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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

  

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

9. číslo/ Září 2017 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Po letních měsících přichází měsíc září. Dětem začínají po 

zasloužených prázdninách opět školní povinnosti.  

Září je měsíc babího léta, čas sklizně a prvních příprav na zimu. 

Listy stromů se začínají vybarvovat, kvete vřes.  

Teplé dny pomalu končí a rána jsou chladná. Přesto můžeme 

doufat, že nás přece jenom čeká krásné babí léto a sluníčko se 

na nás bude usmívat a hřát nás svými paprsky.  

V tomto měsíčníku se poohlédneme za létem, nakoukneme do 

září a celým číslem nás bude provázet smích   

Víte, jak poznáte vlaštovku od jiřičky? Nevíte? Tak honem na 

další stránky Měsíčníku  

Příjemné čtení a hezké dny Vám za kolektiv autorů přejí Eva 

Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 

 

 

 



3 
 

Co nás čeká v září v Domově? 

Chtěl bych napsat – tradiční sportovní 

odpoledne – ale letos poprvé sportovní 

odpoledne nebude, protože v budově A se stále potýkáme 

s kožním onemocněním a chceme předejít jeho dalšímu 

rozšíření. Věřte mi, že je nám to všem hodně líto. Ale příští rok 

opět sportovní odpoledne bude!  

Se začátkem září začínáme opět nabízet výběr ze dvou 

poledních jídel. V září by také měla konečně začít dlouho 

očekávaná výměna teplovodního potrubí mezi budovami A a B. 

Špatné zprávy mám k terase na střeše kotelny u budovy A – 

firma, která opravu prováděla, se dopustila technologických 

chyb, které nyní napravuje jiný dodavatel a oprava se tak 

protáhne zřejmě až do konce podzimu. Legislativa nás nutí 

vybírat pro velké zakázky ty nejlevnější dodavatele, a ne vždy 

je ten nejlevnější zároveň nejlepším. S tím se nedá nic udělat, 

to je riziko výběrových řízení zaměřených na cenu. 

Představení našeho Domova bude zařazeno jako jedno 

z hlavních odborných vystoupení na Alzheimer festivalu 

v italském městě Gavirate u jezera Lago di Varese. Tři 
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kolegyně tam na 31. 8. – 3. 9. odlétají (cestu platí italští 

sponzoři, kterým i touto cestou děkujeme) a budou prezentovat 

náš Domov při 

promítání 

dokumentárního 

filmu, který o nás 

už více než půl 

roku natáčí tým 

italských filmařů. 

Po návratu našich zaměstnankyň z Itálie určitě připravíme 

povídání o cestě a promítání fotografií z Itálie pro obyvatele i 

zaměstnance Domova.  

Chtěl bych poděkovat zaměstnancům oddělení v přízemí 

budovy A, kteří už dva měsíce pracují ve ztížených podmínkách 

– a také zaměstnancům prádelny, kteří mají kvůli mimořádným 

hygienickým opatřením mnohem více práce. Všichni, paní 

doktorka, zdravotní sestry, pečovatelky, pracovnice prádelny, 

pracovnice úklidu, údržby, kuchyně i vedení Domova se 

snažíme podpořit ty, kdo pracují v přízemí budovy A, ubrat jim 

práci, převzít část jejich úkolů. Mimořádná situace – kožní 

infekce v přízemí budovy A – náš Domov semkla. V zařízeních 

našeho typu se (podobně jako v nemocnicích nebo ústavech) 
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takovým nepříjemnostem nelze trvale vyhnout, čas od času 

prostě vždycky přijdou, ale jsou řešitelné – i když nás to stojí 

pot a někdy i slzy.  

Jan Vojvodík, ředitel 

 

 

SENIOR KINO: PO STRNIŠTI BOS – ve středu 13. září ve 

14.30 hod. Odcházíme, 

případně odjíždíme ve 14 

hod. od Domova. 

 

MUZIKOTERAPIE – ve 

středu 13. září ve 14.30 hod. 

v tělocvičně ve 4. patře. 

