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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 
 

9. číslo/ Září 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Prázdniny se překulily jako klubíčko vlny a máme tu měsíc 

září. Léto pomalu končí a dětem začínají opět školní povinnosti. 

Září je měsíc babího léta, čas sklizně a prvních příprav na 

zimu.  

Slunečných a teplých dnů jsme užívali tolik, že mnozí 

z nás se raději zdržovali ve stínu nebo klimatizovaných 

místnostech. Ochlazení a dešťové kapky jsme očekávali 

většinou marně. Teď nás čeká určitě krásné babí léto a sluníčko 

se bude usmívat a hřát nás svými paprsky po celé září. 

V tomto čísle nahlédneme pod pokličku našeho školství, 

budeme pouštět draky a necháme na sebe dýchnout babí léto. 

Nebude chybět ani trénink paměti a poohlédneme se za letními 

měsíci. 

 

 

Sluníčkové dny Vám  

za kolektiv autorů přejí Eva Plívová, 

Dana Matoušková – Vaše sociální 

pracovnice. 
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Co čekáme v Domově v září? 

Nebývale horké a suché léto 

končí, zase přijde podzim. 

Nejmenší radost z toho určitě mají děti, kterým začíná škola. 

Do školy už většina z nás nepůjde – zato nás 5. září čeká 

tradiční sportovní odpoledne, které jsme loni museli 

z technických důvodů vynechat – o to více si je letos užijeme. 

Situaci nám trochu zkomplikovalo právě to horko a sucho, 

zákazem rozdělávání ohně, ale ve spolupráci s hasiči tuto 

překážku překonáme. Pátého září sice může pršet, což by nás 

zahnalo do budovy, ale sportovní odpoledne letos prostě bude. 

V létě se dokončily tři investiční akce – generální oprava terasy 

nad kotelnou, generální oprava výtahu a generální oprava altánu 

před vchodem od parkoviště. Všechny tři opravené prvky už 

slouží, věřím, že ke spokojenosti obyvatel, zaměstnanců i 

rodinných příslušníků. Děkujeme městu Ústí nad Orlicí, že 

generální opravu výtahu financovalo.  

Těším se na to, že od 10. září budeme opět vybírat obědy ze 

dvou variant, že skončí letní režim jednoho jídla bez výběru (v 

období letních dovolených to byla nutnost). 



4 
 

Ještě do příchodu sněhu bychom chtěli zahájit rekultivaci louky 

za garážemi, kde příští rok vznikne parková úprava s chodníčky 

a lavičkami. Letošní přípravu terénu budeme hradit z daru od 

společnosti TESCO, děkujeme všem, kdo nám při svých 

nákupech házeli žetony a firmě TESCO za to, že podporuje 

dobré věci. 

Na úseku přímé péče bojujeme s nedostatkem zaměstnanců, 

prosíme proto obyvatele o pochopení, když něco nebude tak, 

jak jsou zvyklí. Pomáháme si navzájem, ve směnách zaskakují 

vedoucí i aktivizační pracovnice, ale ne všechno se podaří 

správně skloubit. Rovněž v údržbě prožíváme výpadek kvůli 

nemoci, i zde prosíme o pochopení. 

Možná jste si všimli, že v Domově od léta nově pracuje pan Jiří 

Langer– uklízí chodníky, trávníky, pomáhá přímé péči 

s odvozem prádla a odpadu. Jsme rádi, že ho tu máme – je to 

práce, která je nepopulární, ale usnadňuje život ostatním a její 

výsledky jsou vidět. 

Rok utíká hodně rychle – ale podzim bude v září ještě pěkný, 

jak věřím – a tak jej 

prožijme spokojeně. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve středu 5. září od 14.30 hod. -  

Přijďte na tradiční Domovské Sportovky. Těšit se můžete nejen 

na překonávání sportovních disciplín, ale také na opékání 

párků, hudbu a dobrou náladu  Možná nás čeká i milé 

překvapení  Akce se koná za každého počasí. 

