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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

5. číslo/ Květen 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Květen je měsíc lásky, květů, vůně, čas prvních teplých dní a 

jarních zvyků, jako je třeba stavění májky.  

Na zahrádkách začínají nebo někde už jsou v plném proudu 

jarní práce. 

Květen je pravý jarní měsíc, už jeho název to napovídá. Kytičky 

na zahrádkách svou barevností potěší snad každé oko.  Sluníčko 

nám svítí víc a víc, hřeje a hladí nás svými paprsky. 

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst pravidelné pranostiky, 

také se dozvíte, proč bychom se měli líbat pod rozkvetlou 

třešní, na jaké obojživelníky můžeme narazit v jarní přírodě a 

proč se staví májky. Nebude chybět ani jarní porce smíchu a i 

v květnovém Měsíčníku 

potrénujeme paměť.  

 

Sluníčkovou jarní náladu a příjemné počteníčko Vám za 

kolektiv autorů přejí 

Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice 
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Květen 2018 v Domově 

Květen je měsíc, který pro děti a 

zaměstnance začíná už dlouhou 

řadu let příjemně – státním svátkem. Většina z nás ovšem 

pracuje v nepřetržitém provozu, a tak řada našich 

spolupracovníků oslaví Svátek práce (a pak zase jiní třeba 8. 

květen) prací – chtěl bych jim poděkovat za obětavost. 

Koncem měsíce května vstoupí v platnost obávané nařízení 

Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Zpřísní 

se přístup k ochraně některých osobních dat, pečlivě se na to 

připravujeme a město jako náš zřizovatel nám v tom pomáhá. 

Venku i uvnitř začaly probíhat plánované opravy, ale ta největší 

vypukne příští měsíc: od 18. 6. do 22. 7. 2018 budeme provádět 

generální opravu výtahu v budově A. Investorem generální 

opravy je město, ale na nás bude zajistit nouzový režim při 

odstavení výtahu – všechen materiál, jídlo i prádlo pro přízemí 

DZR budeme muset dopravovat dovnitř a ven z budovy vnějším 

přístupem. Výrazně to zatíží naše zaměstnance, navíc částečně 

v období letních dovolených – budeme muset zajistit dostatek 
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brigádníků a v případě potřeby se všichni zapojit do pomoci se 

zvládáním nouzového režimu. Snad nám vyjde alespoň pěkné 

počasí a nebude nám do již tak ztížených podmínek ještě třeba 

pršet.  

Registruji stížnosti uživatelů i rodinných příslušníků na 

nedostatek slunečníků u fontány v průčelí budovy. Bylo 

naplánováno zakoupení slunečníků nových místo těch, které se 

loni poškodily silným větrem, ale tento rok začal velkým 

tlakem na finanční rozpočet Domova (provádíme dlouho 

odkládané a nezbytně nutné opravy). Než nám přijde na účet 

první splátka státní dotace, nemůžeme si tedy dovolit žádné 

větší nákupy. Pro okolí fontány ovšem letos počítáme s velkou 

opravou pergoly, která musela být loni demontována kvůli 

havarijnímu stavu. Můžeme se těšit na skutečně rozsáhlé 

zastínění a zastřešení celého prostoru, i když to asi bude 

dostavěno až koncem léta. Zatím bude skutečně pořízeno více 

slunečníků – jen musíme všichni chvíli vydržet, nejprve je třeba 

zaplatit opravy, které mají vliv na bezpečnost a provoz 

Domova.  

V měsíci dubnu jsme si experimentálně vyzkoušeli možnost 

zapojení pečovatelky z jiné země do práce v Domově – 

pracujeme na získání pracovní kvóty pro jednu až dvě 
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zahraniční zaměstnankyně a rádi bychom s jejich pomocí do 

budoucna pokryli krizové situace při nedostatku českých 

zaměstnanců. V roce 2016 jsme sice pracovní kvótu získali, ale 

od záměru zaměstnávat zahraniční pracovníky jsme tehdy 

nakonec upustili. Situace na českém trhu práce se ovšem od té 

doby stále ještě nezlepšila, spíše naopak (viděno pohledem 

zaměstnavatele). Nemůžeme vzít každého, musíme si vybírat – 

ale šikovní nezaměstnaní se na trhu práce dlouho neohřejí. 

