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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

7.,8. číslo/ Červenec, Srpen 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Půl roku je za námi a máme tu letní měsíce – červenec a srpen. 

Školákům začaly zasloužené prázdniny, 

my se těšíme na dovolenou, ať už je to k 

moři za teplem a sluníčkem nebo třeba 

na hory. Červenec je měsíc lesních plodů 

a vyhřátých luk. Rostliny dozrávají a dávají plody, tráva schne 

a obilí žloutne, vůně dozrávání je ve vzduchu.  

Srpen je měsíc končících prázdnin a zralého obilí. V lese kvete 

vřes, kromě malin a borůvek dozrávají ostružiny.  

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst pravidelné pranostiky, 

pronikneme do tajů čokolády a zjistíme, od čeho se odvíjí 

úspěšnost mravenců. Chybět nebude ani trénink paměti a letní 

porce vtípků. Nezapomene se ohlédnout za měsícem červnem. 

 

Prosluněné léto s úsměvem na tváři přejí 

za kolektiv autorů Eva 

Plívová, Dana Matoušková – 

Vaše sociální pracovnice. 
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Léto v Domově 

Léto prý už skončilo – bude už jen 

podzim, a to až do jara – říkala 

jedna moje známá. Je pravda, že máme za sebou nebývale teplý 

květen a červen – ale léto nás určitě ještě čeká, vždyť teprve 21. 

6. astronomické léto začalo. Doufám, že pan truhlář si toho taky 

všiml a že finišuje s pergolou před zadním vchodem do budovy 

– aby nám v červenci a srpnu nebylo víc horko, než je nutné. 

Nám, zaměstnancům, bude horko stejně, protože probíhá 

generální oprava výtahu na budově A. Na konci června jsme 

navíc připravili a podali evropský investiční projekt na 

přístavbu venkovního lůžkového výtahu k budově A. Kdyby to 

dopadlo dobře, získali bychom na výstavbu něco kolem šesti 

miliónů korun z evropských fondů a výtah by se realizoval 

v průběhu roku 2020. Tak si držme palce! 

Domluvili jsme se s městem na posílení počtu laviček na 

vycházkové trase okolo Domova – na velkém parkovišti u 

hřbitova a pak zadní cestou zpět k budově A. Děkuji panu 

místostarostovi Preclíkovi, že nám v tom vyšel vstříc.  
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Začátkem června si několik desítek uživatelů a zaměstnanců 

užilo společný výlet do restaurace Vyhlídka u Vamberka – bylo 

to prima a díky autobusu s plošinou s námi mohli jet i 

obyvatelé, kteří by se dříve kvůli svému zdravotnímu stavu na 

výlet nedostali. Máme z toho radost - a příští rok pojdeme 

s plošinou zase.  

V závěru měsíce června se uskutečnilo první setkání Kruhu 

přátel Domova – neformální platformy rodinných příslušníků 

uživatelů a příznivců Domova. Představili jsme vývoj 

v Domově, financování, předvedli jsme nově pořízenou 

techniku – a věříme, že to účastníci Kruhu sdělí zase dál – svým 

známým a přátelům, aby se o nás ve městě vědělo, že 

provozujeme a dále rozvíjíme moderní sociální službu. 

Ještě dobrá zpráva na závěr – od společnosti TESCO jsme 

získali 16 000 Kč na úpravu naší zahrady, která vznikne za 

prostorem garáží u zadního vchodu budovy – děkujeme 

společnosti TESCO i všem, kdo pro nás hlasovali – i paní Daně 

Matouškové, která se již tradičně a úspěšně ujala koordinace. 

Všem obyvatelům přeji hezké léto, zaměstnancům příjemnou 

dovolenou a firmě KVADRO mnoho úspěchů při co 

nejrychlejší opravě výtahu v budově A.  

Jan Vojvodík, ředitel 
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Vážení obyvatelé, během léta budou aktivity z důvodu čerpání 

dovolených mírně omezené. Z pravidelných aktivit budete jistě 

postrádat skupinové 

cvičení, ubydou i 

nepravidelné 

aktivity. Určitě 

bychom však rádi 

vyrazili do cukrárny 

nebo na bramboráčky. Přislíbeno máme i další hudební 

vystoupení paní Sychrové a setkání s panem Pavlem a Gonym. 

