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MORAVSKOSLEZSKÝ

www.moravskoslezskydenik.cz

KRAKOV
Kdy: 1.–24. prosinec
Kde: Na hlavním náměstí v centru
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu Bohu-
mín 160 km 
Vánoční trhy v polském Krakově mají dlouhou tradi-
ci. Návštěvníci cestu na trhy spojují také s prohlídkou 
historických památek. Milovníci specialit jistě ocení 
místní medový nápoj, pitný med (není to medovi-
na), který se vyrábí podobně jako víno. Náměstí 
provoňují i další dobroty jako bramboráky, pečená 
selátka, klobásy či smažení 
pstruzi.

LINEC
Kdy: 19. listopad – 23. prosinec 
Kde: Hlavní barokní náměstí v centru města
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu  
Studánky 34 km
V prosinci tu pravidelně odpoledne (od 17 hodin) 
vystupují dechovkové kapely a pěvecké sbory. 
Trhy nejsou příliš velké, a mají tak komorní 
atmosféru. Jsou tak ideální pro ty, 
kteří netouží po  velko-
městském ruchu, ale 
spíš hledají únik 
od předvánočního 
shonu. Kdo se 
chce zahřát sva-
řeným vínem, 
moštem nebo 
punčem a záro-
veň se kulturně 
povznést, může 
navštívit stánek 
studentů místních 
uměleckých oborů.

Linec

Norimberk

NORIMBERK
Kdy: 25. listopad – 24. prosinec 
Kde: Na náměstí Hauptmarkt
Jak je to daleko: 150 km z hraničního přechodu 
Rozvadov 
Na jednom z největších německých trhů 
se v bavorském  Norimberku setká-
vají lidé už čtyři století. První se 
údajně konaly  už v roce 1628. 
Samo město se prezentuje 
jako domov  „originálního 
Ježíška“. Vánoční zboží 
můžete vybírat ve více 
než dvou stech dřevěných 
a látkových stáncích. Místní 
speciality? Proslavené jsou 
tradiční vánoční perníčky, 
malé bílé klobásky a speciální 
svařák.

DRÁŽĎANY
Kdy: 25. listopad – 24. prosinec
Kde: Největší místní trh Striezelmarkt se koná  
na náměstí Altmarkt

Jak je to daleko: 40 kilometrů od hranic po dál-
nici E55/A8 

Jeden z nejstarších a nejvelkolepějších 
vánočních trhů v celém Německu čítá 

na 250 stánků. Věhlasné jsou třeba 
dřevění ozdoby z Krušnohoří. Spe-
cialitou jsou místní vánoční štóly  
zvané Strützel či malé fi gurky 
kominíků  vyrobené ze sušených 
švestek. Za vánoční atmosférou 
do saské metropole vyráží 
každoročně stále více Čechů. 
Mají možnost využít i vánoční 

posílené spoje, které vypravují 
společně České dráhy a Deuts-

cheBahn. Lístek platí i jako jízdenka 
na městskou  dopravu v Drážďanech.

VÍDEŇ

Kdy: 
12. listopad  
až 24. prosinec 
Kde: Největší trh 
Christkindlmarkt se 
odehrává před radnicí  
na náměstí Rathausplatz  
(Radniční náměstí)
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu Hevlín 70 km
Radničnímu náměstí, na které se vměstná 150 stánků, 
dominuje obrovský adventní věnec s průměrem 12 metrů. 
Na nedalekém náměstí Marie Terezie na návštěvníky čeká 
vánoční vesnička – přes 60 dřevěných stánků s řemeslnými 
výrobky. Vánoční atmosféru v císařských kulisách zažijete 
před zámkem Schönbrunn. Opozdilci mohou až do 
8. ledna navštívit zimní trhy v legendárním parku Prater. 
Vedle vídeňských specialit jako Sachrův dort či Mozartovy 
koule na vánočních trzích můžete ochutnat punč,  perník 
nebo pražené mandle a kaštany.

BRATISLAVA
Kdy: 25. listopad  – 23. prosinec
Kde: Na třech náměstích – Hlavním, Františ-
kánském a Hviezdoslavově
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu 
Břeclav 64 km  po dálnici 
Zdejší trhy se odehrávají v poklidné atmosfé-
ře.  Jsou rájem pro labužníky, kteří si mohou 
pochutnat  na tradičních specialitách jako 
jsou halušky, zelňačka, lokše, pečené ryby 
a  ze sladkostí kromě vánočního cukroví  
třeba medovník. Nechybí ani svařené víno 
či medovina, tvrdý alkohol ani pivo se zde 
ale  prodávat nesmí.

Krakov

Bratislava

Vídeň
Linec

Norimberk

Drážďany

Více informací o adventních trzích 
v blízkém zahraničí najdete od 12. prosince 

v novém seriálu vašeho Deníku

Drážďany

Bratislava

Vídeň

Krakov

Přijďte zpívat koledy
Milí čtenáři,

vánoční svátky jsou mož-
ná nejkouzelnější momenty
v roce a adventní dny před
nimi jsou magické. Zpívání
koled je jednou z nejpev-
nějších tradic, které k na-
šemu životu patří. Proto vás
všechny zveme, ať si koledy
zazpíváte s ostatními čte-
náři Deníku. 14. prosince v
18 hodin se na ostravském
Masarykově náměstí pod
profesionální taktovkou
dáme do zpěvu tří koled a
bude u toho i štáb televize
Nova, která je partnerem ce-
lé akce. Atmosféru zachytí

také reportéři Deníku.
Přijďte, přijeďte i z okolí, vy-
chutnejte si pohodovou ad-
ventní atmosféru s námi.

Vánoce jsou pro většinu z
nás skutečně největšími
svátky, přijďte se jejich at-
mosféry nadýchnout s ná-
mi.

Tomáš Šiřina,
šéfredaktor

Vánoční atmosféra
Jaké akce chystají
města v okrese
před Vánocemi? ...uvnitř

Dobrá zpráva

Mandlová štóla a svařák
Letos za vánoční atmosférou za hranice vyrazí tisíce Čechů. Vyberete si i vy z nabídky trhů?

Předvánoční
nákupy
Dejte si pozor
na kapsáře ...4
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Léto 2012 v prodeji !

až 20%* sleva
za včasný nákup do konce prosince

Pobyt pro DÍTĚ
ZDARMA**

SLEVA pro seniory
až 25%**

CK Ostrava  � 596 124 087
CK O. - Avion Shopping Park  � 595 782 642
CK F.-Místek  � 558 434 877
CK Karviná  � 596 311 010
CK Nový Jičín  � 556 701 598
CK Opava  � 553 711 202

* Ze základní ceny pro členy Clubu Čedok, ostatní klienti čerpají
slevu až 17 % základní ceny  ** Platí pro vybrané zájezdy ze
základní ceny. Podmínky viz katalogy.

Žádejte nové katalogy !

Široká nabídka odletů z Ostravy

Otevřeno na stříbrnou 
a zlatou neděli !

�
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Ostravský literát a dendrolog Jan Sláma řekl Deníku:

Svou zahradou žiji také o Vánocích

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Působil jako roz-
hlasový redaktor lierárních
pořadů a dramaturg a sce-
nárista v Krátkém filmu Pra-
ha. Coby absolvent pražské
FAMU získal mezinárodní
prestižní ocenění za film Vir-
tuos, ale i další vavříny. Bydlí
na okraji Ostravy v Hrabové.
Jana Slámu znám už dlouhá
léta jako osobitého básníka,
který napsal několik knížek.
Má půvabnou, sbírkovou za-
hradu, která poutá pozornost
návštěvníků téměř z celého
světa. Na dvaceti arech pěstu-
je přes tři tisíce okrasných
dřevin, z nichž mnohé jsou
světovýmiunikáty.

Když se řekne slovoVánoce, co se vám
vybaví?

Vánoce,Vánocepřicháze-
jí... Poslouchámonumelodii
v reklamních šotechuž,mys-
lím, odkonce srpna, takže da-
lo by se říci, že jsempoměrně

slušněpřipravenprožít ony
svátkykliduamíruv jisté
pohodě.Ostatně jakokaždý
rok, protože vím, povšech
těch letech, co existuji, jsemsi
stoprocentně jist, že dostanu
pyžamo, které je o dvě čísla
větší, ponožky, kterémám
schoványvdárkové skříni už
od jara, napodzimby sedoce-
la hodily, ale bohužel bylyur-
čeny jakovánoční dárek, tak-
ženemohlymékončetiny
obšťastnit v doběpotřebné
a musí čekat nadobupřísně
vyvolenou.Véře seriálů to
snadani jinaknejde, a když
pakpod stromečkemvyjuk-
nounamě ze zlatéhopapíru,
já pakdojat a plnýpřekvapení
opět jakokaždoročněpotvr-
dím, že tohle jsemopravdu
nečekal…

A co zahrada plná čarověníků?
Vzhledemkabsolutnímu

nátlakuv těchto dnechna
všeobjímající dobro jsemdo-
cela rád, když oVánocíchvů-
kol neleží sníh a já semůžu
ztratit ve svémmalém lesíku,
vmé zahradní ozdravovně.

Bloudím mezi svými stromy
adělámi to zatracenědobře.
A žeužmámtěch stromečků
požehnaně, Za ty roky, co se
týkákultivarů, jsemnashro-
máždil na zahradě skoro tři
tisícovky exemplářů.Oprav-
duuždocelamalý lesík.
Av takovém lese si tělo docela

rádo odpočine odvšelikých
skvostných rohlíčkůa jiných
velmikalorickýchpochoutek.
Na zahradě sekalorie totiž
velmi rychle ztrácejí.Apo-
měrně levně.Každýmrokem
mámpochopitelněnovouko-
lekci roubovanýchčarovění-
ků, které jsemnasbíral takří-

kaje vlastnoručně, a pak ča-
rověníky, tedy rouby čarově-
níků, kterémi zaslali čarově-
níkoví nadšenci ze světa.
Jménanádherných smrčků
Apache,Navajo,Ojibwa, jed-
liček stejnobarvýchodVel-
kéhokaňonuči čarověníků
borovic aristat zÚdolíme-
tuzalémů.A takneustále
sbírkuopečovávám, starám
se, ostatně jakuž to všichni
koníčkáři ve světě dělají. Kdo
si hraje, nezlobí.
Jaké vlastně jsou ty vaše čarověníky?

Čarověníky jsouprostě ge-
neticky zakrslé stromky.
A vypadají kouzelně třeba
i ve skalce před oknem, ane-
musítemít strach, že byvás
tyto dřevinypřerostly. Čaro-
věníky rostouvelmipomalu,
takže sehodí domalých za-
hradníchpartií, do skalek, do
balkonovýchkoryt.Aani
zvláštní péči nevyžadují.

Vyskytují se všude, tedy
originálymutací, hlavně tam,
kdebyste tonečekali.Noamy
nadšenci, šlechtitelé, jak říka-
jí s oblibou cizinci, tytomuta-
cemusímenajít, sundat.Vá-

noční čas je velmi vhodný,
a pakpomocímalé lesní chi-
rurgie, roubování, z těchto
přírodníchúkazůděláme
takříkajenovémodely okras-
nýchdřevin.Noakdyž se
kouzlo povede, tak zahraniční
sběratelé si pakmohou libo-
vat vnašichnázvech –Smr-
kovjan, Lysáhora, Skřípov,
Hájenkaatd. České šlechtění
je holt české šlechtění, ostat-
něuž oddob jednoho znej-
známějších českých šlechtite-
lů – známéhopěstitele hráš-
ku, absolutníhobotanického
laika, bratraMendela, které-
honámkdysi ve školách zapí-
rali, ale ve velkémbotanic-
kémsvětě stojí bratrŘehoř
hnedvedleDarwina.

Jinakpříští rokbudeasi
náročný, chystají se knámte-
levizní štáby zpozavelké lou-
že, letos spíš dominovaliRu-
sové aPoláci. Takžeuž teď
jsemzačal uklízet, abyna jaře
bylo všechno jaksepatří.

(Více obrázků úžasných
zakrslých stromečků vyšlechtě-

ných z čarověníků
nawww.wbgarden.com.)