 

ve středu 13. září ve 13.15 hod. si 

přijďte poslechnout MUDr. Pavlovou, která nás seznámí 

s možnými onemocněními v pobytových službách. Beseda se 

koná na jídelně v 1. patře budovy B. 
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SKUPINOVÉ CVIČENÍ – od září začínáme znovu společně 

cvičit na tělocvičně každé úterý a čtvrtek 

vždy od 8 hod. 

 

 

BRAMBORÁČKY – jestli počasí 

dovolí, vyrazíme na bramboráčky. 

Sledujte nástěnky   

 

1. září Jiljí dle starého kalendáře, dnes Linda a Samuel 

Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem. 

8. září Narození Panny Marie, Matky Boží, dnes Mariana 

Panny Marie narození – vlaštoviček 

rozloučení. 

Zářijové pršení prospívá osení.  

Září – slunce ještě dosti září. 

Prší-li hodně v září, vesele se sedlák 

tváří. 
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Víme, že i neslyšící mají svůj svátek, svůj mezinárodní den 23. 

září. Každoročně k tomuto dni řada organizací neslyšících a pro 

neslyšící nabízí bohatý program.  

Cílem Mezinárodního dne neslyšících je upoutat pozornost na 

ztíženou situaci neslyšících. I přes to, že se zlepšují podmínky 

pro ně, neslyšící musí denně překonávat spoustu překážek. 

Například nemohou telefonovat, což je v případě přivolání 

první pomoci velmi složité apod., Naštěstí již existují systémy, 

které umožňují komunikaci a usnadňují život lidem s tímto 

postižením. 

V rámci toho svátku se představí řada organizací podle 

zaměření, mezi které patří tlumočení do znakového jazyka, 

přepis, osvěta, děti a mládež, senioři a kompenzační pomůcky, 

kurzy znakového jazyka pro širokou veřejnost, hluchoslepí, 

legislativa a práva menšin, odborné sociální poradenství, 

signální psi a další. Pro menší účastníky budou připraveny 

různé workshopy výtvarných dovedností, stolní hry nebo pro 

slyšící zvědavce i základy znakového jazyka.  
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Znaková řeč 

Možná vás překvapí, že znaková řeč není mezinárodním 

dorozumívacím jazykem. Každý jazyk má totiž svou vlastní 

znakovou řeč. 

Zákon o znakové řeči z roku 1998 říká, že znaková řeč zahrnuje 

český znakový jazyk a znakovou češtinu. 

 

Český znakový jazyk 

Český znakový jazyk je základní 

dorozumívací jazyk neslyšících v České republice. 

Tento jazyk využívá nejen znaky (tvary rukou), ale také 

mimiku, pohyby těla a další. Má vlastní gramatiku a strukturu a 

je odlišný od češtiny. Pro představu: například „jsem“ - 

„nejsem“ se vyjadřuje různými znaky (nikoliv tedy jen 

vyjádřením „ne“ před slovem), struktura věty je také jiná – „Jak 

se jmenuješ?“ zní zhruba „Jméno tvoje co?“ 

Český znakový jazyk je podobný slovenskému a částečně i 

rakouskému. 

Využívají ho zejména lidé, kteří se jako neslyšící již narodili či 

ti, kteří sluch ztratili v raném dětství (neznají tedy češtinu) 
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Prstová abeceda 

S pomocí jedné či obou rukou, respektive prstů a dlaní se 

vytváří písmenka, která patří do české abecedy. Uvádí se, že 

abeceda na obě ruce je snazší a čitelnější. 

Nejčastěji se používá v případech, že je třeba říci cizí slovo, 

název státu, města, řeky a ostatní geografické názvy, také u 

jmen a příjmení a v dalších případech. 
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Léčí, nic nestojí, a přesto s ním 

většina lidí šetří? Ano, je to smích! 

Dokáže odhalit lidské nitro, léčí psychiku, povzbuzuje fyzično, 

působí jako antidepresivum - to jen pár příkladů, kde pomáhá. 

