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10. číslo/ Říjen 2017 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 



 

 

                  MILÉ ČTENÁŘKY,  

           MILÍ ČTENÁŘI 

 

Máme tu podzim a s ním měsíc říjen, podzimní měsíc, který 

sebou přináší mnoho barev. Je to měsíc barevných listů, 

zkracujících se dní a tažných ptáků. Listy stromů a keřů začínají 

opadávat. Vrcholí odlet ptáků, přilétají hejna zimujících 

havranů. Podzimní dny si i v říjnu můžete krátit listováním 

Měsíčníku. V tomto měsíčníku si můžete přečíst, že i úsměv 

má svůj den, že slavíme den hudby a jaké krásy ukrývají Alpy. 

Ohlédneme se za měsícem září a zjistíme, co nám přinese říjen. 

Potrénujeme paměť a snad se trochu zasmějeme, protože 

„Člověk bez smíchu je jako strom bez květu.“ (Osho, indický mystik) 

 

 

Za kolektiv autorů Eva Plívová 

a Dana Matoušková  

Vaše sociální pracovnice 

 



 

 

OKÉNKO ŘEDITELE 

Co nového nás čeká v říjnu? 

Především bláto. Začátkem října začne 

dlouho očekávaná výměna 

teplovodního potrubí mezi budovami A a B. Dodavatelská 

firma provede výkop, procházející komunikacemi i travnatými 

plochami. Po výměně potrubí budou překopy komunikací 

provizorně zakryty štěrkem. Finální úprava, položení nového 

asfaltu, bude muset počkat do jara. Prosím všechny o trpělivost 

– do budovy se nanosí více nepořádku a stavební stroje budou 

způsobovat hluk. Vytápění Domova nebude ohroženo, veškeré 

práce budou probíhat vedle stávajícího potrubí, které bude stále 

v činnosti. Samotné přepojení ze starého potrubí na nové bude 

trvat jen několik hodin (jen v případě velkého chladna by bylo 

nutné během přepojování řešit dopravu otopné vody mezi 

budovami provizorně – tlakovými hadicemi).  

Kolegyně Karolína Staňková, Romana Tipeltová a Ivana 

Tesařová vzorně reprezentovaly náš Domov na Alzheimer 

festivalu v Itálii, ve městě Gavirate – na říjen pro nás všechny 

připravují přednášku s promítáním fotografií. Možná se 

s fotografiemi připojí i kolegyně ze sociálního úseku, které 

v září navštívily nejvyšší evropské velehory - Alpy. (Kavkaz je 



 

 

sice vyšší a oficiálně je také v Evropě, ale podvědomě jej 

zařazujeme spíše někam k Asii).  

V přízemí budovy A se stabilizoval stav po výskytu kožního 

onemocnění – pokud se nic mimořádného nestane, budeme 

moci v průběhu října prohlásit výskyt nemoci za ukončený. 

Děkuji všem, kdo ještě stále nesou tíhu realizace mimořádných 

opatření a pracují i žijí ve ztížených podmínkách. 

V měsíci říjnu Domov využije nabídku ministerstva práce a 

sociálních věcí na bezplatné zpracování genderového auditu – 

ten by měl především zmapovat možnosti, jak více podpořit 

zaměstnankyně s malými dětmi. Po několik dní se tedy budou 

v Domově pohybovat auditorky, které budou hovořit se 

zaměstnanci a vyhodnocovat situaci. 

V měsíci říjnu proběhnou rovněž řádné volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. Přeji všem voličům, 

aby dobře vybrali. Do Domova samozřejmě dorazí i členové 

volební komise s přenosnou volební urnou, aby mohli volit i ti 

z obyvatel Domova, kterým by to jejich zdravotní stav jinak 

neumožňoval. Volební termín byl prezidentem republiky 

vyhlášen na 20. a 21. října 2017.  

Přeji všem co nejteplejší a nejbarevnější podzim 

Jan Vojvodík, ředitel 



 

 

        CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU      

   Ve čtvrtek 5.10. od 13.30 hod.      

přijďte na USMĚVAVOU KAVÁRNIČKU do jídelny na 1. 

patře budovy B.  

