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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

4. číslo/ Duben 2018 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas letí a máme tu jarní měsíc duben. Většina stromů a keřů 

začíná pučet a vyhání nové výhonky. Ze země vyrážejí svěží 

rostlinky. Budeme se moci těšit na zelené louky, rozkvetlé 

zahrady, teplé dny a sluneční paprsky. Hned první dubnový den 

nám připomíná apríl. A tak bychom si měli dát pozor, aby nás 

naši přátelé nebo příbuzní „nenapálili“ aprílovým žertem.  

Poslední dubnový den se upálí Čarodějnice a může začít květen.  

V tomto měsíci nás také čekají Velikonoce, o kterých se více 

dočtete také v Měsíčníku. Mimo to si připomeneme některé 

„významné osmičky“ pro naši zemi, nahlédneme do světa žab 

a poohlédneme se za uplynulým měsícem. 

 

 

 

  

 

Krásný duben a příjemné počteníčko Vám za kolektiv autorů 

přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Jak bude v dubnu? 

Pokud jde o počasí, nevím – na to 

si musíme počkat. Ale jinak bude 

v dubnu pracovně: rozběhnou se práce na opravách, které 

v zimě stály. Jako první bude dokončena oprava terasy u 

budovy A. Dodavatelská firma, která na podzim prováděla 

výměnu teplovodního potrubí, by měla rovněž vyasfaltovat 

loňské překopy obslužné komunikace a srovnat travnatou 

plochu před kuchyní, protože na podzim se to nestihlo.  

Začneme se také připravovat na léto – přikoupíme slunečníky a 

naplánujeme zahradní úpravy tak, abychom pro příští rok 

zvýšili počet a rozsah pevných stínících staveb – altánků a 

pergol. 

Domov ale nedělá domovem jen to, co je venku, ale hlavně dění 

uvnitř. Proto bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na 

zajištění březnového Selského plesu, na který byly pozitivní 

ohlasy. 

Někteří z obyvatel používají polohovací lůžka staršího data, 

často repasovaná, která už pomalu dosluhují – rozhodli jsme se 

letos tato lůžka vyměnit za nová – a původní lůžka si zčásti 
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ponecháme na náhradní díly, zčásti je můžeme nabídnout 

k zapůjčení rodinám, které ve městě a okolí pečují o své 

seniory.  

S jarem také začínáme malovat. Omlouvám se všem 

obyvatelům budovy A za to, že hned po výměně oken je zase 

obtěžujeme výmalbou pokojů, ale musíme využít dobu, kdy 

mají řemeslníci čas a pokoje na budově A už malování opravdu 

potřebují. Bude to stejné jako s okny – těch několik dní hluku a 

prachu a nepohodlí je nepříjemných, ale zvýšený hlukový útlum 

oken budeme využívat dalších nejméně deset, patnáct let. Nově 

vymalované pokoje tak dlouho nevydrží, ale prostředí, kde 

žijeme a pracujeme, bude zase alespoň na dva roky hezčí. 

Od dubna také zvyšujeme úhradu za stravu o 2 Kč denně. Ti 

z vás, kdo si občas zajdou do obchodu, vědí proč – protože jídlo 

se už delší dobu zdražuje. Ale dobrá zpráva je, že od půlky 

dubna budeme zase vařit dva obědy, podařilo se nám konečně 

doplnit početní stav kuchařek. 

V Domově proběhlo dotazníkové šetření. Ptali jsme se 

rodinných příslušníků na jejich spokojenost a výsledná známka 

je docela dobrá, hlavně při tom zazněla řada podnětů, které 

budeme postupně řešit. 
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Měsíc duben začíná velikonoční nedělí – tak všem přeji, 

obyvatelům i zaměstnancům, aby prožili sváteční dny radostně 

(i když mnozí ze 

zaměstnanců prožijí 

část Velikonoc ve 

službě).  

Jan Vojvodík, ředitel 

VIOLA.  Přijďte si 

zazpívat známé české písničky a lidovky. Těšíme se na Vás na 

jídelně v 1. patře budovy B. 

Znovu k nám zavítá psí 

kamarád Gony s páníčkem Pavlem Schillerem. 

CANISTERAPIE proběhne na jídelně v 1. patře 

budovy B. 

!!! V měsíci dubnu dojde k úpravě termínů 

pedikúry: sobota 14. 4. a středa 25. 4., vždy od  

8 hod. !!! 
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SENIOR 

KINO- Tátova 

Volha. Pojďte do kina 

 v hlavních rolích Eliška 

Balzerová a Táňa 

Vilhelmová. 

