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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

  

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

11. číslo/ Listopad 2017 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Měsíc říjen se překulil jako klubíčko vlny a máme tu listopad.  

Listopad je měsícem, podzimních plískanic, větrů na strništích 

a prvních mrazíků. Pyšní se krásnými pestrobarevnými listy, 

které padají jeden po druhém k zemi, kde brzy získají chladnou 

bílou peřinu ze sněhobílých  vloček. Poslem královny Zimy je 

svatý Martin, jehož svátek slavíme 11. 11. Říká se, že nepřijde-

li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. 

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst, že i pozdrav má svůj den, 

jaká je podstata Dušiček a z jakého mraku rozhodně nikdy ani 

nekápne  

Ohlédneme se za uplynulým říjnem, nakoukneme pod pokličku 

měsíce listopadu. Chybět 

nebude ani tradiční 

trénink paměti a trocha 

smíchu  

 

Příjemné čtení a hezké 

dny Vám za kolektiv autorů přejí Eva Plívová, Dana 

Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Listopad nemusí být 

nejsmutnějším měsícem roku 

Už z toho názvu „listopad“ na nás jde chlad a vlhko. Listopad 

je takový „ani ryba ani rak“, už ani podzim, ale většinou ještě 

ani zima – takové něco mezi. Málokdo se na tento měsíc těší. 

Přesto je jako jeho nepřehlédnutelná součást, hned na začátku, 

zařazeno vzpomínání na ty, kteří s námi šli kus životní cesty a 

zatímco my ještě šlapeme, oni už došlapali – a ta vzpomínka má 

smysl, protože nás vede k připomenutí radosti, kterou jsme 

spolu prožili, i k odpuštění, když to společné žití spíš bolelo. 

Odpuštění je důležité, je dobré najít k němu odvahu.  

Listopad v Domově bude teplý – o to se postará společnost 

TEPVOS, která má ve správě naši kotelnu. Bude i příjemný – 

to budou mít na starost aktivizační pracovnice. A bude 

usměvavý – to vám slibuji za nás všechny. Koneckonců – 

listopad se překulí a bude tu prosinec, tak jako každý rok. 

Co se letos stavebně nepovedlo či nestihlo, to už zůstane na jaro 

– snad s výjimkou opravy terasy, kterou chceme ještě letos co 

nejvíce dotáhnout. Mám radost z toho, že se povedlo položit 

nové teplovodní potrubí, že už ten výkop máme za sebou – a 
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byla to rychlá, profesionální práce. Děkujeme investorovi, 

kterým bylo Město Ústí nad Orlicí, i dodavateli, společnosti 

Agrostav.  

V měsíci listopadu obdrží sociální úsek čtyři nové elektrické 

zvedáky, jsme moc rádi, že jsme je mohli pořídit, už dlouho po 

nich zaměstnanci přímé péče volají. A tak snad ten listopad 

nebude až tak nepříjemný měsíc. 

Závěr října přinesl silný vítr a několikahodinový výpadek 

elektrického proudu, děkuji všem, kdo přiložili ruku k dílu a 

situaci zvládli – i všem uživatelům a jejich rodinám, kteří 

pochopili, že šlo o krizovou situaci a tak bylo nutné tu a tam 

odpustit nějakou nedokonalost.  

A obrovský kus práce odvedli někteří zaměstnanci při 

mimořádných opatřeních souvisejících s již snad ukončeným 

výskytem kožní infekce v Domově – vážíme především si 

nasazení děvčat z přímé péče, zdravotního úseku (hlavně 

Renaty Hegrové a Marie Pomikálkové) i z prádelny. Hodně lidí 

udělalo i to, co nemuselo, a na úkor vlastního volna. Prokázali 

tím, že svou práci neberou jen jako zaměstnání, ale jako poslání, 

jako službu. 

Mějte hezký listopad, i když je to listopad! 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve čtvrtek 2. 11. – přijďte na 

13.30 hod. do jídelny v 1. patře budovy B, 

připomeneme si význam Dušiček a zavzpomínáme na naše 

blízké. 

V pondělí 6. 11. – k nám zavítá pan  a ve 

svém vystoupení nám připomene hity Karla Černocha. Těšíme 

se na Vás na jídelně v 1. patře budovy B v 13.30 hod.  

