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3. číslo/ Březen 2017 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas rychle utíká, máme za sebou krátký měsíc únor a těšíme se 

na březen. Zima se ještě určitě nevzdá. Ale na zahrádkách 

mohou už vykukovat sněženky a bledulky. Sluníčko bude mít 

větší sílu a dodá nám tolik potřebnou energii pro život. Každé 

období v kalendáři sebou přináší něco krásného, ojedinělého, 

veselého i smutného.  Čeká nás také první jarní den. 

Jaro je obdobím změn a probouzení. Svá kouzla mají jarní vůně. 

Příroda získává novou tvář, začíná nový život. 

Také nás v tomto měsíci čeká změna zimního času na letní.  

 

V Měsíčníku si můžete přečíst březnové pranostiky, o významu 

karnevalů, o vesmíru, o Františku Peterkovi. Zjistíte, na jaké 

aktivity se v průběhu března můžete těšit a připomeneme si, jak 

jsme se měli v únoru. 

 

Krásné sluníčkové dny Vám za tým autorů přejí 

                                          Eva Plívová a Dana Matoušková    

                                          Vaše sociální pracovnice      
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Březen – za kamna sice vlezem, ale je 

to už jaro! 

Včera (27.2.) jsem byl 250 km 

východněji – na severovýchodním konci Moravy – a bylo tam 

v poledne na náměstí 16 stupňů tepla. Zima prostě ještě možná 

zahrozí, ale jaro je za 

dveřmi. Brzy přijde i k nám 

do Domova. Kalendář je 

naštěstí neoblomný.   

S březnem začne být 

veseleji, znovu odstrojíme venkovní rehabilitační stanoviště od 

zimních návleků, zameteme kamínky z posypu a budeme moci 

trávit čas i venku. 

Březen v Domově začne divadlem – nastudováním inscenace 

Mrazík, jak ji s námi secvičily kolegyně z aktivizace. Pozvali 

jsme na vystoupení řadu hostů, těšíme se - herci i diváci. 

Masopustní průvod, o kterém jsem psal minule, se uskutečnil, a 

moc za něj všem zúčastněným děkuji. Zpoždění ovšem máme 

se znovuosazením sprchových růžic – jsou nakoupené, ale 

čekáme na povolení z hygienické stanice, že je můžeme znovu 
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nasadit; kontrolní vzorky jsme odebrali z více než deseti míst – 

a dva stále převyšují normu, takže budeme zvyšovat dávkování 

dezinfekce a zase čekat dva týdny na výsledky. Je to dáno 

stářím a stavem vodovodních rozvodů, není možné to vyřešit 

rychle a účinně. 

Divadlem letošní březen začíná, filmem skončí. 31. 3. 2017 

nám promítnou soutěžní snímek pořadatelé festivalu Jeden svět 

– členové spolku SPOUSTI, který v loňském roce poskytl 

finanční prostředky na vybudování části rehabilitačního hřiště. 

Jsem moc rád, že k nám lidé ze SPOUSTI (znamená to Spolek 

pro organické Ústí) přijdou sdílet s tím, co dělají. Děkujeme!  

Uvidíme se tedy s většinou z vás při Mrazíkovi – nebo 8. března 

při Mezinárodním dni žen – k němuž všem našim obyvatelkám 

i zaměstnankyním přeji vše nejlepší! 

Jan Vojvodík, 

ředitel 
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2. března – premiéra hry MRAZÍK. Domovský divadelní 

soubor Radost Vás srdečně zve na 

premiéru hry Mrazík. Těšíme se 

na Vás ve 14 hod. na jídelně v 1. 

patře budovy B. 

15. března – tančíme s panem Veletou, vozíky nejsou 

překážkou . Sejdeme se v 9 hod. na jídelně v 1. patře budovy 

B, důchod Vám rádi přineseme po skončení akce na pokoj. 

 

23. března – KRÁLOVSKÝ PLES. 

Přijďte si „zaplesat“ na královský dvůr a 

užít si spoustu zábavy a královské 

atmosféry. Těšíme se na Vás od 14.30 hod. 

na jídelně v 1. patře budovy B.