TANČÍME 

S PANEM VELETOU – k tanci Vám bude stačit jen 

chuť a odvaha. Tančíme na židlích i vozíkách. Přijďte si užít 

spoustu legrace, zároveň však noblesy a elegance. Na jídelně 

v 1. patře budovy B. 

ČARODĚJNICKÁ 

KAVÁRNIČKA. Rej čarodějnic 

Vám zpříjemní odpoledne na jídelně 

v 1. patře budovy B. 

 

Nezapomínejte každé pondělí od 8.45. hod. 

na skupinovou jógu na tělocvičně ve 4. patře 

!!! 
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 Na mokrý duben – suchý červen 

 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

 Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen 

nepříjemný jistě. 

 Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. 

 Bouřky v dubnu zvěstují 

dobré léto. 

 Apríl, všechny díry zakryl. 

 V dubnu když se záhy v 

žitě skryje vrána, úroda obilí se očekává. 

 Pokud apríl netrkne, tak pořádně kopne. 

 Nevěř žádnému počasí v dubnu - apríl si stejně troubí, jak 

chce. 

 Duben rozhodne, zda žito bude jako břeh, nebo jako 

věch.  

 Kolikátého dubna 

zasadíš stromek, 

tolikátého roku ponese 

ovoce. 
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V následujícím přehledu se můžete podívat, jak významné jsou 

pro nás „osmičky“ již po staletí. 

1108 – vyvraždění Vršovců Přemyslovci 

1158 – kníže Vladislav II. se stal českým králem 

1198 – Přemysl Otakar I. korunován českým králem 

1348 – Karel IV. založil Nové Město pražské 

             Karel IV. vydal zakládací 

listinu Univerzity Karlovy 

             Založen hrad Karlštejn 

1378 – zemřel císař Karel IV. 

1368 – narodil se Zikmund 

Lucemburský 

1438 – Albrecht II. Byl korunován českým králem jakožto 

druhý příslušník habsburské 

Dynastie 

1458 – korunovace Jiřího 

z Poděbrad českým králem 

1648 – švédská vojska obsadila 

Malou Stranu a Hradčany 

- uzavřen vestfálský mír, jímž byla ukončena třicetiletá 

válka 
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1668 – narodil se malíř Petr Jan Brandl  

1808 – narodil se Josef Kajetán Tyl 

1818 – založení Vlasteneckého (Národního) muzea v Praze 

- Narodil se politik František Ladislav Rieger 

1848 – na trůn usedl František Josef I. 

- 7. září zrušení poddanství a roboty 

1868 – položení základního kamene Národního divadla 

- Narodili  se také 

cestovatel a 

dobrodruh Jan 

Eskymo Welzl a 

básník Otokar 

Březina 
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1888 – vyšel první sešit encyklopedie Ottův slovník naučný 

-  narodil se žurnalista a spisovatel Eduard Bass  

1898 – vzniklo Tiskařské družstvo pozdější nakladatelství 

Melantrich 

1908 – založení Národního technického muzea 

1918 – T.G. Masaryk byl zvolen prvním československým 

prezidentem 

- 28.října vyhlášení samostatného 

československého státu 

- začalo fungovat letiště Praha - Kbely 

1928 – zemřel hudební skladatel Leoš 

Janáček 

- zemřel novinář a spisovatel Rudolf 

Těsnohlídek 

1938 – vyšel první díl komiksu Rychlé šípy spisovatele 

Jaroslava Foglara 

- 30. září československá vláda přijala mnichovský diktát 

1948 – 25.února 1948 došlo ke komunistickému převratu 

- Násilnou smrtí zemřel Jan Masaryk 

1968 – 21. srpna invaze vojsk Varšavské smlouvy 

- zemřel herec Hugo Hass 

1978 – do vesmíru vzlétl první český kosmonaut Vladimír 

Remek 
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Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné, 

neboť opravdu časově spadají do tohoto bezesporu krásného 

ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po 

prvním jarním úplňku). Stejně tak jako spojujeme Velikonoce s 

jarem, spojujeme jaro s životem. Na jaře se probouzí příroda a 

s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku a dává nám to 

najevo svými pestrými barvami, všude přítomnou smysluplnou 

vůní, slunečnými paprsky prohřátým vzduchem a krásným 

zpěvem ptactva. Snad proto v tento krásný čas naši předkové 

slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali 

jaro jako začátek roku nejen zemědělského, ale i kalendářního. 

