůrčí nebo máte zajímavého koníčka a chtěli byste předat někomu své 

znalosti formou workshopu či přednášky? Ozvěte se nám. 
 Máte schopnost zachytit na papír zajímavou událost, zážitek, názor, emoci, námět 

k přemýšlení? Můžete obohatit svým článkem náš bulletin. 
 Nebo znáte někoho, kdo výše napsané umí? Budeme rádi, pokud nám ho doporučíte. 
Přivítáme Vaše nápady na obohacení činnosti spolku Ženy50. Předem děkujeme. 

 
Věra Pakostová a Jana Jarušková 

info@zeny50.cz 
 
 
 
K ZAMYŠLENÍ 
 
Na rohu ulice sedával žebrák. Lidé kolem chodili nevšímavě, jen sem tam mu někdo hodil minci do 
klobouku nebo podal něco k snědku. Osamělý muž vždy zvedl s nadějí oči, usmál se na svého dárce, 
ale než stačil poděkovat, lidé chvátali dál.  
Jednou šla kolem mladá dívka s pejskem. Žebrák si pejska okamžitě získal a začal si s ním vesele hrát. 
Dívku to potěšilo, a tak se spolu dali do řeči. Zjistila, že měl také psího kamaráda, ale nešťastnou ná-
hodou o něj přišel. Po chvilce povídání se dívka žebrákovi omluvila, že mu nemůže nic dát, protože 
vyběhla z domu jen narychlo a nic si s sebou nevzala.  
Ale on se na ni usmál: „Ve skutečnosti jste mi dnes dala ten největší dárek.“ 
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   CVIČENÍ NA ŽIDLI – pokračování z minulého čísla. 
    Ing. Drahomíra Maťová 
 
 
Při cvičení dodržujeme zásady popsané v minulém čísle. 
 
1. Cvičení vsedě na židli: nohy, břišní svaly, páteř: 

 Prsty nohou skrčíme, potom protáhneme a roztáhneme prsty co 
nejvíce od sebe. 

 Patu držíme pevně na zemi, špičku nohy vytáčíme doprava a doleva. Provádíme napřed 
s pravou nohou, potom s levou a nakonec s oběma současně. Potom vytáčíme obě špičky 
k sobě a obě špičky od sebe. 

 Sedíme rovně, zvedáme s výdechem pokrčenou pravou nohu, s nádechem vrátíme chodidlo 
zpět na zem. Opakujeme 5x. Totéž levou nohou. Uvolníme se a prodýcháme. Cvik posiluje 
břišní svaly. 

 Sedíme rovně, s výdechem zvedáme mírně nad zem napnutou pravou nohu, s nádechem vrá-
tíme chodidlo zpět na zem. Opakujeme 5x. Totéž levou nohou. Uvolníme se a prodýcháme. 
Cvik posiluje břišní svaly. 

 Sedíme rovně, s výdechem zvedneme pokrčenou pravou nohu, uchopíme ji pod kolenem, při-
táhneme k hrudníku a zároveň přitahujeme hlavu ke kolenu. Opakujeme 5x. Totéž levou no-
hou. Cvik posiluje břišní svaly. 

 Sedíme rovně, s výdechem zvedneme pokrčenou pravou nohu, levý loket pokrčené ruky při-
táhneme k pravému kolenu. S nádechem zpět do rovného sedu. S dalším výdechem zvedne-
me pokrčenou levou nohu a přitáhneme ke kolenu pravý loket. S nádechem zpět. Několikrát 
opakujeme. Cvik posiluje šikmé břišní svaly.  

 Podepřeme si bedra rukama, palce směřují vpřed. S nádechem se narovnáme, mírně zaklo-
níme, s výdechem vyhrbíme záda, ruce dáme na kolena, předkloníme se a uvolníme hlavu a 
šíjové svaly. Několikrát opakujeme. 
 

2. Cvičení ve stoji držíme se opěradla židle: 
 Posilování pánevního dna:  

o Stoj, špičky k sobě, přeneseme váhu těla dopředu, mírný předklon – stáhneme močovou 
trubici, chvíli výdrž a pomalu uvolníme. Cvičení je výborné proti inkontinenci. 

o Stoj, paty k sobě, přeneseme váhu těla dozadu, mírný záklon, stáhneme řitní trubici, chví-
li výdrž a pomalu uvolníme. Cvik je výbornou prevencí na udržení stolice ve stáří. 

 Protažení páteře: Postavíme se čelem k opěradlu židle na vzdálenost našich paží. Položíme 
ruce na opěradlo židle, uděláme rovný předklon, paže jsou napnuté a pomalu velmi mírným 
švihem protahujeme záda. 

 Protažení páteře: Postavíme se pravým bokem k opěradlu židle ve vzdálenosti asi 50 cm od 
židle. Pravou rukou se držíme opěradla židle. S nádechem levou vzpažíme a s výdechem pro-
vedeme úklon doprava. Protahujeme tak levou stranu trupu. Zpět do stoje. Několikrát opaku-
jeme. Potom se postavíme levým bokem k opěradlu židle a provedeme cvik na opačnou stra-
nu.  

 Protažení nohou: Postavíme se z boku židle, levou rukou se opřeme o opěradlo židle a chodi-
dlo pravé skrčené nohy položíme na sedadlo židle. Stojíme na napnuté levé noze, kterou pro-
tahujeme tím, že trup přitahujeme ke skrčené pravé noze. Levou nohu máme v takové vzdá-
lenosti od židle, abychom cítili protažení příjemně. Několikrát opakujeme. Potom se postaví-
me k opačnému boku židle, pravou rukou se opřeme o opěradlo židle a chodidlo levé skrčené 
nohy položíme na sedadlo židle. Stejným způsobem protáhneme pravou napnutou nohu.  