31. března – JEDEN SVĚT. Přijďte shlédnout film O čo ide 

Idě? Zástupci spolku Spousti nám přijdou představit 
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dokumentární film o spolupráci, která pomáhá. V rámci 

promítání budete moci 

hlasovat pro projekty 

zapojené do programu 

Ústí sobě! Tzn., že 

podpořit můžete i náš 

Domovský projekt, 

kterým se pokoušíme získat finanční prostředky na zakoupení 

rehabilitačního stroje pro procvičování kotníků, ale i 

„mozkových závitů“. 

Změna zimního 

času na letní: 

Ne: 26. Březen 2017, 

2:00 -> 3:00 
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 Březen, za kamna vlezem. 

 Březnový sníh škodí polím. 

 Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj. 

 Hřímání března měsíce znamená veselý a úrodný rok. 

 Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí. 

 Březnové slunce má krátké ruce. 

 Březen bez vody – duben bez trávy. 

 Jestli březen kožich stáhl – duben rád by po něm sáhl. 

 V březnu prach – jistý hrách. 
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 Období od Tří králů do popeleční středy, kdy začíná 

předvelikonoční půst, je provázeno masopustním veselím a 

karnevaly. Tím nejokázalejším pak je karneval v italských 

Benátkách.  

 Benátky (Venezia) se nacházejí na severovýchodě Itálie na 

pobřeží 

Jaderského 

moře. Město 

vyrostlo na sto 

osmnácti 

ostrůvcích 

uprostřed  

močálové laguny a postupně se rozšířilo i na pobřeží Jadranu. 

Je jedinečné svou architekturou, pamětihodnostmi a 

nádhernými vodními kanály. Ostrovy a ostrůvky spojuje na 

čtyři sta mostů. Město je uměleckým a kulturním centrem, 

v muzeích a galeriích jsou zde nashromážděna vzácná 

umělecká díla (např. slavná Guggenheimova sbírka umění). 

 Maska bautta 
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Proto není divu, že je zapsáno na Seznamu světového dědictví 

UNESCO. 

Budete-li cestovat po Benátkách, jistě nevynecháte plavbu 

tradičním dopravním prostředkem 

– gondolou. Gondola je úzká 

loďka, která je vyráběna pouze 

ručně a to z devíti druhů dřeva. 

Svým tvarem je uzpůsobena plavbě 

úzkými kanály a většinou je 

natřena černou barvou. Gondoliéři 

předávají své řemeslo z otce na 

syna a vždy je poznáte podle 

pruhovaného trička, černých kalhot a slaměného klobouku. 

 Hlavní tepnou města je Velký kanál - Canal Grande, který 

Vás zavede na náměstí sv. Marka (patrona Benátek). 

Dominantou tohoto romantického náměstí je Dóžecí palác z 9. 

století, sídlo benátských panovníků. Unikátní památkou je 

Bazilika svatého Marka vystavěná v období 11. – 13. století, na 

jejíž architektuře se prolínají vlivy mnoha kultur. Pokud 

navštívíte zvonici (Kampanilu), můžete se kochat výhledem 

nejen na celé město, ale i obrysy vzdálených Alp. 

Černá dáma 
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 Karneval v Benátkách se slaví tradičně deset dní před 

popeleční středou již od 11. století. Největší popularity 

dosahoval v 18. století. 

Začínal sérií plesů 

na náměstí sv. Marka, 

v centru Benátek se 

odpalovaly velkolepé 

ohňostroje, vystavovala se 

exotická zvířata, hrálo se 

tradiční loutkové divadlo, 

tanečníci stavěli ze svých těl 

úžasné lidské pyramidy. 

Benátský karneval se ale 

také stal symbolem bujarého nočního veselí, hýření a pití. 

Někteří Benátčané za jednu noc prohráli v kasinu veškerý svůj 

majetek.  Masky na 

obličejích smazávaly třídní 

rozdíly. Jak praví jedno 

přísloví: „Pod maskou se 

král stane žebrákem a 

žebrák králem.“ V období 

úpadku Benátské republiky bylo karnevalové 

Maska Jolly 

Maska Volto 
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veselí zakázáno nařízením z Vatikánu jako nemravná a pokleslá 

zábava.  Tradice karnevalu byla obnovena italskou vládou 

v roce 1979. 