Datum Velikonoc 

Velikonoce jsou na rozdíl např. od Vánoc, které se slaví každý 

rok ve stejnou dobu, svátkem pohyblivým. O datu Velikonoc se 

často rozpoutávaly vášnivé diskuze. Koncil nicejský (r. 325) 

určil po delším sporu datum konání Velikonoc na první neděli 

po prvním jarním úplňku. Dodnes se ale vážně diskutuje o 

stanovení pevného data Velikonoc. 

Jak spočítat datum příštích velikonoc?  
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Velikonoce a jejich datum pro ten který rok vypočteme takto: 

V kalendáři vyhledáme, kdy je měsíc v úplňku poprvé po 

prvním jarním dnu (vždy 21. březen). 

Velikonoční neděle je potom ten rok první 

neděli po takto vypočteném prvním jarním 

úplňku. Tato neděle tedy může být nejdříve 

22. března. Nejpozději mohou být 

Velikonoce 25. dubna. Pokud by jejich 

datum vyšlo později, posunou se o týden dopředu. Pokud by v 

letech 1997 až 2016 vyšly Velikonoce dvakrát na 25. dubna, 

pak se ty druhé posunou také o týden dopředu. Totéž se bude 

opakovat v letech 2017-2036 atd. 

Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest 

postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve 

udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, 

Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle. 

Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá 

pojmenování. Zatímco na Modré pondělí bylo v minulosti 

zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. 

Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky 

kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na 
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Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to 

nezůstalo po zbytek roku. 

Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož 

se tento den traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na 

vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci 

zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené 

pokrmy. 

Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se 

měl držet největší půst. Bílá sobota se nese v duchu příprav na 

slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké 

hodování po dnech hladovění. Tradičními velikonočními 

pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční beránci. 

 

A datum Velikonoc pro letošní rok 2018? 

Velikonoční neděle  

1. dubna 

Velikonoční pondělí  

2. dubna 
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Velikonoční symboly 

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, 

které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce 

pojídali beránka jako 

připomínku svého vysvobození  

z Egypta. V křesťanství je beránek 

jedním ze symbolů Ježíše Krista, 

neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný 

za spásu světa.  

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože 

Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k 

trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením 

velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista 

nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje 

velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána 

jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu 

velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena 

znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, 

jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou 

velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se 
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naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též 

rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý 

stejně jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, 

aby vstal k novému životu s Bohem. 

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového 

života, neboť samo zárodek života 

obsahuje. V mnoha kulturách je vejce 

symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V 

souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk 

tato vejce malovat; důvodem pojídání 

vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se 

nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako 

symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol 

nesmrtelnosti. 

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v 

křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme 

vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má 

zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, 

avšak např. v 

byzantské 

ikonografii 

představoval 
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zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku 

pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno 

slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle 

legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, 

v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. 

Pomlázka je svazek různého počtu vrbových proutků 

spletených tradičním 

způsobem a 

ozdobených barevnými 

pentlemi. Její počátky 

sahají minimálně do 

středověku, kdy se o ní zmiňuje pražský kazatel Konrád 

Waldhauser, žijící ve 14. století. Slovo pomlázka vzniklo 

pravděpodobně od 

slova pomlazovat a 

šlehání dívek má 

symbolizovat 

předání svěžesti 

mladých jarních 

prutů. V Česku a na Slovensku má pomlázka mnoho jmen podle 

regionů: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, 

mrskačka, šlehačka, šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších. 
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Duben je měsíc, kdy o počasí nejčastěji říkáme, že je aprílové. 

Během krátké chvilky se nám vystřídá déšť, sníh, sluníčko, 

kroupy i duha. Příroda se probouzí, kytičky a tráva se z kypré 

půdy tlačí ven. Většina zvířat, která na podzim usnula, už jsou 

venku, hledají potravu a partnery. Vrací se tažní ptáci, staví si 

hnízda, aby vychovali další generaci mladých. A taky 

s přibývajícím sluncem a teplem se na svých zimovištích 

probouzejí hadi, mloci, čolci a žáby. Sluneční paprsky 

prohřívají vzduch, který těmto tvorům ohřeje krev a umožní jim 

pohyb. Pro žabky je toto období zároveň časem lásky. Velmi 

často na místě přezimování začínají hledat partnery. Samičky 

jsou většinou o dost větší a 

menší toužící samečci se na 

jednu samičku tulí v počtu 

pěti či šesti najednou. Toto 

období lásky poznáme také 

podle kvákání. Samečci se 

zvučným hlasem 

předvádějí a snaží 

zaujmout. Místa vhodná pro vývoj nových žabiček jsou velké 
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kaluže, zátočiny se stojatou vodou, mělká voda. Místa, která 

dokáže 

prohřát 

slunce a tím 

umožnit 

vývoj. Žabí 

vajíčka 

potřebují 

hodně 

tepla, slunce a vodu, která se nepohybuje. Z vajíčka se postupně 

vyvíjí malí pulci, kteří se často shlukují do velkých hejn. 