V pátek 7. září od 14.30 hod. – vystoupí skupina 

s programem „Ta naše písnička česká“. Přijďte na jídelnu do 1. 

patra budovy B. 

Ve středu 12. září od 14.00 hod. – vyrazíme na Senior kino, 

tentokráte na českou komedii s názvem  

Ve čtvrtek 20. září bude u nás v Domově probíhat od 9 hod. 

.  

Ve čtvrtek 27. září od 9.30 hod. – 

Přijďte se potěšit s psím kamarádem Gonym na jídelnu do 1. 

patra budovy B. 
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 je devátý měsíc 

gregoriánského 

kalendáře a má 30 

dní. Kolem 23. září 

začíná na severní 

polokouli podzim. 

Původ slova září nemá se zářením nic společného. Staročeské 

označení tohoto měsíce je zářuj, což znamená „za říje“. V září 

začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor 

dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici 

českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové 

slavnosti – vinobraní. 28. září je den sv. Václava. Dnes den 

státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy se v hornatých 

krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování.  

 Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. 

 V září mnoho požárů bývá, proto se obloha 

rdívá. 

 Zářijový déšť polím potrava, zářijové 

spršky pro víno otrava. 

 Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta. 

 Bouřka v září – sníh v prosinci. 

 

 Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 

 Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

 Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. 

 Září, na léto jde stáří. 

 Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám zima. 
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ve státech střední Evropy znamená 

předškolní zařízení pro děti od 3 do 6 let. V mnoha jiných 

zemích se nazývá „kindergarten“ (z němčiny – „zahrada pro 

děti“) a označuje první stupeň vzdělání pro děti ve třídě. Tedy 

termín mateřská škola v 

některých zemích označuje 

součást formálního školního 

systému, zatímco v jiných 

zemích může znamenat předškolní zařízení nebo 

opatrovatelskou péči. Název se někdy neoficiálně, hovorově 

nahrazuje pojmem mateřská školka nebo jen školka, případně 

mateřinka.  

Etymologický základ termínu v češtině, stejně jako vyučovací 

metody školy položil již v polovině 17. století Jan Ámos 

Komenský spisem Informatorium školy mateřské i dalšími 

didaktickými knihami, jež ovlivnily školství v celé Evropě. v 

Německu Friedrich Fröbel otevřel oficiálně první mateřskou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C3%81mos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C3%81mos_Komensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
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školu v roce 1840 na oslavu 400. výročí objevení knihtisku 

Gutenbergem. 

Předchůdcem mateřské školy byly tzv. Opatrovny, které začaly 

vznikat v 1. polovině 19. stol. z důvodu rozšíření manufakturní 

výroby (do pracovního procesu byly zařazeny i ženy – matky a 

tak se předškolní děti potulovaly bez dozoru po okolí, 

zařazovaly se do různých žebráckých gangů nebo umíraly na 

zranění). V Čechách byl průkopníkem opatroven Jan Svoboda 

(1803–1844) s manželkou Zuzanou. 

je celosvětově základní článek vzdělávání 

nezletilých. Účelem je jak žáky naučit 

základním vědomostem, ale také je 

konfrontovat s vrstevníky a naučit je 

řešit problémy. Docházka do základní 

školy je ve všech vyspělých a ve 

většině rozvojových zemí povinná, 

což znamená, že absence žáka je 

povolena pouze v odůvodněných 

případech (nemoc, úmrtí v rodině atd.) V některých zemích 

existuje možnost povolení individuálního domácího vzdělávání 

na žádost rodičů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1840
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Svoboda_%28pedagog%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zletilost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysp%C4%9Bl%C3%A9_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvojov%C3%A1_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
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v České republice většinou následuje po 9. 

třídě základní školy (ZŠ). ZŠ zahrnuje první, primární stupeň a 

druhý, sekundární stupeň. Střední škola trvá 3 nebo (nejčastěji) 

4 roky podle svého zaměření a výsledné kvalifikace studentů. 