O všech aktivitách budete vždy včas informováni. 

Doufáme, že léto v Domově prožijeme společně v poklidu tak, 

jak jsme zvyklí a předem Vám děkujeme za trpělivost při 

čerpání dovolených. 

!!! od 6. do 16. 7. má MUDr. Langová dovolenou !!! 

   

 

 

 



6 
 

Během měsíce června 

jsme do Domova 

zakoupili dva SenTably. 

Jedná se dva mobilní 

jakoby počítače, se 

kterými je možné 

pracovat i u lůžka. Nabízí 

spoustu her, kvízů a zábavy. Měl by to být parťák pro aktiviní 

trávení volného času. 

Jeden je k dispozici u 

aktivizačních pracovnic 

na budově B, druhý na 

budově A. V případě 

zájmu se určitě neváhejte 

na aktivizační pracovnice 

obrátit. Doufáme, že Vám náš (Váš) nový parťák zpříjemní 

chvíle v Domově. 
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V Domově máme také 

tzv. relaxační místnost. 

Jde o místnost, ve které 

Vám vyškolené 

pracovnice (Kristina 

Pospíšilová a Áňa 

Sedláčková) mohou 

nabídnout příjemnou relaxaci zaměřenou na podporu téměř 

všech smyslových orgánů prostřednictvím různých vjemů. Tuto 

místnost však můžete kdykoliv navštívit sami (bez doprovodu 

personálu) a využít ji i pro posezení se svými blízkými. Budeme 

moc rádi, když 

Vám tato místnost 

bude dělat radost. 

Je tu pro Vás a 

Vaše blízké. Tuto 

místnost můžete 

využívat i jako 

místnost televizní 
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ČERVENEC je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Má a vždy měl 31 dní. V původním římském kalendáři byl jeho 

název Quintilis, tedy „Pátý“. V 

roce 44 př. n. l. byl Julius 

Caesar zavražděn a poté 

římský senát na návrh Marka 

Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve 

kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. Tento měsíc 

patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Název 

červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde vyjadřuje 

následnost, červenec následuje po červnu. 

 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.  

 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.  

 Svaté Anně žitečka se nažne.  

 Svatá Anna - chladna z rána.  

 Červenec - úrody blíženec.  
 

 V červenci do košile rozdělej se  

 a v prosinci po uši oděj se.  

 Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.  
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SRPEN je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. 

České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval   

hlavní nástroj užívaný v 

raném zemědělství při sklizni 

obilí (tedy při žních), žně pak 

obvykle končily právě v 

osmém měsíci kalendářního 

roku.  

 V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.  

 Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.  

 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.  

 Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.  

 Svatý Vavřinec - první podzimec.  

 Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.  

 Na svatého Rocha přibude brambor trocha.  

 Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.  

 Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. 
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Věděli jste, že 7. červenec je 

den čokolády? Mezinárodní 

den čokolády je ovšem 13.9 a 

ještě jeden čokoládový den je 

28.10. Čokoládu jako 

pravděpodobně první objevili Mayové před 2000 roky, mnoho 

Mayských nápisů se zmiňuje o čokoládě 

jako o “pokrmu bohů”.  

Pro říši Aztéků byl nápoj z kakaových bobů nazývaný 

“chocolatl – horký nápoj” obřadním nápojem, kakaové boby 

byly také používány jako platidlo. Podle záznamů z té doby se 

králík dal koupit za čtyři kakaové boby. 

Do Evropy kakao jako první přivezl Columbus ze své poslední 

výpravy do Karibiku v roce 1502, ale komerční dovoz zahájil 

španěl Hernando Cortéz o dvě desítky let později. 

V roce 1580 vznikla první továrna na zpracování čokolády ve 

Španělsku, a v polovině 17.tého století byly v Británii 

otevřeny první “čokoládové” kavárny. 

První lis na kakaové boby, extrahující kakaové máslo a 

nechávající zbytek, který se upravuje na prášek – kakao, byl 
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vynalezen o století později a v roce 1847 byla na světě první 

tabulka čokolády, vyrobená smícháním rozpuštěného 

kakaového másla s cukrem a kakaem. 