Ve středu 8. 11. – nám přijdou zpříjemnit den pracovnice 

Na jídelně v 1. patře nabídnou líčení, 

lakování, česání a jako bonus můžete využít umělecké 

fotografování. V případě zájmu je možné pořídit umělecký 

snímek i s rodinnými příslušníky  Akce začíná ve 13. 30 hod. 

na jídelně v 1. patře budovy B. 

V pondělí 27. 11. – začíná třetí ročník akce pod názvem 

. Akce bude jako již tradičně 

zahájena slavnostním rozsvícením domovského stromu za 

zvuku hřejivých tónů dětského pěveckého sboru při ZUŠ Ústí 

nad Orlicí. Těšíme se na Vás v 16 hod. 
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Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v 

tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách 

typické. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem 

(proto se jmenuje v jiných 

jazycích november, 

podle novem = devět). V 

roce 153 př. n. l. byly 

přidány ještě další dva 

měsíce. V církevním 

kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý 

den, advent začíná poslední neděli v listopadu nebo první 

neděli prosince. Letos první adventní neděle připadá na 3. 

prosince. 

 

 Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat 

komáři. 

 Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. 

 V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští 

neúrody. 

 Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_doba
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrkevn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrkevn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
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 Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá 

a tuhá zima. 

 Radost Martina je husa a džbán vína. 

 Listopadová mlha zhasíná slunce. 

 Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 

 Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

 Když se v listopadu 

hvězdy třpytí, mrazy se 

brzo uchytí. 

 Listopad někdy sněží a 

někdy jen tak listí leží. 
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Světový den pozdravů, který připadá na 21. 11. se slaví právě 

zdravením na ulici byť jindy cizích lidí  

Už jste dnes někoho pozdravili a řekli mu dobrý den, ahoj nebo 

čau? Možná budete překvapeni, jak tyhle zcela běžné pozdravy 

vznikly... 

Světový den pozdravů není v Česku příliš známým pojmem, 

přestože ho uvádějí i naše kalendáře mezi významnými dny. Ve 

světě se ale slaví přesně po čtyřicáté. A má zajímavou historii - 

vznikl v reakci na arabsko-izraelskou válku v roce 1973. 

USA tehdy uvedly svou armádu do pohotovosti a vidina 

takového globálního konfliktu znepokojila tehdejšího studenta 

Harvardovy univerzity Michaela McCormacka. Cítil se 

bezmocný vůči tomuto dění a přemýšlel, jak by mohl pomoci. 

Chtěl se válce postavit a dokázat, že spory jdou řešit i jiným 

způsobem a prvním symbolem komunikace je právě pozdrav, 

který začal šířit se svým bratrem. 

Společně s bratrem Brianem přišel proto s nápadem na Světový 

den pozdravů (Hello World Day). 
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McCormackovi chtěli oslavou pozdravů upozornit světové 

vůdce, že je vždy lepší spolu mluvit, než bojovat. Vycházeli 

přitom z toho, že první slovo, 

které si při setkání lidé 

vymění, bývá právě pozdrav. 

Postupem let se k oslavě 

přidalo 180 zemí světa a mezi 

těmi, kdo podpořili tento 

svátek, jsou i více než tři desítky nositelů Nobelovy ceny míru. 

Pro většinu lidí jsou Dušičky příležitostí vzpomenout si na 

zemřelé příbuzné a přátele. Navštívit jejich hroby, projevit 

mrtvým svou lásku, 

úctu či vděčnost. 

Úcta k zemřelým 

provází lidstvo od 

nepaměti. Naše 

současná „Památka 

zesnulých“ se slaví 

2. listopadu od 10. století, tedy více než tisíc let. Toto datum 

navazuje na křesťanský svátek „Všech svatých“ 1. listopadu a 
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tvoří s ním jeden celek. „Dušičky“ rozhodně patří k událostem, 

které se slaví.  

Čistě historicky vzato jde o pozůstatek Keltů, kteří ve starověku 

obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, 

včetně území dnešního Česka. Právě keltský rok začínal 

„Samhainem“ a slavil se 1. listopadu v noci z předešlého dne na 

den sváteční. Dnes se s ním můžeme setkat v pokřesťanštělé 

formě svátku všech Svatých 1. listopadu a následných Dušiček 

2. listopadu. 