03/2018                             Zdraví  
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 Cvičení na klenbu chodidla: stoj, držíme se opěradla židle a prsty pravé nohy se snažíme 
uchopit nějaký předmět na zemi a zvednout ho, např. mírně nafouklý míč, nebo kapesník. To-
též provedeme prsty levé nohy. Cvik je lepší provádět na boso.  

 
3. Aerobní cvičení ve stoji u židle držíme se opěradla 

(tempo a počet opakování volíme dle možností): 
 Dynamicky pochodujeme na místě. 
 Zvedáme střídavě levou nohu a pravou nohu a chvíli zůstaneme stát na jedné noze. 
 Postavíme se do stoje rozkročného a přenášíme váhu střídavě na levou a pravou nohu. 
 Zanožujeme střídavě levou a pravou nohu. 
 Unožujeme do stran střídavě levou a pravou nohu. 
 Postavíme se na špičky, zpět na chodidla a na paty. 
 Zvedáme levou a pravou nohu – koleno co nejvýše. 
 Provedeme mírný podřep a vrátíme se zpět do stoje. 
 Protáhneme nárty přešlapováním na pravou a levou špičku. 
 

4. Závěr vsedě na židli: 
 Prodýcháme, uvědomíme si celé tělo a změny po cvičení!!! 
 Spojíme dlaně před hrudníkem, poděkujeme si a zharmonizujeme naše tělo. 

 
 
 
Víte, že… 
…smajlík není až tak úplná novinka naší doby počítačů, internetu a mobilů?  
Prvního smajlíka najdeme ve druhém čísle amerického časopisu „The Typewriter World“ z roku 1897, 
kde je přetištěn starší humorný článek z roku 1890. Zde se objevil žertovný soubor znaků, připomína-
jících při trošce obrazotvornosti smajlíky. 
 
Ovšem značky, podobné smajlíkům, najdeme v dokumentech již ze 17. či 18. století, např. archeolo-
gové z Brna odhalili moravského smajlíka z roku 1741!  
Jeho autorství náleží opatu cisterciáckého řádu v klášteře Studnice Blahoslavené Panny Marie ve Žďá-
ře nad Sázavou Bernardu Hennetovi, který zde působil od roku 1738 až do své smrti v roce 1770. 
Opat používal smajlík v hospodářské korespondenci na konci listiny asi zcela běžně přinejmenším již  
v roce 1741. Podle sdělení Mgr. Davida Merty, vedoucího brněnského pracoviště obecně prospěšné 
společnosti Archaie, byla značka nakreslena na dokumentu vztahujícím se ke zřízení hrnčířské dílny  
v domě žďárského opata na dnešním Zelném trhu v Brně. Její smysl (na první pohled trochu připomí-
ná kulatou hlavu velebného pána), není v tomto případě zcela jasný. Pravděpodobně šlo o potvrzení 
toho, že dokument sám opat nebo jeho řádoví bratři v té době četli či schválili. Také by to mohlo být 
označení místa na pečeť. Ale proč by to taky nemohlo znamenat, že Jeho Milost opat byl prostě Mo-
ravák veselé mysli.  
Autorem usměvavého „žluťáska“ je americký designér a kreslíř Harvey Ross Ball (1921-2001), který 
ho vytvořil v roce 1963 – údajně za deset minut – pro pojišťovací společnost 
State Mutual Life Assurance. Žlutý usměvavý odznak museli na svém oble-
čení nosit její zaměstnanci, které toto opatření mělo přimět k úsměvu i při 
telefonování. Za svůj vynález dostal odměnu 45 dolarů. Kdyby si ho nechal 
patentovat, nemusel do konce života pracovat .  
 
 

http://www.3pol.cz/cz/rubriky/pocitace-a-internet/2006-z-historie-smajliku 
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   SLEVY A JEJICH RIZIKA 
         
Asi každý běžný spotřebitel se snaží nakoupit zboží co nejlevněji, 
různé slevové akce jsou tak velkým lákadlem. Člověk si však musí 
dávat pozor na to, co je opravdu výhodné a co výhodně pouze vypa-
dá. 
 
Zaprvé je nutné rozlišovat mezi reklamním letákem a konkrétní koupí např. z katalogu na internetu. 
Pokud nám leták nabízí vysoké slevy a zlevněné zboží se vyprodá, nelze další po prodejci za danou 
nízkou cenu požadovat. Pokud si však na internetu zakoupíte mobilní telefon se slevou 2.000,- Kč, 
máte právo na tuto nižší cenu, pokud byla v době objednávky u zboží uvedena. 
 
Slevové vouchery 
 
Problematické někdy bývají různé slevové poukazy a kupony, tzv. vouchery. U zboží a služeb inzero-
vaných jako „extra levné“ by měl spotřebitel zpozornět, může jít často i o podvod. U poukazů na služ-
by má zákazník právo na danou službu, ale za podmínek poskytovatele, v jeho otevírací době atp., což 
často spotřebitel na slevových portálech či přímo z poukazu nezjistí.  Může se pak stát, že poskytova-
tel služby spotřebiteli řekne, že nemá čas nebo volno, resp. volná místa v případě hotelů, nebo je 
spotřebitel vůči běžným zákazníkům platícím přímo poskytovateli různě diskriminován poskytováním 
služeb v horší kvalitě. 
Spotřebitel by proto vždy měl dát na zkušenosti předchozích zákazníků, zjistit si všechny podmínky 
uplatnění poukazu a nenechat se zlákat pouze nízkou cenou. Musí si také hlídat dobu platnosti pou-
kazu, resp. se dohodnout s poskytovatelem na jejím prodloužení. Odstoupení je možné pouze 
z důvodu prodlení podle zákona, pokud jde o nemožnost plnění na straně spotřebitele (nemůže např. 
včas kupon uplatnit), nemá spotřebitel na náhradu škody nárok. Pokud nemůže plnit poskytovatel 
služby či prodávající, může spotřebitel požadovat prodloužení doby platnosti poukazu nebo odstoupit 
od smlouvy dle občanského zákoníku. 
 