 

Fascinace lahodnou a na jazyku se pomalu rozpouštějící 

čokoládou je za poslední desítky let takřka neměnná. 

Čokoládový kult nabízí nepřeberné množství zajímavostí, které 

vás možná překvapí nebo jen více utvrdí v tom, že prostě na 

světě není nic lepšího než čokoláda. 

Nejpopulárnější sladkost na světě – čokoláda – je ve své 

podstatě poměrně hořká potravina, která se vyrábí z kvašených, 

pražených a mletých zrnek tropického kakaového stromu 

Theobroma cacao. Na lahodném výsledku má účast nejen podíl 

a druh kakaových zrn, ale také zručnost i trpělivost čokolatiérů 

při její výrobě. Ta se totiž nesmí uspěchat a je nutné dopřát 

čokoládě čas. 

Možná nevíte, že... 

1. Studie v roce 2013 zjistila, že vůně čokolády v 

knihkupectví zvýší pravděpodobnost, že si zákazník koupí 

kuchařku nebo román, až o 40 %. 
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2. Ve slavné scéně ve sprše v Hitchcockově filmu Psycho byl 

jako náhražka krve použit čokoládový sirup. 

3. Nejcennější čokoládová tyčinka na světě je stoletá tyčinka 

Cadbury, kterou s sebou na první expedici na Antarktidu přivezl 

kapitán Robert Scott. Na aukci v roce 2001 byla vydražena za 

687 dolarů, tedy za více než 16 tisíc korun. 

4. Nacisté se během druhé světové války pokusili o atentát na 

Winstona Churchilla, a to s ničím méně originálním než 

explodující čokoládovou tyčinkou. 

5. Theobroma cacao – jméno stromu, ze kterého pochází 

čokoláda – znamená „pokrm bohů“. 

6. Abyste si mohli dopřát čtyři 

standardní tabulky čokolády, 

musí jeden kakaovník růst 

skoro celý rok, aby k tomu 

vyprodukoval dost kakaových 

bobů. 

7. Theobromin, látka nacházející se v čokoládě, která je 

jedovatá pro psy, může být smrtelně nebezpečná i pro člověka. 

Smrtelné dávky dosáhne ale jen skutečný nenasyta. Desetileté 

dítě by muselo sníst asi šestnáct kilogramů čokolády. Pokud jste 

fanoušci bonboniér, tak by to znamenalo 64 balení 
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čokoládových mořských plodů Laguna nebo 160 krabiček 

kočičích jazýčků. 

8. Mayové jsou uváděni jako první lidé, kteří pěstovali 

kakaovníky a pili čokoládu. Aztékové se k čokoládě dostali 

později, ale museli kakao nakupovat, protože neuměli pěstovat 

kakaovníky. 

9. Kakao v té nejvyšší kvalitě se označuje jako „Fine de 

Aroma“. Do této kategorie spadá ročně jen něco okolo 6 % 

celosvětové produkce kakaa. V České republice z něj vyrábí jen 

čokoládovna Carla, a to svou prémiovou stejnojmennou řadu 

čokolád. 

10. Čokoláda byla v historii z 90 % konzumována v tekuté 

formě. V pevné formě si ji tedy neužíváme příliš dlouho. 

11. Během Americké války za nezávislost byli vojáci někdy 

placeni v čokoládě. 

12. Čokoláda vás psychicky nakopne intenzivněji a více zrychlí 

váš srdeční tep než líbání. 

13. Vynálezkyně čokoládových sušenek Ruth Wakefield 

prodala svůj recept firmě Nestlé výměnou za doživotní dodávku 

čokolády. 

14. První čokoládovou tyčinku vytvořil Joseph Fry v roce 

1847. 
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15. Čokoládový průmysl má hodnotu asi 110 miliard dolarů 

ročně. 

16. V Kanadě se v roce 1947 rozhodly stovky dětí stávkovat a 

bojkotovaly čokoládu, když se cena čokoládové tyčinky 

zvýšila z 5 na 8 centů. 

17. Největší zvážená čokoládová tyčinka vážila téměř 6 tun. 

18. Více než dvě třetiny kakaa na planetě roste v Africe a 

Pobřeží slonoviny produkuje 33 % světových zásob. 