Rozhovor

JANSLÁMAv království flóry. Foto: archiv

Do jakých barev převléknout o Vánocích
domácnost? Moderní jsou pastelové barvy

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ

Ostrava – Vánoce se blíží a v
mnohých domácnostech vr-
cholí přípravy. Hospodyňky
pečou cukroví, vybírá se
stromeček, zdobí se domác-
nost. Jaké dekorace letos
použít k navození sváteční
atmosféry?

„Trendy se vyhlašují kaž-
dý rok už v podstatě v lednu,
aby se na to floristé a desig-
néři mohli připravit,“ říká
ostravská floristka Iva Kepá-
ková. Dekorace a barvy podle
ní navazují na úspěch fialové
v minulých letech. „Velmi
moderní jsou také ozdoby ve

sněhobílé barvě, kterou
kombinujeme a ledovými tó-
ny až do mrazivě stříbrné. Z
výraznějších barev vede už
zmíněná fialová, tyrkysově
modrá a také světle zelená.
Zkrátka pastelové barvy,“ vy-
jmenovává Kepáková.

Výzdobu bytu by ale podle
ní neměli lidé podřizovat jen
trendům.

„Ne všechny dekorace se
hodí do každého bytu. Záleží
velmi na tom, v jakém stylu
je byt zařízen, zda jde o mo-
derní funkcionalistickou vi-
lu, či zda je bydlení laděno do
přírodních materiálů,“ vy-
světluje Kepáková. Pro mo-
derní interiéry tak místo kla-
sického stromečku vytvářela
například i drátkované nebo
slepené z kousků dřívek.

Na štědrovečerním stole v
mnoha domácnostech nechy-
bí červená květina, pro kte-
rou se vžil název vánoční
hvězda. Jak se o ni starat,
aby vydržela co nejdéle?

„Je to květina, která nemá
ráda ústřední topení a potře-
buje trochu nižší teplotu. Je
velmi choulostivá, takže ne-
čekejte, že vám doma vydrží
rok. Velký pozor je třeba dá-
vat na to, když si ji neseme z
obchodu domů. Pečlivě ji za-
balit do několika vrstev papí-
ru a rychle odnést do auta,“
vysvětluje floristka Iva Ke-
páková. Spíše než zalévat ra-
dí Kepáková květinu pouze
vlažit.

„Spousta lidí, když vidí, že
jí vadnou listy, tak na zálivce
ještě přidá. To je špatně, pro-

tože nemá ráda přemokření,“
upozorňuje.

Štědrovečerní stůl může-
me podle floristky ozdobit ta-
ké růžemi či orchidejemi.
„Záleží na tom, zda preferu-
jeme živé květiny, či nám
stačí věnec,“ říká.

„Velkou parádu udělá do-
ma amarylis. Bývá trošku
opomíjena, ale je to kytka,
která dlouho vydrží, krásně
dorůstá, rozkvétá ve veliký
květ, není náročná na záliv-
ku a k těm Vánocům tak ně-
jak patří,“ uvedla Kepáková.
Adventní čas si také můžeme
doma zpříjemnit adventním
věncem. „Dnes už to nemusí
být věnec jako takový, mo-
derní jsou třeba čtvercové či
oválné tvary,“ říká Kepáko-
vá. IVAKEPÁKOVÁ. Foto: Deník/Pavel Sonnek

Zajímavost
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Anketa: Jaký dárek si nejvíce přejete pod stromeček?

Tomáš Tvrzník,
9 let, Ostrava:

Letošní Vánoce si asi
nejvíce přeji Lego
Ninjago. Lego mě ba-
ví, protože si můžu
postavit, co chci.

Ivan Palyukh,
11 let, Ostrava:

Moc bych chtěl dostat
karty Pokémon. Mám
už jich asi tři sta, ale
pořád mi nějaké chy-
bí. Nejraději mám Pi-
kachu.

Silvie Parmová,
11 let, Ostrava:

Pod stromeček bych si
nejvíce přála asi doty-
kový telefon. Hračky
ani ne, hlavně ten tele-
fon.

Natálie Mazánková,
10 let, Ostrava:

Chtěla bych pod stro-
meček dostat nový
mobil. A ještě labora-
toř Hraj si a poznávej,
protože mě baví che-
mie.

Nela Brezáni,
11 let, Ostrava:

Tyhle Vánoce bych si
moc přála notebook.
Líbilo by se mi také
zvířátko, třeba křeček.
Budu se oněho starat.

Ptala se: Lenka Molnárová

Snímky: Deník/Miroslav Kucej

Vánoční Ostrava – to jsou trhy, kluziště,
a také koncerty na Masarykově náměstí
Už od konce listopadu mohou návštěvníci
centra Ostravy ochutnávat punč, probírat
se nabídkou osmatřiceti vánočně
nazdobených stánků nebo si zasportovat.

IVA HAVLÍČKOVÁ

Ostrava – Stejně jako loni bu-
de totiž součástí vánočních
trhů kluziště. A nejen to. Ma-
sarykovo náměstí osvěží po-
dobně jako v minulých letech
vystoupení divadelních,
folklorních i dětských pěvec-
kých souborů, ukázky dobo-
vých řemesel, betlém, zvířát-
ka, středověký kolotoč, vlá-
ček či Ježíškova pošta.

„Novinkou letošních trhů je
skutečnost, že potraviny a
nápoje určené k přímé spo-
třebě na místě bude prodávat
pouze jedna renomovaná ca-
teringová společnost, čímž by
měla být zaručena kvalita.
Zároveň chystá tematické ví-
kendy s nabídkou zabijačky,
zvěřiny a ryb. Teplé nápoje
budou prodávány v porcelá-
nových hrnečcích s originál-
ním potiskem,“ uvedl mís-
tostarosta centrálního měst-
ského obvodu Dalibor Mou-
ka.

Kromě Centra kultury a
vzdělávání se na letošním

programu podílí také umě-
lecká agentura PaS de Théat-

re. Ta připravila speciální
program na tři adventní ne-
dělní odpoledne. Nebude při
nich chybět hudba, divadlo
nebo také například malý
happening.

Vánoční trhy budou probí-
hat denně od 10 do 18 hodin, a
to až do 23. prosince. Kluziště
budoumoci lidé využívat také
denně, a to od 10 do 22 hodin.
Bruslit na náměstí se bude až
do 8. ledna. Za vstup na klu-
ziště lidé neplatí, k dispozici
je také půjčovna bruslí, ob-
čerstvení a zázemí pro brus-
laře.

Také v ostatních městských
obvodech je v předvánočním
čase připraven kulturní pro-
gram. Doprovodil například
rozsvěcování vánočního
stromu v Ostravě-Jihu na

náměstí SNP 27. listopadu.
Program začíná už ve čtrnáct
hodin. O týden později se před
Kulturním domem K-Trio
konáMikulášskáneděle.

Na tradiční vánoční trhy na
Alšově náměstí se mohou le-
tos opět těšit Porubané. Od 1.
prosince zde mohou koupit
vánoční stromky, kapry, me-
dovinu, cukroví, jmelí i vá-
noční dekorace.

„Atmosféru Vánoc doplní
barevné světelné girlandy a
řetězy na čtyřech smrcích na
Hlavní třídě, náměstí Družby,
u nákupního střediska Duha
na ulici 17. listopadu a u Ob-
louku a tradiční výzdoba na
sloupech veřejného osvětlení
na Hlavní třídě a Porubské
ulici,“ uvedla mluvčí porub-
ské radnice JanaKončítková.

Nepřehlédněte

Výběr z programu, který je připraven na Masarykově náměstí

4. prosince
15.10 – 16.10 hodin: Pohádkové putování za dobrodružstvím. (pouliční divadlo, ve kterém se
budou zpívat koledy z celého světa)
16.15 – 17 hodin: Putování k Betlému. Sbory a sborečky z lidových škol s profesionálními mu-
zikanty a zpěváky putují náměstím k živému betlému
17.05 – 17.15 hodin: Krátký herecký skeč o prvním vánočním stromečku v Čechách

5. prosince
15.30 – 17 hodin: Kdo nezlobil, ať se nebojí! Mikuláš, čerti, anděl a žonglující pekelník

6. prosince
15.30 – 16.15 hodin: Cimbálová muzika Šajtar
16.15 – 17 hodin: Divadlo babky Miládky – O starém čertovi a vousaté satanášce

7. prosince
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hodin: Historická hudební společnost Camerata
16 – 16.30 hodin: Pěvecké sdružení Ostrava.

8. prosince
15.30 – 16.15 hodin: Národopisný soubor Iršava.
16.15 – 17 hodin: Divadlo babky Miládky – Kašpárek a čertova smlouva

9. prosince
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hodin: Žonglérské ohňové vystoupení
16 – 16.30 hodin: Folklorní soubor Odra

10. prosince
15.30 – 16 a 16.30 – 17 hodin: Historická hudba Arcus
16 – 16.30 hodin: Folklorní soubor Odra

TRHY na Masarykově náměstí v loňském roce. Foto: archiv Deníku
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Buďte ostražití! Nákupní horečky využívají
s oblibou kapsáři a vykrádači aut
Dávejte si pozor na své věci, nic cenného
nenechávejte v autech, všímejte si svého
okolí a nebuďte lhostejní.

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – S těmito již tradič-
ními radami přicházejí v
předvánočním období policis-
té a strážníci v Moravskoslez-
skémkraji.

Přestože do Štědrého dne
schází ještě několik týdnů,
vánoční atmosféra je znát na
každém kroku. Týká se to
zejména nákupních center,
kde lidévybírajídárkyprosvé

nejbližší. Do marketů však v
tomto období míří nejen zá-
kazníci, ale i dobře organizo-
vané skupiny zlodějů, které
okrádají nepozorné nakupu-
jící. Nenechavci se více než
jindy činí také na přeplně-
ných parkovištích, v pro-
středcích městské hromadné
dopravyinadalšíchmístech.

Rady
Policisté – stejně jako v minu-
lých letech – připravili na
předvánoční období různá

opatření. Mimo jiné posílili
hlídky na frekventovaných
místech. Vyrážejí také do ob-
chodních center, kde zákaz-
níky upozorňují na možná ri-
zika. „Preventivní akce mají
velký úspěch. Nakupující se u
nás zastavují a ptají se na vše,
co je zajímá,“ uvedl Petr Svo-
boda z ostravské policie s tím,
že i přes veškerá upozornění a
rady se najde nemálo těch,
kteří si o okradení téměř „ko-
ledují“. Své tašky nechávají
bez dozoru v nákupních vozí-
cích, zatímco si vybírají zboží
v regálech. Dopadnout pacha-
tele je velmi obtížné. Zloději
mají vše propracováno do po-
sledního detailu a mnohdy
pracují ve skupinách. V taš-
kách jsou často kromě hoto-

vosti i kreditní karty s přilo-
ženými PIN kódy, díky kte-
rým lze z bankomatu vybrat
peníze. Škody se pohybují
mnohdy v desetitisícových
částkách.

Parkoviště
Dalším zlodějským rájem bý-
vají parkoviště v okolí hy-
permarketů. Nad lehkomysl-
ností některých motoristů,
kteří ve svých automobilech
nechávají volně odložené ka-
belky, ledvinky či tašky plné
zboží, zůstává policistům ro-
zum stát. Přestože parkoviš-

tím v této době věnují zvýše-
noupozornost, nenív jejich si-
lách vše uhlídat. Zkušeným
vykrádačům stačí několik
sekund k tomu, aby vnikli do
vozidla. Nejrozšířenějším
způsobem je vypáčení zámku.
Zločinci si počínají velmi ra-
finovaně. Tělem zakryjí vý-
hled na dveře, aby vzbudili
zdání, že odmykají klíčem. Po-
té jenvezmouvěciazmizí.

Kromě klasických vloupání
do zaparkovaných aut se zlo-
ději zaměřují také na zákaz-
níky, kteří do svých plecho-
vých miláčků ukládají zboží z
vozíků. V té chvíli se zmocní

jejich tašek odložených na
předních sedadlech nebo ved-
le vozů. Motoristé přicházeli o
desetitisíce, někdy i statisíce
korun.