Karneval začíná 

letem anděla, který 

byl poprvé 

předveden v roce 

1548. Akrobat 

nejprve rozhazuje 

z vrcholu zvonice květiny, poté se vznáší a přeletí na ocelovém 

laně přes celé Markovo 

náměstí. Na jevištích i přímo 

v ulicích se odehrávají 

představení Commedia 

dell´arte – živá 

improvizovaná vystoupení 

s tradičními postavami. 

Městem procházejí průvody 

masek doprovázené živou 

hudbou a na závěr karnevalu 

se koná slavný ples na 

Markově náměstí, kde je 

Maska Morový lékař 

Maska Kolombína 
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oceněna nejkrásnější maska. Navštívíte-li karneval, jistě byste 

měli ochutnat frittelle, benátskou karnevalovou koblihu, 

připravovanou jen pro tuto příležitost.  

Masky v karnevalovém průvodu často představují 

charakteristické postavy Commedia dell´arte. Můžete zde 

potkat harlekýna (představuje ušlechtilého divocha nebo 

otroka, má 

zploštělý 

opičí 

obličej), 

morového 

lékaře 

(maska 

s dlouhým 

zobákem), kolombínu nebo 

černou dámu (moretta), kterou měli v oblibě zejména dámy 

z vyšších vrstev. Maska typu jolly je veselá s barevným límcem 

nebo čepcem s rolničkami. Volto je maska představující ducha 

či jednoduchý obličej, zakrývá celou tvář a zajišťuje tak 

naprostou anonymitu. Traduje se, že ji v minulosti použil 

nejeden vrah. Zanni je maska zakrývající půlku obličeje a 

představuje hlupáka. Pantalone zakrývá také jen půlku obličeje 

Karnevalový rej před Ponte di Rialto 
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a představuje smutného staříka s velikým nosem v podobě 

zobáku a šikmýma očima. Maska typu bautta je bez úst, 

zajišťovala naprostou anonymitu. Často ji nosili Benátčané při 

důležitých politických rozhodováních. Tradičně k ní patří černý 

plášť a trojcípý klobouk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal Grande 

 

Bazilika Sv. Marka 

 

Gondola 
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Dne 18. března 1965 vystoupil první člověk do kosmického 

prostoru. Byl to ruský astronaut Alexej Leonov, který letěl 

s kolegou Pavlem Beljajevem na palubě sovětské vesmírné 

lodi Voschod 2. Po vykročení z paluby se v kosmickém 

prostoru Alexej Leonov vznášel asi 10 minut a dostal se do 

vzdálenosti 5,3m od lodi. S raketou byl spojen jen 

zajišťovacím lanem a zpět na Zemi se vrátili druhý den.  

Pokusy o cesty do vesmíru však začaly mnohem dříve.  

Vesmírné programy 

zahájily téměř 

současně Spojené státy 

americké a Sovětský 

svaz, oba státy 

vycházely z původních 

německých výzkumů 

raket dalekého doletu.  

Sovětský svaz 

V druhé polovině padesátých let byl založen Sovětský 

kosmický program. Od počátku měl podporovat sovětskou 

armádu, která se tak snažila získat vojenskou převahu nad 
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dalšími státy. Od začátku měl sovětský kosmický program 

navrch a byl vždy o krok před NASA, díky ekonomickým 

problémům však postupně svůj náskok ztratil. 

V lednu 1956 byly schválené plány umělých družic Sputnik a 

první let se uskutečnil v říjnu 1957. Tento úspěch byl využitý 

k propagaci a ukázce technologické převahy. Podnítil zvýšené 

úsilí při výzkumech, jak dostat prvního člověka do vesmíru. 

Nejdříve byl 3. listopadu 1957 do kosmu poslán pes Lajka 

v lodi Sputnik 2. V době přípravy jejího letu bylo o vlivu 

kosmického letu na živé organismy známo jen málo. Vyslání 

zvířat do vesmíru bylo proto nutné pro zjištění a nastavení 

podmínek pro 

létání lidí. 

Lajka byla 

potulná fenka, 

stará asi tři 

roky, vážila 6 

kg a byla 

odchycená na 

jedné 

z moskevských ulic. Pro let byla cvičena s dalšími dvěma psy. 