 

DRUHY ČOKOLÁDY  

Čokoládoví labužníci 

nedají dopustit na 

klasickou hořkou 

čokoládu s vysokým podílem kakaa. Ale nedejte se zmást – i 

hořkých čokolád je celá škála a zaměřit se pouze na ni 

neznamená jíst jen jednu určitou čokoládu. Procentuální obsah 

kakaa se různí (70 % je považováno za optimální), a velmi 

také záleží na kvalitě kakaových bobů, které byly k výrobě 

použity. Dnes je možné dobrou hořkou čokoládu koupit i ve 

velkých prodejnách, ale ty nejlepší kousky jsou k sehnání stále 

spíše ve specializovaných obchodech. Obecně by měla hořká 

čokoláda obsahovat nejméně 35 % kakaové sušiny, ale obecně 

http://cokolada.cz/horka-cokolada/
http://cokolada.cz/horka-cokolada/
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se za kvalitní hořkou čokoládu považuje čokoláda nad 50 % 

kakaa. 

Ani mléčnou čokoládu však nemůžeme z elitní společnosti 

čokolád vyloučit, i když vzhledem k přidanému mléku již není 

možné zcela ocenit chuť bobů, které byly k její výrobě použity. 

Ale je třeba dodat, že k výrobě mléčné čokolády se nepoužívá 

běžné, nýbrž sušené mléko, které vynalezl Henri Nestlé teprve 

roku 1867. Nebýt tohoto zkoumavého Švýcara, neměla by dnes 

mléčná čokoláda ze země hodinek takový věhlas. Jeho 

kolegovi, Danielu Peterovi se povedlo roku 1875 vyrobit první 

mléčnou čokoládu, a od té doby je Švýcarsko nejvýznamnějším 

výrobcem tohoto druhu. Podíl kakaové sušiny u mléčné 

čokolády je nižší než u její tmavší kolegyně, a to cca 25 %, ale 

za kvalitní ji lze považovat až od výše 30 %. Zároveň by měla 

obsahovat 14 až 25 % mléčných součástí.  

Zvláštní místo zaujímá 

bílá čokoláda, protože ji 

vlastně za čokoládu nelze 

vůbec označit. 

Neobsahuje totiž 

kakaový prášek, což 

http://cokolada.cz/nad-50-kakaa/
http://cokolada.cz/nad-50-kakaa/
http://cokolada.cz/mlecna-cokolada/
http://cokolada.cz/bila-cokolada/


16 
 

napovídá již její barva, ale pouze kakaové máslo, mléko a cukr. 

Právě kvůli kakaovému máslu se ale stále řadí mezi čokolády, 

protože obsahuje surovinu získanou z kakaových bobů. Podíl 

kakaového másla by měl činit alespoň 20 %, u mléka by to mělo 

být zhruba 14 %. 

Kromě čisté hořké, mléčné nebo bílé čokolády máme na výběr 

z mnoha dalších. Čokoládě, do kterých se přidávají kousky 

jiných dobrot, se říká čokoláda s přísadami. Bezkonkurenčně 

nejoblíbenější čokoládou s přísadou je čokoláda s oříšky, 

oblíbené jsou ale i čokolády s kousky kandovaného ovoce, 

rozinkami a dalšími přísadami. 

Naopak čokoláda, u které je kakaová sušina smíchaná s jinou 

příchutí, se nazývá ochucená čokoláda. Do této kategorie 

bychom zařadili například čokoládu s jogurtovou příchutí, s 

pomerančovou příchutí, ale také 

čokoládu s chilli nebo mořskou solí. 

Právě kořeněné čokolády jsou poslední 

dobou stále populárnější. Ještě nedávno 

bychom tyto kombinace považovali za 

zvláštní, ale ve skutečnosti jsou chilli nebo pepř prapůvodní 

koření, které se k ochucování tekuté čokolády používaly již 

dávno. 

http://cokolada.cz/cokolada-s-prisadami/
http://cokolada.cz/cokolada-s-orisky/
http://cokolada.cz/ochucena-cokolada/
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Existuje mnoho dalších druhů čokolády, které ještě nejsou tak 

známé, ale jejich obliba poslední dobou roste. Stále častěji se 

tak setkáváme s kategoriemi jako je čokoláda pro diabetiky, bio 

čokoláda, fair trade 

čokoláda nebo porézní 

čokoláda (s bublinkami). 