 

 

V úterý 17. 10. od 13.30 hod. si přijďte poslechnout 

zážitky z cesty PO 

ALPÁCH, kterou si 

v září užily některé 

pracovnice Domova. 

Součástí besedy bude i 

promítání fotografií. 

                   POZOR 

        Ze soboty 28. na neděli     

       29. října se mění čas.     

        Posuneme ručičku ze tří   

      hodin zpět na dvě a 

pospíme si o chvíli déle  



 

 

PRANOSTIKY NA ŘÍJEN 

Teplý říjen - studený listopad. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.  

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Mrazy v říjnu - hezky v lednu; 

Krásný říjen - studený leden.  

Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Svatý František 

zahání lidi do chýšek. 

Svatý Havel stojí za 

to, jaké bude 

příští léto. 

 



 

 

MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY 

1. 10. si připomínáme mezinárodní den hudby. 

Mezinárodní den hudby založili největší skladatelé 20. století 

(např. Dmitrij Šostakovič) a 

UNESCO jej pak učinilo 

platným. Den hudby patří 

všem po celém světě, hudba 

nám vyjadřuje pocity, dokáže 

být velice emotivní a provází 

nás celým životem. Už malým dětem maminky zpívají 

ukolébavky. 

Výraz "vážná hudba" má dva významy. Nejběžněji se používá 

jako denotát té části hudby, nazývané jako hudba umělecká 

nebo vážná - jako protiklad populární hudby. Tato definice 

pokrývá hudební dějiny od 

Gregoriánských chorálů přes 

Beethovenovy symfonie až po moderní 

skladatele.  

Hudební historie může být rozčleněna 

různými způsoby. Tato práce rozděluje 

hudbu do sedmi hlavních oddílů, a to hudbu 



 

 

starověkou, středověkou, renesanční, barokní, klasicistní, rom

antickou a hudbu 20. století. Každý oddíl je krátce 

charakterizován a doplněn o seznam nejdůležitějších autorů a 

doporučených nahrávek.  

Jiné účelné rozdělení je možné podle návaznosti jednotlivých 

slohů a technik. 

Toto rozdělení 

začíná církevní 

hudbou - chorály, 

později hrou na 

varhany, z čehož se později, za přispění světské hudby, 

vyvinuly "umělé" formy koncertu, opery, atd.  

Jednotlivé kapitoly jsou vždy členěny na dvě části - světovou a 

českou hudbu. Informace o světové hudbě zde plní také úlohu 

kontextu, v němž lépe vyjdou najevo česká specifika.  

 

 

http://www.radio.cz/cs/static/strucne-dejiny-hudby/stredovek
http://www.radio.cz/cs/static/strucne-dejiny-hudby/renesance
http://www.radio.cz/cs/static/strucne-dejiny-hudby/baroko
http://www.radio.cz/cs/static/strucne-dejiny-hudby/klasicismus
http://www.radio.cz/cs/static/strucne-dejiny-hudby/romantismus
http://www.radio.cz/cs/static/strucne-dejiny-hudby/romantismus
http://www.radio.cz/cs/static/strucne-dejiny-hudby/moderna


 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ÚSMĚVU 

Každý den stojí za to se smát, ve čtvrtek 5. 

10. to platí dvojnásob  

 

ÚSMĚV 
Úsměv je typická grimasa, provázející radostné vnitřní 

rozpoložení člověka. Úsměvem reagujeme na vtip, radostnou 

novinu, ale i na pomoc nebo pozdrav. Specifický úsměv může 

vyjadřovat také např. ironii nebo výsměch. 

Při úsměvu člověk pozvedne ústní koutky směrem vzhůru 

a poodhalí zuby. Při smíchu se na rozdíl od úsměvu zapojí 

také bránice, jde o hlasitý projev. 