Cestování
Kromě obchodních center a
parkovišť si lidé musejí dávat
pozor také v městské hro-
madné dopravě. Scénář je
téměř vždy stejný. Neznámý
zloděj se zaměří na pasažéra s
batohem na zádech. Ze zava-
zadla mu vytáhne peněženku,
mobilní telefon i další cennos-
ti.

Nepřehlédněte

POZORNOST. Lidé by si v předvánočním období měli dávat velký pozor na své věci všude tam, kde je větší
množství lidí. Ilustrační foto: Deník

Rady, jak se nestat obětí zlodějů
b Nenechávejte odložené
věcivnákupníchvozících.

b Při zkoušení oblečení a
vybírání zboží mějte vozík a
svévěcistálevdohledu.

b Po zaplacení pečlivě
uschovejte své platební kar-
ty a peněženky – nedávejte je
na nákup uložený v nákup-
níchtaškách.

b Noste kabelku či tašku s
penězi těsněu těla s rukouna
zapínání.

b Pravidelněsiověřujte,zda
máte tašku zavřenou. Nej-
vhodnější jsou zavazadla se
složitějším způsobem uzaví-
rání.

b V tlačenicích a nepře-
hledných situacích buďte
obezřetní, ubezpečte se, zda
máte svévěci v kapsácha zda
se někdo nepokouší otevřít
vašitašku.

b Nikdy si nepište PIN na
platební kartu ani na přilo-
ženýlístek.

b Při placení nevystavujte
na odiv peněženku plnou
bankovek.

b Pozor si dávejte nejen v
obchodech, ale také na
poštách a v dopravních pro-
středcích.

b Ve svých vozidlech nene-
chávejte žádné cennosti, a to

anivzavazadlovémprostoru.

b Při nakládání zboží do
auta si pozorně všímejte po-
dezřelých osob. Je také vel-
mi riskantní nechat tašky
na sedadlech a jít vrátit ko-
šík.

b Pokud se již stanete obětí
zlodějů, ztrátu dokladů, kte-
ré mohou být zneužity, ne-
prodleně ohlaste policii. V
případě krádeže platební
karty kontaktujte banku a
proveďte zablokování.

b Peníze a kreditní karty
ukládejte do vnitřních kapes
oblečení. Nebezpečné je
umístění v zadních kapsách
kalhot.
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Získejte slevu 20%
na kuchyňskou linku
a ostatní nábytek na míru.

Platnost akce do 31. 12. 2011. Slevy se nesčítají a nelze je uplatnit na kuchyňské spotřebiče

Navštivte naše studio v Ostravě.

Ostrava
Kuchyňské studio IMPRO
28. října 2610/153
(naproti domu Energetiky)
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 774 555 111
tel.:+420 596 636 299
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Kapry bychom měli nakupovat
za podobné ceny jako loni
Proti loňsku neočekáváme zdražení.
A pokud ano, pak jen o pár korun. Tak
odpovídali prodejci kaprů a provozovatelé
rybníkářství. Stejné ceny jako loni slibovali
i prodejci vánočních stromků.

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava – „Loni jsme prodá-
vali ve stáncích kilogram vý-
běrového kapra od 86 do de-
vadesáti korun za kilogram.
Přímo u nás v sádkách v Žab-

ni jsme naše ryby nabízeli od
83 korun. Obdobné to bude i
letos. Zájemci si budou moci
koupit i amura, candáta, šti-
ku a sumce.Těmzákazníkům,
kteří chtějí rybu stáhnout a
vykuchat, budeme tyto služby
nabízet samozřejmě i letos. V
Žabni budeme zákazníkům
tento servis nabízet zdarma, v

Hrabové už bude muset zá-
kazník zaplatit odhadem ko-
lem šedesáti korun,“ uvedl
majitel společnosti Mistr
KaprRostislavSedliak.
Kapři z Rybníkářství Rych-

vald se loni prodávali za osm-
desát korun za kilogram. „Le-
tos se budeme pohybovat ko-
lem těch loňských cen. Pevné
ceny jsme zatímnestanovili, v
současnosti prodáváme kap-
ra po 75 korunách. Pokud
bychom zdražovali, tak v řá-
dech několika korun, odhadu-
ji to na dvě až pět korun na ki-
logram,“ uvedl jednatel rych-
valdských rybníkářů Hynek
Sochor. Podle něj sice lidé o

Vánocích nakupují pořád
hlavně kapry, přibývá ale i zá-
jemců o dravé ryby, jako na-
příklad štiku či candáta. „Ku-
puje se také tolstolobik, ten se
dá koupit za poloviční cenu
nežkapr,“ dodal Sochor.
Zdeněk Nehudek, který i v

minulých letech prodával ry-
by také v Ostravě-Hrabůvce u
Venuše, chce letos začít s pro-
dejem 12. prosince. „Nabízí-
me třeboňské kapry. Ceny by
se neměly lišit od těch loň-
ských. To znamená, že se ki-
logram bude prodávat něco
přes sedmdesát korun. Nabí-
zet budeme i amura,“ dodal
Nehudek.

Nepřehlédněte

KAPŘI. Ilustrační foto/Deník

Prodejci vánočních stromků:
Pro zdražování důvod letos není

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Lidé už neváhají
zaplatit za vánoční stromek i
více než tisíc korun. Na druhé
straně přibývá i těch, kteří
nakupují tynejlacinější, které
na trhu jsou. „Stromky střed-
ní kategorie se prodávají vel-
mimálo,“vysvětlujeprodejce,
který stromky nabízí v Ostra-
věužněkoliklet.
„Co si máte pod pojmem
střední kategorie představit?
Jsou to takové stromky, za

které platíte od čtyř do sedmi
stovek. Nejsou to sice ty
stromky špičkové kvality, ale
na druhé straně ani stromky,
pod které se skoro stydíte ulo-
žit dárky,“ vysvětluje prodej-
ce. Podle něj není letos důvod,
aby se ceny vánočních strom-
kůproti loňskuvýrazněměni-
ly. Například nejlevnější
smrčky se loni v Ostravě pro-
dávaly za 180 korun, borovice
už od 250 korun a jedle od 380
korun.

Prodej v prosinci
Ostravské městské lesy plá-
novaly prodej vánočních

stromků na plantáži v Barto-
vicích zahájit ve středu
7. prosince,prodávatbysemě-
ly až do 23. prosince. V hájen-
kách v Plesné, Bobrovníkách
a Proskovicích by měl prodej
vánočních stromků začít 15.
prosince. Ceny vánočních
stromků (včetně 10procentní
DPH) jsou na všech prodej-
ních místech stanoveny bez
rozdíluvýškynásledovně:

„Smrk se bude prodávat za
180 korun, borovice za 250 ko-
runajedleza380korun.Pokud
si budete chtít stromeknechat
zabalit, zaplatíte deset ko-
run,“ upřesnili zástupci Ost-
ravskýchměstskýchlesů.

Jaký dárek se stane hitem
letošních Vánoc? Určitě hračky
Plyšák, autodráha, panenky nebo nový mobil či notebook?
I tyto dárky budou patřit zřejmě mezi hodně žádané

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Panenka, koník,
pejsek, to jsou plyšáci, šmou-
lové a svítící mořská víla. Ta-
kové je přání, které do dopisu
napsala na přání své čtyřleté
dcerky Johanky její mamin-
ka.

Podle Evy Karasové ze spo-
lečnosti Tesco budou největ-
šími hity letošních Vánoc u
dětí samozřejmě opět hračky.
„A to zejména auta, hlavně na
dálkové ovládání, napodobe-
niny hudebních nástrojů, ja-
ko například hrací papírové
kytary, pro holčičky pak

značkové panenky a různá
příslušenství, z nichž mezi
nejoblíbenější patří adoptivní
centrum. Z elektroniky je
největší zájem o LCD televize
a mobily, z DVD pak o díl
Harryho Pottera – Relikvie
smrti 2 a Auta 2, z počítačo-
vých her o SIMS 3 a Battle
field 3,“ upřesnilaKarasová.

Mezi top dárky budou podle
ní patřit i oděvy, kosmetika,
vybavení do domácnosti,
zimní sportovní výbava a
knihy. „Z nich je největší zá-
jem o encyklopedie Život zví-
řat a Ptáci, Zlatou knihu po-
hádek a Zlaté příběhy Čtyř-

lístku. U dospělých se na žeb-
říčku nejčastěji nakupova-
ných dárků hodně nahoře už
tradičně drží i různé speciali-
ty a značkový alkohol,“ doda-
la Karasová. Ti, kdo se ohlíže-
jí po netradičních dárcích na
internetu, si mohou pro daro-
vání vybrat například čoko-
ládový notebook, alkoholické
Člověče, nezlob se nebo hel-
mu pro pivaře. Ti zapomnět-
livější z nás, kteří se většinou
po ránu pravidelně marně
ohlížejí, čím by zamkli byt a
otevřeli auto, si mohou od Je-
žíška nechat nadělit třeba
hledačklíčů.

Deník zjistil

Ilustrační foto: archiv DeníkuIlustrační foto: archiv Deníku
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Jaké byly v regionu dárky v dávné i bližší historii?
Podle dobového tisku z roku 1889 bylo
nejčastějším vánočním dárkem té doby
oblečení – a vůbec věci praktické. Pro děti
i dospělé.

BOLESLAV NAVRÁTIL

Teprve v roce 1908 se už do-
stalo – pokud jde o děti –

na hračky. Většinou to byly
brusle, potřeby do školy, pas-
telky, tužky a pera, dále pená-
ly, tedy pouzdra na psací po-
třeby, a školní brašny. Násle-
dovaly „předměty ku sporto-
vání vhodné“, například sáň-
ky, lyže, a dokonce už kopací
míče. Noviny si pochvalova-
ly, jak dobře jdou na odbyt
panenky a šatičky k nim,
čímž se dívky „přivádějí skr-
ze hru mezi dobré hospody-
ně“.

V době první republiky by-
ly u chlapců oblíbené staveb-
nice, dále autíčka, lokomoti-
vy a letadla. V Moravské Ost-
ravě se objevila před Váno-
cemi dětská kola, prodalo se
ovšem jediné, koupil ho zlat-
ník Isidor Schwarz. Nejmilej-
šími (a notně drahými) hrač-

kami pro dospělé byla za prv-
ní republiky rádia, pro ženy
pak šicí stroje.

Velmi ceněnými dárky té
doby i pro méně majetné byly
elektrospotřebiče, především
vařiče a stolní lampy.

Módní dárky
Odkonce druhé světové války
podléhaly vánoční dárky ur-
čité módě. Konec čtyřicátých
a začátek padesátých let byl
ve znamení „předválečné
kvality“ ve všem, v oblečení,
jídle i v dalších věcech osobní
spotřeby. Později se vše zača-
loměnit.
Také ostravské ženy podleh-

ly později „šedémumoru“, což
byly galoše, které se v zimě
nosily přes lodičky nebo přes
pánské boty. Mladí havíři si
přáli pod stromeček „maďar-
ky“, což byly mimořádně kva-
litní celokožené polobotky s
tvrdou špicí a dvojím i trojím
šitím po obvodu podrážek.
Mladé dívky toužily po silo-

nových spodničkách, které
sukním dávaly krinolínový
tvar. Nosily se „perlonky“,
což byly silonky z SSSR. Vr-
cholem pánské módy byl ze-
lený pánský plášť montgome-
rák. Pravým podpultovým
zbožím byly průsvitné igeli-
tové pláštěnky, které Češi pa-
šovali do Bulharska a Ru-
munska.

Šedesátá léta
V šedesátých letech nastalo
uvolnění a pod stromečkem
se objevovaly krátké sukně,
označované v novinách jako
neslučitelné se socialistickou
ženou, plavky bikiny a pán-
ské plavky „adamky“. Začína-
la móda zvonových kalhot a
špičatýchbot.