Na závěr nesmíme ale 

zapomenout na plněné 

čokolády a zejména 

čokoládové bonbony, tzv. 

pralinky. Přestože nejsou 

gurmety oceňovány, 

protože chuť čokolády jako 

takové se v nich ztratí, jsou velmi oblíbené i jako kouzelné 

umění ruční práce, podobně jako 

japonské suši. Obsahují nejrůznější 

lahodné náplně, od kandovaných višní 

přes nugát, sladké krémy a marcipán až 

po alkohol. 

Tak neváhejte a zpříjemněte si třeba 

dnešní den kouskem čokolády.  

http://cokolada.cz/bio-cokolada/
http://cokolada.cz/bio-cokolada/
http://cokolada.cz/fair-trade-cokolada/
http://cokolada.cz/fair-trade-cokolada/
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Mravenci, latinsky zvaní Formica jsou jednou 

z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši. Tato 

úspěšnost je přikládána jejich sociálnímu způsobu života a 

specializaci. Mravenci jsou sociální hmyz, který žije 

v koloniích zvaných mraveniště. Zpočátku může mít tato 

kolonie jen pár jedinců, ale časem se může zvýšit až na několik 

miliónů. Jsou známy případy, kdy příbuzné kolonie vytvářejí 

superkolonie dosahující délky několika tisíc kilometrů. 

Mravenci jsou drobný blanokřídlý hmyz s velikostí od několika 

milimetrů po několik centimetrů. Jejich tělo tvoří jasně 

oddělené části - hlava, hruď a zadeček. Hlava má jeden pár 

tykadel, složené oči, a vyvinutá kusadla. Z hrudi vychází tři 

páry nohou, které se skládají z kyčle, stehna, holeně a chodidla. 

Třetí část mravenčího tělíčka tvoří zadeček a je od těla oddělen 

tělní stopkou. Zadeček se dělí na několik článků. Ty jsou 

spojené blankou, jež mravencům umožňuje měnit velikost 

zadečku. Zadní křídla dorůstají menší délky než přední, po 

rojení si je královny ulomí nebo jim odpadnou.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1ln%C3%AD_hmyz&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mraveni%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Superkolonie&action=edit&redlink=1
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Schéma stavby těla mravenčí dělnice 

Mravenci vytváří několik kast, 

základními kastami jsou královna, 

samec a dělnice. Velké dělnice 

s neobvykle vyvinutými kusadly 

jsou nazývány vojáky). Jednotlivé 

kasty se mohou vzájemně značně 

lišit velikostí i tvarem těla. Každá kolonie obvykle má alespoň 

jednu královnu a několik dělnic.  

Novou kolonii vždy zakládá mravenčí královna. Po opuštění 

hnízda provádějí mravenci svatební let, při němž jsou královny 

oplodněny samečky  a využívají pak tyto spermie po celý život. 

Mravenčí samečci několik dní na to hynou. Královna si najde 

vhodné místo, založí jednoduché mraveniště a vychová první 

generaci dělnic. Od toho okamžiku o získávání potravy a 

obranu kolonie dbají dělnice a královna se stará jen o kladení 

vajíček. Období zakládání kolonie je nejriskantnější období v 

životě mraveniště a značná část královen se v tomto období 

stane obětí predátorů nebo uhyne. 

Mravenci jsou hmyz s proměnou dokonalou. Z vajíčka se 

líhnou larvy, které se po určité době zakuklí a z kukly se vylíhne 

dospělý jedinec. O pohlaví potomstva rozhoduje královna. Z 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spermie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mraveni%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Larva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kukla
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_ant_worker_anatomy-cs.svg
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oplodněných vajíček se rodí dělnice, z neoplodněných samečci. 

Královna zároveň vylučuje sekret, který zabraňuje, aby se z 

larev vyvinuly nové královny. Pokud chce zplodit nové 

královny, přestane sekret vylučovat. U některých druhů mají i 

dělnice schopnost snášet neoplodněná vajíčka. Toto se stane v 

případě, že královna zemře a kolonie je na pokraji zániku. 