Nutně potřebujeme být flexibilní – mít koho povolat při 

chřipkách, dovolených, velkých opravách a podobných 

nestandardních situacích, proto zkoušíme jít cestou 

zahraničního personálu – ale jen jako doplněk, jen 

v minimálním počtu, kvůli jazykové bariéře.  

Na závěr pozvánka - ve čtvrtek 17. 5. 2018 budeme pořádat 

oblíbené odpolední opékání buřtů – kdo můžete, pozvěte své 

blízké na společně 

strávené odpoledne. 

Jan Vojvodík, 

ředitel 
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ZLATÝ KLÍČEK.   

Přijďte si poslechnout dětský pěvecký sbor na jídelnu do 1. 

patra budovy B. 

k nám znovu zavítá 

pěvecký sbor Gymnázia Ústí nad Orlicí VOX 

COLORIS. Přijďte si s nimi zazpívat na jídelnu do 1. patra 

budovy B. 

OPÉKÁNÍ 

Přijďte si užít společně strávené chvíle na čerstvém vzduchu, za 

vůně buřtů a libých tónů kytary. V případě nepříznivého počasí 

se akce koná na jídelně v 1. patře budovy B. 

CANISTERAPIE. Přijďte se 

potěšit s naším (vaším) psím 

kamarádem Gonym a jeho páníčkem 

Pavlem. Společná canisterapie na 

jídelně v 1. patře budovy B. Zájemci o 

individuální canisterapie se mohou 

hlásit u aktivizačních pracovnic.  



7 
 

ŠIMON 

PEČENKA. Přijďte si zazpívat písničky Václava Neckáře. 

Na jídelnu v 1. patře budovy B. 

 

 

 

 

 

Nezapomínejte 

každé pondělí od 

8.45. hod. na 

skupinovou jógu 

na tělocvičně ve 4. 

patře !!! 

!!! 7. a 17.5. nebude ordinace MUDr. Langové !!! 

 

Pedikúra: 12.5. (sobota); 23.5. (středa) od 12.30 

hod.
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Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského 

kalendáře v roce. Má 31 dní. 

Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, 

např. stavění máje nebo pálení čarodějnic, je považován za 

měsíc lásky. 

1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou 

neděli se slaví svátek matek. 

Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího 

roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem 

v týdnu jako květen.  

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. 

Sníh v máji - hodně trávy. 

Studený máj - v stodole ráj. 

Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. 

Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi. 

Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný. 

Není-li květen příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i 

sudy. 

V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnic
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_matek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
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Obojživelníci jsou tzv. studenokrevní živočichové - jejich 

tělesná teplota je závislá na teplotě okolí. Tito živočichové, jsou 

výskytem i rozmnožováním významně vázáni na vodní nebo 

velmi vlhké prostředí. Rozmnožují se jen ve sladkých vodách. 

Nevyskytují se v mořích a oceánech. Obojživelníci, jak už z 

jejich názvu vyplývá, jsou typičtí svým výskytem ve dvou i více 

typech prostředí. V průběhu roku střídavě obývají jak vodní, tak 

i suchozemské prostředí. 

Vývojově jde o čtvernožce, kteří tvoří přechod mezi vodními a 

suchozemskými obratlovci. 

Přední končetiny 

obojživelníků mají zpravidla 

čtyři, zadní pět prstů. U 

některých skupin došlo 

k druhotnému zmenšení 
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končetin a mají tak pouze hadovitý charakter těla. Tělo 

obojživelníků je kryté holou kůží, která je díky mnoha slizovým 

žlázám udržována vlhká a jejíž povrchová vrstva jen slabě 

rohovatí.  

V České republice se vyskytuje 21 druhů obojživelníků. 8 

druhů patří mezi tzv. ocasaté obojživelníky (čolci, mlok) a 13 

druhů mezi žáby. Všechny naše druhy obojživelníků jsou v 

současné době nějakým způsobem ohroženy - jsou zařazeny 

buď do Červeného seznamu ohrožených druhů, nebo mezi 

zvláště chráněné druhy. 

Mlok skvrnitý 

Je mohutnější obojživelník 

delšího tvaru s krátkými 

končetinami, poměrně 

dlouhým, silným ocasem a 

značně velkou hlavou. Oči vypadají vypouklé. Velikost i 

zbarvení se výrazně mění dle několika poddruhů. Dospělý mlok 

je dlouhý 18–28 cm. V přírodě se mlok může dožít až 20 let. 