Byl to svátek nejen všech zesnulých, ale také příprava na 

období zimy. Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy 

na "předkřesťanské tradice“. Na přelomu tisíciletí roku 998 

zavedl tento zvyk 2. listopadu benediktýnský opat Odillo 

z Cluny a zvyk se rychle 

rozšířil po všech křesťanských 

zemích. Od té doby se v 18 

evropských zemích slaví 1. 

listopadu svátek „Všech 

svatých a den poté Dušiček“  

Je tedy zvykem během tohoto dne či období, navštívit hřbitov 

nebo rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé 
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květiny. To má symbolizovat víru ve věčný život a 

demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. 

Zatímco však my uctíváme, Američané se veselí  

V anglosaských zemích, především pak v Americe se lidé na 

tento den pečlivě 

připravují. Vyrábí si 

pestrobarevné kostýmy 

na slavnostní veselice, 

vydlabávají dýně, které 

mají strašit, … 

Halloween se ale v posledních letech, s importem širších 

kulturních tradic, začal drát i do Česka. Halloween se slaví 

poslední den keltského roku – začínající západem slunce 31. 

října a trvající do východu slunce 1. listopadu. Tradičními 

znaky „Halloweenu“ 

jsou vyřezané „dýně“ se 

svíčkou uvnitř, dále pak 

čarodějky, duchové, 

černé kočky, košťata, 

oheň, příšery, kostlivci, 

… Vyřezávané dýně měly vítat „zemřelé předky“ a zároveň 

sloužit jako ochrana proti zlomyslným duchům.  
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Oblak, lidově též mrak nebo mračno, je viditelná soustava 

malých částic vody nebo ledu  v atmosféře. Oblaky vznikají 

tehdy, když se vlhkost vzduchu zkondenzuje na kapky nebo 

ledové krystalky. Průměrná oblaková kapka nebo ledový 

krystalek má v průměru přibližně 0,01 mm. Studená oblaka 

tvořící se ve velkých výškách obsahují pouze ledové krystalky, 

nižší, teplejší oblaka obsahují pouze vodní kapky. 

Oblaky se liší vzhledem, vlastnostmi i výškou, ve které 

vznikají.  Název mraků se tvoří kombinací čtyř latinských slov: 

cirrus (řasa), stratus (sloha), nimbus (déšť) anebo cumulus 

(kupa). Za oblaka se považují přírodní nebo i umělé viditelné 

útvary z malých částic, například mrak vzniklý po výbuchu 

sopky, z požáru, kondenzační stopy po přeletu letadla či 

atomový hřib. 

Význam oblaků spočívá v tom, že z nich padá déšť nebo sníh a 

voda se tak vrací zpět na zemský povrch. Aby se kapky vody 

navrátily na zemský povrch, musí mít určitou velikost, pokud ji 

nemají, při pádu se vypaří. Z vysokých a středně vysokých 

oblaků srážky na zem nedopadají, všechny se změní v páru ještě 

před dopadem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Led
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milimetr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_v%C3%BDbuch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
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Bílá barva oblaků výrazně odráží dopadající sluneční světlo 

zpět do kosmu.  Z tohoto důvodu je povrch planety ukrytý pod 

mraky méně zahříván. Oblak dokáže odrazit 70 až 90 % 

dopadajícího světla. Vyšší odrazivost dosahuje už jen čerstvě 

napadaný sníh. 

Vznik 

Vznik a vývoj přírodních oblaků je úzce vázán 

na termodynamické podmínky v atmosféře a uvnitř oblaku. 

Pokud se tyto podmínky s časem mění, oblak se neustále vyvíjí.  

Vznik oblaku je součástí koloběhu vody, když se z povrchu 

vodních ploch, půdy a živých organismů vypařuje voda. Díky 

vyšší teplotě začne stoupat vzduch s obsahem vodní páry. Má 

menší hustotu v porovnání s chladnějším, který klesá a teplý 

vzduch vytlačuje nahoru. Pokud se se stoupající výškou tlak 

vzduchu snižuje, zahřátý vzduch se rozpíná a zároveň 

ochlazuje. Po poklesu teploty vzduchu začne vodní pára opět 

přecházet do kapalného skupenství. Když je teplota nižší než 

0 °C, vodní pára se změní na drobné ledové krystalky.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termodynamika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9rick%C3%BD_tlak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9rick%C3%BD_tlak
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Třídění oblaků  

Nejčastější se rozdělují podle jejich tvaru (morfologie). Tato 

klasifikace je založena na Mezinárodním atlase oblaků, který se 

pravidelně 

aktualizuje a 

znovu. Zde si 

přiblížíme všech 

deset známých 

typů. 

