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7,8. číslo/ Červenec, Srpen 2017 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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půl roku je za námi a máme tu letní měsíce – červenec a srpen. 

Školákům začaly zasloužené prázdniny, my se těšíme na 

dovolenou, ať už je to k moři za teplem a sluníčkem nebo třeba 

na hory. Červenec je měsíc lesních plodů a vyhřátých luk. 

Rostliny dozrávají a dávají plody, tráva schne a obilí žloutne, 

vůně dozrávání je ve vzduchu. Na Prokopa promokne kdekterá 

kopa (4. 7.).  

Srpen je měsíc končících prázdnin a zralého obilí. V lese kvete 

vřes, kromě malin a borůvek dozrávají ostružiny. Odlétá rorýs, 

kukačka, žluva, čápi. O svatém Augustinu léto opouští krajinu 

(28. 8.). 

V tomto dvojčísle se také 

nezapomene ohlédnout za 

měsícem červnem a 

dozvíme se spoustu letních 

zajímavostí. Čeká nás i 

letní trénink paměti   

 

Krásné sluníčkové dny Vám za kolektiv autorů přejí 

    Eva Plívová a Dana Matoušková          

Vaše sociální pracovnice 
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Mějte hezké léto! 

Červenec a srpen jsou měsíce 

s nejbezpečnějším počasím, pokud 

jde o možnost zmrznout – naopak 

ale velmi nebezpečné, jde-li o 

teplo. Aby nám nebylo příliš horko, jednáme o výstavbě 

pergoly, která by u fontány nahradila tu původní, která se 

rozpadala. Do nástupu letních veder to už zřejmě nestihneme, 

tak pořizujeme alespoň další slunečníky. Přesto je Domov na 

léto v posledních letech připraven stále lépe – každoročně 

máme více klimatizovaných prostor i více instalovaných 

stropních ventilátorů. Snažíme se o tepelnou pohodu našich 

obyvatel i zaměstnanců, i když to stojí pořádné peníze.  

Abychom snížili obtěžování obyvatel Domova i přilehlého 

obytného domu přítomností kontejnerů, která především v létě 

není příjemná, přesunuli jsme jich část za budovu. Stále platí 

plán kontejnerové stání oplotit a zastřešit, případně zcela 

přemístit – jen čekáme na provedení výměny teplovodního 

potrubí a – jak jinak – až vytvoříme finanční zdroje. 
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Pro děti jsou léto především hry a voda, pro dospělé dovolená a 

odpočinek, pro seniory je léto časem, kdy lze trávit čas venku, 

ve stínu, na vzduchu. Snažíme se vám těch stinných míst 

vytvořit co nejvíce, ale některé prvky, které doslouží, se 

nahrazují obtížně, trvá to.  

Všichni se budeme i to letošní léto snažit, aby pro naše 

obyvatele a zaměstnance bylo obdobím co nejpohodlnějším, 

příjemným. Všichni na to myslíme. Nevyhneme se ovšem 

každoroční změně v kuchyni – prázdninový režim znamená jen 

jednu variantu oběda, protože naše kuchařky čerpají postupně 

dovolenou. Věřím, že i přesto nám bude chutnat.  

Přeji všem zaměstnancům příjemnou dovolenou – ti sportovně 

založení ji stráví spíše aktivně, my peciválové se budeme 

hlavně válet. Odpočívat potřebujeme všichni, fyzicky i 

psychicky. Práce v domově je pěkná, ale náročná, hlavně 

v pomáhajících profesích – tak ať si odpočinete!   

Všem obyvatelům přeji léto ne moc horké a přesto slunečné, 

takové to české léto, které nepřipomíná výheň. Vychutnejte si 

letní pohodu – a neostýchejte se říct 

si o všechno, co k tomu budete 

potřebovat.

Jan Vojvodík, ředitel 
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Od  20. do 23. 7. a od 15. do 18. 08. má 

MUDr. Langová dovolenou 

 

V průběhu července a srpna nebude skupinové cvičení. 

Sestřičky se budou snažit 

doprovázet co nejvíce uživatelů k 

posezení na čerstvém vzduchu.  

