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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

1. číslo/ Leden 2018 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Leden je měsíc ticha, ledu a sněhu. Listnaté stromy jsou holé, kromě 

dubu zimního, kterému listí opadá až na jaře. Ptáci se živí plody, které 

zůstaly na stromech a keřích, rádi zavítají na připravená krmítka.  

Na co se můžete těšit v tomto čísle Měsíčníku? Například si 

připomeneme lednové pranostiky, ohlédneme se za měsícem 

prosincem, osvětlíme si význam Tří králů a zjistíme, jaký bude rok 2018 

podle hvězd. 

Doufáme, že rok 2018 bude pro Vás klidný, úsměvný a plný radosti. 

Přejeme Vám hodně zdraví, pohody a krásných okamžiků. 

 

Krásný leden Vám za kolektiv autorů přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 

Děkujeme všem Ježíškovým 

vnoučatům za radost, o kterou jsme se s Vámi mohli podělit 

!!! 
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Do roku 2018 

Nový rok je vždycky tak trochu rokem 

naděje – hlavně na začátku, než nám 

zevšední, než si mu zvykneme říkat 

„letos“. A tak i pro nás, obyvatele a 

zaměstnance Domova, je ten nový rok v těchto jeho prvních 

dnech a týdnech především rokem naděje. Očekáváme od něj 

změnu situace, očekáváme, že nám přinese zdraví, stabilitu, 

spokojenost, posun dopředu, posun k lepšímu – v tom, co 

potřebujeme, v tom, čeho se nám nedostává. Ano, je to 

normální a rozumné, očekávat od nového roku nové věci. Nemá 

ovšem smysl čekat s rukama v klíně – to bychom se skutečně 

nemuseli dočkat. Tomu zdraví můžeme jít naproti procházkami, 

cvičením paměti, zdravější životosprávou – a i když možná 

nebudeme zdravější, alespoň si třeba udržíme víc zdraví, než 

kolik se nám jej ten nový rok chystá vzít. 

Stabilitě můžeme jít naproti (týká se to zaměstnanců i Domova 

jako organizace) poctivou prací, rozumným hospodařením, 

zodpovědností a předcházením problémům. 

Spokojenosti můžeme běžet naproti všichni – tím, že budeme 

jeden druhého vnímat jako kolegu a partnera, ne jako nepřítele; 
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tím, že se budeme jedni na druhé více usmívat než mračit; a také 

třeba tím, že uděláme i to, co nemusíme, protože ten druhý 

zrovna nemůže, a tak potřebuje pomoc.  

Jsem si jistý, že když takto budeme chodit naproti zdraví, 

stabilitě a spokojenosti, dostaví se ten posun dopředu – 

individuální i společný. Přesto na některé z nás ten nový rok ve 

svém průběhu vycení zuby, pro některé z nás ten nový rok 

nemusí být dobrý. I to je normální, i to patří k životu. V takové 

chvíli bych si moc přál, abychom se dokázali semknout, 

navzájem se podržet – obyvatelé i zaměstnanci. Společně totiž 

vytváříme společenství - a síla společenství je v tom, že na ty 

vyceněné zuby okolností nejsme sami – že jim můžeme čelit 

společně.  

Je nás tu v Domově 246 (opravdu tolik): 144 obyvatel a 102 

zaměstnanců. Každý z nás je jiný. Každý z nás prožívá své 

vlastní radosti i své vlastní starosti – a určitě to nemá nikdo 

z nás lehké. Zkusme v tom novém roce pochopit, že co je pro 

jednoho z nás snadné, může být pro druhého těžké - a naopak. 

Zkusme se vzájemně doplňovat a být tady spolu rádi – protože 

jen tak bude ten nový rok v Domově opravdu dobrý. 

Mějte dobrý rok 2018!  

Jan Vojvodík, ředitel 
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Canisterapie, aneb co 

všechno pejsci umí. Se svým páníčkem k nám zavítá nový 

psí kamarád a ukáže nám, co všechno se mohou psi naučit. 