 

(https://technet.idnes.cz/foto.aspx?foto1=VSE24e7cf_cloudchart.jpg) 

 

 

(http://www.eniscuola.net/en/mediateca/different-types-of-clouds/) 

https://technet.idnes.cz/foto.aspx?foto1=VSE24e7cf_cloudchart.jpg
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Cirrus (řasa) 

Tvoří ho jasně bílá jemná vlákna, skoro vždy průsvitná a bez 

vlastního stínu. Patří mezi oblaky vysokého patra. Vzniká v 

oblastech velmi nízkých teplot -40° C až -50°  a je složen 

z ledových krystalků do velikosti 0,05mm. Může mít vzhled 

kudrn, závojů, či vláken. I když pokrývají velkou část oblohy, 

slunce i měsíc skrz ně snadno prosvítá. Může se tedy zdát, že 

den je slunečný a přitom může být skoro zataženo. Z cirrů nikdy 

nepadají atmosférické srážky. Tento typ mraků vzniká také při 

rychlém 

pohybu 

vzduchu nad 

vysokými 

pohořími. 

Zajímavostí 

tohoto 

oblaku je to, 

že se běžně vyskytuje i v atmosférách jiných planet, například 

v atmosféře Marsu nebo Neptunu. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neptun_(planeta)
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Cirrocumulus (řasokupa) 

Objevuje se na obloze poměrně zřídka a připomíná drobounké 

vločky nebo chumáčky. Vločkovitá struktura oblaku je 

víceméně 

pravidelně 

uspořádaná. Části 

oblaků nemají 

vlastní stín a 

pokrývají oblohu 

v horní části. 

Složen je z ledových krystalů. Signalizuje pozvolný příchod 

nestálého počasí a nepadají z něj srážky. 

Cirrostratus (řasová sloha) 

Vypadá jako průhledný 

bělavý závoj s vláknitou 

strukturou, ale může být i 

bez struktury. Řadí se 

mezi oblaka vysokého 

patra, což znamená výšku 

od 5 do 13 km. Vzniká 

pozvolným stoupáním rozsáhlých vrstev vzduchu do velkých 
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výšek. Skládá se hlavně z ledových krystalků; protože je 

oblakem ledovým, nevypadávají z něj srážky. Pro cirrostratus 

je charakteristické prosvítání Slunce či Měsíce. Pokud prosvítá 

Slunce, pak předměty na zemi vrhají stíny. Jediná výjimka 

nastává v zimě, kdy je Slunce natolik nízko nad obzorem, že 

oblakem neprosvítá. Výskyt tohoto oblaku většinou doprovází 

přibližování teplé fronty (brzké zhoršení počasí). 

Altocumulus (vyvýšená kupa) 

Jsou menší či 

větší oblaky bílé 

až šedé barvy, 

popřípadě obojí. 

Skládají se z 

částeček ve tvaru 

vln, oblázků nebo 

valounů, které 

jsou navzájem oddělené. Vyskytují se uspořádané do řad, někdy 

i ve více vrstvách. Tyto části od sebe bývají odděleny ostře 

ohraničenými bezoblačnými pásy. Vytváří v oblasti středního 

patra (1,5 – 7 km) při okraji rozsáhlé vystupující vzduchové 

vrstvy. Může vzniknout z cumulu, když přestane být zásobován 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepl%C3%A1_fronta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cumulus
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vlhkostí. Mají vlastní stín, avšak průsvitnost altocumulů je 

proměnlivá.  

Altostratus (slohokupa) 
Je frontální oblak složený z vodních kapek a ledových 

krystalků. Vypadá jako 

šedavá či namodralá 

oblačná plocha nebo 

vrstva s vláknitou 

strukturou. Pokrývá 

úplně nebo částečně 

oblohu. Je tak tenká, že místy jsou alespoň částečně patrné 

obrysy slunce, které se jeví jako za matným sklem. Obvykle se 

nachází ve výškách 2-6 km. 

