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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

3. číslo/ Březen 2018 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas rychle utíká, máme tu měsíc březen a s ním i začínající 

jaro. 

Dny se budou prodlužovat, noci budou kratší, užijeme si tak 

mnohem víc světla a sluníčka. Na zahrádkách můžeme už vidět 

vylézat sněženky a bledulky. Sluníčko bude mít větší sílu a 

dodá nám tolik potřebnou energii pro život.  

Čeká nás také změna zimního času na letní, ta přijde 

ze soboty 24. 3. na neděli 25. 3.  

A na co se můžete těšit v tomto Měsíčníku? Přiblížíme si 

život našich medailových olympioniků, potěšíme se s jarními 

rostlinami, potrénujeme paměť a nebude chybět ani jarní porce 

smíchu. 

 

 

Krásné počteníčko Vám za kolektiv autorů přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Co nás čeká v březnu? 

Především tradiční ples – tentokrát 

na selské motivy. Ale plesem bude 

březen spíše končit než začínat. Tak co nás tedy v březnu čeká 

ještě před plesem? 

Vstup do budovy bude poblíž kavárničky doplněn akváriem – 

už je tam můžete vidět, jen se nám stále nedaří odkalit vodu. 

Akvárium má prostor nejen zklidnit, ale také umožnit 

obyvatelům i návštěvám Domova mnohdy zajímavý pohled na 

pestrost a chování ryb. Hlavní je nechat krmení ryb na 

aktivizačních pracovnicích – jinak bychom ryby překrmovali a 

zhoršovali kvalitu vody.  

Potýkáme se sice momentálně s chřipkou, jak obyvatelé, tak 

zaměstnanci, ale to se s přicházejícím jarem změní. Zase bude 

dobře – i těm, kdo dnes kašlou, kýchají a polykají Paralen a 

horký čaj s citronem. Do chřipkového období jsme ještě dostali 

k dobru výměnu oken na budově A – hradí ji sice stát 

(děkujeme), protože se jedná o okna k frekventované silnici, ale 

výměna probíhá v těch největších mrazech. Děkuji všem, kdo 
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se zapojili do úklidu, i všem, kdo doplňují nemocné 

zaměstnance, abychom udrželi provoz Domova. 

Těšíme se už na jaro. Ve výtvarné místnosti jsou připraveny 

květináče k osetí, oprašujeme mobilní zahrádky, chystáme se 

k práci na skalce, kterou vytváříme ve svahu naproti budově A.  

On ani ten únor nakonec tak smutný nebyl – Domovem prošel 

masopustní průvod, prožili jsme společné aktivity. Je moc fajn 

vidět, jak se naši zaměstnanci dokáží navzájem motivovat, když 

jde o masky a převleky – že sami sebe neberou zbytečně vážně, 

že se umí smát a radovat. 

A tak mějte pěkný březen.  

  Jan Vojvodík, ředitel 
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CANISTERAPIE 

– potěšit nás přijde náš nový psí kamarád Gony. Sejdeme se 

na jídelně v 1. patře budovy B.  

PLES – přijďte na tradiční 

domovský ples, tentokrát hospodářský. Ples plný 

hospodářských zvířat, hospodářů a hospodyň bude probíhat na 

jídelně v 1. patře budovy B. 

VELIKONOČNÍ 

KAVÁRNIČKA – přijďte si oživit velikonoční zvyky, 

ochutnat jidáše a vajíčkovou pomazánku.



6 
 

 Březen, za kamna vlezem. 

 Suchý březen, mokrý máj 

– bude humno jako ráj. 

 Hřímání března měsíce znamená veselý a úrodný rok. 

 Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí. 

 Březen bez vody – duben bez trávy. 

 Jestli březen kožich stáhl – duben rád by po něm sáhl. 

 Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

 V březnu prach – jistý hrách.  

 Březnové slunce má 

krátké ruce. 