Celkem tak školní docházka trvá většinou spolu se ZŠ 13 let, o 

rok déle, než je obvyklé v jiných zemích (kvůli nadstandardně 

pětiletému 1. stupni). Školská soustava obsahuje i zvláštní, 

víceleté střední školy - osmiletá gymnázia), do kterých 

přecházejí žáci zpravidla bezprostředně po 5. třídě (po prvním 

stupni) základní školy nebo i po 7. třídě (šestileté gymnázium).  

Střední školy v Česku poskytují buď všeobecné střední 

vzdělání, nebo odborné střední vzdělání. Všeobecné střední 

vzdělání zajišťují na úrovni úplného středního vzdělání 

gymnázia. Odborné střední vzdělání zajišťují buď střední 

odborná učiliště (střední odborné vzdělání) nebo střední 

odborné školy (úplné střední odborné vzdělání).  

Střední škola (SŠ) má charakter konečné etapy vzdělávání 

(absolventi přecházejí rovnou na trh práce) nebo tranzitivní fázi 

vzdělávání (připravuje absolventy na terciární nebo jiné 

navazující vzdělávání). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesku#Prim%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesku#Sekund%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Student_st%C5%99edn%C3%AD_%C5%A1koly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesku#Terci%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
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je vzdělávací instituce poskytující terciární 

vzdělávání. Jedná se o nejvyšší článek vzdělávací soustavy. 

Studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. 

Vysoká škola je jediná instituce, která má právo udělovat 

akademické tituly. Vysoké školy mohou být děleny na 

univerzitní a neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy 

(univerzity) uskutečňují krom vzdělávací činnosti též výzkum, 

přesněji: uskutečňují též doktorské studijní programy (Ph.D.).  

Vysoká škola (VŠ) uskutečňuje akreditované studijní programy 

(ty se dělí na jednotlivé studijní obory) a programy 

celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací 

činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných 

studijních programů – typy studijních programů jsou 

bakalářský, magisterský a doktorský.  

značí udělenou kvalifikaci řádně 

zakončeného studijního programu v rámci terciárního 

vzdělávání zpravidla na univerzitě či jiné vysoké škole. Tyto 

instituce většinou udílejí akademické tituly spjaté s určitými 

stupni studia, studijními programy, typicky se jedná o 

bakalářské studijní programy, magisterské studijní programy a 

doktorské studijní programy), v některých případech často též 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Instituce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terci%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terci%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Student
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademick%C3%A1_obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademick%C3%BD_titul
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDzkum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktorsk%C3%BD_studijn%C3%AD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akreditace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijn%C3%AD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijn%C3%AD_obor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celo%C5%BEivotn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#Form%C3%A1ln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celo%C5%BEivotn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#Form%C3%A1ln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalifikace_%28osobn%C3%AD%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijn%C3%AD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terci%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terci%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola#Bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_studijn%C3%AD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola#Magistersk%C3%BD_studijn%C3%AD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola#Doktorsk%C3%BD_studijn%C3%AD_program
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vedle určitých profesních titulů či případně i jiných 

akademických certifikátů.  

 

 MUDr. (doktor medicíny); MVDr. (doktor veterinární 

medicíny); JUDr. (doktor práv); RNDr. (doktor 

přírodních věd); PaedDr. (doktor pedagogiky); PhDr. 

(doktor filosofie); PharmDr. (doktor farmacie); ThDr. 

(doktor teologie); Dr. (doktor – udělovaný např. po 

obhájení disertace apod.); Ing. (inženýr); Ing. arch. 

(inženýr architekt); akad. arch. (akademický architekt); 

Mgr. (magistr); Bc. (bakalář) 

Vědecké hodnosti CSc., DrSc. 