Vědci usoudili, že toulaví psi zvyklí na těžký život, hlad a žízeň, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/NASA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%BD_let


16 
 

spíše vydrží jak výcvik, tak kosmický let. Lajčin návrat na Zemi 

nebyl v plánu, nikdo neznal způsob, jak dostat kosmickou loď 

z oběžné dráhy zpět. Očekávalo se, že na oběžné dráze přežije 

týden, následkem stresu a přehřátí uhynula již zhruba 5 až 

7 hodin po startu. Byla prvním tvorem na oběžné dráze Země.  

Hlavním výsledkem letu Lajky bylo potvrzení, že živý tvor bez 

problémů přežije vzlet do vesmíru a delší pobyt na oběžné dráze 

ve stavu beztíže. Po letu před sovětskými vědci nestála otázka, 

zda jsou lety lidí do vesmíru možné, ale jak je bezpečně 

uskutečnit. Další lety psů na oběžné dráze Země probíhaly od 

druhé poloviny roku 1960 a byly koncipovány jako návratové, 

v rámci přípravy na let člověka.  

V lednu 1959 rozhodla vláda o výběru budoucích kosmonautů. 

Kritéria byla: věk do 35 let, výška do 175 cm, váha do 75 kg, 

výborné zdraví. Od března 1960 do ledna 1961 procházeli 

vybraní muži náročným výcvikem v nově vybudovaném 

Středisku přípravy kosmonautů. Definitivně vybrala prvního 

kosmonauta Státní komise až na Bajkonuru 8. dubna 1961, stal 

se jím Jurij Gagarin. První let člověka do vesmíru se uskutečnil 

12. dubna 1961, kdy Gagarin obletěl v kosmické lodi Vostok 1 

Zemi a úspěšně přistál. Jeho kosmický let trval 108 minut.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edisko_p%C5%99%C3%ADpravy_kosmonaut%C5%AF_J._A._Gagarina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmodrom_Bajkonur
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1961
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jurij_Gagarin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vostok_1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
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V roce 1966 přistála jako první sonda Luna 9 na měsíci a v roce 

1970 sonda Luna 16 přivezla vzorky hornin. Sovětskému 

programu je připisováno přistání první sondy na povrchu Marsu 

a v letech 1970 - 1983 se několika sondám podařilo dosáhnout 

povrchu Venuše a odeslat snímky povrchu. Posledním 

významným počinem sovětské kosmonautiky byl raketoplán 

Buran. Jeho vývoj započal v roce 1976 a výsledek byl hodně 

podobný raketoplánu NASA. Celý program byl velmi finančně 

nákladný, na další lety již nedošlo a program byl v roce 1993 

ukončen. 

 

Spojené státy americké 

První kosmický program letectva Spojených států amerických 

se jmenoval Man In Space Soonest ( česky „Člověk ve 

vesmíru co nejdříve“) a probíhal  v letech 1957–1958. Jeho 

cílem byl let prvního člověka do vesmíru. Po založení NASA 

byl program v srpnu 1958 zrušen.  

Od roku 1956 pracovali odborníci letectva na pilotovaných 

letech do vesmíru. Zvažovala se výstavba raketoplánu nebo 

návratová kapsle. Když Sovětský svaz vypustil do vesmíru 

první Sputnik, americký kosmický program se dostal pod silný 

tlak politiků, kteří požadovali předběhnutí sovětských 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_%28planeta%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1e_%28planeta%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%BD_raketopl%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buran
https://cs.wikipedia.org/wiki/1976
https://cs.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmonautika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letectvo_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/NASA
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výzkumů. Z několika možných variant se v roce 1958 letectvo 

soustředilo na vývoj kosmické lodi s automatickým řízením. 

Pilotovaným letům předcházelo téměř 20 bezpilotních 

zkušebních letů, jejichž úkolem bylo prověřit nově vyvinuté 

technologie. Zdaleka ne všechny z těchto letů byly úspěšné. 

Čtyř zkušebních letů se zúčastnili astronauti z řádu primátů, 

kteří absolvovali i pobyt v beztížném stavu. 