 Březnový sníh škodí 

polím. 



7 
 

Ester Ledecká (*23.března 1995 Praha) je česká 

snowboardistka a alpská lyžařka. Na Zimních olympijských 

hrách 2018 zvítězila v superobřím slalomu a stala se tak vůbec 

prvním českým alpským 

lyžařem, který získal zlatou 

medaili na ZOH. Jako první 

závodník v historii 

olympijských her startovala 

jak v lyžařské, tak i snowboardové disciplíně.  

Je dvojnásobnou juniorskou mistryní světa ve snowboardingu. 

V paralelním slalomu patřila v roce 2013 mezi 10 nejlepších 

žen světa. Na Zimních olympijských hrách 2014 v Soči 

soutěžila ve dvou disciplínách. V paralelním obřím slalomu se 

umístila na 7. příčce, v paralelním slalomu pak na 6. pozici.  

Na MS 2017 získala zlato v paralelním obřím slalomu a stříbro 

v paralelním slalomu.  

Věnuje se i sjezdovému lyžování, od roku 2016 závodí ve 

Světovém poháru. Absolvovala Mistrovství světa 2017, kde 

bylo jejím nejlepším výsledkem 20. místo v kombinaci. Na 

Zimních olympijských hrách 2018 se v obřím slalomu umístila 

https://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1995
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_superob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_junior%C5%AF_ve_snowboardingu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014_%E2%80%93_paraleln%C3%AD_ob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014_%E2%80%93_paraleln%C3%AD_slalom_%C5%BEen&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_akrobatick%C3%A9m_ly%C5%BEovan%C3%AD_a_snowboardingu_2017&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_alpsk%C3%A9m_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
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na 23. pozici a v následném Super-G překvapivě získala zlatou 

medaili, když o jednu setinu sekundy porazila Rakušanku Annu 

Veithovou. Tímto triumfem se Ledecká postarala o největší 

úspěch v historii českého sjezdového lyžování, neboť 

předchozími vrcholy byly bronzové olympijské medaile Olgy 

Charvátové ze sjezdu v Sarajevu 1984 a Šárky Strachové ze 

slalomu ve Vancouveru 2010. BBC označilo vítězství Ledecké 

za „jeden z nejúžasnějších olympijských příběhů všech dob“.  

 

Eva Samková  (*28. dubna 1993 Vrchlabí) je 

česká snowboardistka závodící ve snowboardcrossu. V této 

disciplíně je olympijskou vítězkou ze Zimních olympijských 

her 2014 

v Soči a 

bronzovou 

medailistkou 

z 

následujících 

ZOH v Pchjongčchangu. S lyžováním začala ve věku dvou let 

a v sedmi letech přešla na snowboard. Závodně se 

snowboardingu věnuje od 10 let. Původně se věnovala freestyle 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Super-G
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Veithov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Veithov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olga_Charv%C3%A1tov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olga_Charv%C3%A1tov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_1984
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1rka_Strachov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchlab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboardcross
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014_%E2%80%93_snowboardcross_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Freestyle_snowboarding
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snowboardingu, ale po zlomeninách nohy a ruky přešla na 

snowboardcross, kterému se věnuje od roku 2008.  

Jejími spolužačkami na základní škole ve Vrchlabí byly 

Karolína Erbanová a Lucie Charvátová. 

Jejími největšími úspěchy v juniorském věku jsou tři vítězství 

na juniorském mistrovství světa – poprvé triumfovala v roce 

2010 na Novém Zélandu, kde jako šestnáctiletá dokázala 

porazit soupeřky starší o tři roky. Vítězství obhájila také 

v letech 2011 a 2013. 

Dne 16. února 2014 vyhrála závod v snowboardcrossu na 

Zimních olympijských hrách 2014 v Soči. Získala tak první 

zlatou medaili pro českou výpravou a vybojovala historicky 

páté české individuální zlato ze zimních her, v rámci 

československých a českých výprav. Dne 16. února 2018 

vybojovala ve snowboardcrossu bronzovou medaili na Zimních 

olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu. 