Nejčastějšími stížnostmi u slevových nabídek v našich poradnách jsou: 

 spotřebitelé se nalákají na slevy do obchodu, kde vlastně to zlevněné zboží vůbec není nebo 
bylo v tak malém množství, že se údajně rychle vyprodalo – velmi častý jev 

 zboží se zdraží, pak se zase zlevní, ve skutečnosti je cena prakticky stejná, v jiném obchodě 
např. zaplatíte zboží stejně jako za to zlevněné, které se nabízí 

 zlevňují se většinou jen určité druhy zboží, většinou to levnější, u dražšího a kvalitního cena 
zůstává stejná 

 jiné ceny jsou v regálech, jiné se účtují u pokladny 
 nedostatečné značení zboží a absence návodů v českém jazyce 
 nekvalitní zboží (to obvykle zjistíme až při kontrole doma) 
 chybné a zavádějící informace ze strany prodejce – např. že zboží ve slevě nelze reklamovat, 

záruční doba je kratší než zákonem předepsaná dvouletá apod. 
 setkáváme se i s přelepováním štítků, např. u oděvů – několik na sobě a vespod je vlastně ce-

na původní 
 
Spotřebitel se tak často dostává do situace, kdy mu není umožněno srovnávat původní cenu s ce-
nou  zlevněnou. 
 
Ne každá sleva skutečně slevou je a spotřebitelé pak často zjišťují, že nenakoupili tak výhodně, jak 
předpokládali. Prodávající někdy ceny zveličují, uvádějí různé ceny v regálech a u pokladen, zboží 
bývá špatně označeno, jsou slibovány vyšší slevy, než jaké jsou ve skutečnosti poskytovány, zlevněno 
je levnější zboží, dražší ne atp. Dále dochází např. k přelepování cen či k nalákání spotřebitele rekla-

03/2018                                                                                             Právo a spotřebitel   
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mou do obchodu, kde zlevněné zboží vůbec nebylo nebo bylo v malém množství, a tím pádem se 
velmi rychle vyprodalo. 
Při používání některých výše zmíněných triků se spotřebitel dostává do situace, kdy je mu znemožně-
no porovnání ceny původní s cenou zlevněnou. Navíc tím dochází často k porušování zákona o ochra-
ně spotřebitele, podle kterého by označení cenou mělo být úplné a jednoznačné. 
Prodejci také někdy odmítají přijímat reklamace na zlevněné zboží, přitom sleva není obecně důvo-
dem k neuznání reklamace! Výjimkou jsou případy, kdy je zboží zlevněno kvůli konkrétní vadě, v tom 
případě by ovšem mělo být na kupním dokladu vyznačeno, o jakou vadu šlo, a na tuto vadu se pak 
záruka nevztahuje. Na všechny ostatní vady však zůstává v platnosti. 
Příklad:   
halenka je zlevněná pro mírně křivý šev rukávu, nemůžeme tedy reklamovat tento křivý šev, ale pokud 
se na halence vyskytne jiná vada, tuto reklamovat můžeme. 
Na zlevněné zboží se jinak nadále vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Prodejce také nesmí 
odmítnout vydat doklad o zaplacení zboží, proto by spotřebitel měl kupní doklad vždy požadovat a 
pečlivě ho uschovat! 
 
Důvod slev 
 
Slevami prodejci často řeší nutnost uvolnění svých skladových prostor – pořádají výprodeje a velké 
slevové akce. Jako např. před Vánocemi. 
Spotřebitel si musí být vědom toho, že zboží z výprodejů nemusí být zrovna nejmódnější, může mít 
nějaké vady (na které však musí být upozorněn) a že nemusí být nejkvalitnější. Často jsou v nabídkách 
výrobky 1+1, tj. jeden výrobek (většinou dražší) se zaplatí a druhý je zdarma jako dárek. V tomto pří-
padě si musíme uvědomit, že dárek nemůžeme reklamovat, ani soudně vymáhat. 
 
Je sleva skutečně slevou? Slevy 80% a více? Podnikání je činnost za účelem tvorby zisku nikoliv dob-
ročinnost! 
 
V případě, že se spotřebitelé setkají s některými triky popsanými v našem článku, mohou se obrátit 
na naši poradnu SOS – Asociace, Mečová 5, Brno – informace najdou také na našich webových strán-
kách: www.asociace-sos.cz 
 

Gerta Mazalová 
Předsedkyně SOS –  Asociace 

 
 
 
 
ACH, TA LÁSKA…… 
 
Lásko moje,  
miluji Tě tak, že bych se kvůli Tobě popral s lítými šelmami, prošel bych plameny pekla, šel bych za 
Tebou světa kraj, brodil se nekonečnými bažinami, razil si cestu mrazivými pláněmi či vyprahlou 
pouští.  
Zítra za Tebou přijedu (pokud nebude pršet). Tvůj… 
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    OSVÍCENÁ PANÍ HRABĚNKA A JEJÍ KUNÍNSKÁ ŠKOLA 
 
Tentokrát mi k výběru zajímavé osobnosti z naší minulosti pomohla náhoda. Víceméně neplánovaně 
jsem se ocitla na zámku v Kuníně nedaleko Nového Jičína, který téměř doslova povstal z ruin. Do té 
doby jsem vůbec netušila, jak významná a osvícená dáma zde žila a jak byl zámek v její době slavný a 
významný i pro naše národní obrození.  Tou dámou, která se zapsala nejenom do historie regionu, 
byla Marie Walburga, hraběnka z Waldburg-Zeilu, rozená z Harrachu.  