 

 

Nedaleko Domova byla otevřena nová cukrárna. Sledujte 

nástěnky, jistě budeme mít během léta chuť na zmrzlinu.  

 

 

Ve středu 16. 8. od 14.30 hod. Senior kino - UČITELKA 
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Červenec 

je sedmý měsíc v kalendáři v roce. Má a vždy měl 31 dní. Tímto 

měsícem začínají letní prázdniny všude tam, kde je léto. Název 

červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde vyjadřuje 

to, že červenec následuje po červnu. V tomto měsíci se můžeme 

těšit na rozkvetlé letní louky, koupání a na dozrávání 

nejrůznějšího ovoce a zeleniny.  

 

Pranostiky na červenec 
 

 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

 Červenec horký, pěkné jsou vdolky. 

 Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na 

bouřky a vichřice. 

 Červenec žne žita, višně k tomu vítá. 

 Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce. 

 Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní 

před svatou Annou začnou žně. 

 Moc hub Na Prokopa promokne kdekterá kopa. 

 Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
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Srpen 

Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. 

České jméno pochází 

pravděpodobně od 

slova srp, což býval 

hlavní nástroj užívaný 

v raném zemědělství 

při sklizni obilí (tedy 

při žních), žně pak 

obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku. 

Pranostiky na srpen 

 Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

 V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

 I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

 V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

 Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

  Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 

 Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. 

 Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srp
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Léto je čas, kdy se příroda snaží ukázat všechna svá kouzla, 

krásy a barvy. Je to období, kdy všechno kvete, září, jiskří, 

roste, plodí i zraje. Kolem nás se střídají barvy ve všech 

odstínech. Stačí se podívat na letní nebe, které dokáže za den 

vystřídat nesmírné množství barevného spektra. Ranní obloha 

září blankytnou modří se zlatavými paprsky sluníčka a 

bělostnými beránky. V poledne je nebe azurově modravé, aby 

se v podvečer zbarvilo do světlé modré, přes kterou prochází 

světle žluté paprsky slábnoucího sluníčka. Ty nebe postupně 

barví z jasných modrých a zlatavých barev do tmavších odstínů 

lososově růžové, večerní modré přes červánky k purpurové 

červené až do indigové, námořnické a půlnoční modři. Stejně 

jako obloha dokáže naše oči potěšit odstíny modré, zlatavé, bílé 

i červení, ukazuje nám svou nádheru i země. Zde se střídají 

nejkrásnější odstíny zelené – jarní, mentolová, jablíčková, 

hrášková, smaragdová, olivová, mechová, listová… Tuto zeleň 

rozjasňují zářivé barvy motýlů, živočichů a květin. Ptáci švitoří 

v korunách stromů, zvěř v lese vyvádí mladé a učí je 

samostatnému životu, hmyz kolem nás předvádí krásu a třpyt 

svých křídel. Na loukách, stráních i lesích se střídají květy a 
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kvítky nejrůznějších tvarů, velikostí i barev. Zlatá slunečnice, 

nachový jetel, purpurová vojtěška, ostružinový orlíček, 

bělostná kopretina, purpurový kohoutek, citronové 

pryskyřníky, pomerančové jestřábníky či krvavě rudé máky. Až 

se půjdete projít po okolí, rozhlédněte se, zda i Vás tato letní 

krása upoutá. Některé z kytiček jsme Vám přiblížili v našem 

článku.  

Vlčí mák 

Je jednoletá rostlina z čeledi makovitých. 

Má mnoho lidových názvů, jako je 

ohníček, červánčí, Maková panenka, 

pleskánek a další. Je rozšířen po celé 

Evropě, Malé Asii, severní Africe. Roste 

na rumištích, úhorech, navážkách i na polích.  Kvete od května 

do srpna, při příznivě teplém počasí až do října. Mák je 20–

100 cm vysoká rostlina se slabě větvenou lodyhou. Spodní listy 

jsou řapíkaté, ty svrchní přisedlé a ostře zubaté. Květy na 

koncích stonků jsou před rozvitím sehnuté, korunní plátky jsou 

kryty dvěma kališními lístky, které po rozkvětu opadávají. V 

květu tedy rostlině zůstávají výrazné čtyři korunní lístky, které 

jsou sytě červené, široké, navzájem se překrývají. 