 

Michal Krčmář (*23. ledna 1991 Vrchlabí) je český 

reprezentant v biatlonu, 

který vybojoval stříbrnou 

medaili ve sprintu ze 

Zimních olympijských her 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Freestyle_snowboarding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboardcross
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchlab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%ADna_Erbanov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucie_Charv%C3%A1tov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_junior%C5%AF_ve_snowboardingu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_junior%C5%AF_ve_snowboardingu_2010&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_junior%C5%AF_ve_snowboardingu_2011&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_junior%C5%AF_ve_snowboardingu_2013&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014_%E2%80%93_snowboardcross_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko_na_zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko_na_zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchlab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_sprint_mu%C5%BE%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
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2018 v Pchjongčchangu. Ve Světovém poháru obsadil nejlépe 

třetí příčku ve stíhacím závodě na 12,5 km v německém 

Ruhpoldingu během sezóny 2016/17. Se štafetou se nejvýše 

umístil na 4. místě. 

Na juniorském světovém šampionátu 2012 v Kontiolahti se stal 

členem štafety, která vybojovala stříbrný kov. Pravidelně se 

účastní mistrovství světa a olympijských her. Reprezentuje klub 

SKP Kornspitz Jablonec. 

 

Martina Sáblíková (*27. května 1987 Nové Město na 

Moravě) je česká rychlobruslařka specializující se na dlouhé 

tratě, trojnásobná olympijská vítězka a několikanásobná 

mistryně České republiky, Evropy i světa, držitelka několika 

juniorských i seniorských světových rekordů.  

Úspěchů také dosáhla v silniční cyklistice. Má více jak 15 

medailí z mistrovství České republiky, v roce 2007 získala 

bronzovou medaili v časovce na mistrovství Evropy do 23 let. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_biatlonu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_biatlonu_2016/17_%E2%80%93_Ruhpolding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_biatlonu_2016/17
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_junior%C5%AF_v_biatlonu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontiolahti
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1987
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rychlobrusla%C5%99sk%C3%BDch_rekord%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_cyklistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casovka
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V dětství hrávala basketbal, k rychlobruslení ji v 11 letech 

přivedl trenér Petr Novák, jehož svěřenkyní je doposud. Na 

mezinárodní scéně působí od jara 2002, kdy se poprvé 

zúčastnila mistrovství světa juniorů, v němž skončila na 

36. místě. Přelomem v její kariéře se stala sezóna 2005/2006, 

kdy se zúčastnila Zimních olympijských her v Turíně (zde na 

trati 5000 m skončila čtvrtá) a na mistrovství světa juniorů 

získala stříbrnou medaili. Od roku 2007 její sbírka medailí 

výrazně narostla – z mistrovství Evropy si postupně přivezla pět 

zlatých, dvě stříbrné a tři bronzové, na mistrovstvích světa na 

jednotlivých tratích vybojovala třináct zlatých a čtyři stříbrné, 

na mistrovstvích světa ve víceboji tři zlaté, dvě stříbrné a jednu 

bronzovou. Na Zimních olympijských hrách ve Vancouveru 

zvítězila na tratích 3 a 5 km, v závodě na 1500 m byla třetí. Pro 

další olympijskou medaili, stříbrnou, si dobruslila na distanci 

3000 m na Zimních hrách v Soči, o několik dní později obhájila 

olympijské zlato v nejdelším, pětikilometrovém závodě. Od 

sezóny 2006/2007 rovněž vládne Světovému poháru 

v rychlobruslení na dlouhých tratích, jehož celkové pořadí již 

jedenáctkrát vyhrála. 