 
Marie Walburga byla dcerou Franze Xavera hraběte z Harrachu a Marie 
Rebeky von Hohenems. Narodila se 22. října roku 1762 v Brně, kde její 
matka zrovna pobývala. Její otec byl významným důstojníkem v armádě 
Marie Terezie, postupně byl povýšen až na generála – polního podmaršá-
la. Byla vnučkou stavebníků kunínského zámku hraběte Friedricha Augusta 
Harracha a jeho manželky princezny Eleonory z Liechtensteinu, a protože 
byla jediným potomkem, po smrti svého otce kunínské panství (tehdy 
samozřejmě kunwaldské, neboť Kunín je název vytvořený uměle po válce) 
zdědila.   
Na zámcích v Bystrém a Kuníně prožila Marie Walburga šťastné dětství. 
Byla prý velmi temperamentní a rozhodně i velmi inteligentní, neboť 

v dospělosti patřila k nejvzdělanějším a nejsečtělejším ženám své doby.  
Ve svých sedmnácti letech našla zalíbení v hraběti Klementu Aloisovi z Waldburg-Zeilu (1753–1817). 
Byl také důstojníkem císařské armády, dokonce sloužil v pluku hraběte Harracha, svého tchána, ne-
boť ještě v roce 1779 se s Marií Walburgou vzali. Už v následujícím roce se jim narodilo první dítě.  
V roce 1781 hrabě Harrach zemřel a Marie se stala jedinou dědičkou veškerého jeho majetku. Ovšem 
až do dovršení plnoletosti byl správcem jejího dědictví její manžel.  
Postupně se jim narodily další tři děti, ale z nich přežil pouze nejmladší syn František Karel Wunibald 
(*1785). Ostatní tři děti zemřely jako velmi malé, koncem roku 1785 zemřela již téměř tříletá dcerka 
Marie Amálie a to Marii Walburze zlomilo srdce. Propadala hlubokým depresím, což vedlo i k celko-
vému zhoršení jejího zdravotního stavu. Ke kritické situaci došlo v roce 1786, když začala odmítat i 
lékařskou péči. Pod vlivem těchto událostí zažádal její manžel Klement Alois z Waldburg-Zeilu o pro-
dloužení kurátorství, aby mohl dál spravovat její majetek. Možná i toto přispělo k tomu, že se Marie 
Walburga začala zotavovat a odmítla důvody k upření dědictví. V listopadu její žádosti o přiznání ma-
jetku moravské gubernium vyhovělo. Její manžel měl ve stanovené lhůtě postoupit správu kunínské-
ho panství do rukou právoplatné dědičky. Tyto události zřejmě urychlily brzký rozpad manželství, 
které už tehdy stejně moc neklapalo. Rozvod tehdy ještě nepřicházel v úvahu, pouze jim bylo úředně 
povoleno žít odděleně.  

V září 1788 se hrabě vrátil do rodného Zeilu v Porýní 
a s sebou odvedl jediného, tehdy tříletého syna 
Františka Karla. Měl na to právo, neboť z rozhodnutí 
prezidenta moravského gubernia byl chlapec svěřen 
do otcovy péče. Rozhodnutí zřejmě souviselo 
s matčinými depresemi.  
Ve svých 26 letech zůstává Marie Walburga sama. 
Je to doba, kdy dochází pod vlivem francouzského 
osvícenectví k významnému vývoji moravské spo-
lečnosti. To ovlivňuje i vzdělanou a intelektuálně 
založenou Marii Walburgu. Jedním z těch, kteří měli 
vliv na moravské šlechtické prostředí a tedy i na 

Marii Walburgu, byl Claude Adrien Helvétius (1715–1771). Básník lásky a štěstí, ukazující cestu tole-
rance, moudrého zákonodárství a především výchovy. Helvétius se stal důležitým zdrojem „alchymie 
štěstí“ zednářských lóží, jeho myšlenky byly šířeny tajným svazem iluminátů.  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilumin%C3%A1ti  

  03/2018          Ženy v českých a evropských dějinách  

Zámek Kunín 
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Pozdní osvícenství objevuje člověka a nové hodnoty, z nichž štěstí je hodnotou nejvyšší. Jeho základ 
je spatřován v mravnosti, v souladu člověka se sebou, v představách o přátelství a životě ve společ-
nosti. Důležitý prostředek k dosažení lidského štěstí vidělo osvícenství ve výchově a vzdělání. Nejed-
nalo se pouze o to, připravit mládež na přijetí nových osvícenských hodnot, ale především o pokus 
rozbít dosavadní patriarchální koncepci školy a rodiny. Začalo se hovořit o filantropismu. Název to-
muto hnutí dal Johann Bernhard Bassedow, který založil roku 1774 v saském Dessau výchovný ústav 
„Philantropin“. Jak označení ústavu naznačovalo, veškeré poznání mělo sloužit ve prospěch člověka. 
Výuka byla zaměřena především na zvládnutí cizích jazyků, ale věnovala se i etice. Žáci chodili do 
přírody, hráli divadelní představení, byli vychováváni v praktických předmětech. Dítě bylo odloučeno 
od rodiny, aby vyrostlo v přirozenou individualitu, která sama v sobě najde štěstí. Není divu, že nové 
pojetí výchovy nalezlo silný ohlas nejen u tajného svazu iluminátů, ale v německy mluvících zemích 
vůbec. Situace se měnila rovněž v prostředí aristokratických rodin: myšlenky Helvétia a německých 
filantropů, určené původně pro středostavovské vrstvy, začaly být uplatňovány také ve výchově mla-
dých aristokratů. 
Na těchto myšlenkách a ideách založila Marie Walburga roku 1796 v Kunwaldu (Kuníně) výchovný 
ústav. Vzorem jí byly podobné ústavy v Německu a ve Švýcarsku. Vedením ústavu byl pověřen Karel 
Juredne, s nímž ji pojilo přátelství, které po čase přerostlo i v intimní vztah. Žáci v zámku bydleli, na 
jejich vzdělávání se podílela i samotná paní hraběnka. Ke studiu byli přijímáni chlapci i dívky, katolíci, 
evangelíci i židé, chudí i bohatí, neboť ústav byl veden v duchu naprosté tolerance. Důraz byl kladen 
na výuku jazyků, přírodních věd, historie a hudby. Součástí vzdělávání byla na tehdejší dobu nezvyklá 
gymnastika, podnikání i několikadenních výletů do 
přírody a za poznáváním historie. Paní hraběnka 
dokonce se žáky „kempovala“ na Helfštýně. Ovšem 
režim byl přísný, výuka probíhala od páté hodiny 
ranní až do sedmé hodiny večerní po celý týden – 
samozřejmě kromě neděle. Můžete se podívat na 
školní rozvrh.  
 