Havíři, kteří vydělávali
hodně peněz, si mohli dovolit
„prskané sako“, které bylo z
hrubě tkané vlněné látky
zdobené vetkávanými svět-
lejšími body. Pod ním se skvě-
la košile vcelku – švédka – se
dvěma knoflíky vedle sebe
pod límcem. Dobrým dárkem
byly brýle se silnou a tmavou
kostěnouobrubou.

Ke společenskémuoděvu se
nosily pestré vesty, případně
malované vázanky, ponejvíce
s neoblečenou dívkou. V roce

1965 se také v Ostravě prudce
rozšířila móda zvaná „zahoď
podprsenku!“. Takto nedoob-
lečené dívky straničtí funkci-
onáři kritizovali. Skvělým
dárkem bylo tranzistorové
rádio, kdekdo s ním chodil po
ulici přiloženým u ucha. K

tomu patřily upnuté man-
šestráky, na krku pak kožený
řemínek skřížkem.

Proč saxofony?
Nahlédneme-li do svodek
Bezpečnosti, zjistíme, proč v
Ostravě nebyly k mání saxo-
fony. Pašovaly se před Váno-
cemi do Polska, kde byly od-
prodávány za pětinásobek
ceny důstojníkům Sovětské
armády, kteří je zase vozili do
své vlasti. A propukla móda
šusťáků, dovážených z tehdej-
šíhovýchodníhoNěmecka.
V sedmdesátých letech frče-

ly jako vánoční dárky džíny,
Romové před Tuzexem pro-
dávali digitální hodinky a
miniaturní baterie k nim.
Nabízeli „pravé zlaté“ prste-
ny s prezidentem Kennedym.
A také bony. K tehdejšímu ko-
loritu patřili i veksláci, kteří
nakupovali a prodávali tvr-
dou západníměnu, především
ale dolary.
Po návštěvě francouzského

prezidentaDeGaulla vPolsku
se rozmohla móda čepic zva-
ných degolky – a to byl také
pěkný dárek, stejně jako mi-
niaturní sovětská televize Ši-
lelis. Školáci psali Ježíškovi,
aby jim nadělil umělohmotná
„céčka“, která pak splétali do
řetízků.
Ostravsko mělo – pokud jde

o dárky – ještě jednu speciali-
tu, kterou v jiných částech

republiky neznali. Začátkem
padesátých let zavedl gene-
rální ředitel OKD Jaroslav
Miska vánoční prodej nedo-
statkového zboží výhradně
pro horníky. Kdo v roce 1956
fáral i o Štědrém dni dopoled-
ne, mohl si zakoupit sovětský
magnetofon a miniaturní
přenosné rádio. A k tomu na-
příklad zcela nedostatkové
pomeranče a banány. Umou-
nění horníci se ani nešli umýt
a nakupovali zboží, o kterém
si zbytek národa mohl nechat
jen snít: brazilskou kávu,
italský koňak a španělské
sardinky.

A tak to šlo rok za rokem,
severočeští havíři se bouřili,
že tento vánoční dárkový
zvyk u nich zaveden není. Ale
dělnický ředitel Miska trum-
foval dál: v šachetních stán-
cích se 24. prosince nabízely
japonské skládací deštníky!
Dále silonové košile a dokon-
ce džíny. Kvůli mechanickým
strojkům na krájení nudlí se
horníci poprali.

A pak ještě něco neuvěři-
telného: Miska nechal spe-
ciálně pro havíře zakoupit ja-
ko dárek na Vánoce dva ame-
rické filmy, čímž se přičinil o
to, že měla v Československu
premiéru taková klasická dí-
la jako Sedm statečných a Ně-
kdo to rád horké. Jenže pak
generální ředitel zemřel a no-
vodobý vánoční zvyk byl zru-
šen.

Z archivů

Snímky: archiv Boleslava Navrátila

INZERCE
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Stavitel nízkoenergetických zd ných dom

EKONOMICKÉ STAVBY a.s., Ke K ižovatce 466, 330 08 Zru  - Senec, tel./fax: +420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz

60 referen ních dom  po celé R

   excelentní kvalita dom

   zd né nízkoenergetické domy

   projekt a stavební povolení zdarma

   jedni ka eského trhu

SPLÁTKA V PROGRAMU

Génius 9.475 K m
sí

nDominik 8

dispozice: 4+1+G cena v etn  DPH

Opravdu

CHYTRÝ ZP SOB
jak se vyhnout jednání

s bankou a placením nájmu 

zárove

SPLÁCET sv j d m

více na našich webových stránkách

CHYTRÝ
NÁJEM
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Vánoce na talíři

Stranu připravila: Hana Porebská
Tel.: 602 530 166, e-mail: reporter.ostravsky@denik.cz

Jak vypadaly staročeské Vánoce?
Víte, jak vypadaly staročeské
Vánoce? Tak především svá-
tečnímu hodování předcházel
půst, který se přísně dodržo-
val po celý advent.
Štědrovečerní hostina bý-

vala z celého roku nejbohatší.
Dodržovala se spousta zvyků,
které měly zabezpečit hojnost

i zdraví a šťastný život rodiny
po celý rok.
Štědrovečerní menu vy-

cházelo z toho, co bylo doma k
dispozici – co se v létě urodilo,
vypěstovalo, usušilo a
uskladnilo. Ryba se začala ob-
jevovat pouze v 19. století, a do
té doby byla považována spíš
za jídlo postní. Dostatek jídla
na štědrovečerní tabuli byl
zárukou blahobytu v příštím
roce, přebytky hodování se
dávaly dobytku, kořenům
stromův zahradě a studni.
Předkové tento den neob-

jedvali, drželi půst, aby jim
Šprechta údajně neprovrtala
břicho a také proto, aby uvi-
děli pověstné zlaté prasátko.
Vyhlíželi na nebi první
hvězdu – ta byla znamením, že
mohou usednout ke slavnost-
ní večeři. Ubrus, který se pro-
stíral na štědrovečerní stůl,
se z magických důvodů ne-
směl sejmout až do Štěpána. U
štědrovečerního stolu měl se-

dět sudý počet lidí. Nohy stolu
se spínaly řetězem, což přiná-
šelo soudržnost a celistvost
rodiny v příštím roce. Provaz,
kterým byl stůl obtočen, brá-
nil zlodějům v přístupu do
domu. Na stole nesměly chy-
bět česnek, med, svěcená vo-
da, černý kmín – to na ochra-
nu před zlými vlivy. Upro-
střed stolu ležel vdolek zdo-
bený šípky a kolem něho po
hrsti obilí, máku, hrachu,
třeba i deset hromádek. Na
Štědrý večer nikdo neměl u
sebe žádnou cizí věc – v dal-
ším roce by ho čekala smůla a
neštěstí.
Večeře se zahajovala spo-

lečnou modlitbou a poděko-
vání Bohu za vše dobré, co
přinesl i co vzal. Jako první
chod se podával hrách. Podle
tradice spojoval všechny sto-
lovníky v dobrém i zlém. Hos-
podyně nejprve odebírala z
mísy hrachu po lžíci pro do-
mácí zvířata, potom si podle

vážnosti a stáří nabírali
ostatní. Následovala polévka
pro sílu, čočka, aby byly pení-
ze, kuba, masitý pokrm nebo
ryba pro štěstí, zelí na ochra-
nu před zimnicí, knedlík, aby
rodina byla stále syta, a tro-
chu ovocné omáčky –muziky,
aby nebylo žízně při polní
práci. Jako sladká tečka slav-
nostní večeře se servírovaly
vánočka a cukroví. Pila se bí-
lá káva, čaj, pivo, víno či pá-
lenka pro dobré trávení. Od
stolu nesměl nikdo vstávat,
dokudvšichninedojedli.
Hospodář přinášel do

místnosti stromeček ozdobe-
ný ořechy, perníčky, jablíč-
ky, sušeným ovocem, cukro-
vím, řetězy a svíčkami. Ten
ustrojil tajně během dne. Za-
palovaly se svíčky a zpívaly
koledy – zpívaly se každý ve-
čer, dokud se stromeček
neodstrojil. O půlnoci všichni
lidé šli do kostela na „půl-
nočnímši“.

Ilustrační snímky: archiv VLP a archiv

Vánoční rady do kuchyně
j Rybípolévka

bKapra na polévku vkládejte
jendo studenévody.
bRybu vařte pomalu (10 až 20
minut), napůl přikrytou po-
kličkou.
bRyba musí být celá pono-
řená.
bUvařenou rybu poznáte
podle toho, že se maso oddě-
luje odkosti.

j Bramborový salát:
bBrambory můžete uvařit
denpředem.
bBrambory před vařením
neloupejte – slupka zabraňu-
je rozpouštění vitaminů ve
vodě.
b Salát je nejlepší připravit
den předem a nechat prole-
žet.

j Kapr a ostatní ryby:
b Šupiny se lépe odstraňují,
pokud je ryba mokrá (stačí ji

před čištěním znovu pořádně
namočit).
b Při kuchání neprotrhněte
žluč – nachází se hned za hla-
vou.
bDušenou rybu můžete pod-
lévat vodou, vývarem či mlé-
kem.
b Pro smažení rybu nechte
odležet osolenou a pokapa-
noucitronem.
bKapří řízky lze obalovat ta-
ké v těstíčku z mouky, vejce,
vína a soli nebo v těstíčku z
mouky, soli, vejce, mléka a
sýra.
b Před obalováním řízky
osušte.
bRybí maso smažte zvolna v
dostatečném množství tuku,
kekonci prudčeji.
bRybu pečte zpočátku prud-
ce a pak zvolna dopékejte,
abymaso zůstalo šťavnaté.

Tradiční babiččin
bramborový salát
PŘÍPRAVA: 1 kg bram-
bor, uvařených ve slupce,
150 g sladkokyselých oku-
rek, 100 g cibule
Zálivka: 4 lžíce oleje, 1 cit-
ron, 1 šálek vody, 1 lžičky
hořčice, cukru, mletého
pepře a soli, trocha hově-
zíhovývaru
POSTUP: Ještě teplé
brambory oloupejte, na-
krájejte, přidejte nakráje-
né okurky a nadrobno na-
sekanou cibuli. Všechny
přísady na zálivku dů-
kladně promíchejte a na-
lijte na salát.

Medové perníčky, které se
nemusí nechat rozležet

Těsto: 450 g hladkémouky,
3 lžíce tekutého medu,
2 vejce, 1 lžička jedlé sody,
80 g Hery, 130 g cukru
moučka, 0,5 lžičkymletého
anýzu, 1 lžička mleté sko-
řice, 0,5 lžičky mletého
hřebíčku, strouhaná cit-
ronová nebo pomerančová
kůra, 1 vejce
Zdobení:bílkovápoleva

Mouku smícháme se so-
dou, přidáme tekutý med,
změklou heru a ostatní
přísady. Troubu předehře-
jeme na 200 °C. Ze surovin
vypracujeme tuhé těsto,
které se nesmí lepit. Na
pomoučeném válu nebo
mezi dvěma mikroteno-
vými fóliemi (je lepší) vy-
valujeme z těsta placky o
síle asi 3 až 4 mm. Z placek
vykrajujeme tvary, které
klademe na plech lehce
vymazaný tukem nebo vy-
ložený pečicím papírem.
Vkládáme do předehřáté
trouby. Medové perníčky
pečeme 3 až 6 minut, podle
velikosti tvarů. Ihned za
horka potíráme rozšleha-
ným vejcem. Po vychlad-
nutí zdobíme polevou
podle vlastní fantazie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Cukrářské rady k nezaplacení

h Na sypání kmínu, soli,
máku, krystalového cukru a
jiného koření si uděláme z
tvrdšího papíru malý kor-
noutek a sestřihneme nepa-
trně špičku.
h Loňské a předloňské oře-
chy budou lepší, namočíme-
-li je na několik dní do oso-
lené studenévody.
h Jádra vlašských ořechů
zbavíme snadno slupky tak-
to: ořechy v nádobě zalijeme
vařící vodou a pak vodu sli-
jeme. Pak jdou skořápky

snadno od sebe oddělit no-
žem a jádra z nich vyloupe-
me celá.
h Ořechy kešu nedáváme
do pečiva, cukroví se drobí.
Hodí se jakoozdoba.
h Aby těsto v troubě ne-
praskalo, přidáme při peče-
ní do troubynádobu s vodou.
h Přidáme-li od těsta na
vánočku a do litého perní-
kového těsta jeden až dva
rozstrouhané brambory,
vydrží nám pečivo déle
vláčné.
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Staré vánoční zvyky v Ostravě a okolí
Lidovou sváteční pospolitost a dodržování
tradic zničily až dvě světové války.