Přijďte se pobavit na jídelnu do 1. patra v budově B. 

Skupinová jóga. Přijďte 

si zacvičit jógu ve skupině pod vedením zkušené lektorky paní 

Veroniky Šilarové. Cvičit se bude na tělocvičně ve 4. patře 

budovy B. Zájemcům bude nabídnuta i individuální jóga na 

pokoji. 

Senior kino, tentokrát 

vyrazíme na pohádku „Přání k mání“. Zájemcům bude 

zajištěna doprava autem. 

 Hravá Kavárnička. 

Přijďte nejen společně posedět u šálku kávy, ale i společně 

zahrát oblíbenou hru BINGO. Na jídelnu v 1. patře budovy B.
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 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 Na Tři krále o krok dále. 

 Lednový déšť z pecnu odkrajuje.  

 Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude 

úrodno. 

 Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 

 Leden jasný, roček krásný. 

 Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně 

bílí beránci. 

 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

 Když desátého ledna 

slunce svítí, budeme 

žita i vína hojnost 

míti. 
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BALTAZAR - Je to 

jméno jednoho ze tří 

mudrců, kteří se do 

Betléma přišli poklonit 

právě narozenému chlapci Ježíši. Jméno Baltazar obdržel 

prorok Daniel na dvoře babylonského krále Nabukadnezara. 

Podle některých legendárních vyprávění byl Baltazar 

nejmladším z bílých králů, v souladu s jinými byl mouřenín. 

Baltazar bývá zobrazován jako muž středního věku, černovlasý 

s krátkou zastřiženou 

bradkou, ale i jako černý král 

stojící v pozadí a přihlížející 

předávání darů Ježíškovi. 

V ruce často drží žezlo, zlatou 

nádobku a kadidlo. Je oblečen 

do dlouhého pláště, podkasaných kalhot, košile a vysokých bod. 

Na hlavě mívá zelený turban.

KAŠPAR - Byl dlouho považován za nejmladšího z trojice 

králů, kteří přinesli Ježíškovi do Betléma dary. Kašpar míval 

také často černou barvu pleti. Jeho tradičním oděvem byly 
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široké orientální kalhoty sahající po kolena a modrý plášť. Na 

hlavě míval turban s královskou korunou. V rukou drží nádobu 

s  myrhou. 

MELICHAR - Na nejstarších dochovaných zobrazeních je 

Melicharova tvář podobná antickým podobiznám Sokrata nebo 

Platóna. Melichar je oděn do červeného pláště lemovaného 

hermelínovou kožešinou. Před jesličkami většinou klečí a u 

nohou má položenou královskou korunu a žezlo. Symbolizuje 

evropský kontinent a bílou rasu. 
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Rok 2018 v numerologii získává číslo 2. Dostaneme se k němu 

jednoduchým součtem cifer: 2+0+1+8 = 11 = 1+1 = 2. Co o 

něm dvojka napovídá a co jej bude nejvíce charakterizovat? 

  

- Citlivost 

- Intuice 

- Šestý smysl  

- Klid 

- Laskavost, něžnost 

- Diplomacie 

- Usmíření 

- Přátelství 

- Láska 
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Rok 2018 bude plynule rozvíjet to, co jsme v loňském roce 

započali. Je to jako kdybychom minulý rok postavili kostru 

sestávající se z bodů, některých již jasných a případně i částečně 

fungujících a jiných zatím kostrbatých pouze v představě. Tudíž 

hrubou práci máme za sebou a nyní nás už čeká jemné 

tvarování, vyplňování, dobarvování, dolaďování. 

Je možné, že obavy z toho, jestli si to můžeme dovolit, 

případně jak to přijmou ostatní, co o nás budou říkat a myslet si 

a nebo abychom jim neublížili či nějak jinak nenarušili 

dosavadní fungování, může být důvodem k tomu, že se nám 

vlastně do ničeho nebude chtít zasahovat a měnit, ani sebe 

jinak prezentovat a sladit se s druhými. 