Přitom vědci dle svých odborných studií tvrdí, že smějeme 

v průměru 6 minut denně. Věřili byste tomu? 

Problémem číslo jedna je stres  

Stres se výrazným způsobem podílí na oslabení imunitního 

systému člověka. Tím pádem je člověk náchylný na různá 

onemocnění. Jednou z možností jak se zbavit stresu je smích. 

Nedávno mi moje přítelkyně vyprávěla svou teorii o boji se 

stresem a pochmurnými myšlenkami: "Je to více než 

jednoduché. Vždy, když vás přepadnou myšlenky plné smutku 

či starostí, začněte se sama pro sebe usmívat. Dáte tím mozku 

jasný signál, že se nemá zabývat negativními myšlenkami. 

Úsměv a smutné myšlenkové pochody nemohou jednoduše 

probíhat paralelně. "Vyzkoušela jsem to na vlastní kůži 



12 
 

a musím uznat, že to má něco do sebe. V mozku se nachází 

obrovské množství neuronů. Úsměv resp. smích je jako 

mávnutím kouzelného proutku oživí. Tato expanze milionů 

neuronů a jejich obrovská přívalová energie se přenáší do svalů 

a následně ostatních částí těla. Od úsměvu je jen malý krůček 

ke smíchu. Smích se podílí na okysličení krve, tím pádem srdce 

pracuje rychleji. Následně se vylučují katecholaminy - 

adrenalin, noradrenalin a dopamin, které jsou spouštěči vzniku 

hormonů štěstí. Endorfiny lze považovat za spolehlivé 

bojovníky proti nervozitě, strachu a smutku. 

Smích je lékařem duše i těla 

Lékaři jsou přesvědčeni, že smích snižuje práh fyzické bolesti, 

pomáhá hojit rány a zvyšuje přirozenou obranyschopnost 

organismu. Smích zaměstnává břišní svaly a zlepšuje trávení. 

Jen pro zajímavost, smích způsobuje napínání sedmnácti svalů 

na obličeji a osmdesáti v ostatních částech těla. Pozitivní je 

jeho vliv na dutinu ústní, protože smíchem se zvyšuje produkce 

slin. Tento jev ovlivňuje PH faktor v našich ústech. Smích je 

"čističem" dýchacích cest. Úsměv a smích jsou zároveň 

magnety, které přitahují pozitivní energii. Smíchem se člověk 

stává přitažlivějším. Proto: "Smějte se!" 
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Blahodárným účinkům smíchu se stále více věnují i 

odborníci  

Léčba smíchem je odborně nazývaná gelototerapie. Stoupenci 

této vědní disciplíny jsou přesvědčeni, že duševní rozpoložení 

má přímý vliv na fyzické zdraví člověka. 

 Na závěr si připomeňme slova M. Horníčka: "Člověk, který 

se směje, je jako baterie, která se nabíjí."  
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Všichni známe ty drobné, černé ptáčky, kteří se jako šipka 

míhají pod oblaky. Dech se nám často tají nad akrobatickými 

kousky, které předvádějí cestou za potravou. Mnoho z nás 

odhaduje vývoj počasí podle výšky letu vlaštovek neboť často 

je mnohem přesnější než oficiální předpověď. Když je vidíme 

vysoko tak, že to jsou jen drobné černé tečky, můžeme očekávat 

sluníčko a krásný den. Pokud se pohybují kousek nad zemí, 

bude zamračený 

den či dokonce 

přijde déšť. Výška 

jejich letu totiž 

kopíruje, jak 

vysoko se pohybuje 

hmyz, kterým se 

živí. Má – li být 

slunečný den je tlak vzduchu vysoký a hmyz se dostane do 

výšky. Při nízkém tlaku vzduchu létá i hmyz velmi nízko a na 

to reagují vlaštovky létající nad zemí. Tento drobný ptáček se 

svým blízkým soužitím s člověkem dostal také do příběhů, 

pohádek i přísloví. Určitě každý z nás slyšel: „Jedna vlaštovka 
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jaro nedělá“ nebo „Kde tento pták sídlí, tam je štěstí, a odkud 

se stěhuje, tam neštěstí kraluje!“ Pranostiky zmiňují přílet a 

odlet: „Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání“ (25. 

března), „Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění“ (8. 

září), „Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení“ (8. 

září).  