Charakteristický je tvar plodu – makovice. Makovici je 1–2 cm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_%28botanika%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Makovice
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velká tobolka, která je lysá a široce vejčitá a po dozrání 

dřevnatí. Uvnitř jsou ukrytá drobná modrošedá semena. Na 

jedné rostlině dozrává 10 000–20 000 semen. 

Od května do 

července se za 

suchého počasí 

sbírají okvětní 

lístky a suší se 

umělým teplem 

nebo ve stínu. V 

minulosti se využívaly na léčbu plicních chorob a jako uspávací 

prostředek. V současnosti se droga uplatňuje omezeně, přidává 

se do sirupů nebo čajových směsí. Účinkuje tlumivě na dýchací 

ústředí, zmírňuje kašel a dráždění ke kašli, zlepšuje a ulehčuje 

vykašlávání. 

Kopretina luční 

Je vytrvalá, výrazně kvetoucí, 20 až 80 cm vysoká bylina z 

čeledi hvězdnicovitých.  

Jedná se o vytrvalou bylinu, 

s poměrně krátkým, silným 

oddenkem. Vysoká lodyha 

vyrůstá z růžice přízemních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tobolka_%28plod%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdnicovit%C3%A9
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listů, a je vždy zakončena jedním výrazným květem. Kopretina 

patří mezi typický luční druh byliny kvetoucí od června do 

října. Najdeme ji na lukách, 

svazích, pastvinách, okrajích 

cest, ve světlých lesích, od 

nížin až do 2000 metrů nad 

mořem. Roste v téměř celé 

Evropě. Kopretina bílá byla dříve používána k věštění a při 

rituálech. Sloužila také k výrobě sirupů, esencí a pastilek. 

 

Divizna velkokvětá 

Je dvouletá, na celém svém povrchu plstnatě ochlupená bylina, 

dorůstající až do výšky 2 metrů. V prvním roce vegetace vytváří 

růžici přízemních, lehce plstnatých listů. V druhém roce z této 

růžice vyrůstá lodyha, opatřena ochlupenými listy. Květy mají 

zvonkovitý, plstnatý kalich, tvořený jasně žlutými, pěticípými 

lístky. Plody jsou tobolky. Poté, co se rostlina vytvoří semena, 

uhyne. Kvete od května do září. Divizna roste v celé Evropě. V 

Česku se vyskytuje běžně, nejčastěji ji můžeme spatřit 

rumištích, příkopech a podél komunikací. Často roste na 

zahradách, kompostech, na kamenitých stráních či na okraji 

lesa. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalich_%28botanika%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%28botanika%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_%28botanika%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tobolka_%28plod%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Divizna je známá léčivka. Pro léčebné účely se využívá květ 

divizny při 

průduškových 

onemocněních a 

nemocech z 

nachlazení. Léčí 

kašel a má 

protizánětlivé 

účinky. Čaj z květů divizny prospívá činnosti jater, sleziny a 

brzlíku, působí močopudně. Čaj se musí pečlivě cedit, protože 

květy jsou pokryty jemnými chloupky, které nepříjemně dráždí 

sliznici. 

 

Chrpa modrá 

Je jednoletá bylina vysoká až 90 cm. 

Lodyha je přímá, větvená, měkce chlupatá 

se střídavými listy. Květy jsou jednotlivě 

na konci větviček. Květní úbory mají v 

průměru 2 až 3 cm a jsou tmavě modré. 

Kvete od června do září. Má ráda kypré, lehké a slabě kyselé 

půdy. Chrpa polní bývala dříve obtížným plevelem v 

obilovinách. Po masivním používání herbicidů se stala 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1el
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sliznice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny_jednolet%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plevel
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vzácným druhem, který přežíval pouze na stanovištích, která 

nebyla chemicky ošetřována (rumiště, 

okraje cest…). V dnešní době je už 

častějším druhem, který můžeme najít ve 

větším množství na okrajích polích, podél 

cest nebo na 

slunných 

stráních. V 

léčitelství se používá květ. V 

lidovém léčitelství se používá ke 

zmenšování otoků, k čištění krve, má účinky močopudné a 

žlučopudné.  