Pak se lehkost může změnit v tíhu, třpytky v kámen. S takto 

těžkým tělem a zmateným mozkem by pak na povrch 

vystoupila opravdová únava a nebo se nás bude dlouhodobě 

držet viróza. Jestliže se ocitneme v takovémto stavu, je nutné 

na chvíli nic nedělat, vyléčit se, vzít si dovolenou, ale vůbec 

nejlepší je čerstvý vzduch a dýchat o sto šest, jako byste se měli 

dozásobit kyslíkem z let předešlých, ale i načerpat na roky 
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příští.  

I když si dvojka žádá klid a mír, romantiku a nesoutěživou 

hravost, častokrát se během roku ocitneme mimo tuto základní 

potřebu. Něco bude zvláštně a nepochopitelně naruby a nám 

nezbude, než jen přihlížet a zareagovat, až když čas dovolí a až 

nás v pravou chvíli osvítí myšlenka, co si počít a jak s tím 

naložit. Po takovémto náročném dni si pak opravdu zasloužíme 

odpočinek a celkově vypnout, ať ve společnosti podobně 

naladěných lidí a nebo ve vaně či v posteli. 

Zatímco jednička z loňského roku byla dravá, průbojná, 

soutěživá a sobecká se silnou vůlí a chtíčem, dvojka je pravý 

opak a snaží se o klidnou rozmluvu a domluvu, pomáhá a 

podporuje ostatní, touží po společném sdílení práce, odpočinku, 

prožitků i citů. Vše má být ale v rovnováze, to znamená 

nepřehánět to ani na jednu či na druhou stranu, a to buď zpátky 

k velitelsky přímočaré a izolující se jedničce a nebo naivní, 

snící a všem se obětující dvojce. Správně uchopená dvojka se 

vyjadřuje skrze dvě jedničky, kdy první pozice jedničky patří 

našemu Já a druhá jednička jsou všichni ostatní. Jestliže 

nevynecháme sebe a dáme na své pocity a z toho vyplývající 

potřeby, pak si díky komunikaci zajistíme příjemné pohodlí pro 

sebe a ostatní to s klidem přijmou. 
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Jednička z roku 2017 byla zabydlená v hlavě a představuje 

obrovitánskou agresivní sílu, která byla buď využita na pohyb 

ve vnějších událostech a nebo jsme si ji obrátili dovnitř a přišlo 

jakési trápení či zastavení. Dvojka z roku 2018 si udělá pelíšek 

v žaludku. Její zázračná energie však začíná už v nose a ústech, 

tudíž se nám zcitliví čich a chuť. Ale není to jen o tom, abychom 

nakoupili více parfémů či jedli více čokolády. Veškeré 

nejasnosti ať už v pracovní, osobní, vztahové oblasti, pobyt 

někde a s někým, dělání něčeho, konzumace jídla, pití, zábavy 

– to vše projde prvotním sítem přes nos a ústa. Budete-li cítit 

pachuť a nelibost, pak tyto signály neignorujte a 

nepotlačujte, ba naopak oceňte sami sebe, jak vám to funguje 

a že jste si toho všimli a že si už vědomě nebudete ubližovat. 

Dvojka nám až trojnásobně prodlužuje čas, a to proto, abychom 

si utvořili svůj vlastní názor a plán ve svém vlastním čase a 

nerušeném prostoru. Proto sami na sebe nespěchejte, netlačte, 

nepodceňujte a nedovolte to ani ostatním, dokud si nejste jisti 

svým „Ano, to chci, protože to cítím příjemně“ a nebo „Ne, to 

nechci, protože mi to nedělá dobře, ani mně to nevoní a 

nechutná“. 