Díky typickému zabarvení je téměř nemožné si ho splést 

s jiným živočichem. Tělo je černé se žlutými až 

žlutooranžovými skvrnami. V některých lokalitách se objevují 

i poddruhy se skvrnami oranžovými až červenými. Toto 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poddruh
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výstražné zbarvení má varovnou funkci. Na hlavě má totiž 

příušní žlázy, které vylučují jedovaté látky, ze kterých 

přírodovědci izolovali toxiny salamandrin, serotonin a 

batrachotoxin. Jmenované látky vyvolávají silné křeče a 

negativně ovlivňují činnost krevního oběhu i krevní srážlivost. 

Pro menší živočichy může být tento jed smrtelný. Díky tomu 

nemá mlok v přírodě prakticky žádné nepřátele. Člověka však 

tento jed neohrozí, pokud se nedostane do očí. Potom způsobuje 

silné pálení. 

 Na jídelníčku mloka najdeme téměř výhradně drobné 

suchozemské tvory. Pochutnává si na pavoucích, stonožkách, 

červech a dalším drobném hmyzu. Nepohrdne ani většími 

slimáky a 

žížalami. 

Obývá vlhké 

lesní oblasti, 

louky nebo 

pole, mnohdy 

v blízkosti vodních toků. Mimo období kladení larev žije často 

daleko od vody.  

Aktivní je především v noci a za soumraku, přes den se ukrývá 

pod listy, kmeny stromů, větvemi, v dírách v zemi nebo pod 
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kameny, kde je chráněn před přímým slunečním zářením. Za 

deštivých nebo vlhkých dnů však často vylézá ze svých úkrytů 

i ve dne. Charakteristický je 

pro něj pomalý pohyb. Na 

přelomu října a listopadu se 

před nepříznivým zimním 

počasím schovává do 

podzemí, kde se drží stálejší 

vyšší teplota. 

Mlok skvrnitý je v Česku silně ohroženým druhem. Vinu za 

tento stav nese lidská činnost především vzestupem 

automobilismu a ničením a znečišťováním přírodních vodních 

toků, jezírek a studánek. 

Čolek velký 

V České republice je největším žijícím čolkem. Má poměrně 

štíhlé tělo, s širokou hlavou. Celková délka se pohybuje okolo 

15 cm, může 

však dorůst 

až do 

velikosti 18 

cm. Samci 

jsou menší. Kůže na těle je hrubě zrnitá. Hřbet je tmavý až 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kriticky_ohro%C5%BEen%C3%BD
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černý, boky, hlavu a ocas, břicho je žluté s černými skvrnami. 

Pokud žije trvale ve vodě, zbarvení bývá většinou hnědavé s 

tmavými skvrnami. Krk a boky jsou posety spoustou drobných 

bílých teček. U samců se na jaře vytváří na hřbetě a na ocase až 

10 mm vysoký, zubatý, na spodním okraji ocasu celokrajný 

kožní hřeben, mezi hřbetem a ocasem zcela nebo téměř zcela 

přerušený hlubokým zářezem. Koncem léta se tento hřeben 

snižuje. 

Během období rozmnožování žijí čolci ve vodě. Pokud voda, 

kde se rozmnožili, nevyschne, zůstávají 

v ní až do pozdního léta. Pokud žijí 

suchozemským životem, bývají přes 

den schovaní v úkrytech pod kameny, 

kmeny, v děrách v zemi a podobně. V noci se vydávají na lov. 

Živí se hmyzem a jeho larvami, vodními korýši, plži a červy. 

Než nastanou noční mrazy, vyhledávají bezmrazé úkryty, kde v 

zimním klidu přečkají zimu. Během časného jara (v březnu až 

dubnu) odcházejí čolci do vod k rozmnožování. Zde se samcům 

vytváří svatební šat a i samice vlivem vodního prostředí mírně 

mění podobu. K rozmnožování připravení samečci se 

samičkám dvoří. Prohýbají hřbet a vlnivými pohyby ocasu 

přihánějí k samičce vonné látky.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TriturusCristatusMiddleSizedLarva.JPG
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Samička začne s kladením vajíček několik dnů po oplodnění. 

Vajíčka klade jednotlivě mezi listy vodních rostlin, postupně 

naklade 200 až 300 vajíček. Zadními končetinami tvaruje listy 

do jakési kapsičky, do které naklade vajíčko. Přibližně za dva 

týdny se líhnou okolo 1 cm dlouhé larvy. Vývoj larvy v malého 

čolka trvá asi 3 měsíce, pohlavní dospívání asi 3 roky. Na rozdíl 

od jiných čolků, mladí, pohlavně nedospělí, čolci velcí vnikají 

na jaře do vod společně s dospělými. 