Někteří psychologové se pokoušejí rozlišovat úsměv na 

upřímný a hraný (křečovitý) na základě aktivace určitých 

mimických svalů, nicméně problematika je dosti složitá, 

protože škála úsměvů u každého člověka je nesmírně pestrá 

 „Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho.“ 

 „Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý 

život.“  (neznámý autor) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mimika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vtip
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ironie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1nice


 

 

Smích je jedna z mnoha mimických vlastností člověka (a 

vyšších primátů). Je hlasitým projevem veselí, radosti, nadšení 

apod. Na rozdíl od úsměvu, který je v zásadě pouze specifická 

grimasa, smích je doplněn o charakteristické zvuky, pracuje při 

něm především bránice. Může vzniknout jako psychologická 

reakce na vtip, lechtání, nebo jiné podněty. Inhalace oxidů 

dusíku může také vyvolávat smích. Drogy, jako 

třeba marihuana, můžou způsobit silný smích. Silný smích 

může vyvolat slzy, příp. při konzumaci tekutého jídla může 

vést až k jeho samovolnému vypuzení nosem. 

 

„Smích - tu ozvěnu našeho pláče - to křídlo úsměvu, co 

tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudem. 

Kdybychom - nedejte bohové - tu sladkou můru polapili, bylo 

by na světě po srandě.“  

„Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží.“ 

   Jan Werich 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radost
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asm%C4%9Bv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1nice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vtip
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk#Oxidy_dus.C3.ADku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk#Oxidy_dus.C3.ADku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marihuana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slzy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nos


 

 

ALPY 

Alpy jsou rozsáhlé evropské pohoří. Název „Alpy“ resp. 

francouzský a latinský název „Alpes“ pravděpodobně pochází 

z latinského albus (bílý) nebo altus 

(vysoký). Dalším možným 

vysvětlením je keltský výraz „alp“, 

který označuje vysoké pohoří. 

 

Nejvyšší bod Mont Blanc (4 810 m n. m.) 

Délka 1 200 km 

Rozloha 180 000 km² 
 

Horstvo s názvem Alpy se nenachází jen na evropském 

kontinentě – existují také Australské Alpy,  Japonské 

Alpy a Jižní Alpy, rozprostírající se na Novém Zélandu. 

Evropské celé pohoří se táhne v šířce od 130 až 260 kilometrů 

a v délce kolem 1200 kilometrů celkem přes sedm států 

od francouzské Riviéry a pobřeží Středozemního moře na 

jihozápadě až k Vídni na východě. Zaujímá rozlohu kolem 

180 000 km2.  

Alpy jsou nejvýznamnější pramennou oblastí ve střední 

Evropě. Alpské řeky nebo povodí se po dlouhé cestě vlévají do 

moří (Středozemní moře, Jaderské moře, Černé moře, Severní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Australsk%C3%A9_Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsk%C3%A9_Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsk%C3%A9_Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadersk%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e


 

 

moře. Řeky v Alpách jsou z velké většiny napájeny 

z ledovců, a proto jsou v létě bohaté na vodu. 

Garmisch-Partenkirchen je město v Bavorsku (Německo), 

asi 100 km na jih od Mnichova, poblíž hranice s Rakouskem, 

ležící pod horským masivem pohoří Wetterstein.  

V roce 1936 se zde konaly Zimní olympijské hry a v letech 

1978 a 2011 mistrovství světa v alpském lyžování. Každoročně 

se zde na Nový rok koná závod ve skocích na lyžích, který je 

součástí Turné čtyř můstků. Na jaře 2007 byl 57 let starý 

skokanský můstek stržen a postaven nový, který měl premiéru 

21. prosince 2007. 

 

 

 

 

Olympijské 

skokanské můstky 

v Garmisch-

Partenkirchenu 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wetterstein
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_alpsk%C3%A9m_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_1978&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_alpsk%C3%A9m_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_na_ly%C5%BE%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turn%C3%A9_%C4%8Dty%C5%99_m%C5%AFstk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garmisch-Partenkirchen.jpg


 

 

 

Z města jezdí 

zubačka pod 

vrchol nejvyšší 

německé hory 

Zugspitze 

(2962 m n. m.). 