Označení vědeckých hodností CSc. (kandidát věd) a DrSc. 

(doktor věd) se uvádějí za 

jménem a od vlastního 

jména a od dalšího textu se 

oddělují čárkami.  

Pořadí akademických 

titulů 

Co se týče pořadí akademických titulů, platí, že nejprve se píše 

vědecko-pedagogická hodnost a potom akademický titul (doc. 
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RNDr. Petr Dvořák). Vystudoval-li někdo dvě vysoké školy a 

získal na nich dva tituly, může je psát v libovolném pořadí 

(Mgr. Ing. Petr Dvořák i Ing. Mgr. Petr Dvořák). 

Používání dvou shodných titulů 

Zajímavá situace nastává ve chvíli, kdy někdo vystudoval dvě 

vysoké školy, na nichž shodně získal například titul inženýr. 

Pokud se nemíní jednoho ze svých titulů jen tak vzdát a chce je 

používat oba, nabízí se mu česká spojka „a“ nebo její latinský 

ekvivalent „et“, kterými může své dva 

tituly „propojit“. Tedy například Ing. 

et Ing. Petr Dvořák. 

 

Diplomovaný specialista – DiS. 

Relativně nové je označení 

„diplomovaný specialista“, jehož 

hrdými nositeli se stávají absolventi 

vyšších 

odborných 

škol. 

Odpovídající zkratka je DiS. a uvádí 

se vždy za jménem, od něhož se odděluje čárkou. 
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Babí léto bývá označované také jako pozdní nebo indiánské 

léto. Je to delší období suchého, slunečného a teplého počasí 

bez větru na konci léta 

či začátkem podzimu. 

Pro tento čas je 

charakteristické suché, 

málo větrného, slunné 

a přes den velmi teplé 

počasí. V noci již bývá 

poměrně chladno a ráno se často objevují mlhy. S postupujícím 

podzimem se drží po větší část dne. Příčinou babího léta je 

rozsáhlá tlaková výše, která v podzimním období setrvává nad 

střední a 

jihovýchodní 

Evropou. Podle 

klimatologů se 

nejčastěji 

vyskytuje v 

období od 21. 

září do 2. října. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlakov%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klimatologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C5%99%C3%ADjen
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V Čechách se tato doba někdy nazývá létem svatého Václava. 

Délka trvání tohoto příjemného podzimního počasí je velice 

rozdílná. Například v roce 1959 trvalo babí léto téměř 7 týdnů, 

zatímco v některých letech není téměř zřetelné. 

Babí léto lze ale podle svého výskytu v průběhu podzimu 

rozdělit do několika období. Prvním je mariánské léto, poté se 

může objevit ludmilsko-matoušské léto, které trvá od začátku 

druhé až do poloviny třetí zářijové dekády. Typické pro toto 

období jsou výrazné výkyvy mezi teplotami v noci a přes den 

(rozdíly mohou přesahovat 20 °C) – tedy poměrně nízké teploty 

v noci, ale vysoké odpoledne. Následuje už zmíněné 

svatováclavské babí léto, které v polovině první říjnové dekády 

může vystřídat babí léto tereziánské. Vzhledem k už poměrně 

krátkému dni (a dlouhé noci) jsou pro něj typické ranní 

mrazíky, ale i mlhy, které se můžou udržet až do odpoledních 

hodin. Pak už je hlavní babí léto pasé, ale na přelomu října a 

listopadu se může objevit léto Všech svatých, někdy 

označované jako malé babí léto. V tomto období bývají mlhy, 

případně nízká oblačnost ještě urputnější, když se ale rozpustí, 

může být odpoledne na slunci ještě velmi příjemně. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
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Babí léto je poměrně pravidelná odchylka od celkového trendu 

počasí, podmíněná zvýšeným výskytem určitých 

povětrnostních 

situací v dané části 

roku. Jde tedy o 

jev víceméně 

přesně vázaný na 

určité kalendářní 

období. 