Vlaštovky jsou věrným souputníkem člověka. Přesto, kdo z nás 

rozezná, zda mu pod střechou sídlí vlaštovka či jiřička? Já jsem 

až nyní zjistila, že většinu hnízd si u nás staví jiřičky, vlaštovky 

se vyskytují kolem nás mnohem méně, než jsem si myslela. A 

tak si tady jen krátce přiblížíme rozdíly mezi oběma ptáčky. 

 

Vlaštovka obecná 

Jedná se o tažného ptáka z čeledi vlaštovkovitých. Má dlouhý 

vidlicovitý ocas, dlouhá špičatá křídla a ocas vykrojený do 

malého obloučku. Pokud se podíváme na její zbarvení, zjistíme, 

že čelo, bradu a hrdlo má rezavě hnědé a svrchní strana jejího 

těla je zbarvena do lesklé modročerné, kdežto spodní část má 

krásně bílou. Délka těla vlaštovky dosahuje průměrně 19 cm a 

její váha se pohybuje okolo 20 g.  

https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikiquote.org/wiki/Ne%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD


16 
 

Tito drobní pěvci jsou schopni v letu ulovit téměř jakýkoli letící 

hmyz do velikosti vážky. K tomuto náročnému způsobu obživy 

je uzpůsoben i jejich krátký, široce nasazený zobáček.  

Hospodářská stavení a ustájená zvířata vlaštovky odedávna 

zbavují much, ovádů a komárů, takže si jich rozumní sedláci 

vždy cenili. S člověkem se dokonale sžila a soužití je 

oboustranně výhodné. 

Vlaštovka hnízdí 

nejraději uvnitř budov, na 

vnější straně výjimečně. 

Miskovité hnízdo si staví 

těsně pod stropem, takže 

zůstává shora otevřené – vchod tvoří štěrbina mezi okrajem 

hnízda a stropem. Když však naleznou vhodnou oporu, lampu 

nebo traverzu, postaví hnízdo i o něco níže. Na příliš rovnou 

hladkou zeď se jim jej nepodaří přilepit.  

Stavba hnízda je náročná, spolupracují při ní oba partneři. Musí 

přinést ohromné množství malých drobtů zeminy, kterou smísí 

se slinami, a drobných stébel, která hnízdo zpevní. Takže, 

pokud je to možné, vlaštovky rády užívají svá stará hnízda 

opakovaně, vracejí se na stejná místa. Proto nikdy 
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neshazujeme stará vlaštovčí hnízda! Tento čin je u nás 

dokonce trestný, neboť 

vlaštovka bohužel patří 

mezi kriticky ohrožené 

druhy.  

Pokud vlaštovky budují 

domov nový, je to 

pozoruhodný obřad. Základ hnízda, jako správní inženýři, 

obvykle pokládají samečci. Na stěnu (vždy těsně pod stropem) 

musí přilepit první hrudky hlíny a dobře je rozmístit – budou 

určovat obvod budoucího hnízda. Samička mezitím netrpělivě 

poletuje kolem, skoro jako by manželovi radila. Když je dílo za 

sedm až deset dní hotové, dutinku vystele jemnými stébly, 

pírky, zvířecí srstí. Pak nastává čas radostí – zásnubní let, 

milostné zpěvy a páření.  

V březnu samci přilétají ze zimovišť s předstihem. Spěchají, 

neboť čím dříve na hnízdiště dorazí, tím lepší teritorium si 

zaberou – ať už své bývalé hnízdo, nebo místo nové. Samičky 

přilétají později a samci se je pokoušejí zaujmout 

akrobatickými lety a předváděním dlouhého ocasu. Pro samce 

je co nejdelší vidlice, tvořená dlouhými a tuhými rýdovacími 
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pery, žádoucí. Je dokázáno, že samičky si vybírají samečky 

mimo jiné právě podle délky ocasních per. Délkou ocasu 

samci manifestují výtečnou kondici – k jemnému manévrování 

při letu by jim totiž stačil ocas podstatně kratší, délka je jim spíš 

na obtíž. Kromě délky rýdovacích per však samičky hledí i na 

jejich symetričnost a pěkně vybarvené červené hrdlo samečka. 