BOLESLAV NAVRÁTIL

Ostrava – Severní Morava a
Slezsko jsou – pokud jde o vá-
noční zvyky a tradice – ne-
smírně rozmanité. Prolínaly
se zde různé vlivy, protože
Valašsko, Lašsko, část Slez-
ska, Těšínsko a severozápad-
ní Slovensko patřily historic-
ky k jednomu kulturnímu
okruhu. Také německý vliv
nebyl zanedbatelný. Vánoční
hry, koledy, písně a obchůzky
dům od domu jsou sice doloži-
telné již ve 14. století, nicméně
v nich tehdy ještě přetrvávaly
zvyky z doby pohanské. Tepr-
ve později získaly ryze křes-
ťanský duch a původní radost
ze slunovratu a naděje z no-

vého jara vystřídala radost z
narození Krista a naděje na
spasení. Vánoční tradice byly
velmi živé až do první světové
války, poní nesmírněupadly.

Vánoční stromek
Tradice rozsvícených vánoč-
ních stromků se v Ostravě ob-
jevila poměrně pozdě – v roce
1870 – a přinesli ji s sebou při-
stěhovalci z Německa, kde už
byl tento zvyk vcelku běžný.
V Brémách měli první stro-
mek ozdobený sladkostmi už
v roce 1570, ve Štrasburku v
roce 1642. Původně se tyto
stromky stavěly a zdobily jen
v kostelích, později ve šlech-
tických a měšťanských rodi-
nách. Na Valašsku byl za-
znamenán první vánoční
stromek až v roce 1900. V sou-

vislosti s tím vznikl v našem
regionu koncem 19. století
zvyk, že lidé v chudobnějších
rodinách dávali snítky jeh-
ličnanů ozdobené pentlemi v
domech na nejrůznější místa,
často je vetkli za svaté obráz-
ky. Říkalo se jim ščesti anebo
ščedrák, na Těšínsku pak po-
laznička. Tato větvička měla
v rodině ochrannou funkci.

Štědrovečerní kapr
O Štědrém večeru nesmí chy-
bět na stole kapr, bez tohoto
jídla si nelze představit Váno-
ce. Jde ovšem o tradici velmi
mladou, přibližně z druhé po-
loviny 19. století. A opět byl
tento zvyk na naše území pře-
jat z Německa. Křesťané u nás
považovali kapra a ryby vů-
bec za jídlo postní, které je pro
bohatý vánoční stůl naprosto
nevhodné. Ve velké části se-
verní Moravy a Slezska patřil
totiž kapr mezi nejběžnější

ryby. Na rozvoji rybníkářství
a chovu kaprů v našem regio-
nu měl největší podíl vzděla-
ný olomoucký biskup Jan
Dubravius. V polovině 16. sto-
letí dokonce napsal odbornou
knihu o rybníkářství. Kolem
roku 1900 už byl kapr považo-
ván výhradně za rybu vánoč-
ní, zvláště proto, že v té době
to byla jedna z nejlevnějších
ryb.

Strom republiky
První takzvaný strom repub-
liky byl vztyčen a rozsvícen v
Brně roku 1924. O tuto novou
tradici usiloval od roku 1919 –
po vzoru dánské Kodaně –
spisovatel Rudolf Těsnohlí-
dek, autor Příhod lišky Bys-
troušky. Těsnohlídek totiž na-
lezl před Vánocemi roku 1919
v lese odložené dítě. Chtěl
pomocí těchto stromů vybírat
pro opuštěné děti peníze a
dárky. V Ostravě byl tento
strom postaven na Masary-
kově náměstí v roce 1925, tedy
jen o rok později než v Brně.
Shromáždily se tehdy značné
finanční obnosy. Největší
sumy padaly do kasičky v ro-
ce 1938, kdy byl Ostrava pře-
plněna lidmi vyhnanými ze
Sudet a z Těšínska. A zvláště
děti v té doběvelmi trpěly.

Tradiční jídlo
Jak uvádí Miriam Prokešová
z Ostravské univerzity, au-
torka publikace o lidových
tradicích, předkové v našem
regionu zhruba ve druhé po-
lovině 19. století začínali
štědrovečerní večeři ponejví-

ce hrachovou polévkou. Dále
se podávala kaše, hlavně kru-
pičná. Obvyklé bylo zelí s
máslem, někdy smažený
kapr. Zvláštností byl přede-
vším štědrovečerní oplatek
pomazaný medem, jenž měl v
rodině zajistit lásku. Šlo
vlastně o symbol přijímání
svaté hostie. V našem kraji
byla oblíbená štědrovečerní

omáčka ze sušených švestek,
říkalo se jí „sladka mačka“
anebo také brija. Dělala se ze
smažené zeleniny, povidel
nebo sušených švestek, per-
níku, mandlí, rozinek a koře-
ní, k ní se přikusovala vá-
nočka. V dalších svátečních
dnech už samozřejmě nechy-
běly pečeně různých druhů,
sladkosti a různénápoje.

Jak šel čas

PO LETECH. Centrální ostravské
náměstí v roce 1927 (na snímku
vpravo) a v roce 2010 (na snímku
vlevo). Snímky: archiv Deníku
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EUROOKNA GOLD THERMO PLUS 92

ZA CENU GOLD 78
při podpisu smlouvy do konce roku 2011 AK

CE

EUROOKNA GOLD 78

ZA CENU BĚŽNÝCH
EUROOKEN
při podpisu smlouvy do konce roku 2011

AK
CE

IZOLAČNÍ TROJSKLO

ZA CENU DVOJSKLA
při podpisu smlouvy do konce roku 2011

AK
CE

-5%
při platbě
do konce 
roku 2011

+

 a
kční sleva

Pozor od roku 2012 je zvýšené DPH!

www.tpeurookna.cz, tel.: 571 423 630

mimořádná nabídka

do konce roku
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NEJVĚTŠÍ TURNÉ ALEXANDROVCŮ V ČR

VÁNOČNÍ DÁREK

CD ZDARMA
POUZE DO 23.12.!

EXKLUZIVNÍ HOST: BÁRA BASIKOVÁ

OSTRAVA
HALA SAREZA25.5.

VÍCE INFORMACÍ NA 

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

VSTUPENKY
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Zveme Vás do značkové prodejny

a doporučujeme Vám vinylové podlahy

Prodejní místo:

V-PLAST Vsetín, s.r.o.

Teslova 2, Ostrava

mob.: 721 223 953

tel.: 596 133 654

Po-Pá od 7.00 do 16.30 hodin

www.vpodlahy.cz

•  rychlá a snadná pokládka bez lepení
•  vynikající tepelná a zvuková izolace
•  možnost pokládky na podlahové topení
• záruka 10 let

Výhody vinylové plovoucí podlahy

Thermofi x
Výhody vinylových dílců

• vysoká odolnost k opotřebení a k vlhkosti
• nízká úroveň hluku, snadná údržba
• vhodné pro členité prostory a podlahové vytápění
• záruka 10 let

S námi 
jste 

na správné 

 cestě

deník
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Lesy ČR pracují na obnově Krušných a Jizerských hor již 20 let
Lesy ČR dlouhodobě usilují 
o zlepšení stavu přírodního pro-
středí v Krušných a Jizerských 
horách zatížených průmyslovou 
činností.  Proto se zde již té-
měř 20 let zaměřují především 
na změnu druhové a věkové 
skladby lesních porostů. Plo-
cha porostů náhradních dře-
vin byla dnes snížena zhruba 
na polovinu. Místo nepůvodních 
dřevin začali lesníci postupně 
vysazovat dřeviny, které byly vy-
pěstovány ze semen sebraných 
v obou pohořích, a které zde 
mají svoje přirozené stanoviště. 

Do roku 2009 přitom Lesy ČR fi-
nancovaly v Krušných a Jizerských 
horách tuto přeměnu náhradních 
dřevin na porosty původní výhrad-
ně ze svých prostředků. Ročně šlo 
o částky v rozmezí 80 až 100 milio-
nů korun při obnově lesa v rozsahu 
600 – 700 hektarů. Protože se 
jedná o dlouhodobé a finančně ná-
ročné projekty, započaly Lesy ČR 
již v roce 2009 realizovat projekty, 
které, vzhledem k tomu, že byly 

kvalitně připravené, získaly finanč-
ní spoluúčast EU. Díky projektům, 
které jsou podporované  Evrop-
skou unií, počítají Lesy ČR s ná-
růstem rozsahu zalesnění na cca 
800 hektarů ročně. Projekty pro 
obnovu lesa v Krušných a Jizer-
ských horách jsou spolufinanco-
vány nejen Lesy ČR a Evropskou 
unií, ale také Státním fondem ži-
votního prostředí ČR. Díky tomu se 
tak lesy v Krušných a Jizerských 
horách dostávají do ještě lepšího 
stavu než byly v první polovině mi-
nulého století.

Na mnoha lokalitách také Lesy 
ČR obnovují les přirozeně – z pů-
vodního mateřského porostu tak 
postupně vznikne les nový. Všude, 
kde je to možné, lesníci tento při-
rozený způsob vzniku lesa podpo-
rují. Jediná možná cesta ke zlep-
šování stavu lesů je tak postupný 
návrat k jejich co nejpřirozenější-
mu stavu.

Změna druhové skladby lesů 
začala již v 19. století

Průmyslová revoluce v 19. stole-

tí měla za následek zásadní změnu 
druhové skladby lesů v celé střední 
Evropě. Vysoká poptávka po kvalit-
ním stavebním dříví a výdřevě pro 
důlní díla vedla k tomu, že dle přání 
vlastníků vznikaly na velkých plo-
chách smrkové monokultury a v le-
sích začal převládat smrk ztepilý. 
Smrk má totiž bezkonkurenční 
technické vlastnosti, a proto na-
chází nejlepší uplatnění při využi-
tí dřeva. Prioritní roli tehdy hrála 
vlastníky vyžadovaná ekonomika 
pěstování a odbytu dřeva. Tyto lesy 
však byly náchylné k různým kala-
mitám, ať už způsobených biotic-
kými nebo abiotickými činiteli.

Imisemi zničené lesy pomohly 
zachránit náhradní dřeviny
Ve druhé polovině 20. století 

se v Krušných a Jizerských ho-
rách začaly objevovat velké ško-
dy způsobené imisemi na lesních 
porostech. Lesy začaly odumírat 
a vznikaly velké kalamitní holiny. 
V důsledku špatného stavu ovzdu-
ší tak musely být v osmdesátých 
letech minulého století v Krušných 
a Jizerských horách vytěženy de-
sítky tisíc hektarů lesů. Na vzniklé 
kalamitní holiny začali lesníci vysa-
zovat porosty náhradních dřevin, 
především smrku pichlavého, který 
byl zvolen z důvodu odolnosti vůči 
oxidu siřičitému. Tyto porosty dnes 
plní především půdoochrannou 
a vodohospodářskou funkci lesa. 

Smrku pichlavého v Krušných 
horách ubývá

V poslední době je dalším důvo-
dem obnovy lesa značné poškoze-
ní porostů smrku pichlavého hou-
bou kloubnatkou smrkovou, která 
se stala limitujícím faktorem exis-
tence těchto porostů. Při opako-
vaném silném napadení totiž strom 
přestává rašit a během několika let 

odumírá. Z dnešního pohledu je 
tato dřevina nevhodná z ekologic-
kého, ale i produkčního hlediska. 
Porosty smrku pichlavého postup-
ně chřadnou a odumírají.