I když nebude práce hlavní prioritou, přesto ji budeme 

vyhledávat a pečlivě plnit. Je to převážně proto, abychom se 
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zaměřili na naše vnitřní Já a současné niterní potřeby, naplnění 

či nenaplnění aktuálních pocitů. Je to samozřejmě náročné 

nahlédnutí do sebe a chce to spoustu odvahy, proto ten útěk k 

práci navenek. Dopřejme si aspoň pár minut každý den pro 

sebe a pochopení, rozluštění a náznaky budoucnosti se mám 

přehrají jako film. 

Kdykoli se objeví čas a příležitost navštívit přírodu, využívejme 

ji jako nejvzácnější lék, který nás zbaví přebytečného napětí i 

chaosu. Vytřídí se zrno od plev. S lehkou a uklizenou hlavou i 

srdcem dokážeme najít své místo, kam patříme, snadněji 

přemýšlíme nad plánem příštích dnů či měsíců, a rychleji 

realizujeme to, co nám dřív nešlo a nebo se nám do toho 

nechtělo. 

Každý den v roce dokáže plnit naše tajná přání, stačí pouze 

jediné - vědět, co vlastně chceme a jak konkrétně to má 

vypadat. Pak už do ničeho 

nemusíme investovat příliš 

mnoho fyzických sil a emočního 

nasazení, ale jen s klidem a 

smířením čekáme, má-li to být a 

je-li to pro nás to správné a 

nejlepší, stane se. S velikou 
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pokorou a vděkem pak přijímejme ony dary, které se objeví. 

Neberme to však jako samozřejmost a nepřehánějme to s 

přáními dalšími. Z každé maličkosti, z každého úspěchu svého 

či jiného člověka mějme upřímnou radost, jako kdybychom 

dostali ten nejlepší bonbon z bonboniéry. Naopak závist a 

žárlivost se schová do bonbonu 

zkaženého, i když jeho povrch 

může lákat. 

Rok 2018 s krásnou součtovou 

dvojkou nám tedy přináší 

možné prožití výjimečně 

pohádkových situací, ale jen za podmínek vynechání ega, 

pýchy a přetvářky. Hurá za zázraky! 
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Zima je pro všechny zvířata a ptáčky obdobím, kdy je mnohem 

složitější sehnat dostatek potravy. Část zvířátek se před zimou 

schová do nory či doupěte a zimu prospí, část se o sebe musí 

postarat, i když napadne spousta sněhu. Stejně tak je to 

s ptáčky. Někteří na podzim odletí do teplých krajů, aby 

studené, mrazivé počasí přečkali tam a vrátili se až na jaře. Pro 

ptáčky, kteří tady zůstanou, je zima složitá. Netrpí sice zimou, 

jak si myslíme, ale často nedostatkem potravy. Najít něco do 

zobáčku pod sněhem, pod ledem anebo jen v holé krajině bez 

rostlin a plodů není jednoduché a zabere to mnoho času. 

Nepohrdnou proto semínky nasypanými do krmítka. Jak má 

tedy vypadat krmítko, kdo zůstává v naší krajině a jaké 

pochoutky můžeme do krmítka nasypat?   

Krmítko 

Krmítko pro ptáčky můžeme umístit do zahrady, na balkon, 

pod střechu…. Vlastně kamkoliv se nám líbí. Při zavěšování je 

ale nutné myslet na to, aby krmítko bylo na bezpečném místě, 

kam nemůže kočka ani kuna. V dnešní době je možné koupit 

nejrůznější druhy krmítek v obchodě. Ten kdo je šikovný, může 

si ho vyrobit sám. Ty nejjednodušší lze vytvořit třeba ze 



16 
 

skořápky kokosového ořechu, z PET láhve, do které 

vystřihneme otvor či z otočeného květináče.  

Krmítko můžeme pro přikrmování venkovního ptactva 

využívat v průběhu celého roku, 

ptáci ho však ocení hlavně v zimě. 

Při koupi či stavění vlastního 

krmítka je výhodou, když je 

přístupné ze všech stran. Dobře se 

plní a ptáci na něm mohou přistát 

kdykoliv - dokonce i na střeše. 