Město má 

necelých 30 

tisíc obyvatel. 

 

 

Prázdninová vesnice Ehrwald leží na východním kraji rovného 

lučinatého terénu, který je ve výšce 1000 m. Na východě se tyčí 

západní stěny Zugspitze do výše 2000 m, na jihu zvou k 

návštěvě romantická horská jezera, pestrá údolí Lechtálských 

Alp, které odděluje průsmyk Fernpass s křišťálovými jezery v 

lesích. Z Ehrwaldu veden Tyrolská lanovka na Zugspitze a 

sedačková lanovka na Grubigstein. 

Zugspitze je nejvyšší horou Německa. Je součástí pohoří 

Wetterstein. Název Zugspitze byl pravděpodobně odvozen od 

označení polí na jeho úbočí, svažujícím se k jezeru Eibsee. 

Zugspitze je dosažitelný díky několika lanovkám, které vedou 

až na vrchol (např. dlouhá trasa z Garmisch-Partenkirchenu, 

nebo krátká z obce Obermoos). Na západním vrcholu Zugspitze 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozubnicov%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zugspitze
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garmisch-Partenkirchen.JPG


 

 

se nachází vyhlídková plošina, ze které je v případě dobrého 

počasí viditelnost až na vzdálenost 100 km. Zugspitze 

poskytuje jedinečný výhled do čtyř zemí a na zhruba 400 hor. 

Od Grossglockneru a Grossvenedigeru přes Zillertarské, 

Tuxerské, 

Stubaierské a 

Ötztalské Alpy 

až k Rétským 

Alpám. Vrchol 

Matterhornu 

ani Mont 

Blancu ale kvůli zakřivení země není možné spatřit ani při 

nejjasnějším počasí. 

Nadmořská výška: 

2962 metrů nad mořem 

 

Vaduz (místní německá výslovnost [faduc]/[fadúc]) je hlavní 

obec Lichtenštejnska. Leží na pravém břehu Rýna v nadmořské 

výšce 455 m. Symbolem města je Vaduzský zámek (dříve 

středověký hrad) postavený na skále nad obcí. Vaduz nemá 

městská práva, znak mu byl udělen teprve roku 1932. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad_Vaduz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://www.turistika.cz/mista/zugspitze/foto?id=147649


 

 

Vaduz se připomíná k roku 1150. Stal se sídlem 

stejnojmenného hrabství založeného roku 1342. V roce 1499 

byl vaduzský hrad dobyt a vypleněn Švýcary. Od počátku 18. 

století je v rukou rodu Lichtenštejnů.  

Město se vzhledově příliš neliší od jiných historických měst, 

která se nachází v údolích rakouských a švýcarských Alp. 

Tytéž úzké uličky a malebná náměstíčka, domy z bílého 

kamene. Veškerý život města je 

soustředěn na hlavní ulici, která 

půlkruhem obemyká skálu s hradem.  

Katedrála sv. Floriana 

                                                                                                     Knížecí hrad a zámek Vaduz 

 Chur (italsky: Coira, francouzsky: Coire, rétorománsky: 

Cuira) je švýcarské město, hlavní a největší město kantonu 

Graubünden. Podle informací z roku 2011 zde žije 33 984 

obyvatel. Nachází se v místě, kde se řeka Rýn po nedalekém 

soutoku Předního a Zadního Rýna stáčí na sever a volně plyne 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1150
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1342
https://cs.wikipedia.org/wiki/1499
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9torom%C3%A1n%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Graub%C3%BCnden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDn
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedral_of_St._Florin,_Vaduz_0.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlossvaduz.jpg


 

 

dále do Bodamského jezera. Jde o jedno z nejstarších 

švýcarských sídel, místo 

bylo osídleno již 3000 let 

před naším letopočtem. 

Město je výborně 

dopravně dostupné, po 

železnici je vzdáleno jen 

74 km od Curychu.  