Lesy ČR v Krušných
a Jizerských horách podporují 

produkční i mimoprodukční 
funkce lesů

Pro co nejširší podporu pro-
dukčních i mimoprodukčních funk-
cí lesů využívají Lesy ČR i možností 
spolufinancování z evropských 
zdrojů. Aktuálně jde například o   
„Projekt obnovy lesa v imisní oblas-
ti Krušných hor“ na území lesních 
správ Klášterec, Litvínov a Děčín 

a projekt „Vnášení původních dře-
vin do porostů CHKO Jizerské 
hory“. Oba projekty jsou spolu-
financovány z Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP). 
Již nyní navíc Lesy ČR připravují 
druhou fázi navazujících projektů 
spolufinancovaných z OPŽP, která 
by měla odstartovat na jaře 2012 
v objemu cca 125 milionů korun.

Jen v Jizerských horách lesní-
ci na ploše téměř 3000 hektarů 
v následujících letech vysází další 
sazenice původních jizerskohor-
ských dřevin. Celkem půjde o více 
než tři čtvrtě miliónu kusů buku, 
smrku, jedle, javoru, jeřábu, jilmu 
a dalších druhů dřevin. Součástí 

projektů není jenom výsadba no-
vých stromků, ale také další péče 
o ně - ožínání, ochrana proti zvěři, 
prořezávky a další.

Kromě lesnického hospodaře-
ní jsou v popředí zájmu Lesů ČR 
i ostatní mimoprodukční funkce 
lesů a jejich zpřístupnění pro širo-
kou veřejnost. V rámci Programu 
2020, kterým podnik celostátně 
podporuje veřejně prospěšné 
funkce lesů, se v Krušných i Ji-
zerských horách daří zpříjemňovat 
pobyt návštěvníků lesa na turistic-
ky atraktivních místech hor napří-
klad budováním naučných stezek 
nebo odpočinkových či vyhlídko-
vých míst.

V rámci projektů podporovaných Lesy ČR a EU se počítá s nárůstem 
rozsahu zalesnění až na 800 ha ročně

Státní podnik Lesy ČR dlouho-
době spolupracuje s Jizerskou, 
o.p.s., která spravuje tratě Ji-
zerské magistrály, na vhodných 
úpravách trasy v celých Jizer-
ských horách. „Lesy ČR plní 
veřejný zájem a kromě péče 
o lesy je to i možnost rekreační-
ho a sportovního vyžití. Běžecké 
lyžování v Jizerských horách 
podporujeme a považujeme po-
třebné úpravy magistrály za náš 
příspěvek běžeckému lyžování 
v Jizerských horách,“ zdůrazňu-
je ředitel Krajského ředitelství 
Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář.

Návštěvníky magistrály čeká 
v nadcházející zimní sezoně ně-
kolik novinek. Jednou z nich je 
nově upravená lesní cesta ne-
soucí název Štěrková, po níž 
část oblíbené běžkařské trasy 
vede. Na dvoukilometrovém úse-
ku z křižovatky Vládní až k pří-
toku Černé Nisy je nový povrch 
a z okraje cesty zmizely nále-
tové dřeviny. Opravy se dočkal 
i mostek, který byl po loňských 
záplavách ve velmi špatném sta-
vu. Současně s opravami mostku 
byla provedena také sanace se-
suvu na přítoku Černé Nisy, který 

ohrožoval stabilitu cesty Štěrko-
vá. Pro zvýšení bezpečnosti tu-
ristů došlo v předmětném místě 
k instalaci dřevěných zábran.

Další novinkou je rozšíření 
prvního kilometru lesní cesty 
Elektrovod nad bedřichovským 
stadionem, odkud množství ly-
žařů na trasu magistrály vyráží. 
Z Bedřichova je to přitom hlavní 
nástupní místo na lyžařskou trať. 
Díky rozšíření se cesta Elek-
trovod stala bezpečnější, a to 
hlavně v prudkém sjezdu zpět 
do Bedřichova. 

Oblíbená Jizerskohorská ma-
gistrála nyní nabízí přes 170 kilo-
metrů lyžařských tras a lyžaři mo-
hou využít  22 nástupních míst. 
Během zimní sezony na ni podle 
údajů horské služby vyráží přes 
půl milionu lidí. Jizerská o.p.s. 
se o úpravu trati stará od roku 
1999. Na provoz Jizerské lyžař-
ské magistrály může veřejnost 
finančně přispět a to formou 
zaslání dárcovské sms ve tva-
ru DMS MAGISTRALA na číslo 
87 777. Cena dárcovské sms je 
30,- Kč, Jizerská magistrála ob-
drží 27,- Kč.

 

Lesy ČR dlouhodobě přispívají na úpravu běžeckých tratí
v Jizerských horách

Jizerskohorská magistrála překvapí lyžaře několika novinkami 

S příchodem předvánočního 
období se zvyšuje riziko krádeží 
nejen vánočních stromků, ale 
i jmelí, které roste jako polopa-
razit na větvích v korunách do-
spělých stromů. Lesy ČR proto 
posilují intenzitu dozoru v lesích 
a zároveň činí řadu preventivních 
opatření, aby ohrožené porosty 
ochránily. Trhání jmelí coby sym-
bolu Vánoc je přitom zakázáno 
zákonem o lesích a povolit ho 
může jen majitel nebo správce 
lesa. Lidé pokoušející se jmelí 
z lesů nelegálně získat totiž způ-
sobují nejen velké škody na stojí-
cích stromech, ale často ohrožují 
i svůj vlastní život.

Účinná opatření
V rámci prevence se lesníci 

v předvánočním čase pohybují ze-
jména v místech, která by zloděje 
mohla nejvíce nalákat. Dohled pro-

bíhá každý den nepravidelně v den-
ní či noční dobu. Samozřejmostí je, 
stejně tak jako loni, i spolupráce 
s Policií České republiky. Lesy ČR 
rovněž používají u mladých lesních 
kultur postřik chemickým rozto-
kem, který na stromcích není vidět 
a za chladu většinou ani cítit. Při po-
kojové teplotě však tato látka silně 
zapáchá. V neposlední řadě lesníci 
přistupují i k odstraňování bočních 
větví či přestříkávání větví a kmínků 
stromu barevným sprejem, čímž 
sníží estetickou atraktivnost strom-
ku. Lidem se navíc krádež stromků 
rozhodně nevyplatí: každému zlo-
ději totiž hrozí pokuta, která může 
dosáhnout až výše 15 000 Kč.

Zbytečné riziko i pokuty
Při krádežích navíc lidé riskují 

i své vlastní zdraví a životy, neboť 
jmelí roste až ve vrcholových par-
tiích stromů, a není proto snadné 

se k němu dostat. Lidé tak šplha-
jí do obrovských výšek, aniž by 
přitom měli odpovídající vybavení 
a znalosti. Před pěti lety na to do-
platil nedaleko Chrudimi mladý 
muž, který při nelegálním česání 
jmelí spadl z dvacetimetrového 
stromu a zraněním na místě pod-
lehl. Jiní nenechavci naopak po-
užívají k výstupu do korun stromů 
stupačky s kovovými hroty, které 
narušují kůru zdravých stromů. Ty 
jsou pak náchylnější k nákazám 
dřevokaznými houbami, což může 
vést až k úplnému odumření stro-
mů. Řada lidí se kvůli pár větvičkám 
jmelí nebojí ani samotný strom po-
kácet. Tomu, kdo bude při kráde-
ži jmelí přistižen, však nehrozí jen 
trest vysoké pokuty, v horším přípa-
dě totiž riskuje nebezpečí pádu, zá-
važného zranění či dokonce smrti. 
A za to pár větviček jmelí jistě niko-
mu nestojí.

Vánoční stromky z prořezávek
V  posledních letech je naprostá 

většina vánočních stromků na trhu 
pěstována specializovanými firma-
mi na plantážích mimo les, kde 
je možné dosáhnout významně 
lepšího estetického vzhledu než 
u stromků v lese. Lesy ČR mají 
k dispozici pouze velmi omeze-
ný počet tzv. vánočních stromků 
z nutných prořezávek provádě-
ných při běžné péči o mladé lesní 
porosty. Při prořezávce se odstra-
ňují především stromy netvárné 
a stromy, které by vadily růstu per-
spektivních jedinců. Tím se zvyšu-
je budoucí kvalita i stabilita lesa.  
Prořezávky vybraných smrkových, 
případně borových porostů však 
Lesy ČR ponechávají až na dobu 
těsně před Vánocemi. Výtěžek 
z prodeje vybraných stromků in-
vestují Lesy ČR zpět do nutné 
péče o les.

Krádeže vánočních stromků nebo jmelí se rozhodně nevyplatí

Za krádež stromku hrozí pokuta až 15 000 Kč

Stav lesů v Krušných horách se neustále zlepšuje
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Cesta kolem světa lékárníka Spatziera
Rodák z Krnova zpracoval monografii poutního místa na Cvilíně a podrobnou historii tamního kostela

Vzdělaný lékárník
Johann Spatzier se v Krnově
zapojil do veřejné činnosti,
ale soustavně se vzdělával v
oblasti mineralogie, botani-
ky, zoologie a historie. Vy-
tvořil mnohatisícovou sbírku
nerostných exponátů, ze kte-
ré většinu věnoval jako po-
můcky řadě škol. Jedinečné
jsou jeho sbírky entomolo-
gické a zoologické. Byl v ce-
lém regionu jediná osobnost,
která zpaměti obsáhla celé dí-
lo geniálního přírodovědce
Carla Linného. Stal se také

historikem svého rodného
kraje – Krnovska.

Jeho syn Convall Spatzier
(nebo také Konwall) se naro-
dil 6. července 1847 v Krnově.
Od mládí se mu stal jeho otec
nedostižným vzorem, takže
se vydal bez váhání v jeho
stopách. Studoval na němec-
kých gymnáziích v Opavě a v
České Třebové, kde vynikal
studijními výsledky. Po ma-
turitě šel na doporučení otce
sbírat farmaceutické zkuše-
nosti k významným lékární-
kům do Štýrska a do Vídeň-
ského Nového Města.

Otec jako vzor
Podobně jako jeho otec se
přihlásil na Vídeňskou uni-

verzitu, kde rovněž vystudo-
val farmaceutický obor. Po
skončení školy praktikoval
nějaký čas ve vídeňských lé-
kárnách, načež se vrátil do

Krnova a pomáhal otci. V ro-
ce 1883 rodinnou lékárnu
převzal. Podobně jako otec se
vzdělával a měl také silné
přírodopisné a historické zá-

jmy. Rozšiřoval otcovy sbír-
ky včetně archeologických,
které byly získány z vykopá-
vek na vrchu Cvilíně.

Rozsáhlé sbírky byly do té
doby nevhodně uloženy a
připomínaly spíše kabinet
školních pomůcek. Convall
navrhl jejich rozdělení na
oddělení živnostenské (řeme-
slné) a na umělecko-historic-
ké. Proto byl také 25. března
1895 zvolen jako hlavní za-
kladatel muzea jeho předse-
dou. Členy byly takové osob-
nosti, jako například Otto
Rieger, stavitel varhan, prů-
myslník Karl Josephy, ředitel
městského úřadu Ignatz Turr
či akademický malíř Anton
Raida.

Kolem světa
Jenže Convall Spatzier měl
ještě jeden sen, kterého se ne-
chtěl vzdát: toužil vykonat
cestu kolem světa. Chtěl své
muzejní sbírky rozšířit o ex-
ponáty z exotických zemí.
Proto se v roce 1897 vzdal
předsednictví v muzeu, aby
se mohl na zamýšlenou expe-
dici připravit. O rok později
byl již v Číně, kde se stal
přímým svědkem boxerského
povstání, které zde právě vy-
puklo. Což bylo velmi nebez-
pečné, protože účastníci po-
vstání, především rolníci, bo-
jovali proti „dáblům z moře“,
tedy proti všem cizincům,
kteří přijeli do země na lodích
a v podstatě ji využívali a ko-
lonizovali. Convall Spatzier
zde byl považován za Rusa.
Přes vážné nebezpečí získal v
Číně hodně přátel a přivezl z

této země velké množství
uměleckých, řemeslných
(především ale textilních) a
historických exponátů. Nej-
cennější byl rozsáhlý soubor
starého čínského porcelánu,
který byl považován za nato-
lik cenný a jedinečný, že byl
po roce 1950 společně s další-
mi předměty získanými Con-
vallem převezen do Prahy.
Convall Spatzier v cestě po-
kračoval, navštívil desítky
dalších zemí, mezi nimi i Spo-
jené státy americké, kde se
seznámil s vynálezcem Tho-
masem Alvou Edisonem, u
kterého nějaký čas pobýval. S
velkým vynálezcem navázal
pevné přátelství.