Pro mravence jsou velmi důležitým prvkem feromony (typické 

pachy), které slouží jako komunikační prvek mezi jedinci. 

Vedle toho někteří mravenci užívají také chuť - dávají ostatním 

jedincům ochutnat, co našli a „cvrkot“, který bývá někdy 

vnímán přímo, jindy pouze z otřesů půdy. Zrak má u mravenců 

poměrně malý význam. V nejpropracovanějších strukturách 

jsou si mravenci schopni sdělit přibližně 10-20 „příkazů“.  

Výhodou orientace mravenců podle pachů je jednoduchost 

systému – mravencům stačí i malý mozeček k vytvoření 

obdivuhodné společenské struktury. Naopak slabinou této 

dovednosti je poměrně snadná napadnutelnost systému. V 

důsledku toho v každém mraveništi žije celá řada parazitů, kteří 

využívají toho, že dokáží napodobit mravenčí pach, ačkoliv jim 

jinak nejsou stavbou těla vůbec podobní. Za zmínku stojí, že 

velmi častými parazity mravenců jsou mravenci jiného druhu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parazitismus
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Mravenci žijí v pozitivní symbióze s celou řadou živočišných i 

rostlinných druhů. Známá je například jejich spolupráce s 

mšicemi, které mravenci chrání před nepřáteli nebo je přenášejí 

na vyhlédnutý strom a následně se živí jejich výměšky. Shodně 

spolupracují i s některými červci či larvami motýlů.  

Zajímavý druh soužití si vytvořili mravenci rodu Atta, kteří v 

mraveništi pěstují houbu, kterou „krmí“ drobnými lístečky a 

houba je jejich hlavním zdrojem obživy. Nová mravenčí 

královna si při svatebním letu odnáší úlomek této houby s 

sebou, aby s ní mohla založit novou kolonii. Podobným 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbi%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mravenec_Atta&action=edit&redlink=1
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způsobem někteří mravenci chrání strom, v jehož dutině žijí 

nebo jehož míza jim slouží jako potrava. Mravenci proto vyhubí 

všechny ostatní druhy rostlin v okolí stromu.  

Mravenci jsou jedni z nejagresivnějších tvorů v živočišné říši, 

takže život kolonie provázejí neustálé výpady na cizí území a 

souboje s okolními koloniemi o potravu a teritorium. Některé 

druhy mravenců mají zvláštní kastu bojovníků, tvořenou 

zvláště velkými a silnými dělnicemi, které v době míru 

nevykonávají žádnou činnost a jen čekají, až jich bude třeba. 

Výsledkem boje je zpravidla jen vytlačení poražené kolonie z 

teritoria, ke skutečnému vyhlazení kolonie dochází jen 

výjimečně. O oddanosti jedinců celé kolonii svědčí i fakt, že 

staré dělnice vždy nastupují do souboje jako první, aby se 

obětovaly za další generaci.  
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Mezi hlavní zbraně mravenců patří kusadla a jed. Přitom však 

bylo zjištěno, že v soubojích nevítězí vždy nejpočetnější nebo 

nejjedovatější kolonie, ale kolonie s nejdokonalejším systémem 

komunikace a spolupráce. Mezi strategické triky patří např.  

 odříznutí od zdroje potravy, 

 napadání dělnic nosících potravu, 

 znemožnění návratu jedinců zpět do mraveniště, 

 prokopání chodby do cizí líhně, 

 ucpání východů z mraveniště. 

 Mravenci obývají různá stanoviště a nevyhýbají se ani lidským 

obydlím. Nejčastějším a nejobtížnějším mravencem je v České 

republice mravenec faraón. Jeho obtížnost spočívá především 

v přenášení chorob a v jeho všudypřítomnosti.  