V roce 2018 vybojovala na Zimních olympijských hrách v 

Pchjongčchangu v závodě na 5000 metrů stříbrnou medaili. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Basketbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nov%C3%A1k_%28tren%C3%A9r%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_juniorek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_rychlobruslen%C3%AD_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_na_jednotliv%C3%BDch_trat%C3%ADch_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_na_jednotliv%C3%BDch_trat%C3%ADch_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_ve_v%C3%ADceboji_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vancouver
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2018
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Překonala tak v počtu medailí legendárního Emila Zátopka 

ziskem šesti olympijských medailí - tři zlata, dvě stříbra a 

bronz.  

 

Karolína Erbanová (*27. října 1992 Vrchlabí) je česká 

rychlobruslařka specializující se na 

krátké tratě. Je bronzovou 

medailistkou ze Zimních 

olympijských her 2018, 

dvojnásobnou bronzovou 

medailistkou z mistrovství světa, 

mistryní Evropy, několikanásobnou 

juniorskou mistryní světa a 

držitelkou jednoho juniorského 

světového rekordu. 

Již od čtyř let lyžovala ve Ski areálu Špindlerův Mlýn a od 10 

let hrála závodně s chlapci hokej za Vrchlabí. Rychlobruslení 

se začala věnovat v roce 2006, kdy ji její hokejový trenér 

doporučil Petru Novákovi. Studovala na gymnáziu ve Vrchlabí, 

které ji umožnilo zároveň studium i potřebnou přípravu na 

závody. V roce 2012 studovala na Sportovním gymnáziu v 

Jilemnici. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Z%C3%A1topek
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchlab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_na_jednotliv%C3%BDch_trat%C3%ADch_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD_juniorek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rychlobrusla%C5%99sk%C3%BDch_rekord%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rychlobrusla%C5%99sk%C3%BDch_rekord%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pindler%C5%AFv_Ml%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nov%C3%A1k_%28tren%C3%A9r%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilemnice
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V únoru 2018 se potřetí zúčastnila zimních olympijských her. 

Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu nejprve startovala na 

kilometru, na kterém díky svému nejlepšímu času obsadila 

sedmou příčku. V následném závodě na 500 m, který se poprvé 

od ZOH 1994 jel formou jediné jízdy, získala s časem 37,34 

(rovněž svým nejlepším na nízko položených drahách) 

bronzovou medaili, přičemž druhá Jihokorejka I Sang-hwa ji 

předstihla o jednu setinu.  

 

Veronika Vítková (*9. prosince 1988 Vrchlabí) je česká 

reprezentantka v biatlonu, bronzová medailistka ze sprintu 

Zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu a členka 

stříbrné smíšené štafety na Zimní 

olympiádě 2014 v Soči. 

Ve smíšené štafetě se stala 

mistryní světa na šampionátu 

2015 v Kontiolahti a bronz si 

odvezla z Mistrovství světa 2013 v Novém Městě na Moravě. 

V juniorské kategorii vyhrála titul světové šampionky 

v individuálním a ve štafetovém závodu. 

Ve světovém poháru vyhrála jeden individuální závod. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/I_Sang-hwa
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1988
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchlab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_sprint_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014_%E2%80%93_sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A1_%C5%A1tafeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu_2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu_2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontiolahti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_biatlonu_2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_poh%C3%A1r_v_biatlonu
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Její otec je bratrancem dalšího českého biatlonisty Zdeňka 

Vítka, její matka je sestrou Jany Šaldové, bývalé české 

reprezentantky v běhu na lyžích. Má dvě mladší sestry.  

Odmala se věnovala klasickému lyžování. V 5. třídě základní 

školy zkusila biatlon a už u něj zůstala. Vystudovala sportovní 

gymnázium v Jilemnici, na kterém měla individuální studium. 