Altostratus vzniká výstupným pohybem rozměrné, vlhké a 

stabilní vzduchové hmoty, při němž se vzduch postupně 

ochlazuje, až dosáhne stavu nasycení a kondenzuje vodní pára. 

Může docházet ke vzniku srážek. Mrak může být smíšený; 

obsahuje ledové částice i vodní kapky, často přechlazené. 

Ledové krystalky jsou tím větší, v čím menší výšce v oblaku se 

vyskytují, ale v nejspodnější části oblaku, se opět jejich velikost 

snižuje. Právě v případě výskytu srážek, pokud nabývají na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduchov%C3%A1_hmota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
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trvanlivosti a intenzitě, dochází k postupné přeměně Altostratus 

na Nimbus. 

Stratocumulus (slohokupa) 
 

Patří k oblakům nízkého patra. Vyskytuje se ve výškách od 

několika desítek 

nebo stovek 

metrů nad zemí až 

do výšky kolem 

dvou kilometrů. 

Má podobu 

kupovitých 

valounů nebo peřin, často šedé barvy. Někdy se může zatáhnout 

přes celou oblohu a vypadávají z něj srážky. Vzniká rozpadem 

jiného druhu oblaku díky proudění – nejčastěji z typu cumulus. 

Většinou je složený z vodních kapiček, občas se také vyskytuje 

příměs ledových krystalků. 

Stratus (sloha) 
Je to oblak, který se v 

podstatě neliší od mlhy. 

Vyskytuje se v nejnižších 

výškách, často jen několik 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cumulus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlha
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metrů nad zemí. Vzniká nejčastěji z mlhy, jejíž spodní hranice 

se zvedá od zemského povrchu do větší výšky. Trvá-li inverzní 

počasí po několik dní, může stratus jako jednolitá mlhavá šedá 

vrstva zatahovat oblohu a skutečně velmi negativně ovlivňovat 

psychiku člověka. V pozdním létě, kdy se noční inverze a s nimi 

spojená oblačnost stratus v dopoledních hodinách rozpouští, 

mohou přecházet tyto oblaky do tvarů stratocumulus až 

cumulus. Na podzim a v zimě často vypadává ze stratu 

mrholení. 

Kumulus 

(kupa) 
Vzniká v důsledku 

vzestupných proudů v 

atmosféře. K těmto 

vzestupným proudům 

dochází na studené frontě, která s sebou nese teplotní zvrstvení. 

Princip vzniku oblaku typu cumulus je ten, že při vzestupu se 

masa vzduchu dostává do větší výšky, kde je nižší tlak okolní 

atmosféry a v důsledku toho dochází k rozpínání a následně k 

ochlazování stoupající masy vzduchu. V určité výšce klesne 

teplota stoupající masy vzduchu pod rosný bod a dojde ke 

kondenzaci vody ve stoupajícím vzduchu a vznikne oblak. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplotn%C3%AD_inverze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplotn%C3%AD_inverze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stratocumulus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cumulus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mrholen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_fronta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosn%C3%BD_bod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapaln%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
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Je typickým zdrojem letních přeháněk. Obecně srážky z oblaku 

cumulus mají vždy charakter přeháněk, množství srážek však 

může být velmi vysoké a může se jednat i o přívalové srážky. 

Cumulus je vyhledávaným typem oblaku pro bezmotorové 

létání, neboť je-li aktivní, je pod ním vzestupný proud vzduchu, 

který bezmotorovému létajícímu prostředku umožní stoupat. 

Nimbostratus (dešťosloha) 
Má rozměry tisíce kilometrů, vertikální mohutnost až několik 

kilometrů a 

vypadávají 

z něho 

trvalé 

srážky, ať 

déšť, 

sněžení 

nebo jejich 

kombinace. Obvykle zatahuje celou oblohu, má barvu temně 

šedou a vzhledem k velké mohutnosti jím slunce neprosvítá. 