Během babího léta lze často pozorovat volně se vznášející 

pavučiny drobných pavouků, které lidem v minulosti 

připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud zřejmě pochází i název 

tohoto období.  

Vinobraní 

Vinobraní připadá na období mezi sklizní na polích a podzimní 

setbou. V krajích, kde byly vinohrady, patřilo vinobraní k 

největším svátkům v roce – zejména pokud byla úroda vína 

zvláště dobrá. Ženy sbíraly hrozny vína do košů a ty pak 

odnášely do kádí. Tomu ale předcházel jeden prastarý zvyk. V 

předvečer svátku narození Panny Marie (8.9) se především v 

krajích na jižní Moravě „zarážela hora“. Hlídač vinohradu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavu%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavouci


16 
 

nechal ráno v kostele u zpovědi posvětit kytici polních květů. 

Poté se odebral k vinohradu, kde nabodl na dlouhé bidlo na 

jeden konec jablko a k němu přivázal kytici. Pak vykopal jámu, 

položil přes ní takto ozdobené bidlo a rozdělal oheň, na kterém 

spálil posvěcenou kytici z loňského roku. Na to přišel starosta s 

hospodářem, třikráte obešli jámu, pokropili jí svěcenou vodou 

a pomodlili se. Modlitby byly směřované hlavně ke sv. 

Urbanovi, který je patron vinařů. Po modlitbě každý, kdo 

pracoval na vinici, hodil do jámy tři hrozny vína. V jámě 

vztyčili ozdobené bidlo a zaházeli jí. Vztyčení bidla značilo, že 

je vinohrad uzavřen a nikdo do něj nesměl až do vinobraní 

vstoupit. 

Ovoce 

Ovocné stromy patřily 

mezi velmi uctívané, 

neboť se věřilo, že 

každý plodící strom má 

duši, stejně jako 

člověk. Zřejmě proto se zachovalo velmi mnoho pověr a zvyků, 

spojených se stromy. Ve Slezsku se věřilo, že strom plakal po 

celý rok, pokud někdo při česání ovoce ulomil větvičku. Proto 
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tam při sklizni ovoce všichni dávali velký pozor, aby stromu 

neublížili. Ve středních, jižních a západních Čechách bývalo 

zvykem ke kořenům stromu, který rodil málo plodů, zakopat 

uhynulé domácí nebo hospodářské zvíře. Takový strom se pak 

prý zastyděl a napřesrok přinesl větší úrodu. Pokud strom 

nerodil žádné ovoce, mohl za to prý had, který žil v jeho 

kořenech a 

ubíral mu 

vláhu. Aby se 

hospodář 

hada zbavil, 

měl prý pod 

strom 

zakopat 

uhynulé slepé kotě či štěně. Při česání ovoce se mělo zpívat, aby 

nebylo stromu smutno. Smutný strom by prý nepřečkal zimu. 

Mnoho pověr a zvyků bylo spojeno především s česáním 

mladých stromků. Na Bzenecku na Moravě měla první ovoce 

ze stromku utrhnout žena, aby v dalších letech hodně rodil. pro 

změnu v okolí Zábřehu trhal a jedl první ovoce hospodář. Stejně 

tak na Novobydžovsku věřili, že když první ovoce utrhl někdo 

jiný než hospodář, stromek by následujících sedm let neurodil 
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žádné ovoce. Na Hradecku bývalo zvykem první ovoce rozdat 

žebrákům a tím si zajistit dobrou 

úrodu na další roky. Na Hořicku se 

ovoce česávalo na sklonku měsíce, 

protože pak se prý nekazilo a déle 

vydrželo. Při sklizni se nechával 

jeden plod na stromě. Takový plod se 

nazýval „zapomnělka“ a nesměla se sníst. Kdo by jí přece jen 

snědl, od té doby by na vše zapomínal. 