   

Čekanka 

Je vytrvalá až jeden metr vysoká 

bylina s tuhým stonkem. Kvete od 

července do října, květy jsou 3-4cm 

široké, obvykle jasně modré. Občas se 

objeví květy bílé až bledě růžovou. 

Rostlinky je možné nalézt ve volné 

přírodě poměrně hojně v okolí cest, polí, luk, lesů a strání. Právě 

díky modré barvě květů pravděpodobně vznikl i český název 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanovi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidov%C3%A9_l%C3%A9%C4%8Ditelstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C4%8Dopudnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDlu%C4%8Dopudnost&action=edit&redlink=1


14 
 

této rostliny – čekanka. Modré květy čekanky lidem 

připomínaly modré dívčí oči, které marně čekají na návrat 

milého z vojny.  

Čekanka je velice cennou léčivou bylinou. Nezaměnitelnými 

vlastnostmi oplývají prakticky všechny její části. Využívá se 

především kořen, který se sbírá od 

září do listopadu, podobný účinek 

látek však mají i listy sbírané na 

přelomu jara a léta. Podporuje 

látkovou výměnu, funkci jater a 

tvorbu žluči, podporu práce srdce. 

V trávicím traktu navíc působí 

protizánětlivě. Zevně se používá jako obklad na bolavé klouby 

a některé typy ekzémů. Nálev z květů se využívá rovněž 

k výplachům očí při zánětu spojivek, víček, rohovek a duhovky. 

Čekanka byla spolu s cukrovou řepou a žitem užívána jako 

ingredience pro výrobu tzv. míchané kávy, jež byla hojně 

vyráběna během tzv. kávové krize jako levnější náhražka kávy. 

Na rozdíl od kávy však melta neobsahuje kofein, je tedy vhodná 

i pro děti a kojící matky. Barva směsi i aroma nápoje je kávové. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Div%C3%A1_rostlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_%C5%99epa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDito
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1vov%C3%A1_krize&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kofein
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Jestřábník oranžový 

Je vytrvalá, značně chlupatá bylina, 

která se podle tohoto ochlupení 

někdy nazývá chlupáček oranžový. 

Z oddenku vyrůstá přízemní listová 

růžice s vejčitými, chlupatými, 

světle zelenými listy. Z růžice 

vystupuje přímá, nevětvená lodyha 

porostlá bílými chloupky. Olistěná je jen ve spodní části 3 až 

4 kopinatými, mělce zubatými, chlupatými listy. Květy jsou 

drobné, nápadně zbarvené oranžové až nachově červené barvy 

a vyrůstají na vrcholu stonku. Kvítky se otvírají časně zrána a 

brzy po poledni se opět zavírají, stejně jako před deštěm. 

Druh se primárně vyskytuje především v horách střední 

Evropy, ve Skandinávii, sekundárně se rozšířil téměř do celé 

Evropy, Severní Ameriky i do Austrálie. V České republice se 

původně vyskytoval jen na 

Šumavě, v Krkonoších, na 

Králickém Sněžníku a 

v Beskydech, druhotně pak 

roste na mnoha dalších 

místech republiky, kde byl 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trichom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lick%C3%BD_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk_%28poho%C5%99%C3%AD%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beskydy
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pravděpodobně záměrně vysazen nebo se v nedávné době sám 

rozšířil. 

V Červeném seznamu 

je jestřábník oranžový 

zařazen k ohroženým 

druhům naší květeny. 

   

 

 

Hadinec obecný 

Je dvouletá léčivá bylina z čeledi 

brutnákovitých, která v prvním roce 

vytvoří listovou růžici. Další rok 

vyroste lodyha s úzkými listy do 

výšky 25 - 100 cm. Květy mají barvu 

modré až fialové barvy a kvete od 

května do října. Rozeklané květy 

připomínají hadí jazyk a starší květ hlavu hada - odtud pochází 

jméno rostliny. Kořeny dosahují hloubky až 250 cm, prospívá 

tedy i na suchých místech, jako jsou kamenité stráně, silniční a 

železniční náspy či okraje cest. Roste téměř v celé Evropě až do 

nadmořské výšky 1200 m na slunných stráních, mezích, 

loukách i rumištích. V současnosti se hadince užívá téměř 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brutn%C3%A1kovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
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výhradně jen zevně a to ve formě obkladů k léčbě křečových 

žil, ve formě koupelí při revmatismu, omývání odvarem na 

některé kožní 

nemoci. Vzhledem k 

tomu, že přítomné 

alkaloidy působí 

mírně toxicky na 

játra, nedoporučuje 

se vnitřní užití 

drogy.  Hadinec 

obecný je vynikající nektarodárná i pylodárná rostlina. 