Zaujme je i kvalitní zpěv – podle něj jsou schopny rozlišit 

zdraví samců i to, zda mají dostatek hormonu testosteronu. 

Rozpoznat, podle čeho si samičky vybírají, je poměrně snadné 

– zatímco fešáci vždy hnízdí a ještě si seženou nemálo bokovek, 

méně obdaření zůstanou někdy i na ocet. Ovšem ornitologové 

zjistili ještě jednu poměrně zajímavou skutečnost. Pokud 

samička hnízdí s velmi atraktivním samcem, je lepší a 

pracovitější matkou.  

Jiřička obecná 

Je stejně jako vlaštovka obecná pták z čeledi vlaštovkovitých a 

jsou tedy příbuzní. Ocas 

jiřičky je hlouběji 

vykrojený než u vlaštovky. 

Nahoře  je zbarvena do 

modré s ocelovým 

nádechem a křídla a ocas 
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má hnědočerná. Kostřec, spodní část těla a opeření na nožkách 

má pak zbarveny do bílé.  Jiřička je poměrně malý pták. Její 

přibližná délka je 13 cm a váha se pohybuje okolo 18 g.  

Jiřička obecná je velmi rozšířeným druhem pěvce, jehož 

evropská populace je odhadována na 60–300 miliónů jedinců. 

Vyskytuje se na rozsáhlém území Eurasie od jejího 

nejzápadnějšího cípu až po střední Mongolsko, zasahuje také 

do Maroka, Tuniska a severního Alžírska a zimuje na území 

subsaharské Afriky. Druhý poddruh hnízdí v rozmezí od řeky 

Jenisej po severní Mongolsko a Čínu na jihu; na zimu poté 

migruje do jižní Číny a jihovýchodní Asie. 

K životu preferuje otevřené krajiny s nízkou vegetací, zejména 

pak pastviny, louky a hospodářskou půdu, nejčastěji i blízko 

nějaké vodní plochy, ačkoli se může vyskytovat i v horách 

a zasahovat až po nadmořskou výšku 2 200 m. V ČR je běžně 

hnízdícím druhem rozšířeným na celém jejím území. Zdržuje se 

zde v rozmezí od dubna do září a její populace je zde 

odhadována na 600 000–1 200 000 párů. 

Hnízdí v koloniích, které obvykle čítají méně než 10 párů, ale 

ve vhodných podmínkách mohou být i velmi početné. Buduje 

si polokulovitá hnízda, která jsou až na vletový otvor uzavřená 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurasie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mongolsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Subsaharsk%C3%A1_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jenisej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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a nikoli miskovitá jako u vlaštovky. Staví si je většinou pod 

převisem střechy na vnějších stěnách budov. Hnízdo je slepeno 

z hlinitých hrudek a uvnitř vystláno stébly a peřím. V jednom 

roce může vyhnízdit i dvakrát i třikrát. 

Samička snáší 3 až 6 bílých, 1,9×1,33 cm velkých vajíček a po 

dobu 14–16 dnů je zahřívají střídavě oba staří ptáci, kteří se 

rovněž dělí o krmení mláďat. Ta hnízdo opouštějí po 22–32 

dnech, ale rodiči jsou stále krmena ještě několik dnů poté. Když 

jsou jiřičky překvapeny špatným počasím, upadají do strnulého 

stavu, přičemž snižují tělesnou teplotu a zpomalují své životní 

pochody. 

V tomto 

stavu jsou 

schopny 

překonat 

týdenní 

nedostatek 

potravy. 

Úspěšnost 

hnízdění 

u tohoto druhu přitom dosahuje 90 %, dospělosti se pak dožívá 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9blo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hn%C3%ADzd%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
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60–80 % mláďat. Hnízda jiřiček využívají ke hnízdění také 

vrabci nebo modřinky. 