Jelikož je oblak vertikálně hodně rozsáhlý, často zasahuje do 

vysokého nebo nízkého patra i když patří k oblakům středního 

patra. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADvalov%C3%A9_sr%C3%A1%C5%BEky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
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Cumulonimbus (dešťokupa) 
 

Bouřkový oblak, 

který roste do 

velkých výšek 

kolem 5000 až 

15 000 m. Jeho 

horní část má 

typický tvar 

kovadliny. V podstatě je příčinou všech bouřek a dalších jevů 

jako například tornádo. Jeho výskyt se průběh je velmi 

proměnlivý a dá se dělit podle tvarů, intenzity srážek, druhu 

srážek a dalších doprovodných meteorologických jevů 

(krupobití, sněhové bouře). Tento oblak dělíme na různá 

latinsky popsaná stádia právě podle intenzity a typu srážek.   

Nejčastěji se vyskytuje 

v letních měsících jako 

doprovodný jev 

vlhkého počasí a 

větších veder, nebo 

jako nástup studené 

fronty. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cumulonimbus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bou%C5%99ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovadlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bou%C5%99ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9rick%C3%A1_fronta
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1. Které zvíře má fialku? 

 Liška  Pes  Jelen 

2. Jak se nazývají nohy u zvěře spárkaté (srnec, jelen)? 

 Nohy  Stojáky  Běhy 

3. Jak se říká tlamě u psa? 

 Tlama  Čelist  Morda 

4. Jak se jmenují oči u zvěře? 

 Očka  Lampy  Světla 

5. Jak se nazývá nos srnce? 

 Větrník  Nos  Čenich 

6. Jak se říká páření rysů? 

 Páření  Kaňkování  Honcování 

7. Jak se nazývá ocas zajíce? 

 Ocásek  Pírko  Prut 

8. Jak se jmenují uši u psa? 

 Uši  Opasky  Slechy 

9. Co je trofej u jelena? 

 Nohy  Světla  Parohy 
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10. Jak se jmenuje srst u prasete divokého? 

 Deka  Škára  Nijak, jenom srst 

 

Správné odpovědi: 

1. Liška (Fialka je aromatická kožní žláza na hřbetní straně 

kořene oháňky lišky.) 

2. Běhy (Zvěř spárkatá má běhy (nohy) ukončené kopýtky 

tzv. spárky) 

3. Morda (Dutina ústní se u psa nazývá morda.) 

4. Světla (Oči veškeré zvěře nazýváme po myslivecku světla) 

5. Větrník 

6. Kaňkování (Kaňkování je období páření (říje) u psovitých 

a kočkovitých šelem.) 

7. Pírko (Pírko je myslivecké označení pro ocas zajíce, 

králíka a divokého prasete) 

8. Slechy (Uši (boltce) zvěře srstnaté a psů nazýváme po 

myslivecku slechy.) 

9. Parohy (Paroží je významná lovecké trofej.) 

10. Škára (Škára 

je kůže prasete 

divokého a 

jezevce) 
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Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu.  

"Hele, nešla bys tancovat?" 

Dívka rozpačitě špitne: "...Nooo...Ano.."  

"Tak běž, nemám si totiž kam sednout. 

 

Co je to: Nejí to, nepije to a přece to roste? Ceny. 

 

Paní učitelka se ptá Aničky:  

"Tak co, Aničko, ukázala jsi doma tu pětku?"  

Anička: "Ano"  

Paní učitelka: "A co nato rodiče říkali?"  

Anička: "Nic, nebyli doma." 

 

 

Víte, proč blondýna v lékárně chodí po špičkách?   

Aby nevzbudila prášky na spaní. 

 

 

Představ si, mami," vypráví Věra po návratu ze školy.  

"Dnes jsme psali písemku a já v ní nemám žádnou 

pravopisnou chybu."  

"No, to jsem skutečně ráda, Věruško. A z čeho jste ji psali?"  

"Z matematiky." 
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Uspořádali jsme Usměvavou kavárničku 
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Zazimovali jsme zahrádky a stroje 
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Soutěžili jsme 

O nejpěkněji osázenou zahrádku 

K 31. 10. bylo ukončeno hlasování a do poslední chvíle se 

zdálo, že si udržíme první místo, oficiální výsledky ještě nebyly 

zveřejněny, ale my tajně doufáme, že jsme se na první pozici 

udrželi !!!!  