V ČR je zákonem chráněn v kategorii silně ohrožený druh. Jeho 

úbytek je způsoben převážně mizením jeho přirozeným 

biotopů, zamořením jezírek, pískoven, velkochovem rybí 

osádky a kachen. 

V České republice žijí ještě další druhy čolků – velký, 

dunajský, dravý, hranatý, obecný, karpatský a horský. 

Čolek velký 

(http://www.chovzvirat.cz/zvire/3981-colek-velky/) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaj%C3%AD%C4%8Dko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Larva
http://www.chovzvirat.cz/zvire/3981-colek-velky/


15 
 

 

Lásky čas 

Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je 

pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, jara a 

milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla římská 

Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada či nějaká jiná bohyně 

lásky, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal proslulé 

verše:        

Byl pozdní večer – první máj –  

večerní máj – byl lásky čas.  

Hrdliččin zval ku lásce hlas,  

kde borový zaváněl háj.  

O lásce šeptal tichý mech,  

kvetoucí strom lhal lásky žel,  

svou lásku slavík růži pěl,  

růžinu jevil vonný vdech. 

Jezero hladké v křovích stinných 

zvučelo temně tajný bol, 

břeh je objímal kol a kol, 

a slunce jasná světů jiných 

bloudila blankytnými pásky, 

planoucí tam co slzy lásky.  
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A protože trocha poezie nikomu neškodí, vžil se v Praze hezký 

zvyk nosit v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického 

básníka kytičku květů. Při té příležitosti se milenci zastaví pod 

rozkvetlou třešní (nebo 

břízou), protože, jak praví 

lidová moudrost, dívka na 

prvního máje nepolíbená do 

roka uschne. Májové oslavy 

tedy nebyly jen záležitostí 

vesnice, ale pronikly i do měst. Známé jsou například tradiční 

jarní studentské slavnosti - majálesy. 

Nikde, ale není napsáno, kdy tato tradice vznikla. V lidové 

kultuře se zmínky o tomto zvyku vůbec nevyskytují, takže 

může být starý tak sto let a pravděpodobně přišel z městského 

prostředí,“.  

Symbolika zvyku by se dala odvodit tak, že strom, který kvete, 

je připraven k plození. Plození je zasvěcen také květen, známý 

i jako lásky čas. Kromě toho jsou prý ale mláďata narozená v 

květnu nejlepší, květnové mléko nejzdravější a květnový déšť 

je blahodárný pro úrodu. Proto by hospodáři měli květnový déšť 

vítat, jak dokládají i lidové pranostiky, jako májová vlažička, 
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naroste travička, májový deštíček, poroste trávníček nebo 

mokrý máj, v stodole ráj. 

Lidé se nejčastěji líbají pod rozkvetlou třešní, ale někomu stačí 

višeň, jabloň, jakýkoliv rozkvetlý strom a v případě 

nepříznivého jara prý dokonce i jakýkoliv nekvetoucí strom. 

Tradice líbání se opakuje i o Vánocích pod jmelím. Zelená je 

opět symbolem plodnosti a navíc je jmelí jednou z mála 

spolehlivě zelených věcí v zimě. 

Pokud se dívka prvomájového polibku nedočká, znamená to pro 

ni podle tradice uschnutí, bude se jí špatně dařit a nebude mít 

naději na brzký vztah. V dnešní době se tato tradice stala 

námětem pro různé akce, kdy se lidé snaží pokořit rekord v 

počtu líbajících se párů. 

Dívka, která zůstane na prvního máje nepolíbená, do roka 

uschne. 

Máje – tradice lásky 

Máje (májka) je kmen s chocholem 

ozdobených větví na vrcholu, který se 

staví na vesnicích každoročně 30. dubna. 