 

Sklizeň lnu 

Sklizeň lnu nebývala nikterak jednoduchou záležitostí. Ve 

středních Čechách se len dříve sekal ručně a z posekaného lnu 

se dělávaly malé 

svazky pomocí 

provázků a 

povřísel. Po 

čtrnáct dnů se 

chodívalo len 

převracet, aby 

hezky proschnul. Poté se ze svazků postavily malé snopy a po 

několika dalších dnech se teprve svážel z pole. 
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Každá hospodyně hleděla, aby byl len vytrhán během prvních 

zářijových dnů, do oslav svátku narození Panny Marie (8.9.). 

„Trhačky“ musely len vytrhávat dobře, protože by po nich prý 

„paběrkovaly divé ženy“. Na Žamberecku se při trhání lnu 

říkalo:  

Trhám, trhám len, 

pojďte žínky ven! 

Buďte naše pomocnice, 

dám Vám mouky i krupice, 

žínky pojďte ven! 

Když se len dotrhával, nechávalo se několik nejdelších stébel 

na poli, prý aby byl napřesrok ještě vyšší. Úplně nejdelší stébla 

pak děvčata splétala do třípramenného copu, který zahrabávaly 

do země. Tento obřad byl nazýván „děláním věnečku Panně 

Marii.“ Len se 

dříve pěstoval 

zejména v 

severních 

Čechách a právě 

tam v některých 

vesnicích slavili 

po ukončení jeho sklizně lidovou slavnost, spojenou s hudbou, 
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tancem a zpěvem, které se říkalo „konopická“ a hlavní slovo na 

ní měly dívky. Organizovaly si program, vybíraly a vyzývaly 

chlapce k tanci. Jejich právo výběru skončilo o půlnoci. 

 

Pouštění draků 

První zmínky o 

pouštění draků 

pocházejí z Číny ze 

4. století před n. l.   

Podle legend byly z počátku používány jako spojení mezi bohy 

a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit 

nepřítele. V devatenáctém století se draci používali různě. 

Například pan Polock si v roce 1826 nechal patentovat kočár 

tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí rychlostí kolem 40 

km/hodinu. Benjamin Franklin používal draky k pokusům s 

elektřinou a o něco 

později byli draci 

využíváni 

meteorology k 

pozorování počasí 

ve velkých výškách. 

V našich končinách 
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patří pouštění papírových draků již mnoho let mezi velmi 

oblíbené zábavy malých 

i velkých. Jakmile začne 

foukat ze strnišť a 

zvedne se chladný 

podzimní vítr, na 

kopcích a polích se 

objevují první nadšenci s draky. Současní draci jsou vyrobeni 

z nejrůznějších materiálů a existují v různých podobách, 

tvarech i velikostech. Dokážou létat ve velmi vysoké a jsou 

velmi dobře vyvážení. I když je možné si koupit jakéhokoliv 

draka, stále zůstává uměním a dovedností postavit si ho sám.  

Veselý barevný drak, vypuštěný v ostrém podzimním větru, 

třepotající se vysoko nad našimi hlavami, navozuje pocit 

nespoutané volnosti a svobody a lidé držícího ho dole tak 

zažívají chvilky opojného štěstí. Možnost alespoň na chvíli 

ovládat tuto sílu, přináší silné prožitky a čas strávený společnou 

zábavou na čerstvém vzduchu stmeluje rodiny i přátele. Dětský 

smích a výskot se ozývá z kopců a lidé se vracejí domů 

zčervenalí větrem s výbornou náladou a pohodou v duši. 
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Kvíz o vědách – přiřaďte k sobě vědní obory z levého sloupce 

a jejich hlavní předmět zkoumání z pravého sloupce. 

 

Správné odpovědi: 1e; 2h; 3b; 4f; 5j; 6n; 7k; 8l; 9m; 10p; 11r; 

12q; 13o; 14c; 15d; 16a; 17g; 18i. 