Přestože jsou mravenci člověku někdy nepříjemným 

společníkem, existují lidé, kteří mravence chovají ve zvláštních 

nádobách – formikáriích. Studiem mravenců se zabývá 

myrmekologie. O popularizaci života hmyzu a obzvlášť 

mravenců se zasloužil spisovatel Ondřej Sekora sérií dětských 

knížek, jejichž hlavní postavou je Ferda Mravenec.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mravenec_fara%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Formik%C3%A1rium
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Myrmekologie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Sekora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferda_Mravenec
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Žena se probudí na den svatého 

Valentýna a oznamuje nadšeně 

svému choti: „Právě se mi zdálo, že 

jsi mi na Valentýna věnoval 

perlový náhrdelník. Co myslíš, že 

to znamená?" S jistotou v hlase 

muž prohlásí: „To se dozvíš dnes 

večer." Večer muž přijde domů s 

malým balíčkem a slavnostně jej 

předá ženě. Žena jej dychtivě 

otevře a najde knihu s názvem 

Význam a vykládání snů. 
 

Američan kupuje od starého Lorda jeho letní 

sídlo. „Víte," svěřuje se mu, „slyšel jsem, že prý 

tady straší." „Tomu nevěřím, jezdím do tohoto 

sídla už 300 let a žádné strašidlo jsem neviděl." 
 

„Hurvínku, já jsem byla už jako 

miminko inteligentní. V devíti 

měsících jsem běhala." "A tomu 

říkáš inteligentní?," podiví se 

Hurvínek, „to já se ještě ve třech 

nechal nosit." 
 

Holič se ptá 

zákazníka: „Je to 

tak dobře?“ A 

zákazník na to: 

„Trochu delší, 

prosím.“

 

 

Matka telefonuje 

učitelce: „Prosím Vás, 

nedávejte dětem úlohy z 

matematiky, ve kterých 

stojí láhev piva 1,80 

korun. Manžel nemohl 

včera celou noc usnout."
 

Manželka se ptá manžela: „Jak se obléká ta tvoje 

nová sekretářka?" A manžel na to: „No, když to 

tak vezmu, tak vlastně docela rychle!" 
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Tentokráte kvíz pro pamětníky Československa i cestovatele. 

Přiřaďte k sobě obě části slovenských zeměpisných názvů. 

1. Trenčianske 

2. Rimavská 

3. Liptovský 

4. Jaslovské  

5. Zemplínska 

6. Štrbské 

7. Banská 

8. Spišské 

9. Dunajská 

10. Zlaté 

11. Nové 

12. Dolný 

13. Stará 

14. Demänovská 

15. Považská 

16. Veĺký 

17. Slovenký 

a. Bohunice 

b. Ĺubovňa 

c. Kubín 

d. pleso 

e. Sobota 

f. Zámky 

g. Streda 

h. Moravce 

i. Bystrica 

j. Teplice 

k. Podhradie 

l. Mikuláš 

m. Šírava 

n. Štiavnica 

o. raj 

p. jaskyňa 

q. Meder 

Správné odpovědi: 1 j; 2 e; 3 l; 4 a; 5 m; 6 d; 7n (nebo i); 8 k; 

9 g; 10 h; 11 f; 12 c; 13 b; 14 p; 15 i; 16 q; 17 o 
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2.6.2018 - Přesně 65 let uplynulo od chvíle, kdy byla ve 

Westminsterském opatství korunována Alžběta II., panovnice 

Velké Británie. Dvaadevadesátiletá královna je nejdéle 

vládnoucím britským panovníkem a překonala tak královnu 

Viktorii, která Anglii panovala 63 let a sedm měsíců. V Británii 

se během Alžbětina panování vystřídalo 13 premiérů 

a premiérek, ve Vatikánu se vyměnilo sedm papežů, člověk 

vstoupil na Měsíc, byla postavena a zbourána Berlínská zeď. 

11.6.2018 - V porodnici v pražském Motole se narodila čtyřčata 

- tři dívky a jeden chlapec. Naposledy se v České republice 

čtyřčata narodila před 15 lety. 

16. 6. 2018 - Po těžké nemoci zemřela herečka Gabriela 

Vránová. Dlouholeté člence Divadla na Vinohradech bylo 78 

let. Hrála v řadě televizních inscenací a filmu. 