Do kunínského ústavu v roce 1807 přivedl svého 
devítiletého synka Františka luteránský učitel  
z Hodslavic Jiří Palacký, takže bez paní hraběnky 
bychom možná ani neměli našeho významného 
historika. František Palacký na svůj pobyt v Kuníně 
velmi rád vzpomínal: 
 
„Ústav byl veliký, památný a Salzmannovému poněkud podobný; hraběnka znamenitý naň náklad 
vedouc, mnoho sobě na něm záležeti dala. V zámku bylo vyučováno asi dvaatřicet vybraných chlapců 
a téměř tolikéž děvčat rozličného věku a rodu. Tu přednášeny – mimo  jiné nauky – počátkové všeo-
becných dějin, anthropologie, fyzika, hospodářství a těm podobné. Učitelé moji byli: hraběnka sama, 
znamenitá paní, pak Jurenda, Turek, Schneider, Rychter a jiní. Na poslední veřejné zkoušce zapsán 
jsem byl samý pátý do zlaté knihy ústavu tohoto, a z rukou hraběnčiných dostal jsem veřejně odplatu 
za pilnost, knihu o lásce k lidem. Byl to pěkný jarní čas života mého“. 
 
Kromě toho Marie Walburga pomáhala ve vesnicích svého panství zřizovat školy, v nichž velmi dbala 
na kvalitu výuky a také se sama na ní aktivně podílela. Za chudé platila školné a školy vybavovala 
množstvím knih a dalších pomůcek. Jejími slavnostními dny byly výroční školní zkoušky (nechala je 
nazývat „radostnými dny žní“) a v tyto dny děti bohatě obdarovávala knihami, penězi a látkami na 
oblečení. Zvláště byla hraběnka vážena svými učiteli, se kterými konávala konference, na nichž s ní 
mohli pohovořit o zjištěných nedostatcích. Dostávali nejnovější spisy o metodice a hraběnka v nich 
podněcovala lásku a horlivost k jejich povolání. 
V době napoleonských válek se po bitvě u Slavkova sama starala o zraněné a nemocné. 
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V roce 1814 byl ústav z moci úřední zrušen. Důvodem bylo, že   
„Odporuje svému účelu, svým zřízením se vymyká dohledu státu, odchyluje se v metodách všech ve 
státě zavedených školských ústavů, ve výsledcích neslibuje žádný zdar, spíše může způsobit vícemé-
ně rozličné škody – a navíc je podezřelý“, tak znělo rozhodnutí přerovského krajského úřadu. 
 
Marie Walburga to velmi těžce nesla. Ve své filantropické činnosti našla smysl života, kompenzovala 
si tím zřejmě svoje osobní neštěstí. Její jediný syn František Karel Wunibald v roce 1803 ve věku 18 let 
v Zeilu umírá na následky pádu z koně. A navíc musela trpět i velkými fyzickými bolestmi.  
Postupně se u ní totiž projevuje velmi těžké a v té době neléčitelné onemocnění – Pagetova choroba 
(https://nemoci.vitalion.cz/pagetova-choroba/ ). Časem u ní dochází až k ochrnutí, ke konci života ji 
museli přenášet ve speciálním koši. Že touto chorobou trpěla, bylo prokázáno až v současné době 
průzkumem jejích kosterních pozůstatků. 
Hraběnka Marie Walburga z Waldburg-Zeilu na konci života žila střídavě na svých zámcích v Bystrém 
a v Kuníně, zabývala se studiem, četbou a pozorováním přírody. Zemřela 25. května 1828 ve věku 66 
let.  
Byla bezesporu jednou z nejvýznamnějších moravských žen své doby. Prožila život plný bolesti a utr-
pení duševního i fyzického, ale přesto ho dokázala smysluplně naplnit.  
 
Protože neměla dědice, adoptovala jako vnuka syna svého tajemníka a své oblíbené žačky - Friedri-
cha Emila Schindlera. Tomu také odkázala veškerý svůj majetek. Emil Schindler v jejím lidumilství 
pokračoval. Tři roky po jeho smrti v roce 1870 jeho děti zámek prodaly a rodina se odstěhovala do 
Korutan. Dalšími majiteli se stali rakouští Fürstenbergové, kteří kunínské panství odprodali v roce 
1895 brněnskému významnému cukrovarníkovi Viktoru Bauerovi. Ten měl svůj cukrovar na místě 
dnešního výstaviště a jeho zámeček je v jeho areálu dodnes. Ale to už je úplně jiná historie.  
 

Věra Pakostová 
 
Podrobné informace o životě a době této pozoruhodné dámy najdete v obsáhlém článku Jaroslava 
Zezulčíka na http://www.casopispoodri.cz/osobnosti/images/Walburga_Marie.pdf, který byl i zdro-
jem informací pro tohle povídání.  
 