Nečekaný konec
Po návratu z ciziny se vrátil k
otcově lásce – historii – a pub-
likoval o minulosti Krnova
řadu článků. Zpracoval také
monografii poutního místa
na Cvilíně a podrobnou his-
torii tamního kostela. Jeho
úspěšné studium historie Kr-
nova však náhle skončilo.
Jako vášnivý turista navští-
vil Jesenicko a u obce Val-
štejn se mu udělalo nevolno a
nečekaně zemřel na zástavu
srdce. Stalo se to 21. května
1903. Jeho tělo bylo převezeno
do Krnova, kde je Convall
Spatzier také pohřben.

ZAKLADATEL MUZEA. Krnovský
lékárník Convall Spatzier byl pří-
rodovědec, historik a zakladatel
městského muzea. Ze své cesty
kolem světa přivezl mnoho uni-
kátních exponátů. Řada z nich byla
po skončení války v roce 1945 zni-
čena nebo odcizena.

BOLESLAV NAVRÁTIL

K
rnovské rodině Spat-
zierově patřila na
hlavním náměstí lé-

kárna U bílého anděla. Otec
Johann i jeho syn Convall ji
měli v držení po celý život. Je-
jich osudy jsou natolik propo-
jeny, že je nelze od sebe oddě-
lovat. Mladý Convall totiž na
činnost svého otce úzce nava-
zoval. Spatzier starší byl nej-
vzdělanější krnovský měšťan
druhé poloviny 19. století.
Farmaceutické vzdělání zís-
kal na vídeňské univerzitě,
vrátil se do Krnova, prakti-
koval v lékárně U černého or-
la a v roce 1835 získal staroby-
lou lékárnu U bílého anděla
na hlavním náměstí, která na
tomto místě stávala již v 16.
století.

LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ. Krnovská lékárna U bílého anděla stála v jižní
frontě domů na hlavním náměstí a patřila rodině Spatzierově. Na histo-
rickém snímku z roku 1900 jde o čtvrtou budovu zprava, jejíž průčelí tvo-
ří v horní části trojúhelník. Na tomto místě byla lékárna již v 16. století.

nepřehlédněte

j Pravidelnou rubriku Krajané,

kteří dobyli svět, najdete v kaž-

dém sobotním vydání Deníku.

U ČERNÉHO ORLA. V této lékárně (dům zcela vlevo) získával Johann
Spatzier, otec Convalla, na začátku 19. století své první farmaceutické
zkušenosti. Snímky: archiv Městského muzea v Krnově

Od mastičkářů a léčitelů k městské nemocnici
Situace ve zdravotní péči obyvatel Ostravy se výrazně zlepšila teprve po roce 1918

Řemeslné léčení
Na vyšší úrovni než lazebníci
byli ranhojiči. Ti v Moravské
Ostravě léčili až do druhé po-
loviny 19. století. Podle naří-
zení císařovny Marie Terezie
se museli podrobit praktic-
kým a teoretickým zkouškám
na některé lékařské fakultě.
Posledním ranhojičem byl
Bedřich Fuchs, který zemřel
v roce 1870. Poté byli ranhoji-
či nahrazeni praktickými a
odbornými lékaři.

Samostatnou a důležitou
skupinou byly školené po-
rodní báby, které chodily
přivádět děti na svět do do-
mácností. Porodní báby měly
smlouvy s městem až do kon-
ce 19. století, dostávaly roční
odměnu šest až deset zlatých,
nejstarší porodní bába až

dvacet zlatých. V Moravské
Ostravě bývalo vždy nespočet
lidových léčitelů a šarlatánů.
Město navštěvovali potulní
chirurgové, mastičkáři, by-
linkáři a prodejci léčivých
lektvarů. Když si například
zlomil ruku vratimovský fa-
rář, poslal ho ošetřující lékař
z nemocnice za vrátným
Krečmerou z Dolu Trojice ve
Slezské Ostravě, který vyni-
kal v léčbě zlomenin. Dodržo-
ván nebyl patent z roku 1773,
v němž úřady nařídily: Na-
jednou a pro všechen čas mají
se odstraniti všichni dryáč-
níci, mastičkáři, pokoutní lé-
kaři, potulní operatéři a ta-
hači zubů, kramáři s therialy
a léčivy… ve všech c. k. dě-
dičných zemích.

Nemocnice
Ve druhé polovině 19. století
zaznamenávala oblast Ost-

ravska bouřlivý populační
rozvoj. V roce 1900 měla Mo-
ravská Ostrava přes třicet ti-
síc obyvatel a Přívoz jedenáct
tisíc. Nemocnice se stala ne-
zbytnou. Bylo rozhodnuto po-
stavit ji v části Moravské Ost-
ravy zvané Fifejdy. Dokonče-
na byla v roce 1898 a dostala
název Veřejná nemocnice cí-
saře Františka Josefa. Jenže
její kapacita nestačila. Pů-
vodně se počítalo, že bude
sloužit toliko občanům města,
ale se žádostí o léčení se na ni
obraceli lidé z různých koutů
monarchie, kteří sem přišli
za prací.

Jestliže v prvním roce
ošetřila nemocnice 1700 paci-
entů, o pět let později už to by-
lo téměř 4500 osob. Nedosta-
tek lůžek byl zoufalý. Morav-
skoslezský deník popisoval
případy, kdy odmítnutí paci-
enti zemřeli před branou ne-
mocnice, například těhotná

žena. Městská správa chtěla
nemocnici rozšířit, ale zem-
ský výbor odmítl žádost o
subvence. Také snaha předat
nemocnici do zemské správy,
protože z 3766 ošetřených pa-
cientů bylo pouze 188 míst-
ních občanů, nebyla vyslyše-
na.

Kapacita nestačila
Spor skončil až u Správního
soudního dvora ve Vídni, ale
ani tady úřady Ostravě nevy-
šly vstříc. Nedostatek finanč-
ních prostředků a malý počet
lůžek snižovaly kvalitu léčby.
Například v roce 1914 měla
nemocnice na Fifejdách pou-
ze 294 lůžek, sedm lékařů a 27
ošetřovatelů, ačkoliv se zde
léčilo téměř čtyři tisíce pa-
cientů.

Při nemocnici byl vybudo-
ván hospodářský dvorek, v
němž byl chován vepřový do-

bytek, drůbež a kráva. Ne-
mocniční kuchyň byla záso-
bována bramborami a zele-
ninou z vlastní zahrady. Na-
příklad v roce 1913 bylo na
dvorku zabito několik desítek
vepřů a získáno 679 kiloo-
gramů masa, 430 sádla, uzené,
šunka, škvarky a podobně. Z
polí bylo sklizeno padesát me-
tráků brambor, 532 kilogra-

mů zelí, ale také petržel, řepa
či kapusta. Slepice snesly
přes dva tisíce vajec.

Situace se výrazně zlepšila
teprve po vzniku Českoslo-
venska v roce 1918, především
po důrazném prosazování
rozšíření nemocnice a její pé-
če vládním komisařem a poz-
dějším starostou Ostravy Ja-
nem Prokešem.

Historie

SÁDROVNA. Takto vypadala sádrovna městské nemocnice v roce 1914,
tedy už na začátku první světové války. Foto: archiv

INZERCE
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Milovníci kapra, dejte pozor na kosti!
RENATA MALÁ

Ostrava – Rybí kost je pěkný
prevít. Obzvlášť když se nám
vzpříčí v krku. Známé dopo-
ručení praví, že pokud nasta-
ne taková situace, můžeme si
pomoci tím, že sníme kousek
chleba, který by nám mohl
pomoci kost stáhnout.

Ačkoli proti této metodě
„samoléčby“ lékaři neprotes-
tují, stejně doporučují raději
vyhledat pomoc odborníka.
Záleží prý totiž i na tom, ze
které části ryby zapíchnutá
kost pochází, to znamená, jak
je asi velká, a jestli ji tudíž
sousto chleba dokáže vstřebat
a bude pokračovat dál do za-
žívacího traktu.
Pokud máme štěstí a doká-

zali jsme si úspěšně vypomoci
chlebovým soustem tak, že
bez dalších nesnází doputova-
lo až do žaludku, tam kost
žádnou paseku udělat nemů-
že. O to se už postarají žalu-
deční šťávy. V některých pří-
padech – ale plně spoléhat na
to nelze – jako první pomoc
zafunguje voda, kterou při
jídle máme většinou nejblíž
po ruce.

Jak poznat, že jsme
spolkli kost
První pocit je jakési škrábnu-
tí nebo píchání v jedné oblas-
ti a nemusí to být nutně ta, ve
které se následně kost sku-
tečně najde. Někdy se ale
může stát, že vodou nebo
chlebem, odplavíme a posu-
neme kost dál, ale nepříjem-
nýpocit přetrvává.
K prvním projevům patří

také kašel, kdy se snažíme
reflektoricky odstranit cizí

těleso, kterým kost konec-
konců je, dále je to pocit
zhoršeného polykání další-
ho sousta, pocit tlaku zejmé-
na v oblasti hrtanové chru-
pavky, kam se tato bolest
promítá. Když se kost dosta-
ne do hlubších polykacích
cest, může nás bolet za
hrudní kostí, dokonce i mezi
lopatkami. To jsou příznaky

natolik zavádějící, že si je
ani nemusíme spojit
s polknutým soustem, které
obsahovalokost.
Když se kost zapíchne v du-

tině ústní, ať už je to na jazy-
ku, na sliznici měkkého pat-
ra, v oblasti krčních mandlí
nebo na zadní stěně ve
střední části hltanu nebo se
posune dál do polykacích
cest, je to vlastně ta lepší
eventualita. Jakmile si za-
čneme být jistí, že jsme
spolkli kost, odebereme se co
nejrychleji k lékaři. Problém
nastává, když se kost dosta-
ne do dýchacích cest, když ji
vdechneme, když dojde
k takzvané aspiraci. Tam
hrozí bezprostřední dušení a
bez prodlení je třeba volat
záchranku.

Co nás čeká
u lékaře
Základní vyšetření u lékaře
začíná jeho pohledem do naší
dutinyústní. Potomse provede
takzvaná nepřímá laringosko-
pie. To znamená, že pomocí
malého zrcátka se lékař podívá
do oblasti vchodu do hrtanu,
do oblasti hlasivek.Kost někdy
bývá zapíchnutá na příklopce

hrtanové nebo v blízkém okolí.
To vše se dá z pozice pacienta
velmi dobře zvládnout.
Pokud je ale podezření, že se

kost dostala hlouběji do poly-
kacích cest, je nezbytné dotyč-
ného vyšetřit už s nějakou pří-
pravou, čili v místním či cel-
kovém znecitlivění nebo
anestezii.
Lékař pořebuje provést pří-

mou laryngoskopii, aby zjistil,
jestli je kost v dýchacích
cestách, nebo ezofagoskopické
vyšetření, kdy se endoskopem
(pevnou trubičkou) podívá do
polykacích cest a zjišťuje, v ja-
ké etáži se případně kost na-
chází. U dospělých dochází
nejčastěji ke spolknutí kosti,
ale jsou situace, jako je třeba
smích nebo prudký úlek, kdy
se kost může dostat nejen do
polykacích, ale i hluboko do
dýchacích cest.

Kapr versus řízek
Zkušenosti lékařů dokládají,
že lidé se o Vánocích dělí na
dva tábory. Do jednoho patří
tzv. chroničtí pojídači kaprů,
kteří si tuto pochoutku ne-
chtějí nechat a také nenecha-
jí odepřít, bez ohledu na rizi-
ko spolknutí kosti a klidně si

ji v případě potřeby opako-
vaně zajdou k lékaři nechat
vyndat.
A pak je skupina lidí, kteří

se tak obávají rybích kostí, že
si dají raději kotletu. Na tom-
tomístě je třeba poznamenat,
že i ta může obsahovat odště-
pek kosti, který když se
spolkne, způsobí možná i vět-
ší problém.