21. 6. 2018 – Začalo astronomické léto. Jeho přesný začátek 

jsme mohli „oslavit“ krátce po poledni, ve 12:08 SELČ. V tu 

chvíli totiž dosáhlo Slunce na své dráze nejsevernějšího bodu 

(vstoupilo do znamení Raka), severní zemská polokoule se tak 

ke své hvězdě přiklonila nejvíce. Právě proto nastal i nejdelší 

den. 
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21. 6. 2018 – Italští odborníci představili na tiskové konferenci 

v Římě glazovanou keramickou kachličku s obrazem 

archanděla Gabriela. Jedná se možná o nejstarší známý obraz 

renesančního umělce Leonarda da Vinciho, který vytvořil ve 

svých 18 letech. 

23. 6. 2018 - V tento den mohly poprvé za volant usednout ženy 

v Saudské Arábii, která jako poslední země na světě umožnila 

ženám řídit automobil. 
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Přišly nás 

potěšit děti 

z klavírního 

oddělení ZUŠ 

A s pohádkou 

Lotrando a 

Zubejda k nám 

přijely děti ze 

ZŠ České 

Libchavy 
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Jako dobrovolnice se 

nám přihlásila paní 

Jana Sychrová, která 

by k nám čas od času 

ráda přijela 

s hudebním 

vystoupením   

A v neposlední 

řadě jsme 

odjeli na výlet  
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Jak můžete 

vidět, byla to 

nádhera !!! 



32 
 

Zdroje:  
https://www.google.cz/search?rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&biw=1280&bih=891&tbm=i

sch&sa=1&ei=IJQwW--

jGIK9gAaZp5HAAQ&q=v%C3%BDhled+z+okna&oq=v%C3%BDhled+z+okna&gs_l=img.

3..0.1900893.1903596.0.1903726.13.10.0.2.2.0.421.1505.0j1j1j2j1.5.0....0...1c.1.64.img..6.7.

1515...0i67k1j0i30k1.0.IaeBWhp2alo#imgrc=Q8yc0IzP-3WppM: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen 

http://www.pranostika.cz/cervenec.html 

http://www.pranostika.cz/srpen.html 

http://www.fitnesstv.cz/den-cokolady 

http://www.svetzeny.cz/recepty/rady-a-tipy/18-zajimavosti-o-cokolade-ktere-mozna-uslysite-

poprve-v-zivote 

http://www.cokolada.cz/druhy-cokolady/ 

https://www.alik.cz/a/vtipy-letni-vyber-vtipu-nevhodnych-pro-deti 

https://www.google.cz/search?q=FERDA+mravenec&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_gLCJ_f_bAhXEBsAKHeqfCKUQ_AUICigB&b

iw=1280&bih=891#imgrc=8azFKhq25znICM: 

https://www.google.cz/search?rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&biw=1280&bih=891&tbm=i

sch&sa=1&ei=a985W7n3EKiUgAa0yJbgDw&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+2.&oq=al%C5%

BEb%C4%9Bta+2.&gs_l=img.3...3558.6642.0.6911.10.10.0.0.0.0.716.1872.0j1j1j2j6-

1.5.0....0...1c.1.64.img..5.4.1731...0j0i67k1.0.pfG51xyuKKg#imgrc=aoRiSSxst7aSFM: 

https://www.google.cz/search?rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&biw=1280&bih=891&tbm=i

sch&sa=1&ei=a985W7n3EKiUgAa0yJbgDw&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+2.&oq=al%C5%

BEb%C4%9Bta+2.&gs_l=img.3...3558.6642.0.6911.10.10.0.0.0.0.716.1872.0j1j1j2j6-

1.5.0....0...1c.1.64.img..5.4.1731...0j0i67k1.0.pfG51xyuKKg#imgdii=a8bjMRpXjmsdyM:&i

mgrc=qiQFut74sUzBKM: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
http://www.pranostika.cz/cervenec.html
http://www.pranostika.cz/srpen.html
http://www.fitnesstv.cz/den-cokolady
http://www.svetzeny.cz/recepty/rady-a-tipy/18-zajimavosti-o-cokolade-ktere-mozna-uslysite-poprve-v-zivote
http://www.svetzeny.cz/recepty/rady-a-tipy/18-zajimavosti-o-cokolade-ktere-mozna-uslysite-poprve-v-zivote
https://www.alik.cz/a/vtipy-letni-vyber-vtipu-nevhodnych-pro-deti