Další prameny: www.wikipedie.cz,  
Foto: z archivu autorky, www.zamek.kunin.cz 
 
 
Návštěva kunínského zámku byla skutečně zážitkem. Provázel nás pan kastelán Jaroslav Zezulčík, 
který velmi poutavě vyprávěl nejenom o paní hraběnce, ale i o historii zámku, o jeho obnově a o tom, 
jakým způsobem získávali zpět vybavení interiérů a celou řadu exponátů z majetku bývalých majitelů. 
Pokud nevíte, kam se o prázdninách vypravit, vřele návštěvu této moravské perly barokního stavitel-
ství doporučuji.  
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  HERRINGŮV PALÁC  "DŮM U ZLATÉ LODI" 
 
Herringův palác, mezi Brňany paradoxně jeden z nejméně zná-
mých paláců, stojí na náměstí Svobody č. 8 nalevo od nedávno 
postaveného a brněnskou veřejností rozporuplně vnímaného 
polyfunkčního domu Omega. Dnes zde sídlí odborné pracoviště 
Národního památkového ústavu.  
Jeho novodobou podobu mu dal vídeňský urbanista a architekt 
Ludwig Förster, jeden z hlavních tvůrců proslulé vídeňské 
Ringstrasse; ta byla také předlohou Försterova regulačního plánu „na rozšíření královského zemského 
hlavního města Brna“ z roku 1860. 
Förster se podílel ještě na jednom významném projektu realizovaném na tehdejším Velkém náměstí, 
to když pracoval pro železářského magnáta Franze Kleina a navrhl spolu s Theofilem Hansenem zná-
mý Kleinův palác, postavený v letech 1847-48.  
Herringově paláci se dříve říkalo Dům U Zlaté lodi, své nové jméno dostal až po pozdně klasicistní 
přestavbě ve 40. letech 19. stol., kterou si objednal německý šlechtic von Herring, zakladatel stejno-
jmenné důlní společnosti a obce Zastávka. 
Nejstarším spolehlivě doloženým majitelem domu byl Jan z Rohru, o němž prameny už v roce 1328 
(za vlády Jana Lucemburského) říkají, že byl městským rychtářem. Dům měl později mnoho různých 
vlastníků, z těch nejzajímavějších to byli od r. 1633 premonstráti a od 18. století Dietrichsteinové.  
Tehdy měl dům 14 pokojů, dvě kuchyně, dva obchody, v zadním traktu se nacházely konírny a místo 
pro kočáry. 
Koncem 20. let 20. století Herringovi dědicové prodávají dům do vlastnictví České eskomptní banky a 
od roku 1948 přechází do vlastnictví města. 

V letech 1997-1998 probíhal v domě a okolí záchranný 
archeologický výzkum.  
Výsledky výzkumů  prezentuje na svých stránkách obecně 
prospěšná společnost ARCHAIA. 
K zajímavostem domu patří dva gotické portály v jeho su-
terénní části a štuková výzdoba stropu v prvním patře, 
která zachycuje výjev z prvního použití horkovzdušného 
balonu v Brně. 
 

 
http://mojebrno.jecool.net/inka--brno-dalsi-zajimavosti-palac-herringuv.html 
foto:  https://ticbrno.cz/kam-v-brne/brnenske-pruseciky/herringuv-palac 

https://www.npu.cz/cs/uop-brno/o-nas/sidlo-pracoviste 
 
 
 
   BAUERŮV ZÁMEČEK  
 
Tzv. Bauerův zámeček, který je nejstarším objektem brněn-
ského výstaviště, byl postaven na začátku 19. století a tvořil 
součást areálu starobrněnského cukrovaru velkopodnikatele 
Mořice Bauera. Od roku 1911 spravoval rodinné podniky,  
k nimž patřil i cukrovar v Hrušovanech u Brna, jeho vnuk Vik-
tor rytíř von Bauer.  
 
Dvoupodlažní stavba na obdélném půdorysu se nachází  
v jihozápadní části areálu a jeho klasicistní fasáda je oriento-
vána k původní příjezdové komunikaci se stromořadím, vedoucí z ulice Hlinky. Cestovatel, advokát a 
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nadšený antropolog Viktor Bauer se pohyboval v okruhu vídeňských modernistů, kde se seznámil i  
s architektem Adolfem Loosem. Kolem roku 1925 ho 
oslovil s požadavkem na vybavení jídelny v přízemí své-
ho brněnského sídla, které je jediným dochovaným inte-
riérem tohoto architekta v jeho rodném městě. Docho-
valo se z něj tmavě zelené mramorové obložení stěn se 
zapuštěnými zrcadly a bordura figurálního štukového 
vlysu pod stropem. Loosovo pojetí interiérů se v této 
době projevuje jistým purismem a jednoduchostí, vliv 
klasicismu a funerálních motivů empíru s bohatou šká-
lou luxusních materiálů je však jeho nedílnou součástí. 
Po prodeji pisáreckých pozemků na začátku 20. let si 
Bauerovi ponechali budovu zámečku i přilehlé pozemky 

bývalého cukrovaru, život v blízkosti výstavního areálu a živého zábavního parku byl však dosti pro-
blematický. Po válce se zámeček i s pozemky stal součástí celého komplexu výstaviště, veřejnosti je 
však uzavřený.  
  