Prevence kosti
v krku
To, že o Vánocích (i jindy) při
konzumaci kapra hrozí za-
píchnutá kost v krku, roz-
hodně neznamená, že je nutné
se oblíbené lahůdky vzdávat.
Ostatně jakékoli zákazybyasi
u milovníků této smažené ry-
byneměly žádnýúspěch.

Takže je dobrým zvykem
mít u talíře připravenou ka-
rafu s vodou. Rybu bychom
měli jíst pomalu, vždyť
u štědrovečerní večeře nako-
nec není ani kam, ani proč
spěchat, důkladně si ji vykos-
tit, a přesto ještě před vlože-
ním do úst sousto zkontrolo-
vat, jestli z něj nějaká zapo-
menutá kůstka přece jen ne-
vyčnívá. No a pak zapíjet
a zapíjet.

ZAPÍCHNUTÁ KAPŘÍ kost v krku není právě příjemný zážitek. Přesto lékaři mluví o tom, že je to mnohem lepší varianta, než vdechnutí kosti.
Při spolknutí si zkusíme pomocti vodou či soustem chleba. Pokud to nepomůže, musíme k lékaři. Ilustrační snímky: archiv VLP

ZAJIÍMAVÉ TIPY
NA VÁNOČNÍ STŮL

SLANEČKOVÝSALÁT

2 slanečci
500 g vařených brambor
2 jablka, 2 kyselé okurky
100 g šunky či libové slaniny
2 vejce natvrdo, hořčice, ocet
pažitka, petrželka, pepř

Slanečky stáhneme, vy-
kostíme a nakrájíme na
kostičky. Na kostičky na-
krájíme brambory, jablka
a okurky. Nakrájíme i
šunku. Vše promísíme a
přidámeocet.
Žloutky utřeme s hořčicí,
přidáme nadrobno nakrá-
jenou cibuli, petržel a pa-
žitku. Opepříme a vše dob-
ře promícháme. Na hotový
salát nakonec přidáme na-
sekanébílky.

KAPRNAOKURKÁCH

1 kapr, 2 velké cibule,
olej nebo sádlo,
kyselé okurky (0,75 l), sůl,
kmín, směs koření, šlehačka

Kapr se naporcuje na pod-
kovy, osolí, okoření a ne-
chá odležet. Pečící formu
vymažeme sádlem nebo
olejem a nakrájíme na-
hrubo cibuli ve vrstvě asi
jeden a půl až dva centime-
try. Na cibuli položíme
plátky kapra, kolem plát-
ků vyrovnáme na kolečka
nakrájené kyselé okurky.
Vrchní vrstvu včetně oku-
rek zalijeme šlehačkou a
dáme péci. Pečeme asi 45
minut v trouběna 200 °Cdo
zezlátnutí šlehačky.

ZÁVINSPERNÍKEM
AOŘECHY

20 g droždí, 10 g cukru,
mléko,
500 g hladké mouky,
100 g vařených strouhaných
brambor, špetka soli, 80 g
másla, 60 g strouhaného
perníku,
100 g strouhaných ořechů,
50 g cukru, tuk na potření

Z droždí, cukru, mléka a
mouky uděláme kvásek.
Mouku smícháme s vaře-
nými strouhanými bram-
bory, přidáme sůl, vyky-
nutý kvásek a zaděláme
tužší těsto. Vyválíme ten-
kou placku, pokapeme ji
máslem, posypeme strou-
haným perníkem, ořechy
a cukrem. Zavineme, po-
třeme tukem a po vykynu-
tí upečeme.
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KONEC INKONTINENCE 
A PROBLÉMŮ S PROSTATOU

Jediný přístroj v Moravskoslezském kraji…

Možnost zakoupení permanentky – vhodný 
vánoční dárek pro rodiče nebo prarodiče!

OSTRAVA – PORUBA, 17. listopadu 1790
DOMOV SESTER 14. patro

Objednávky na tel.: 724 166 198

Indikace:
- únik moči
- poruchy prostaty
-  posílení svalů pánevního dna

- poruchy erekce
-  sexuální poruchy žen i mužů
- poporodní rehabilitace

e-mail: cepeem@ceepem.cz

www.cepeem.cz
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KOMPELXNÍ REVITALIZACE STAVEB

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN

PRO ZVÝŠENÍ TEPELNÉ ÚSPORY PLASTOVÁ OKNA

AKCE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ZA CENU DVOJSKLA

NAVÍC PRO ROK 2012 STEJNÁ CENA JAKO V ROCE 2011!

ČESKÝ 

VÝROBEK
BEZ NAVÝŠENÍ DPH

NUTNO OBJEDNAT DO 31. 1. 2012

www.renesa.cz

POBOČKY: 
OPAVA KOMÁROVSKÁ 
27 TEL.: 553 710 160

OSTRAVA OBĚŽNÁ 17 
(U SCONTA) 

TEL.: 596 616 990 – 2

OLOMOUC JOŽKY 
JABŮRKOVÉ 560/1 
TEL.: 585 750 909
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Na všechno zboží je šokující a naprosto neuvěřitelná sleva 50%.
Z našich nízkých cen Vám při placení odečteme 50%. Přijďte si
naposledy nakoupit oblek od 499,- Kč, kabát od 499,- Kč, košili
od 149,- Kč, kravatu od 49,- Kč, kostým dámský za 499,- Kč,
kalhoty od 199,- Kč atd. (ceny jsou po slevě). Je to skutečný krach
a konec. Prodejna bude skutečně po vyprodání uzavřena.

1000791716_A

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE JEŠTĚ DNES
I PRO PROBLÉMOVÉ KLIENTY!!!

VOLEJTE PO-NE na naši info linku

Tel. 608 520 794
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Stačí

OPPENÍZE
Ještě dnes

VOLEJTE

ZDARMA

800 800 287

I pro problémové klienty
máme půjčku!

INZERCE
- záruka úspěchu

Začněte každý den 

s čerstvými zprávami od nás

deník
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Advent 2011
Advent je začátek liturgického
roku a přípravou na Vánoce.
V teologickém smyslu se advent
vyznačuje dvojím očekáváním –
slavnosti narození Ježíše Krista
a jeho druhého příchodu na konci
času. Advent letos začal 27. 11.
takzvanou železnou nedělí, kdy
se zapalují první svíce na advent-
ním věnci. Následují neděle bron-
zová (4. 12.), stříbrná (11. 12.) a
zlatá (18. 12). Konec adventu pak
představuje západ slunce na
Štědrýden. Zdroj:Wikipedie

Města a obce se zdobí, v neděli začal advent
Vánoční stromy se postupně rozsvěcují od soboty 26. listopadu. Fenoménem letošního roku ve výzdobě je výměna žárovek za úsporné

Ostrava: Poruba za vánoční výzdobu letos ušetřila
TEREZA KRUMPHOLZOVÁ

Ostrava – První adventní ne-
děli máme za sebou. V sobotu
se na Masarykově náměstí
rozzářil tradiční vánoční
strom a budy oficiálně zahá-
jeny vánoční trhy. „Další vá-
noční strom bude umístěn na
náměstí Svatopluka Čecha v
Přívoze. Stromy byly doveze-
ny z polesí Morávky a Horní
Čeladné. Na výzdobu obou
stromů bude použito šest sto-
vek ozdob,“ uvedla mluvčí
centrálního obvodu Jana
Pondělíčková. Osvětlení vá-
nočních stromů bude stát
dvacet tisíc korun, další dva
tisíce zaplatí obvod za opravy
a kontrolu vánočních osvět-
lení.
„Vánoční ozdoby v ulicích

našeho obvodu instalují Ost-
ravské komunikace. Vyzdo-
beny budou postupně ulice

30. dubna, Kostelní, Nádraž-
ní, Českobratrská, Poštovní,
28. října, Solná, Jiráskovo
náměstí, Husův sad, 28. října
od ulice Novinářské po ulici
Nádražní, Sokolská třída,
náměstí E. Beneše, náměstí
Msgr. Šrámka, náměstí Sv.
Čecha, Zahradní, Reální, Poš-
tovní, Masarykovo náměstí,
Umělecká, Zámecká, Čs. legií,
Puchmajerova a Smetanovo
náměstí,“ sdělila dále Pondě-
líčková. Na výzdobu v ulicích
bude použito v centrálním
obvodu celkem 464 ozdob.
„Cena za montáž činí 384 976
korun. Výzdoba bude obdob-
ná jako v loňském roce i za
stejnou cenu,“ doplnila Pon-
dělíčková.
Na první adventní neděli

na náměstí SNP v Ostravě-Ji-
hu rozsvítili vánoční strom.
„Jde o tradiční akci, které se
účastní tisíce občanů. Dále

bude v obvodu ozdobeno a na-
svíceno dalších šest stromů,“
sdělil před akcí mluvčí Jihu
Michael Kutty. Dodal, že za
vánoční výzdobu obvod za-
platí stejně jako loni, tedy
zhrubapůlmilionu.

Vánoční výzdoba
„V této částce je zahrnuta
montáž, demontáž, opravy a
výměny žárovek. Protože je
náš obvod rozlehlý, nasvěcují
se v podstatě hlavní ulice, ja-
ko Dr. Martínka, Horní, Čuj-
kovova, Výškovická, U Hrůb-
ků,“ vyjmenoval Kutty. Při-
pomněl také, že obvod bude i
letos pořádat oblíbený novo-
roční ohňostroj u kruhového
objezduvHrabůvce.
Tradiční vánoční výzdoba

rozzářila také Hlavní třídu a
Porubskou ulici v Porubě.
„Sloupy veřejného osvětlení

ozdobí přes sto svítících vlo-
ček, zvonků, hvězd a svíček.
Atmosféru Vánoc doplní ba-
revné světelné girlandy a ře-
tězy na čtyřech smrcích na
Hlavní třídě, náměstí Družby,
u nákupního střediska Duha
na ulici 17. listopadu a u Ob-
louku. Budovy porubského
úřadu na ulicích Gen. Socho-
ra a Klimkovické zkrášlí stej-
ně jako v předcházejících le-
tech světelný déšť,“ uvedla
mluvčí porubské radnice Ja-
na Končítková. Na výzdobě
letos obvod ušetřil. „Náklady
na instalaci, demontáž a
údržbu vánočních ozdob se
nám letos podařilo snížit o
zhruba padesát tisíc korun,“
upřesnilaKončítková.

RADNICE. Ostravská radnice se už
zahalila do vánoční výzdoby.
Foto: Deník/Miroslav Kucej
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Walek sruby
....sruby pro Vás

Tel.: 777 574 020

www.walek-sruby.cz

walek@centrum.cz
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PRODÁME AUTOJEŘÁB T-148 AD20
R. v. 1982, dobrý stav, 

STK do 06/2012, revize do 08/2012

CENA DOHODOU

DSF RYCHTÁŘ s.r.o., Březová 121, 747 44

Kontakt: 602 575 617 
e-mail: vrychtar@dsfrychtar.cz
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www.oc-galerie.cz
Otev�eno každý den 10.00 - 20.00. 

Tesco Hypermarket NONSTOP.

Najd�te v OC Galerie 
Mikuláše  s �ertem
a dostanete malou 

Mikulášskou nadílku!

TŘEBOVICE

e

u!

5. 12.
  15 - 18 h

1
0
0
0
7
9
5
2
2
5
_
A

* Platí při využití Chevrolet Finance. Chevrolet kombinovaná spotřeba paliva 3,6–10,7 l/100 km; Chevrolet kombinované emise CO
2 
95–252 g/km.

NOVÝ AUTOSALON
V OSTRAVĚ !!!

PAVLAS TRUST Ruská / 703 00 Ostrava-Vítkovice / ostrava@autopavlas.cz / 728 120 000/

PAVLAS TRUST / Chlebovice 250 / 739 42 Frýdek-Místek / salon@autopavlas.cz / 721 210 000www.denik.cz