Rétorománština, také románština je počtem mluvčích velmi 

malý jazyk, jímž hovoří 0,8 % obyvatel Švýcarska, především 

v kantonu Graubünden.   Je jedním z jeho úředních jazyků 

(spolu s němčinou, francouzštinou a italštinou) a od 

roku 1999 jedním ze 4 úředních jazyků Švýcarské 

konfederace, předtím od roku 1938 národní řeč. 

Malebné městečko Tiefencastel vyrostlé na zelených svazích 

pohoří Albula nad 

stejnojmennou horskou 

říčkou se nachází v 

jihovýchodním Švýcarsku. K 

největším zdejším lákadlům 

patří Albulská železnice, podél které vede naučná stezka. Jedná 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bodamsk%C3%A9_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Curych
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https://www.turistika.cz/mista/chur/foto?id=380083
https://www.etravel.cz/fotogalerie?podle-zeme=/svycarsko/kanton-graubunden/tiefencastel


 

 

se o 67 kilometrů dlouhou 

historickou trať z města Chur, 

největším v kantonu 

Graubünden, do světově 

proslulého lyžařského 

střediska St. Moritz. Jakmile nastoupíte do vláčku, vrátíte se v 

čase. Užijete jízdu krásnou přírodou a budete obdivovat 

stavitelský um zdejších lidí, kteří tento zachovalý technický 

skvost stavěli v drsné krajině před více než sto lety.  

 

Ledovcový expres není jen nejslavnější panoramatickou 

železnicí, ale také 

„nejpomalejším 

rychlíkem“ světa. 

Okolo sedmi hodin trvá 

jeho cesta z Zermattu 

do Sv. Mořice nebo 

Davosu. Denní cesta vede panenskou horskou krajinou, 

mondénními letovisky, hlubokými soutěskami, půvabnými 

údolími a 91 tunely. Ledovcový expres jezdí s moderními 

panoramatickými vozy 1. a 2. třídy.  

 

 

https://www.etravel.cz/svycarsko/kanton-graubunden/engadin-st-moritz
http://www.traveldigest.cz/2013/06/04/rhetska-draha-ve-svycarsku-vas-zaveze-zakruty-a-viadukty-az-do-oblak/rhaetische-bahn-bernina-express-albulalinie/


 

 

St. Moritz (česky Svatý Mořic, rétorománsky San Murezzan) 

je proslulé zimní středisko 

v kantonu Graubünden (Švýcarsko). Rozkládá se 

na břehu jezera Moritzer See, v nadmořské výšce 1843m.  Ob

ec ze severu obklopuje pohoří Albula a z jihu Bernina. Za svoji 

proslulost vděčí nejenom skvělým lyžařským terénům ve 

svém okolí, vývěrům minerálních 

železitých pramenů s velkým obsahem oxidu uhličitého, ale i 

ideálnímu klimatu údolí Engadinu - slunce zde svítí 322 dnů v 

roce. 

Železniční spojení získal St. Moritz 10. července 1904, kdy 

sem byla tunelem pod Albulským průsmykem 

prodloužena Rhétská dráha.  

V oblasti Sv. 

Mořice najdete 

spoustu zajímavých 

oblastí. Jednou z nich 

je i 

ledovec Morteratsch. 

To, že ledovce se neustále zmenšují, je dobře známý fakt.  

U toho Monteratského to však můžete sledovat na vlastní oči 

i díky stezce, kde pomocí informačních tabulí zaznamenávají 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9torom%C3%A1n%C5%A1tina
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Engadin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tunel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9tsk%C3%A1_dr%C3%A1ha


 

 

rozsah ledovce. Při procházce od železniční zastávky můžete 

jeho úbytek názorně sledovat. Každoročně zmizí nenávratně 

několik desítek metrů. 

Engadin (rétorománsky Engiadina) je region ve východní 

části Švýcarska. Tvoří ho protáhlé údolí na horním 

toku Innu mezi Malojským průsmykem a rakouskou hranicí, 

ohraničené pohořím Bernina na jihovýchodě a Albula na 

severozápadě. Údolí je dlouhé okolo 100 km a žije v něm okolo 

25 000 obyvatel, nadmořská výška se pohybuje okolo 1600 m. 