Druhový med je světlý, vonný a rychle krystalizuje v jemnou 

šedou hmotu.  

 

Vrbina tečkovaná 

Vytrvalá bylina se čtyřhrannou, 

chlupy porostlou lodyhou 

dorůstající do výše 60 cm. Stonek 

je porostlý kopinatými listy 

s ostrým vrcholem, které jsou 

dlouhé 6 -7 cm. Na okrajích mají 

oranžové tečky. V úžlabinách listů vyrůstají květy. Ty jsou 

citronově až zlatožlutě zbarvené. Kvete od června do srpna. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Med
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
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Běžně se vyskytuje v celé střední Evropě. V České republice je 

původním druhem pouze na jihovýchodní Moravě, na ostatním 

území státu roste jako zplanělá okrasná rostlina. Obvykle se 

vyskytuje ve 

vlhčích lesích, 

vlhkých loukách a 

na březích potoků. 

V ČR objevuje 

obvykle na sušších 

místech, jako jsou 

okraje luk a lesů, 

světlé paseky, okraje křovin, podél cest a na rumištích. 

Často se vysazují jako nenáročné trvalky do zahrad a parků, 

odkud se pak mnohdy dostávají do volné přírody a tam se 

nekontrolovaně šíří. 

   

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFvodn%C3%AD_druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okrasn%C3%A1_rostlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%AD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka
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Eiffelova věž (francouzsky La Tour Eiffel) byla zprovozněna 

dne 31. března 1889 při příležitosti Světové výstavy EXPO, 

jejímž ústředním tématem byla svoboda. Rok 1889 byl také 

rokem oslav 100. výročí Velké francouzské revoluce, tedy 

historické události, díky níž se Francie stala republikou. 

Železná dáma inženýra Gustava Eiffela se měla stát symbolem 

svobody, která umožňuje rozvoj ve všech oblastech lidské 

činnosti. Nachází se na Martově poli (Champ de Mars) na 

levém břehu řeky Seiny a pod věží se rozkládá oblíbený park 

s jezírky, sportovišti a travní plochou k odpočinku a pořádání 

pikniků. 
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Stavba započala 28. ledna 1887. Eiffel využil své zkušenosti se 

stavbou mostů a použil stejnou konstrukční 

technologii.  Prohlásil, že věž bude „skvělým dokladem 

pokroku, jež v tomto století učinilo inženýrské umění“. 

Základy tvoří čtyři betonové kvádry, na kterých stojí šestnáct 

menších betonových bloků svírajících stavbu. Z těchto bloků 

vede v úhlu 54 stupňů ocelová konstrukce, která je k nim 

ukotvena více než sedmimetrovými šrouby. Věž je tvořena 

18 038 trámy ze svářečské oceli, které spojuje 2,5 milionu nýtů. 

Její tvary odhalují skrytou harmonii. Konstrukční prvky se 

vyráběly a částečně montovaly v Eiffelových dílnách. 

Prefabrikáty se lodí převážely na staveniště, kde se pomocí 

jeřábů přesouvaly a sestavovaly do finální podoby. 

Eiffelova 

věž je 

třípatrová. 

První 

plošina je 

ve výšce 57 

metrů, je 

zde 

umístěna 
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restaurace s kavárnou, audiovizuální museum, směnárna a 

pošta. Druhá plošina je ve výšce 115 metrů nad zemí. Nachází 

se zde proslulá restaurace Le Jules Verne oceněná průvodcem 

Michelin. Třetí plošina se nachází ve výšce 274 metrů. Čeká 

zde na vás bar a při dobré viditelnosti výhled až 65 km. 