Většinou se jedná o celý strom, který je 

zbaven větví a kůry. Pouze horní část se 

ponechává s větvemi. Někdy se používá spodní kůl více let a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_(botanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venkov
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obměňuje se pouze živý vršek. Jako stromy se používají často 

jehličnany (smrky), ale setkáme se i např. s břízou. Vršek máje 

se zdobí proužky barevného krepového papíru nebo látek, na 

máj se též zavěšuje zdobený věnec. Zvyk stavění máje pochází 

pravděpodobně ze 16. století a do dnešní doby dostal řadu 

modifikací. Nejtradičněji se slaví na jižní Moravě. Principem 

stavění máje je uhlídat májku (vrcholový chochol) před 

mladými hochy z okolních vesnic. Jejich snahou totiž je májku 

porazit nebo odříznout vrcholovou partii a odnést do své 

vesnice. Poražená, nebo odnesená májka je pro danou vesnici 

velkou ostudou. V současné době proniká zvyk stavění máje i 

do měst. V některých oblastech jihovýchodní Moravy se Máje 

nestaví 30. dubna ale až v termínu konání místních Tradičních 

krojovaných hodů k poctě patrona místního kostela. Malé 

májky se staví před dům tzv. stárek jako symbol jejich hodnosti 

během hodů. Existovaly i malé ozdobené stromky - májky, 

které se již od středověku stavěly 1. května jako výraz lásky k 

dívce nebo jako výraz uznání a úcty k osobnosti veřejného 

života v obci. 

Postup stavění májky 

Nejprve je nutné vybrat vhodný strom. Vybírá se strom se 

stejnoměrným rozmístěním větví na vrcholu a patřičným 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehli%C4%8Dnany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krepov%C3%BD_pap%C3%ADr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnec
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olistěním. Strom musí být rovný a nesmí se jevit křehce. 

Tloušťka kmene se vybírá podle toho, zdali se bude stavět ručně 

či pomocí těžké mechanizace. 

Po vybrání vhodného stromu dojde k poražení a ořezání 

nepatřičných větví. Dále se musí strom dopravit z lesa na místo, 

kde bude vztyčen. 

Na místě je ozdobena vrcholová partie a z větví vyroben 

vrcholový věnec, který je přichycen k vrcholové partii. Kmen 

je zbaven kůry a připravena díra pro zapuštění. Pro dosažení 

vyšší výšky se někdy používají dva stromy, které se přibližně v 

půlce napojí. Výjimečně se používá dvojnásobného napojení, 

tzn. májka se celkově sestává ze tří stromů. Pokud se 

neodstraňuje stará májka po měsíci, je nutno ji odstranit. 

Následně je májka vztyčena (ručně, stroji). V případě ručního 

vztyčení se používají dlouhé dřevěné tyče vyrobené z menších 

stromů zvané žejgrúty. 

Zajímavost: 

1. května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem 

vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub 

nebo kukuřičného šustí, spojily domy zamilovaných dvojic. 

Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utajeno 

a bylo "veselo". 
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Kdo je kdo? 

1. Helena Zmatlíková  

2. Josef Skupa     

3. Josef Mysliveček 

4. František Bílek 

5. Vlastimil Harapes 

6. Martin Frič 

7. Karel Čapek 

8. Nataša Gollová 

9. Hana Zagorová 

10. Vítězslav Nezval 

11. Václav Havel 

12. Václav Hudeček 

13. Marie Čermínová 

14. Václav Hollar  

15. Dušan Jurkovič 

 

A. Arichitekt 

B. Malíř 

C. Grafik 

D. Dramatik 

E. Houslista 

F. Spisovatel 

G. Herec 

H. Režisér 

I. Loutkář 

J. Sochař 

K. Ilustrátor 

L. Zpěvák 

M. Tanečník 

N. Hudební skladatel 

O. Básník 

Správné odpovědi: 1K, 2I, 3N,   4J, 5M, 6H, 7F, 8G, 9L,       

10 O, 11D, 12E, 13B, 14C, 15A 
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Novorozený černoušek má černé ruce, černé nohy, černé oči, 

černé vlásky, jakou má barvu zubů?   
 

Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají 

pouze dva mokré vlasy, jak to?  

Co je to, má to zuby, ale nic nejí?  

 

Co je to: před použitím je to černé, v průběhu červené a 

nakonec šedé?  

Co roste kořenem vzhůru? 

Správné odpovědi: 

Novorozený černoušek nemá zuby žádné; třetí potápěč je 

plešatý; zuby má přesto nejí – hřeben; barvu v průběhu hoření 

mění uhlí; kořenem vzhůru rostou horní zuby 
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Zazpívali jsme si se skupinou VIOLA 
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Zavítali jsme do kina na film Tátova Volha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásné odpoledne jsme strávili při tanci s panem Veletou 
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A přivítali jsme rej čarodějnic 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten 
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ttp://www.cesky-dialog.net/clanek/7333-maje-majky-maj/ 
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