Výběr astronautů probíhal mezi vojenskými zkušebními piloty, 

předpokládalo se, že kosmický 

let a řízení budou nejvíce 

podobné ovládání bojového 

letounu. Z první skupiny 509 

pilotů bylo vybráno 110 

kandidátů. Po náročných 

testech zůstala skupina 7 

pilotů, která byla v dubnu 1959 

prohlášena za první skupinu  

astronautů.   

V roce 1961 vyhlásil prezident Kennedy za národní cíle 

přistání lidí na Měsíci. 3. - 7. června 1965 se uskutečnil první 

americký výstup do kosmického prostoru v celkové době trvání 

22 minut. Kennedyho úkol splnil let Apolla 11 a astronauti Neil 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1ti
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1965
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Armstrong a Buzz Aldrin. Dne 20. července 1969 přistáli na 

Měsíci v lunárním modelu. V přímém přenosu Armstrongův 

sestup po žebříku a první kroky na Měsíci vidělo a slyšelo 

odhadem na 600 miliónů lidí.  Neil Armstrong pronesl slavnou 

větu: „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“  

Společně s Buzzem pak vztyčili americkou vlajku, 

fotografovali a nasbírali vzorky hornin. Následující den se 

vydali na zpáteční cestu k Zemi. Všichni tři astronauti 

v pořádku přistáli v Tichém oceánu a si vysloužili celosvětové 

uznání. Další tři týdny prožili v karanténě kvůli ochraně proti 

zavlečení mimozemských organismů. Posledním letem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
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k Měsíci bylo Apollo 17, jehož velitel Eugene Cernan byl 

posledním člověkem stojícím na povrchu Měsíce. 

Po splnění Kennedyho úkolu dopravit člověka na Měsíc 

podpora pro americký kosmický program ochabla. To se 

projevilo předčasným ukončením měsíčních misí Apollo 

v prosinci 1972 letem Apolla 17. Jednou z příčin předčasného 

ukončení programu byly i rozpočtové škrty vyvolané válkou ve 

Vietnamu. 

Během rozvoje programu Apollo se NASA zamýšlela nad 

otázkou, co přijde po letech na Měsíc. NASA ve spolupráci 

s hlavními dodavateli, připravovali pokračování amerického 

kosmického programu. Byla postavena vesmírná stanice 

Skylab, astronauti na ni létali loděmi Apollo. Stanice zanikla 

v červenci 1979. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eugene_Cernan
https://cs.wikipedia.org/wiki/1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_ve_Vietnamu
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_ve_Vietnamu
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V roce 1993 byl vyhlášen program Shuttle-Mir, což byla 

dohoda o spolupráci ve vesmíru mezi Ruskem a Spojenými 

Státy. Bylo dohodnuto, že americké raketoplány budou 

navštěvovat ruskou orbitální stanici Mir. Zkušenosti z misí k 

Miru byly důležitou přípravou pro vybudování Mezinárodní 

kosmické stanice (ISS). 

1 7. března letošního roku by oslavil své 95. narozeniny. 

Od mládí rád 

sportoval a chtěl se 

stát učitelem 

tělocviku, 

vzpěračem a 

olympionikem[zdroj?]. Po absolutoriu obchodní školy studoval 

herectví na Pražské konzervatoři. Po jejím dokončení pracoval 

jako úředník v pojišťovně a stále toužil po tom stát se úspěšným 

vzpěračem. Shodou příznivých náhod však získal své první 

divadelní angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mir
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
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kde nakonec zakotvil na delší dobu. Další jeho hereckou štací 

se stalo Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. 

Byl to herec s výrazným komediální 

talentem, který v českém filmu 

debutoval ve snímku Černý prapor z 

roku 1958, další hlavní roli si zahrál v 

nepříliš známém a úspěšném snímku 

Chlap jako hora z roku 1960. 

Mezi jeho nejznámější filmové role patří série komedií Zítra to 

roztočíme, drahoušku…!, kde hrál manžela Ivy Janžurové, dále 

i na něj navazující snímky Co je doma, to se počítá, pánové a 

Příště budeme chytřejší, staroušku!, kde hrál po boku Karla 

Augusty a Heleny Růžičkové (všechny snímky v režii Petra 

Schuhoffa). 