Pokud krmítko natřeme barvou či glazurou chrání ho před 

zimou, povětrnostními vlivy a o to déle nám vydrží. 

 

Vezmeme prázdnou PET lahev o objemu 

1,5–2 litry. V dolní části asi 5–10 cm ode 

dna uděláme na boku alespoň 8 cm 

vysoký a 6 cm široký otvor. Aby hrany 

nebyly ostré, můžeme je oblepit izolepou nebo opálit svíčkou 

aby se zakulatily. Zavěsíme za hrdlo a na dno nasypeme krmení. 
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Květináčem provlékneme provázek, 

za který květináč pověsíme. Na 

spodní straně necháme delší konec, 

provázek by měl po zavěšení viset 

pod květináčem, aby se ptáčci měli za co zachytit. Rozpustíme 

lůj, smícháme ho se semínky či ořechy, nalijeme do květináče 

a necháme ztuhnout. Stejně tak lze použít i kokosový ořech. 

Vezměme borovicovou šišku a 

namočíme ji v tekuté směsi loje a 

semínek a pověsíme. Ptáčkům se po ní 

bude dobře šplhat a přitom si ji budou 

ozobávat. Krmítka s lojem nevěšíme na místo, kam svítí slunce, 

aby se lůj nerozpustil.   

Nejvhodnější a nejvydatnější jsou slunečnicová semínka, dále 

proso, mák, lněné semínko, drcené vlašské a lískové ořechy, 

lůj nebo sádlo, ale také nadrobený neslaný tvrdý rohlík, 

strouhaná mrkev, ovesné vločky nebo kousky masa. V 

žádném případě bychom neměli dávat ptáčkům žádné zbytky z 
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kuchyně, tedy nic kořeněného a slaného. Mohli by dostat 

zažívací potíže a zemřít. 

Ptáci mají rádi také plody a bobule, které v zimě zůstávají na 

některých keřích a stromech. Můžeme jim ale také tyto plody 

nasbírat a schovat na zimu. Vděčni nám budou za jeřabiny, 

rakytník, bobule břečťanu, semínka z bodláku nebo plody 

černého bezu. S krmením ptáků se začíná pozvolna, ještě než 

přijdou mrazy, dávky se pak v období tuhé zimy zvyšují. Vždy 

bychom ale měli dbát na to, aby ptáci dostali pouze kvalitní, 

nezkaženou potravu. Nikdy nekrmíme mokrým nebo 

plesnivým pečivem. Je také dobré uklízet slupky a nesnědené 

plody abychom zabránili hnití a šíření nemocí. 

Nejhojnějšími návštěvníky jsou sýkorky, kterých u nás sídlí 

několik druhů. Mezi další druhy patří vrabec, kos, strakapoud, 

brhlík, brkoslav, čížek, zvonek, či stehlík. Vzácnější ozdobou 

krmítek je hýl, dlask či brkoslav. Ptáčků je tedy velké množství. 

Dneska si představíme sýkorky a příště se můžeme těšit na další 

ptačí druhy. 
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je půvabný, středně velký 

ptáček. Samci jsou azurově 

modří na temeni hlavy a na 

křídlech, samice mají tuto 

barvu jen naznačenou. Hlava je u obou pohlavích černobílá. 

Obývá listnaté háje poloh a je rozšířená v parcích, zahradách a 

v blízkosti stavení.  Už od ledna samci či stabilní páry hledají 

dutiny k hnízdění a brání si je; zpívají už od února. Mláďata 

krmí oba rodiče drobným hmyzem, k hnízdu s mláďaty přilétají 

až 400x za den. Při jednom příletu nakrmí jen jedno z mláďat a 

zároveň pak vynesou jeho trus. V přírodě se modřinky dožívají 

většinou jen 2–3 let a průměrný věk kvůli vysoké úmrtnosti 

mláďat je ještě nižší, ale zvlášť zdatní jedinci mohou žít i přes 

10 let. 