Nejvyšší horou je Piz Bernina (4 048 m n. m.). Podnebí je 

slunečné, díky čistému vzduchu a množství minerálních 

pramenů se zde nacházejí četné lázně. Pro krajinu Engadinu 

jsou charakteristické vysokohorské louky 

i modřínové a limbové lesy, žijí zde jeleni, kozorožci a supi. 

Na území Engadinu leží Švýcarský národní park, nacházejí se 

zde horská jezera Silsersee a Silvaplana, v nejvyšších polohách 

se drží ledovce.  
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ZPRÁVIČKY NEJEN Z „NAŠÍ 

ZEMIČKY“ 

1.9. 2017 - Ve věku 83 let zemřel herec 

Vladimír Brabec, představitel legendárního 

majora Zemana.  

2.9. 2017 - Téměř pět set dětí a zhruba stejný 

počet jejich rodičů z celé České republiky 

a letos nově i z Německa zaplnilo pražské koupaliště Džbán na 

tradičním setkání dětí narozených pomocí asistované 

reprodukce. 

16.9. 2017 - Na den přesně před třiceti lety ve středu 16. září 

1987 se na strojírenském veletrhu v Brně ukázala ve světové 

premiéře Škoda Favorit 136 

L. Vůz zcela nové koncepce, 

díky kterému se po pádu 

komunismu ze Škody stala 

automobilka světových parametrů. 

16.9. 2017 - Titul Vesnice roku 2017 získala obec Heřmanov 

z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se v tomto již 23. ročníku 

soutěže umístila obec Lukavice u Žamberka z Pardubického 



 

 

kraje, třetí místo obsadil Slavkov ze Zlínského kraje. Letos se 

do soutěže přihlásilo 213 obcí, o 38 méně než loni. 

18.9. 2017 - Protiváleční aktivisté v převleku za klauny 

„obsadili“ na nábřeží Petrohradu historický křižník Aurora, 

jehož výstřel podle legendy zahájil před sto lety bolševickou 

revoluci, a ironickými hesly se dožadovali zvýšení vojenského 

rozpočtu. Podle médií byla akce parodií na nynější rusko-

běloruské vojenské cvičení Západ 2017. 

25.9. 2017 - po nešťastném pádu z Karlova mostu v Praze 

zemřel v nemocnici herec Jan 

Tříska ve věku nedožitých 81 let.  

O den 

později 

zemřela 

ve věku 88 let po dlouhé těžké 

nemoci herečka Květa Fialová. 

Poslední rozloučení s Květou Fialovou se bude konat ve čtvrtek 

5. října,  s hercem Janem Třískou v pátek 6. října v Národním 

divadle. 

27.9. 2017 - Spojené státy a Rusko se chystají vybudovat první 

vesmírnou stanici na oběžné dráze Měsíce. Spolupráci na tomto 



 

 

projektu vede americký Národní úřad pro letectví 

a kosmonautiku (NASA). Stanice by měla pomáhat při 

prozkoumávání hlubokého vesmíru. A potenciálně i při vyslání 

lidské posádky na Mars. 

27.9. 2017 - Mexický vulkán Popocatépetl  se opět probudil 

k životu a do okolí chrlil 

kamení, popel a dým. Sopka, 

jejíž název v aztéckém jazyce 

znamená kouřovou horu, 

o sobě svou aktivitou dává 

vědět zhruba dvakrát ročně. 

30.9. 2017 - Týmu českých potápěčů, historiků 

a dokumentaristů se podařil v Albánii historický objev. 

Nedaleko pobřeží poloostrova Karaburun nalezli vrak 

rakousko-uherské ponorky U16. Plavidlo bylo zničeno 16. října 

1916, pravděpodobně po střetnutí s italským torpédoborcem.  

 

 

 



 

 

SOUTĚŽÍME 

Měsíc říjen bude v Domově probíhat ve znamení soutěží. 