Jejím trenérem byl po dobu devíti let Jindřich Šikola. Od sezóny 

2014–2015 ji připravuje Zdeněk Vítek.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_V%C3%ADtek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_V%C3%ADtek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_%C5%A0aldov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0ikola
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jen co se objeví jarní sluníčko, příroda kolem nás se začíná 

probouzet. Na loukách, pasekách či v lese leží závěje sněhu a 

první jemné lístky trávy či něžné jarní květy prorážejí ledové 

krusty. V noci ještě mrzne, až se vzduch třpytí a přesto 

v poledním slunci můžeme vidět létat včelky či mušky, které 

láká sluneční teplo a všudypřítomná vůně. To, že mezi první 

posly jara patří čemeřice, bledulky a sněženky víme všichni a 

při pohledu na bělostné kvítky se v nás rozlévá radost a chuť do 

života. Kdo z nás se však rozhlédne a všimne si rozkvetlých 

keřů a keříčků. První keře rozkvétají skoro stejně časně, jako 

bledule a sněženky. Na proutku či větvičce se často objeví jen 

droubounké květy v pastelové barvě, které náš zrak často 

přehlédne.  

Co je keř? 

Je dřevnatá rostlina, která na rozdíl od stromu nemá kmen. 

Často se nízko nad zemí rozděluje do mnoha větví. Keře jsou 

vyšší než tráva a rostliny, a nižší než stromy. Mají významné 

místo v krajině pro mnoho živočichů, kteří zde hledají potravu 

a úkryt. Kořeny keřů mohou zpevňovat půdu a tím bránit erozi. 

https://www.garten.cz/sst/cz/ko%C5%99eny-ke%C5%99%C5%AF/
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Tato vlastnost je důležitá zvláště na svazích nebo březích řek. 

V horách některé druhy keřů zajišťují ochranu před lavinami. 

Vilín 

Vilín je odolná a vitální dřevina s jednoduchými střídavými 

listy. Má rád lehce kyselou, humózní a propustnou zeminu. 

Nejlépe se mu daří na slunci 

nebo na stanovišti lehce 

stíněném. Pokud je zem mělká 

a v létě vysychá, listy keřů se 

předčasně vybarvují a stárnou. 

Jeho domovinou je východní 

Asii a Severní Amerika. V 

Česku je pěstovaný jako okrasné dřevina, která udivuje 

kvetením v zimním období. Vilíny nevyžadují velkou péči, 

sestřih se omezuje na odstranění odumřelého dřeva po odkvětu. 

Kvetou na loňských větévkách. První květy se začínají 

objevovat na holých větvích od konce ledna.  Vypadají jako 

drobné třásně žluté, oranžové nebo červené barvy a krásně voní.  

Vilín  byl hojně využíván v domorodé medicíně 

severoamerických indiánů a používán při ošetřování celé řady 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vil%C3%ADn_virginsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
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neduhů. Listy a kůra obsahují množství tříslovin se svíravým 

účinkem a jsou používány i v současné medicíně. 

Lýkovec 

Rod lýkovec zahrnuje asi 95 druhů. Je rozšířen v Evropě, 

severní Africe a v Asii na východ po Japonsko a Malajsii. V 

České republice rostou dva druhy -  lýkovec jedovatý a lýkovec 

vonný. Jsou to opadavé nebo stálezelené keře a polokeře, 

výjimečně to mohou být i nevelké 

stromy. Větvičky jsou pevné, 

ohebné a lysé. Listy rostou nejčastěji 

střídavě, mohou být však 

nahloučené na konci větvičky. 

Květy můžou být jednopohlavné i 

oboupohlavné, rostoucí ve 

vrcholových hroznech. Kvítky 

lýkovce jedovatého jsou sice 

maličké, asi 1 cm široké fialovorůžové „trubky“, složené ze čtyř 

odstávajících plátků, vyskytují se však v hustých svazečcích, 

které obalují ještě neolistěné větve jako cukrová vata. Protože 

vydávají silnou vůni, všimne si jich každý. Podle počasí a 

místních podmínek kvete od února do dubna. Po odkvětu se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malajsie
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_jedovat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_vonn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_vonn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poloke%C5%99
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objevují kulaté červené peckovice, které jsou prudce jedovaté. 