Koňadra je největší z našich 

sýkorek, i s ocasem dosahuje 

délky 14cm. Má žluté břicho 

s podélným černým pruhem, černou čepičku a černě lemované 

bílé líce. Původně dávala přednost listnatým lesům, dnes žije 

v parcích a zahradách a dobře se naučila využívat blízkosti lidí 
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ve svůj prospěch. V létě se živí hmyzem, ale v zimě musí 

přejít na semena s vysokým obsahem tuku, která často nachází 

na krmítkách (nejlépe slunečnice) a je ochotna si pro ně 

přiletět až na lidskou ruku. Hnízdí v dutinách stromů. Samy 

si je drobným zobáčkem nevyklovají, jsou tedy odkázány na 

dutiny vytvořené jinými druhy ptáků. Samička obvykle snáší 

kolem 10 vajíček. Sedí na nich kolem dvou týdnů, zatímco ji 

sameček oddaně krmí. Může se dožít až 15 let. 

Je malý druh pěvce z čeledi sýkorovitých, který dorůstá délky 

11–12 cm a váží 9-12 g.  

Horní část těla má 

šedohnědou, spodní bílou 

s hnědým odstínem, líce 

bílé a zátylek, temeno, 

čelo a bradu má leskle 

černé. Obě pohlaví jsou 

zbarvena stejně. Vyskytuje na rozsáhlém území Evropy a Asie. 

Hnízdí převážně v nížinách, vyhledává přitom převážně vlhké 

listnaté lesy, ale může se vyskytovat v olšinách, na březích řek, 

v parcích, zahradách a sadech. Na jaře a v létě se živí převážně 

pavouky a hmyzem, na podzim a v zimě zase hlavně semeny, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bvci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkorovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C5%BEina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavouci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
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které si z části ukládá do zásob, a to na nebo pod zem, mezi 

listy, do pařezů či pod mechy a lišejníky na stromech. Je 

monogamní, jsou známy i případy, kdy spolu jeden pár setrval 

celých 6 let. Samice sedí na vejcích 14 dnů, samec vypomáhá 

až s krmením mláďat. Zatím nejvyšší zaznamenaný věk činí 11 

let.  

Dorůstá 12–13 cm a váží 10-13 g. Je zcela nezaměnitelná díky 

výrazné chocholce na hlavě. Svrchní strana těla je hnědá, od 

černobílé hlavy jasně oddělená tmavým pruhem, který 

pokračuje až pod zobák, kde přechází do velké podélné skvrny. 

Spodina těla je hnědobílá a končetiny, zobák i oči tmavé. Obě 

pohlaví jsou si 

přitom velmi 

podobná. Má ráda 

především  

jehličnaté lesy, 

může se však 

vyskytovat v 

lesích smíšených, v parcích a zahradách.  Samice sedí na 

vejcích 13 -16 dnů, samec ji v tomto období krmí. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1ejn%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monogamie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dnat%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada
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K uvedeným archaickým slovům určete jejich správné 

významy, tzn. slova, která pro stejnou věc používáme v dnešní 

době. 

1. Doubrava 

2. Hamr 

3. Biletářka  

4. Povijan  

5. Štrozok 

6. Různice 

7. Drahný 

8. Škamna  

9. Šenkýř 

10. Regiment  

11. Tucet 

Správné odpovědi: (1) listnatý les, (2) kovářské kladivo, (3) 

prodavačka lístků, (4) zavinovačka pro dítě, (5) slamník, (6) 

hádka, (7) dlouhý, (8) školní lavice, (9) hospodský, (10) pluk, 

(11) dvanáct 
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Honzíček zavolá maminku, aby jí ukázal, jakého udělal 

sněhuláka. „Je moc hezký, ale proč nemá 

nos? Dala jsem ti přece mrkev.“ „To je 

pravda, ale sněhuláci mrkev nejedí!“ 

 

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé – připnout si lyže, 

za druhé – spustit se po svahu, a za třetí – naučit se chodit o 

berlích. 