I samotný Dr. Viktor Arnold Jakob Bauer byl zajímavou osobností.  
Vystudoval německé gymnázium a Německou techniku v Brně a pak pokračoval na univerzitě v Lip-
sku. Od roku 1870 začal postupně pracovat v otcových podnicích a cukrovarech, přebíral i finančnické 
aktivity. Podílel se na vedení Brněnské železniční společnosti, jejímž byl prezidentem. Rovněž byl zvo-
len za velkostatkářskou kurii poslancem Moravského zemského sněmu v roce v 1896. Po roce 1906 
začal investovat do akciové společnosti cukerní rafinerie v Hrušovanech u Brna, kde se stal preziden-
tem. Také byl správním radou Moravské eskomptní banky (mimochodem – sídlila v Herringově paláci) 
a Brněnské společnosti místních drah. Byl rovněž cenzorem První moravské spořitelny se sídlem  
v Brně. 
21. července 1889 došlo k slavnostnímu otevření cyklistické dráhy na tzv. Bauerově rampě, jejíž vy-
budování Bauer finančně podpořil. 
V roce 1884 koupil od hraběte Filipa Kinského statek Spálov na Novojičínsku, který měl rozlohu 800 
ha, a přebudoval ho na moderní zemědělský závod. V roce 1895 odkoupil od Josefa Friedricha land-
skraběte Fürstenberga kunínské panství, jak se můžete dočíst v povídání o hraběnce Marii Walburze 
na str. 16. 
Také je po něm pojmenovaná komunikace, vedoucí kolem výstaviště.  
 
Pramen:  www.wikipedie.cz 
 

 

 
Na historickém snímku je už vidět věž 
pavilonu G, která byla postavena na konci 
20.let.  
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Pokud o prázdninách budete potřebovat zabavit nudící se potomky, i v Brně a okolí se na-
jde dost možností. 
 
Od 1. 5. až do 31. 8.2018 běží v pavilonu C výstaviště BVV Brno velkolepá výstava kosmonautiky  
s názvem Cosmos Discovery, což bude určitě zážitek hlavně pro kluky (vyzkoušeno na vnukovi ). 
Na několika tisících metrech čtverečních návštěvníci poznají úplné počátky vývoje raket a kosmických 
lodí, první cesty do vesmíru i další zásadní milníky v jeho dobývání, ale také současnost a budoucnost 
kosmonautiky. Výpravná expozice vznikla ve spolupráci s americkou NASA a muzeem Cosmosphere.  
 
Podrobnosti najdete na  
https://www.gotobrno.cz/kalendar-akci/?date=2018-06-10&cat=vystava 
 
 

 
 
 
Zajímavé letní akce, speciálně pro rodiny s dětmi, najdete i v nabídce Technického muzea, např. De-
tektivem na Šlakhamru, Kovářská a kolářská sobota a U kovářky v kuchyni v kovárně v Těšanech.  
Aktuální informace k akcím muzea hledejte na  
http://www.technicalmuseum.cz/vystavy-a-akce/akce/ 
 
Také by mohla být Vaší zastávkou při nějakém výletě po jižní 
Moravě Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích, která 
letos slaví 10 let. V jejích voliérách žije více než 200 papoušků 
v 52 druzích z Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky.  
 
http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Papousci-zoo-Bosovice-
slavi-10--vyroci-sveho-zaloz.aspx 
 
 
Šifra Špilberk - pátrací hra na Špilberku 

Zážitkem i poučením může být pro zvídavé děti pátrací hra v areálu 
hradu Špilberk.  
Na osmi stanovištích poznáte ta největší tajemství hradu Špilberku 
a odhalíte šifru ukrytou ve zdejších zdech! 
Řešení (nejen) těchto tajemství Špilberku se dozvíte na osmi zastáv-
kách stezky v areálu hradu pod širým nebem. Nezapomeňte s se-
bou tužku, hodit se budou i otevřené oči! Hra je přístupná po celý 
rok zdarma v otevírací době v hlavní pokladně (v TIC). Hra je vhod-

ná pro děti od 9 let a trvá přibližně 60 min. Vstup je zdarma, start hry u hlavní pokladny. 
 
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/sifra-spilberk--patraci-hra-na-spilberku.aspx 
 
 
 
 

 03/2018      Kam o prázdninách 



22 
 

   TŘEBOŇSKO – KRAJINA DVOJÍHO NEBE      (23. - 27. května) 
   Jana Jarušková 
 
Koncem května se uskutečnil pětidenní pobyt v líbezné krajině 
plné rybníků a v nich se odrážejícího nebe. Zúčastnilo se ho 25 
žen a jeden muž. Autobusem nás spolehlivě dopravil na všechna 
navštívená místa řidič Michal, většině z nás dobře známý 
z předchozích pobytů. 
  
Náš program začal již cestou do Třeboně, kdy jsme se zastavili 
v Táboře a s průvodkyní prošli historické jádro, které je městskou 
památkovou rezervací. Po obědě naše cesta vedla na zámek 
Červená Lhota, kde jsme si prohlédli interiéry 1. patra. Zámek, obklopený vodní plochou, působil 
velmi romanticky, což ještě podtrhlo krásné slunečné počasí a syté jarní barvy okolní přírody. 

 
Malebnou jihočeskou krajinou, protkanou silničkami lemova-
nými alejemi vzrostlých stromů, jsme zamířili do Třeboně, kde 
jsme se ubytovali v apartmánech Relax Parku Třeboň, nacháze-
jícího se na západním okraji města, hned  u parku lázní Aurora. 
 
Další den nás čekala projížďka okolní krajinou s průvodkyní  
z Domu přírody Třeboňska, která se nám snažila během osmi 
hodin ukázat to hlavní, co bychom z Třeboňska určitě měli 
vidět. Vyprávěla velice zajímavě a s nadšením, takže jsme se 

stali dychtivými posluchači. Na začátku cesty nás mírně zaskoči-
lo, že s námi hned nezamířila k rybníkům, ale do pískoven. Brzy 
jsme však pochopili, že nám chtěla ukázat nejen jejich maleb-
nost, ale i citlivou rekultivaci a navrácení zpět do volné přírody. 
Právě ony se stávají domovem pro mnohé vzácné i ohrožené 
druhy rostlin a živočichů.  
 