1. Pedologie 

2. Hydrologie 

3. Matrimoniologie 

4. Mykologie 

5. Kynologie 

6. Molinologie 

7. Mineralogie 

8. Etymologie 

9. Speleologie 

10. Virologie 

11. Pomologie 

12. Dendrologie 

13. Ichtyologie 

14. Sinologie 

15. Petrologie 

16. Ornitologie 

17. Entomologie 

18. Enologie 

a. Ptáci 

b. Manželství  

c. Čína 

d. Horniny 

e. Půda 

f. Houby 

g. Hmyz 

h. Voda 

i. Víno a vinařství 

j. Psi 

k. Nerosty 

l. Původ slov 

m. Jeskyně 

n. Mlýny 

o. Ryby 

p. Nebuněčné organismy 

q. Stromy a dřeviny 

r. Ovoce 
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Paní učitelka se ptá žačky: 

„A Ivanko, ten úkol jsi 

dělala sama nebo s někým?“ 

A Ivanka odpoví: „To dělal 

tatínek.“ 

Paní učitelka: „A proč?“ 

Žačka: „Protože maminka 

neměla čas.“
 

V hodině matematiky se ptá paní učitelka Pepíčka, kolik je 

dvě bez dvou. 

Pepíček přemýšlí, přemýšlí, ale nemůže na to přijít. Paní 

učitelka si však všimla, že má v tašce dvě jablíčka, a tak 

mu pomáhá: „Kolik jablíček máš dnes k svačině?“ 

„Prosím, dvě.“  

„No, a když je obě sníš, co ti zbude?“ 

„Prosím, chleba s máslem.“
 

Anička se vrací domů ze školy: 

„Mami, já už se tam nevrátím.“ 

„A proč ne?“ 

„Paní učitelka nic nezná. Pořád 

se nás na něco ptá.“ 
 

Učitel před písemkou: 

„Doufám, že nikoho 

neuvidím opisovat.'“ 

Z prostřední řady se ozve: 

„Také doufáme.'“ 
 

Učitel: Jak se vyhneme 

nemocem způsobeným 

kousnutím hmyzu???  

Maruška: Nebudeme kousat 

hmyz!!!!!!!
 

„O čem přemýšlíš?“  

„O tom, jak to měli žáci 

dříve lehčí. Například za 

vlády Karla IV. končili 

dějepis na straně 

osmnáct.“
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1. 7. 2018 - Tisíce sokolů z Česka i zahraničí v neděli prošly 

centrem Prahy 

v průvodu, kterým 

oficiálně začal 16. 

všesokolský slet 

v Praze.  Na cestě je 

provázelo několik 

kapel, které cvičencům hrály do kroku. Slet, který bude trvat 

šest dní, má připomenout 100 let od založení Československa. 

5. 7. 2018 - Svatá Ludmila se po mnoha staletích vrátila na 

Velehrad. Jeden z nejvzácnějších skvostů Svatovítského 

pokladu, lebka babičky svatého Václava, byla po dobu Dnů lidí 

dobré vůle uložena v kapli baziliky u hrobu olomouckého 

arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.  

10. 7. 2018 - Thajským záchranářům se podařilo vyvést do 

bezpečí zbylou skupinu mladých fotbalistů i s jejich trenérem 

z jeskynního komplexu na severu země. Ti zůstali uvěznění 

v zatopené jeskyni po mohutných přívalových deštích dlouhých 

19 dní. Samotná operace probíhala celé 3 dny, kdy záchranáři 
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evakuovali vždy 4-členné skupinky a museli zdolat trasu 

dlouhou 4 km tam a zpět v těžkém, někde i zatopeném terénu. 

10. 7. 2018 - Velkolepou leteckou show oslavila v úterý Velká 

Británie sté výročí založení Královských leteckých sil RAF. 