 

Říká paní učitelka: "Venku nám krásně sněží, co kdybychom 

začali s koulováním?"  "Ano, ano," volají všichni. "Dobrá ... k 

tabuli půjde Nováková."                                 

 

"Stupně zimy". 

- 1°C Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí 

studené pivo. - 12°C Politici začínají mluvit o bezdomovcích. - 

20°C Dech se stává slyšitelným. - 43°C Ruská auta nestartují 

už ani na vodku. - 60°C Tuleni opouštějí Grónsko a stěhují se 

na jih. - 70°C Zamrzlo peklo. - 75°C Santa Claus opouští 

Severní pól. -120°C Zmrznul i alkohol, není co pít. - 268°C 

Hélium zkapalnělo. - 273,15°C Absolutní nula. Ustává pohyb 

elementárních částic. Eskymáci konečně připouštějí, že 

je celkem kosa. 
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– v 16.30 se na pražském Staroměstském náměstí 

rozzářil vánoční strom a až do vánoc zde probíhaly každodenní 

hudební programy. Vánoční strom na Václavském náměstí se 

rozsvítil již v sobotu 30.11. odpoledne. Součástí byly i tradiční 

vánoční trhy na obou náměstích.  

– Nepříjemná pod oděv se deroucí zima, studený 

vítr, teplota kolem nuly a sněhový poprašek, který však nestačil 

zakrýt barvu hlíny a v bitevní vřavě se měnil v bláto. Přesně 

takové počasí panovalo při bitevní ukázce, které byla 

připomínkou výročí bitvy u Slavkova. Podobné počasí 

panovalo i před 212 léty, kdy se jedna z nejkrvavějších bitev 

českých dějin odehrála.  

- Před padesáti lety provedl v Kapském Městě 

chirurg Christiaan Barnard první úspěšnou transplantaci srdce. 

Pacient však zemřel po 18 dnech na zápal plic. 

V Československu proběhla první úspěšná transplantace srdce 

v roce 1984. Tehdejší pacient Rudolf Sekava se srdcem od 
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dárce žije už 33 let. Srdce mu bije jako zvon, ale dnes 

jednaosmdesátiletý pacient řeší ostatní neduhy stáří. 

 - V noci mohli lidé na noční obloze pozorovat 

takzvaný superúplněk, který nastává, když je Měsíc blízko 

k Zemi. I v Česku byl viditelný, i když podmínky pro 

pozorování nebyly ve srovnání s jinými místy na Zemi nejlepší.  

- Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě 

jmenoval šéfa hnutí ANO Andreje Babiše předsedou vlády. 

Celý kabinet prezident jmenoval 13. prosince. 

- Nad jižní částí České republiky proletěl velmi 

jasný meteor (bolid). Jeho průlet zaznamenali dva náhodní 

pozorovatelé i speciální přístroje v centru  Astronomického 

ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Vědci vyzvali 

veřejnost, aby pomohla s hledáním meteoritů, o jejichž dopadu 

jsou přesvědčeni. 

- Na řadě míst si v pondělí lidé připomněli šesté 

výročí úmrtí prezidenta Václava Havla. 

- Přes sedmdesát tisíc vánočních přání v letošním 

roce vyřídila Ježíškova vánoční pošta na Božím Daru 
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v Krušných horách. Děti i jejich rodiče si nepsali pouze 

o hmotné dárky, ale také o lásku, štěstí a zdraví.  

- se tradičně v centru Prahy podávala rybí 

polévka. Tento zvyk není určen pouze pro lidi bez domova, ale 

pravidelně mezi ochutnávači jsou i turisté.  
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Užili jsme si spoustu dětských vystoupení, navštívila nás 

Mikulášská družina, napekli jsme téměř 200 vánoček, 

uspořádali si Vánoční Kavárničku s tradičními zvyky a 

s úsměvem na rtech jsme si užili Štědrý den. 
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No prostě NÁDHERA,  

TAK ŠŤASTNÝ A KLIDNÝ ROK 2018 VÁM VŠEM !!!  
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