Zavítali jsme ale i k začátku Zlaté stoky, což je umělý kanál odebí-
rající vodu z Lužnice a zásobující vodou mnohé rybníky. Tato 
technická památka, mistrovské dílo rybníkáře Štěpánka Netolic-
kého vystavěné v letech 1505–1520, je v rybníkářském kraji Třeboňska dobře známa, ale zbytek re-
publiky krásu a genialitu této stavby teprve pomalu objevuje. Je neuvěřitelné, že průměrný sklon 
stoky od začátku do konce, to je v délce 45,2 km, je pouhé 0,33 ‰, tedy spád 33 cm na 1 km, místy 
dokonce 10 cm na jeden kilometr! 
Hospodářská hodnota Zlaté stoky se i dnes s trochou nadsázky dá vyvažovat zlatem a je nenahradi-
telná také z hlediska krajinářského. 
Svůj název „Zlatá“ dostala v průběhu staletí právě pro svůj význam a jedinečnost. Po celý rok přivádí 

vodu pro sádky, doplňuje vodu v rybnících, ale záro-
veň ji v období výlovů odvádí. Naprostou nezbytnost 
prokazuje Zlatá stoka v zimě, kdy okysličená voda 
umožňuje přežití ryb pod ledem. 
Dosud nedoceněnou genialitu Štěpánka Netolického 
několikrát zdůraznila i naše průvodkyně. Stačí si uvě-
domit, v jaké době toto dílo vytvořil, že musel pro-
chodit pěšky celou krajinu, veškeré poznatky ucho-
vávat a promyslet v hlavě… Naší počítačové generaci 
to připadá skoro neuvěřitelné! 
 

 03/2018               Z cestovního deníku 
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V rámci projížďky Třeboňskem jsme byli i u Nové řeky, dalšího umělého vodního kanálu, který spojuje 
Lužnici a Nežárku. Má délku 13,5 kilometru a byl vybudován v letech 1585 - 1587 Jakubem Krčínem, 
dalším významným rybníkářem. Účelem stavby bylo především při vysokých průtocích regulování a 
odvádění vody z Lužnice tak, aby nedošlo k přetížení hráze rybníka Rožmberka. Zároveň kanál napájí 
rybníky podél jeho toku.  
V našem putování po Třeboňsku jsme samozřejmě nemohli nezavítat na hráz Rožmberka a obdivovali 
jsme i malebnost soustavy rybníků Víra, Naděje, Láska a dalších. Náš, na zážitky bohatý výlet probíhal 
od deváté hodiny ráno a vrátili jsme se kolem páté hodiny odpolední. A že nám byla příroda opravdu 
neskutečně nakloněna, jsme poznali podle toho, že prakticky okamžitě po našem příjezdu k ubytova-
címu zařízení se spustil liják s hromy a blesky. Přívalový déšť trval skoro celou noc. Ráno a další den 
sice bylo trochu pod mrakem, ale nepršelo, tudíž jsme mohli vyrazit (již jednotlivě) na prohlídku pa-
mátek Třeboně. A že bylo z čeho vybírat! 

 
A aby toho opravdu nebylo málo, probíhala zde v pátek 
Noc kostelů a v sobotu - za nádherného slunečného 
počasí - otevírání lázeňské sezóny s bohatým kulturním 
programem a řemeslnými trhy. Díky tomu jsme se 
opravdu nenudili a ani zdaleka nebylo možné stihnout 
vše, co Třeboň nabízela. 
 
V neděli jsme na zpáteční cestě navštívili první a největší 
muzeum amerických předválečných automobilů 
v Čechách v Nové Bystřici. Průvodcem nám byl sám ma-
jitel muzea a díky jeho poutavému výkladu k  jednotli-

vým automobilům jsme si prohlídku užily i my - ženy. 
Naší poslední zastávkou na cestě do Brna byly Slavonice, kde jsme kromě oběda prošli s průvodcem 
historickou část města. 
 
Myslím, že Třeboňsko uchvátilo svou krásou mnohé srdíčko a vzbudilo touhu po návratu a ještě dů-
kladnějším poznání. 

 
 
 
 
  

Foto: Jana Jarušková 
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Vážení inzerenti,  
představujeme vám časopis, který je připravován speciálně pro ženy 50+. Tato věková kategorie 
žen, jak je známo, rozhoduje v 80 % případů o nákupech a jistě bude pro vás zajímavé nabídnout 
těmto ženám své výrobky či služby.  
Redakce časopisu bulletin Ženy 50+ 

 

 
 
Korespondenční adresa:  
z. s. Ženy50, Anenská 10, 602 00 Brno 

 

 
 
 
 
 
 
 

1/2 

1/8 1/8 1/4 

1/16 1/16 

Velikost  Cena  
1/16   500 Kč 
1/8   800 Kč 
1/4 1200 Kč 
1/2 2400 Kč 
1/1 4500 Kč 
 
Velikost 1/1 a 1/2 lze volit formou článku. 
 
Slevy za opakování inzerce: 
2 opakování – sleva 5 % 
3 opakování – sleva 10 % 
4 opakování – sleva 15 % 
 
Vyšší počet opakování lze dohodnout individuálně. 
 
Sleva pro komerční inzerci členek z. s. Ženy50 je  
20 % z ceny inzerátu. 
 
PODKLADY K INZERCI:  
Inzerce se přijímá v elektronické podobě ve formá-
tech:  
Adobe PDF nebo jpg. 
 
Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných 
podkladů (text, obrazové podklady, loga). Cena může 
být navýšena individuálně podle náročnosti zpraco-
vání. 
 

 03/2018          Inzerce  