Už 12 kuliček představuje smrtelnou dávku pro dospělého 

člověka. Otrava se projevuje pálením v ústech, nadměrným 

sliněním, křečemi břicha, zvracením a průjmem. 

Brslen evropský 

je opadavý keř, někdy až nízký strom náležející do čeledi 

jesencovitých. Může 

dorůstat velikosti až sedm 

metrů. Po celém světě je 

rozšířených 200 druhů 

brslenů, v Evropě se 

vyskytují čtyři druhy. 

Květy vyrůstají v úžlabí 

listů, jsou drobné, 

čtyřčetné, korunní lístky mají barvu žlutou až žlutozelenou. 

Nejhezčí je na podzim, kdy se jeho listy vybarví do šarlatové 

barvy a vyvinou se na něm zajímavé plody. Z botanického 

hlediska jde o čtyřpouzdré tobolky označované lidově jako 

biskupské čepičky, což trefně vystihuje jejich podobu. Z 

růžového oplodí se po prasknutí (tobolka patří k poltivým 

plodům) objeví čtyři semena v oranžovém míšku. Ačkoli jsou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesencovit%C3%A9
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plody brslenu pro člověka jedovaté, ptáci je s oblibou 

vyhledávají a díky nim se brslen také rozšiřuje do okolí. 

Zlatice prostřední 

je ozdobný keř z čeledi 

olivovníkovitých, dorůstající 

výšky 2 – 3m. Často se pro něj 

používá nesprávný název zlatý 

déšť. Má zoubkované listy a 

typickou jarní záplavou žlutých květů. Vyskytuje se téměř po 

celé Evropě, ale svůj prapůvod má podle botaniků v asijských 

oblastech. Kvete v březnu až dubnu hvězdicovitými květy 

zářivě žluté barvy a po rozkvětu pomalu do týden až dvou 

odkvétá. Teprve tehdy pak začínají na šedohnědých drsných 

větvích růst zelené 

listy, které na podzim 

téměř bez změny 

zabarvení opadají. Je 

to světlomilná rostlina, 

která vyžaduje 

slunečné stanoviště. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olivovn%C3%ADkovit%C3%A9
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Najděte jedno slovo, které vyhovuje oběma uvedeným 

vysvětlením (tzn. má ještě další význam kromě významu 

zvířete). 

1. Kočkovitá šelma – nákres 

2. Druh ptáka – nastrčená osoba 

3. Hlodavec – součást počítače 

4. Severský paroháč – loterijní poukázka 

5. Zbytek cigarety – druh ptáka 

6. Zvíře s bodlinami – druh účesu 

7. Zdrobněle Anna – druh domácího ptáka 

8. Bomba – kočkovitá šelma 

9. Domácí zvíře – úder, který se odrazí od sítě na soupeřovo 

hřiště 

10. Druh škodícího hmyzu v domácnosti – odposlouchávací 

zařízení 

11. Přechod pro chodce – lichokopytník 

12. Druh houby – lesní zvíře 

13. Polní pták – nádoba na moč pro muže 

14. Druh lamy – slitina mědi, zinku a niklu 

15. Díra na botě – ryba 



21 
 

16. Druh hmyzu – turnajový systém 

17. Hlasatelka předpovědi počasí – druh 

obojživelníka 

18. Oblíbené domácí zvíře – hezká mladá žena 

19. Druh drůbeže – nepravdivá informace uveřejněná 

v novinách 

20. Pták chovaný v kleci – 6:0 v tenise 

21. Vodní savec – plavecký styl 

Správné odpovědi: 1. rys; 2. volavka; 3. myš; 4. los; 5. špaček; 