Piloti ve stovce letadel předvedli své umění asi 70 tisícům 

návštěvníků. 

13. 7. 2018 - Týmu řeckých a německých archeologů se podařil 

unikátní objev. Nedaleko ruin Diova chrámu v řecké Olympii 

nalezli tabulku s třinácti verši 

proslulého Homérova eposu 

„Odyssea“. S velkou 

pravděpodobností se jedná o nejstarší 

písemný záznam Homérova díla, 

jaký byl kdy v Řecku nalezen. 

Pochází z 2. století našeho letopočtu. 

18. 7. 2018 - Sté výročí zavraždění posledního ruského cara 

Mikuláše II. a jeho rodiny si připomnělo na sto tisíc lidí 

v uralském Jekatěrinburgu, kde k události došlo. Procesí vedl 

moskevský patriarcha Kirill, hlava ruské pravoslavné církve. 

21. 7. 2018 - Unikátní podívanou nabídl XX. ročník Hanáckého 

okruhu v Olomouci. Soutěže se účastnily historické automobily 
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a motocykly vyrobené do roku 1939 a na startu soutěže se sešlo 

115 nablýskaných veteránů. 

27. 7. 2018 - Večerní obloha nabídla nejdelší úplné zatmění 

Měsíce v tomto století, které trvalo bez pár vteřin 103 minut. 

Vedle Měsíce vynikla také planeta Mars. Ten byl v takzvané 

opozici, což znamená, že se nacházel u hlediska Země na 

opačné straně než Slunce, a tím tak i blíže k Zemi než obvykle.  

27. 7. 2018 - V Japonsku v neděli zemřela 117letá Čijó 

Mijaková, která byla považována za nejstaršího člověka na 

světě.  

27. 7. 2018 - V 

Krkonoších byl po 

mnoha desetiletích 

potvrzen výskyt vlka. 

Zachytila jej fotopast 

Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). 

Pravděpodobně šlo o migrujícího jedince. 

1. 8. 2018 - Dvě královské koruny, žezla a jablka ze 17. století 

ukradli v úterý v poledne zloději z katedrály v Strängnäsu na 

jihovýchodě Švédska. Zlodějům se poté podařilo utéci na 

motorovém člunu. 
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4. 8. 2018 - Takzvané 

hladové kameny, na 

které lidé v minulosti 

psali nápisy v době 

sucha, odhalila opět 

řeka Labe. Její 

hladina je na vodočtu v Ústí nad Labem v posledních dnech 

zhruba ve výšce 110 centimetrů, tedy asi 20 centimetrů pod 

úrovní sucha a zhruba 1,5 metru pod obvyklým stavem.  

13. 8. 2018 - S požárem lesa v těžce přístupném terénu bojovali 

hasiči u vysílače na Ještědu. Na místě zasahoval také vrtulník 

s vakem na vodu. Krátce po poledni se podařilo najít ohnisko 

požáru, a zabránit tak dalšímu šíření. 

21. 8. 2018 - Před padesáti lety započala invaze do 

Československa vojsky Varšavské smlouvy. Lidé po celé zemi 

se proti okupaci bouřili, někteří 

z nich za svou statečnost 

zaplatili životem. Událost 

v srpnu 1968 ukončila naděje 

na „socialismus s lidskou 

tváří”, spojený s reformami zaváděnými tehdejším vedením 

KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráli 

jsme si 

Pekli 

jsme  
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Těšili jsme 

se s Gonym 

A vytvářeli jsme 

krásná veledíla  
Společně jsme trávili čas na 

čerstvém vzduchu  
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Nezapomeňte, že  

 

 

Přijďte do tělocvičny ve 4. 

patře. Těší se na Vás tým 

rehabilitačních sestřiček. 

Navštívila nás 

paní Sychrová 

s dcerou a znovu 

jsme byli svědky 

úžasného 

hudebního 

vystoupení. 
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