Pulcům postupně vyrůstají nožičky, upadne ocásek a promění 

se v žabku. Uslyšíte –li tedy ve svém okolí výrazné kvákání, 

potom jde určitě o 

žabí námluvy. 

Rozhlédněte se 

pozorně kolem sebe a 

máte šanci pozorovat 

či poslouchat 

intenzivní část žabího 

života. 
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Skokan zelený 

je křížencem skokana skřehotavého a krátkonohého. Rozšířen 

je od Francie až po Rusko, 

v Česku je chráněný 

zákonem jako silně 

ohrožený druh. Samci 

dorůstají velikosti 8,5 cm; 

samice až 10 cm. 

Zbarvení těla skokan 

zeleného je obvykle v různých odstínech zelené, hřbet je pokryt 

většími hnědými nebo černými skvrnami. Středem hřbetu se 

téměř vždy táhne nápadný výrazně svítivý žlutozelený proužek. 

Břicho je často nějakým způsobem tmavě skvrnité. Tento 

skokan zimuje na souši nebo ve vodě, vylézá již v dubnu, 

zanedlouho se páří. Každá snůška obsahuje několik desítek až 

několik set vajíček. Samice 

může za sezonu naklást až 

10 000 vajíček. Tento 

skokan se rád vyhřívá v 

mělké vodě. Živí se 

drobnými bezobratlými tvory. Za určitých podmínek dokáže 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hybrid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_sk%C5%99ehotav%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_kr%C3%A1tkonoh%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohro%C5%BEen%C3%BD_druh
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skočit až metr daleko. v České republice vyskytuje roztroušeně 

po celém území, s výjimkou horských oblastí.  

Skokan hnědý 

Obývá téměř celou Evropu, severní Asii i Japonsko. V ČR se 

vyskytuje na celém území až do nadmořské výšky 2 500 m. Na 

prostředí nemá zvláštní 

nároky, nejraději má vlhké 

nížiny. Až na období 

rozmnožování žije skokan 

hnědý na souši. Běžně se 

zdržuje ve vlhkých úkrytech a 

za potravou vychází v noci nebo za deštivého a vlhkého počasí. 

Za potravu slouží různý hmyz, pavouci, žížaly, slimáci či 

drobní korýši. Koncem října vyhledávají skokani zimoviště. 

Přezimují buď na dně menších vodních nádrží nebo v úkrytech 

v zemi. Probouzejí se časně na jaře, už když začíná odtávat led. 

Rozmnožování probíhá brzy na jaře, hned po probuzení. Pokud 

žáby přezimovaly na dně vodní nádrže, většinou se zde i množí. 

Snůška má podobu rosolovitého chuchvalce plovoucího při 

hladině a obsahuje obvykle 1 000 až 2 500 vajíček. Velké 

samice s dobrou kondicí mohou naklást až 4 000 vajíček. Pulci 

se líhnou za 3 až 4 týdny, k proměně v malé žabky potřebují asi 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavouci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%AD%C5%BEaly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slim%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%BD%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pulec
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2 až 3 měsíce. Pohlavní dospělosti dosahují ve třetím roce 

života. 

Rosnička zelená 

je malá žabka, kterou najdeme v celé Evropě, mimo 

skandinávské země. V Česku žije především v nížinách, do 

750 m n. m. Má 

ráda vlhké listnaté 

lesy. Dorůstá délky 

3–5 cm, což ji činí 

jednou z nejmenších 

žab. Zbarvení 

rosniček je 

proměnlivé, jelikož kožní pigmenty reagují na teplotu a vlhkost, 

a tak se její zbarvení mění od světle zelené, tmavě zelené, 

nažloutlé, šedé až na po nahnědlé. Zadní nohy jsou znatelně 

silnější než přední, což umožňuje rychlé skákání. Na obou 

končetinách má přilnavé terčíky určené pro šplhání po 

stromech. Živí se hlavně hmyzem a pavouky, které nacházejí na 

listech stromů. Ty loví pomocí rychlého skoku. Rosničky se 

začínají pářit od dubna průběžně až do srpna Samice vajíčka 

klade během května, velice výjimečné už na konci března. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C5%BEina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavouk


22 
 

Vajíčka spojena v chumáče velikostí vlašského ořechu najdeme 

v mělkých místech porostlých vodními rostlinami. V jednom 

chomáči je obvykle 10 až 50 vajíček. Rosnička zelená je v 

České republice vyhodnocena jako silně ohrožený druh a je 

zákonem přísně chráněná.  

Ropucha 

Jde o naši nejběžnější naší žábu. V ČR se vyskytuje od nížin až 

do nejvyšších horských oblastí.  Skoro celý život tráví na souši, 

ve vodě je pouze v 

krátkém období 

páření a kladení 

vajíček. 

Dospělé samice 

ropuchy obecné 

dosahují velikosti až 

do 15 cm, samci do 

10 cm. Tato žába je celkově robustní a má širokou hlavou 

s výraznými jedovými žlázami. Jed není pro člověka 

nebezpečný. Kůže ropuchy je hustě pokryta většími 

bradavičkami. Barva je šedá, tmavošedá, světle hnědá, olivově 

zelená, nažloutlá či červenohnědá. Základní zbarvení je často 
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doplněno tmavými skvrnami. Ropuchy jsou převážně nočním 

druhem. Přes den bývají ukryté a často vylézají až po soumraku. 

Zimují na souši, a to v hromadách větví či kamení, 

v opuštěných norách, skalních skulinách apod. Za potravu 

slouží převážně brouci, žížaly, pavouci a další bezobratlí 

živočichové. Patří mezi velmi užitečná zvířata. V minulosti se 

samců užívalo pro testování časné gravidity. 

Kuňka obecná 

Pro své zbarvení břicha bývá 

nazývána kuňka ohnivá a v České 

republice patří mezi ohrožené druhy. 

Dorůstá délky 4,5–5 cm, tělo je 

zploštělé s krátkými končetinami. 

Kůže má hnědavou až šedozelenou 

barvu. Břicho je pokryto žlutými, oranžovými až červenými 

skvrnami a četnými bílými tečkami. Kuňka má zvláštní obranný 

prvek - během ohrožení se převrátí na záda a odkryje oranžové 

břicho, které působí jako výstraha. Pokud se cítí ohrožena, 

vylučuje z kožních žláz toxický sekret. Žije v rybnících, 

tůňkách a loužích. Po skončení rozmnožování obývá louky a 

lesy. Kvůli člověku staly jedním z nejohroženějších druhů 

obojživelníků u nás. Dožívají se průměrně patnácti let. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Minulost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Testov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezost
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99icho
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99icho
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%BEn%C3%AD_%C5%BEl%C3%A1za&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDm%C4%9B%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%AF%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oboj%C5%BEiveln%C3%ADci
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K italským názvům těstovin přiřaďte jejich správný popis 

1. Bucatini  

2. Gnocchi 

3. Fusilli  

4. Chifferi 

5. Penne  

6. Tagliatelle 

7. Tortellini 

8. Conchiglie 

9. Capellini 

10. Lasagne 

11. Alfabetti 

12. Ravioli 

 

Správné odpovědi: 1c; 2d; 3f; 4h; 

5i; 6k; 7l; 8a; 9b; 10e; 11g; 12j.  

a. mušličky 

b. Vlasové nudle 

c. Duté tlusté špagety 

d. Noky z bramborového 

těsta 

e. Široké dlouhé 

těstovinové plátky 

f. Vřetena 

g. Písmenka 

h. Kolínka 

i. Kratší široké rourky se 

skosenými konci 

j. Plněné těstovinové 

taštičky ve tvaru čtverečků 

k. Široké nudle 

l. Plněné těstovinové 

taštičky ve tvaru prstýnků 
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Velikonoční kontrola 

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho 

zastavuje policejní hlídka.  

K autu přijde mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane 

řidiči, co ta pomlázka za volantem?” 

„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete 

taky vyšupat...” 

 

Naplánované balení 

Nesmělý mladík prozrazuje své plány ohledně jedné krásné 

slečny: „Před Vánoci ji vezmu na večeři a pak jí pošlu 

Valentýnku.” 