Společnost Marli, od které máme mobilní zahrádky, vyhlásila 

soutěž o nejpěkněji osázenou zahrádku. Hlasování je možné 

pouze přes internet www.marli.cz/soutez.html.  

Také jsme postoupili do finálového kola společnosti Tesco a 

svým nákupem můžete podpořit náš projekt Pohlazením 

k uzdravení. Za získané finanční prostředky bychom rádi 

pořídili terapeutické zvířátka a panenky pro osoby po těžkých 

cévních mozkových příhodách a pro osoby s demencí. 

V neposlední řadě byla vyhlášena Národní cena sociálních 

služeb, ve které se hledá pečovatelka roku a sociální pracovník 

roku. Za náš Domov byla nominována v kategorii pečovatelka 

paní Stáňa Knapovská a v kategorii sociální pracovník paní 

Mgr. Eva Plívová. V případě, že postoupí do užšího kola, 

budete je moci podpořit na http://www.apsscr.cz/narodni-

cena/o-projektu. 

Předem děkujeme za podporu všech našich projektů.  
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TRÉNUJEME PAMĚŤ 

Jak přežívají zimu žáby? 

upadnou do zimního spánku a přečkají jí kdekoliv 

žáby zimu nepřežívají, uhynou, ještě než začne 

odtáhnou do teplých krajin 

zahrabou se do země nebo bahna v rybníce 
 

Medozvěstka je zajímavá tím, že? 

jí ještě nikdo nikdy neviděl 

má plody 1700x sladší než je cukr 

rodí živá dospělá mláďata 

láká k hnízdům divokých včel 
 

Jak co nejšetrněji vyhnat netopýra, který náhodně 

vlétne do místnosti otevřeným oknem? 

zhasnout a odejít 

vyrobit s místnosti vodní mlhu 

nalít do misky ruskou voňavku 

začít dělat pořádný kravál 
 

Z čeho se vyrábí bionafta? 

z vodárenských kalů 

z melasy 

z řepky 

ze starých plastů 
 

 

 

 

 

 



 

 

Co je to tropický den? 

den, kdy je průměrná teplota nad 25 stupňů 

den, kdy je průměrná teplota nad 30 stupňů 

den, kdy je denní světlo delší než noc 

den, kdy je normálním lidem vedro 
 

Jakou barvu kůže má lední medvěd? 

růžovou 

bílou 

zelenou 

černou 
 

Žijí volně v evropské přírodě klokani? 

odolná forma klokana se vyskytuje ve Skandinávii 

v evropské části Turecka 

nežijí 

ve Velké Británii 
 

Jak dlouho se v přírodě může dožít ropucha? 

30 let 

cca 5 let 

až 10 let 

maximálně 2 roky 
 

Proč na zimu borůvčí opadává a brusinky ne? 

to vědci dodnes nevědí 

brusinky mají voskový povrch listů 

brusinky jsou původem ze Skandinávie a proto lépe 

snášejí zimu 

borůvčí je vyšší a lístky utrhne vítr 
 

 



 

 

Jak se zachránit před rozčíleným divočákem? 

hlasitě křičet 

hledět mu upřeně do očí 

vylézt na strom 

rychle utéct 
 

Vyhodnotit
 

Správné odpovědi: 1d, 2d, 3c, 4c, 5a, 6d, 7d, 8c, 9a, 10c 

 

SMĚJEME SE  

„Moje sekretářka je jako vlaštovka“, chlubí se vedoucí 

odbytového úseku.  

„Tak pilná?“ 

„Kdepak, pořád sedí na telefonním drátě.“ 

 

Víte proč mají sloni černé oči?  

Aby se mohli schovávat v ostružinách. 

A už jste viděli slona v ostružinách? 

Ne? Tak vidíte, jak se umí schovávat! 

 

Máte v akvárku 20 rybiček. Koupíte si ještě jed_na_dvacet 

rybiček. Kolik potom budete mít v akvárku rybiček? 

Žádnou, koupili jste si přece JED na 20 rybiček!  
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