6. ježek; 7. andulka; 8. puma; 9. prase; 10. štěnice; 11. zebra; 

12. liška; 13. bažant; 14. alpaka; 15. žralok; 16. pavouk; 17. 

rosnička; 18. kočka; 19. kachna; 20. kanár; 21. delfín 
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Domlouvají se zvířátka v lese, že pojedou na výlet. Lev, 

vedoucí, říká: „Nezapomeňte si vzít svačinu.“ Žába na to: 

„Nezapomeňte si vzít svačinu.“  Lev: „A pláštěnky.“ Žába: 

„a pláštěnky.“ Když se to opakuje ještě párkrát, lev se 

naštve a říká: „A ta zelená potvora zůstane doma!“ A žába: 

„Chudák krokodýl, tolik se těšil …“ 

 

Jde Pepíček po ulici a za sebou táhne provázek. Potká ho 

kamarádka ze sousedství a ptá se: „Pepíčku, proč táhneš ten 

provázek?“ Pepíček na to: „Když jsi tak chytrá, tak ho zkus 

tlačit!“ 

 

Paní učitelka se ptá dětí, jak přicházejí na svět mláďata. 

„Kočka se okotila, kráva se otelila a …“ Pepíček se přihlásí 

a řekne: „A žralok se vožral!“  

 

„Pepíčku, proč jsi tatínkovi nakreslil zelené vlasy?“ 

„Protože nemám plešatou pastelku.“  
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Největší únorovou událostí bylo pravděpodobně konání 

zimních olympijských her v jihokorejském Pyeong-Changu. 

Olympijské hry byly zahájeny 9. února, skončily 25. února a 

naši sportovci se neztratili ani v tak široké konkurenci. 

Vybojovali 

společně 

pro Českou 

republiku 

krásných 

sedm 

medailí.  

Dvě zlaté medaile vybojovala 22 letá snowboardistka Ester 

Ledecká, která senzačně a naprosto nečekaně vyhrála závod 

super obřího slalomu, ačkoliv se sjezdovému lyžování věnuje 

pouze okrajově. Je to tak pro Českou republiku historicky první 

zlato. Druhou zlatou medaili získala ve své hlavní disciplíně – 

paralelním slalomu na snowboardu. Zapsala se tak do historie 

olympijských her, že jako první žena získala dvě zlaté medaile 

v různých disciplínách. 
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Známá rychlobruslařka a olympijská vítězka ze Sochi Martina 

Sáblíková vybojovala protentokrát v závodě na 3000m čtvrté 

místo a v závodě na 5000 metrů skončila druhá a byla 

odměněna stříbrnou medailí. 

Její mladší kolegyně Karolína Erbanová vybojovala bronzovou 

medaili v rychlobruslařském sprintu na 500 m. 

Zlatá vítězka z minulé zimní olympiády v Sochi Eva Samková 

tentokrát získala pro Česko bronzovou medaili ve 

snowboardcrossu. 

Zazářili i čeští biatlonisté, ve sprintu žen se na bronzové příčce 

umístila Veronika Vítková a v mužském sprintu zazářil Michal 

Krčmář, který si odnesl stříbrnou medaili. 

Přesně po dvaceti letech, kdy jsme na ZOH v Naganu získali 

zlatou medaili, 

jsme tajně 

doufali i 

v medailové 

umístění našich 

hokejistů. 

Bohužel v duelu o bronzovou medaili čeští hokejisté podlehli 

Kanadě a skončili tak na čtvrtém místě. I tak super výsledek. 
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Napekli jsme více jak tisícovku masopustních koláčků 
 

 

 

 

 

 

 

A pustili jsme se do víru 

masopustního veselí 
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Potěšit nás také přišly děti 

ze ZUŠ a střední 

zdravotnické školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes následná 

chřipková opatření 

jsme si stihli i únor 

náležitě užít  
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Zdroje: 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Ester_Ledeck%C3%A1 
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