Jak tedy poznat zda je to vlaštovka nebo jiřička?  

 Jiřička obecná nemá na rozdíl od vlaštovky červené hrdlo.  

 Vidlice ocasu jiřičky je mnohem kratší, méně vykrojená, 

její konce jsou tupější.  

 Na rozdíl od vlaštovek si jiřička staví hnízda zpravidla na 

vnějších zdech a hnízdo je uzavřenější.  

Kromě vlaštovky a jiřičky patří k našim zástupcům čeledi 

vlaštovkovitých také břehule říční, jež hnízdí v norách, které 

si vyhloubí v hlinitých březích řek i lomů. Po celém světě 

zahrnuje čeleď vlaštovkovitých 80 druhů.  

vlevo – vlaštovka obecná, vpravo – jiřička obecná 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkora_mod%C5%99inka
http://toprozdily.cz/wp-content/uploads/2014/12/vlastovka-obecna.jpg
http://toprozdily.cz/wp-content/uploads/2014/12/jiricka-obecna.jpg
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,,Pepíčku, co udělal Karel IV., když nastoupil na trůn?” 

,,Prosím, sedl si na něj.” 

Pan učitel se ptá žáka: ,,Viděl jsi už datla?” 

,,Ano, doma v televizi.” 

,,A co v lese?” 

,,My televizi do lesa nenosíme!” 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: ,,Pepíčku, řekni mi dvě 

zájmena.” 

Pepíček říká: ,,Kdo? Já?” 

,,Výborně Pepíčku!” 

Pepíček: ,,Paní učitelko, já s Vámi taky často nejsem 

spokojen. Ale řekněte sama – už jsem kvůli tomu někdy 

volal Vašim rodičům?” 

,,Jak se nazývá člověk, který bez přestání mluví, i když jej 

nikdo neposlouchá, Pepíčku?” 

,,Učitel?” 
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1. Čím se rozmnožují kapradiny? 

 Odnožemi 

 Semínky  

 Výtrusy 

Kapradiny se rozmnožují výtrusy, 

které vypadávají z výtrusnic. Najdete je na spodní straně listů. 

2. Jak se správně botanicky jmenuje keř, na kterém 

rostou borůvky? 

 Brusnice borůvka  

 Borůvka lesní 

 Borůvka čirůvka 

Správný botanický název keříčků, ze kterých trháme borůvky, 

je brusnice borůvka. Borůvky obsahují spoustu tělu 

prospěšných látek. 

3. Co má na hlavně muflon? 

 Parohy 

 Rohy  

 Nic, co by tam měl jako mít? 

Muflon má na hlavě rohy. Na rozdíl od jelena a srnce, kteří mají 

parohy a každý rok je shazují, je muflon neshazuje, takže mu 

stále dorůstají. Krátké růžky mohou mít i samice. 
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4. Jakou šišku nenajdeš nikdy v lese na zemi? 

 Borovou  

 Jedlovou 

 Smrkovou 

Na zemi v lese nenajdeme zralou jedlovou šišku, 

ta se totiž rozpadá přímo na stromě. 

5. Která houba je jedlá? 

 Muchomůrka červená 

 Muchomůrka růžovka  

 Hřib satan 

Ač se to zdá nepravděpodobné, i 

mezi muchomůrkami se dají najít jedlé druhy. Patří mezi ně i 

muchomůrka růžovka nebo muchomůrka císařská, ta se však 

nesmí sbírat, protože je chráněná. 

6. Jak se jmenuje plod dubu? 

 Bukvice 

 Duběnka  

 Žalud 

 

Duběnka zní lákavě, ale je to kulovitý útvar na listech, který je 

úkrytem pro larvy hmyzu – žlabatky dubové. Správná odpověď 

je žalud. 
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Pečovali jsme o květiny 

hráli jsme „člobrdo“ 

 

 

                             užívali jsme si     

      letní pohodičku 
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a taky jsme mlsali, ….  
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