Na plošiny se dostanete výtahy umístěnými ve třech pilířích 

nebo po schodišti ve čtvrtém z pilířů, které ale dosahuje jen na 

druhou plošinu a má celkem 1652 schodů. 
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Původně se počítalo, že bude stavba probíhat 14 měsíců, tato 

doba se ale protáhla na 26 měsíců, což také věž podražilo o 1,5 

milionu franků. Na stavbě se podílelo až 300 dělníků. Během 

stavby dělníci dvakrát stávkovali za zvýšení platů, kvůli 

rizikové práci ve výškách, i když na tehdejší poměry měli velmi 

dobré platy. Eiffel jim vždy vyhověl. Při stavbě také jeden 

z dělníků zemřel. Dostal závrať a přepadl přes bezpečnostní 

zábradlí. 

Původně měla věž v Paříži stát pouze dvacet let. Mnoha 

Pařížanům byla trnem v oku a byla považována za nevkusnou. 

Významné osobnosti francouzské kultury jako Guy de 

Maupassant, Émile Zola nebo 

Alexander Dumas proti ní protestovali. 

Tvrdili, že hyzdí panorama města a 

skutečně není moc míst v Paříži, odkud 

by nebyla vidět. Věž však našla záhy 

využití jako meteorologická stanice a o 

pár let později jako radiový a televizní 

vysílač. Vysílače celou věž navíc 

prodloužily z původních 300,65 metrů 

na dnešních 324 metrů. Dnes si Paříž bez této dominanty ani ne 

umíme představit, každoročně ji navštíví miliony návštěvníků. 
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Slon s mravencem kráčejí pouští. Šli dlouho, předlouho, až 

slon upadl a pravil: „Asi umřu žízní.“ Mravenec ho uklidnil: 

„Neboj se, nesu plnou bandasku vody!“ 

 

Matka se ptá své dcery: „Už se ten tvůj nápadník vyjádřil?“ 

„Ano, musím počkat.“ 

„A jak dlouho?“ 

„Nevím. Říkal, že jsem ta poslední, kterou by si vzal!“ 

 

Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou? 

Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na příjemný den. 

 

Mladá žena ke knihovnici: 

„Mohla bych dostat knihu o manželském štěstí?“ 

„Jistě, račte do oddělení pohádek“ 
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Během léta se častěji než kdy jindy vydáváme po českých 

městech a krajích. Jak dobře ale znáte Česko republiku? 

Vyzkoušejte si náš letní kvíz a ověřte si, jak na tom se 

znalostmi jste. 

1. Jak se jmenuje známý prales na Šumavě? 
a) Plechý 

b) Boubín  

c) Třístoličník 

  

2. Jaká oblast Česka je nejvíce 

známá jako vinařská? 
a) Jižní Morava 

b) Jižní Čechy 

c) Východní Morava 

  

3. Kde se nachází nejstarší 

most? 
a) Praha 

b) Písek  

c) Tábor 

 

4. Jak se nazývá místo v Českém ráji, které je i 

jeho symbolem? 

a) Trosky 

b) Prasky 

c) Plesky 
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5. Kde stojí chrám sv. Víta? 
a) Brno 

b) Praha  

c) Plzeň 

 

6. Nejvyšší hora ČR je? 
a) Plechý 

b) Sněžka 

c) Praděd 

  

7. Které město je spjato s pivem? 
a) Jihlava 

b) Plzeň  

c) Blatná 

  

8. Kde se nachází Svatá Hora? 
a) Ostrava 

b) Příbram 

c) Mariánské lázně 

 

9. Hrad Točník stojí u jakého 

města? 
a) U Berouna 

b) U Pardubic 

c) U Vyškova  

  

10. Máchovo jezero je v jakém kraji? 
a) Libereckém kraji 

b) Jihočeském kraji 

c) Na Vysočině 
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 11. Které město je zapsané na seznamu českého dědictví 

UNESCO? 

a) Pradubice 

b) Opava  

c) Telč 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b, 9a, 10a, 11c 
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V měsíci červnu jsme si užívali 

nejen krásného počasí, ale také jsme vyrazili na bramboráky, 

opekli jsme si buřty. Potěšit nás také přišly děti z klavírního 

oboru ZUŠ a „gymlácký“ pěvecký sbor Vox coloris. 