Zaujaly i některé jeho repliky z filmu Jáchyme, hoď ho do 

stroje!, kde ztvárnil trenéra juda Tulpacha. 

Hrál také v televizním seriálu Arabela (seriál), kde vytvořil 

postavu českého 

Fantomase. Výrazná 

byla jeho postava 

Krakonoše v hrané 

večerníčkové sérii 
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Krkonošské pohádky, kde vystupoval společně s Iljou 

Prachařem, Jaroslavem Satoranským, 

Zdeňkem Řehořem a Hanou 

Maciuchovou.   

V roce 2001 ve věku 79 let utrpěl 

velmi vážný úraz, když ho srazil 

automobil. Po sérii několika desítek 

operací a třech letech pobytu v 

liberecké nemocnici jeho sportem 

trénované tělo přežilo i tuto osobní tragédii. Zemřel 24. 

listopadu 2016. 
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Doplňte města do textu písní 

Do uvedených úryvků z textů lidových písní se pokuste 

doplnit správně název města 

1. Kdyby byl…………., co jsou………, dal bych ti 

hubičku na obě strany. Ale, že je za vodou, za vodičkou 

studenou, nedám ti má milá ani jedinou. Kdyby 

byl………… co…………, dal bych ti hubičku na obě 

líce. 

 

2. ……… , …………. stojíš v pěkné rovině. Šenkuje tam 

má milá, má panenka rozmilá, šenkuje tam ve víně. 

 

3. Okolo ………….. cestička, okolo ………….. cestička a 

na ní se zelená, a na ní se zelená travička. 

 

4.  V …………..za vojáčka mňa brali, moje vlásky na 

kraťúčko strihali. 
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5. Okolo ………, okolo…………..pasou se tam koně, 

pasou se tam koně. 

 

6.  …………, …………..překrásné město. 

 

7.  Okolo ……….. v malé zahrádce, rostou tam tři růže. 

 

8.  Ej, od …………..větor věje, už tej Kačence pentle 

bere. 

 

9.  Já jsem z ………….., z …………..koudelníkův syn. 
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MOUCHA 

Na zemi leží 

moucha a třepotá  

nožičkama. Přiletí 

k ní druhá a říká: 

„Aerobik?“ 

A ta první odpoví: 

„Ne! Biolit“  
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     NÁŠ DOMOV NAVŠTÍVIL MASOPUSTNÍ REJ MASEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPEKLI JSME TÉMĚŘ 1.000 KOLÁČKŮ 
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NA MASUPUSTNÍ KAVÁRNIČCE JSME SI POCHUTNALI NA 

TRADIČNÍCH ZABÍJAČKOVÝCH DOBROTÁCH 
 

 

 

 

 

 

 

A RADOST NÁM PŘIŠLY UDĚLAT DĚTI ZE ZUŠ ÚSTÍ NAD 

ORLICÍ 
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Připomínky a stížnosti ke kuchyni 
 

Vážení obyvatelé,  

ve schránce na připomínky a stížnosti jsme v poslední době 

zaznamenali dva případy, týkající se nespokojenosti s kuchyní. 

Jeden se pojednával o ne vždy přívětivém přístupu kuchařek při 

vydávání jídla. Paní kuchařky o Vaší prosbě o úsměv byly 

informovány. Víme, jak je pro Vás úsměv důležitý. Práce by se 

určitě měla dělat s láskou, avšak lidé jsou různí, a každý z nás 

má nárok na nějaké ty vrtochy.  

Druhá připomínka se týkala záměny jídla. Reaguje nutriční 

terapeutka, paní Lenka Andrlová: 

Záměna stravy 

Informace o záměně varianty vydané stravy na velké jídelně 

byly předány vedoucí kuchyně. Prosím, jestliže se někomu 

z Vás stane, že Vám paní kuchařka přinese variantu oběda, 

kterou jste si neobjednali, okamžitě ji prosím upozorněte. 

Zpětně nelze dohledat, zda opravdu byla vydána špatná 

varianta, nebo se jedná pouze o omyl z Vaší strany. Prosím, 

jakékoliv upozornění nebo nápady na zlepšení týkající se 

stravy, hlaste prosím nutriční terapeutce, nebo zapište do sešitů 

na chodbě.  

Děkujeme. 
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