Kamarád na to: „A proč ji radši nejdeš zítra vyšlehat?” 

 

Averze  

Na Velikonoce nehoduju... už jsem na ten proklatej svátek 

zrušil dvě auta! 

 

Ojedinělý nášup 

Postěžovala si dívka, držící velmi přísnou dietu: „Nášup 

dostanu akorát tak o Velikonocích!” 

 

Předběhnuté svátky 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska 

náhodou Velikonoce?” 

„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 

„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 
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8.3. 2018 - jsme slavili Mezinárodní den žen. Tento svátek byl 

i příležitostí k demonstraci žen za svá práva. Velké demonstrace 

se konaly především ve Španělku, kde stejně jako v Itálii byly 

spojeny se 24hodinovou stávkou. Protesty se konaly 

i v Turecku, Jižní Koreji nebo na Filipínách 

10.3. 2018 - V pražském Rudolfinu se již po pětadvacáté 

předávaly ceny České 

filmové a televizní 

akademie "Český lev". 

Nejúspěšnějším filmem se 

stal snímek režiséra Bohdana Slámy "Bába z ledu". 

14.3. 2018 - Agentura OSN vyhlásila výsledky soutěže o 

"nejšťastnější zemi". Hodnotilo se 

156 zemí světa na základě 

takzvaného indexu štěstí.  

Vítězem se stalo Finsko, které tak 

odsunulo na druhé místo loňského vítěze Norsko. Česko si také 

polepšilo, když se z loňského 23. místa posunulo na 21. příčku.  
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15.3. 2018 - Před 79 lety v časných ranních hodinách překročil 

hranice tzv."Druhé republiky" německý Wermacht a započala 

tak éra německá okupace. Den nato byl výnosem nacistického 

vůdce Adolfa Hitlera ustanoven Protektorát Čechy a Morava. 

Formální hlavou Protektorátu, jenž byl součástí Třetí říše, 

zůstal sice prezident Emil Hácha, moc však měl v rukou 

úřadující říšský protektor Konstantin von Neurath. Toto období  

patří k jedněm z nejtemnějších v našich dějinách. 

17.3. 2018 - Svah v krkonošské Horní Malé Úpě hoblovali 

Krakonošovi lyžníci. Muži, ženy 

a děti v historických kostýmech 

zdolávali na jasankách,  leckdy 

z dob lesáků hraběte Harracha, 

třistametrový obří slalom. 

Nebyla tak nouze o krkolomné pády a obdivuhodně vystřihnuté 

telemarky. 

18.3. 2018 - Stávající ruský prezident Vladimir Putin ve 

volbách obhájil post prezidenta Ruské federace. Po sečtení 99 

procent volebních lístků získal rekordních 76,65 procent hlasů. 

Volilo jej přes 55 miliónů Rusů. 
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20.3. 2018 - V Keňské rezervaci Ol Pejeta uhynul poslední na 

světě žijící samec vzácného nosorožce severního bílého. 

Přibližně pětačtyřicetiletý 

samec Sudán, který od 

loňska trpěl infekcí v 

noze, musel být kvůli 

zhoršení zdravotního 

stavu utracen. Informovala o tom ZOO Dvůr Králové nad 

Labem, které samec patřil. 

25.3. 2018 - V noci ze soboty na neděli začal platit letní čas. V 

neděli ve 02:00 ráno si lidé posunuly hodinky o hodinu 

dopředu. Zpět ke středoevropskému se čas vrátí na den 100. 

výročí vzniku samostatného československého státu dne 28. 

října. Změny času mají řadu odpůrců, podle nich již nepřinášejí 

žádné energetické úspory a lidem narušují biorytmy. 

27.3. 2018 - Pražská šunka se dostala na evropský seznam 

"Zaručených tradičních 

specialit". Výrobek z vepřové 

kýty, který musí splňovat 

přesnou recepturu, v úterý tak 

zaregistrovala Evropská komise. Žádost českých výrobců se 

projednávala přibližně šest let.  
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8. března naše obyvatelky převzaly 

květinu z rukou pana místostarosty 

Jiřího Preclíka v doprovodu s vedoucí 

sociálního odboru paní Mgr. Ivany 

Nečekalové. 

 

 

 

20. března se uskutečnil tradiční 

Domovský ples, tentokráte SELSKÝ. 
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27. března jsme napekli cca 500 jidášů 

 

A 28. března jsme si uspořádali Velikonoční kavárničku 
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Zdroje: 
Sociální služby, březen 2018, ročník XX. 
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