O terapeutické panenky v Tescu 

Ani zde nejsou výsledky ještě oficiální, ale po celou dobu 

soutěže jsme se drželi na krásném druhém místě. 

Sbíráme víčka, tentokrát pro Rebeku 

„Jmenuji se Rebeka Čiháková a jsem tak trochu výjimečná. 

Narodila jsem se s nevyléčitelnou nemocí, která způsobuje, že 

mám kůži křehkou jako motýlí křídla“.  

Motýlí holčička Rebeka se narodila 10. 8. 2014 a nyní se ona i 

její rodiče učí s nemocí žít. Pomozte jim v jejich boji a šiřte 

jejich příběh dál! Nemoc motýlích křídel je velmi vzácné, 

vrozené a bohužel nevyléčitelné onemocnění pojivové tkáně, 

které se projevuje velmi tenkou, křehkou a snadno zranitelnou 

kůží. Sebemenší tlak či tření způsobuje rozsáhlé puchýře a 

poškození kůže, které je třeba denně sterilně ošetřovat 

https://www.facebook.com/pg/rebecinakridla/about/?ref=page

_internal 

https://www.facebook.com/pg/rebecinakridla/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/rebecinakridla/about/?ref=page_internal
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1.10.2017 - je to již přesně dvacet let od chvíle, kdy byla 

snížena nejvyšší dovolená rychlost v obcích na 50 km/h. 

Zároveň se zvýšila rychlost na dálnicích, a to na 130 km/h. 

4.10.2017 - uplynulo 60 let od legendárního vypuštění první 

umělé oběžnice země, sovětské sondy Sputnik-1. Ambiciózní 

sovětský vesmírný program původně vznikl 

jen jako doplněk vývoje vojenských raket, 

které byly tehdy prioritou. 

4.10.2017 - v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem 

se narodilo mládě kriticky ohroženého nosorožce dvourohého. 

Ta jako jediná tuzemská zoo nosorožce tohoto druhu chová. 

12.10.2017 - projekt Česko v datech shromažďoval a 

analyzoval data o příjmeních v ČR. Nejčastějším příjmením 

v České republice je nepřekvapivě Novák a Nováková. Dalšími 

typickými českými příjmeními jsou Svobodovi, Novotní, 

Dvořákovi a Černí.  



30 
 

15.10.2017 -  padaly v Česku teplotní rekordy  na 34 stanicích. 

Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali v Hliništi na 

Prachaticku, kde bylo 24,2 stupně Celsia. Rekordní teplota 24,5 

stupně z roku 1988 tam ale překonána nebyla. 

19.10.2017 - k přepsání historie lidstva by mohl vést 

archeologický nález zubů hominida ve starém korytě řeky Rýn 

u města Eppelsheim na 

západě Německa. Nálezy 

se liší od všech 

dosavadních v Evropě 

i Asii a jsou podobné 

spíše ostatkům nejstarších pralidí objeveným v Africe. Ostatky 

nalezené v Německu jsou ovšem o pět miliónů let starší. 

20. - 21.10.2017 - jsme po 4 letech opět volili své zástupce do 

Poslanecké sněmovny 

28.10.2017 - Jsme si připomněli 99. výročí vzniku 

samostatného Československa. 

Oslavy probíhaly po celém 

Česku a vyvrcholily večerním 

udělováním státních 

vyznamenání na Pražském hradě 
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28.10.2017 - Astronomové vůbec poprvé zaznamenali ve 

sluneční soustavě vesmírné těleso, které podle všeho přiletělo 

z mezihvězdného prostoru a náš systém zase opouští. 

Informoval o tom americký Národní úřad pro letectví a vesmír 

(NASA). 

28.10.2017 - V noci ze soboty 28. října na neděli 29. října se 

opět měnil čas. V neděli ve tři hodiny ráno se ručičky hodinek 

posunuly o hodinu zpět. Zimní čas, který je ale normální 

středoevropský, bude platit dalších pět měsíců, přesně do 25. 

března 2018. 

29.10.2017 -  V nejvyšších polohách Krušných hor 

v Karlovarském kraji 

napadl v neděli večer sníh. 

Několikacentimetrový 

poprašek se objevil na 

vrcholu Klínovce a na 

Božím Daru. 
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