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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

1. číslo/ Leden 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Doufáme, že rok 2019 bude pro Vás klidný, úsměvný a plný 

radosti. Přejeme Vám hodně zdraví, pohody a krásných 

okamžiků. 

Nastal leden a tím konec shonu před Vánoci. Nikdo z nás jistě 

neodolal vánočnímu cukroví, které nás svou vůní vybízelo 

k tomu, abychom si uvědomili, že jsou Vánoce a další rok utekl 

jako voda. Teď už nám ale nezbývá nic jiného než opět trpělivě 

čekat na ty další a zpět se ohlédnout na adventní čas a vánoční 

besídky, které se v Domově odehrály. 

Rádi bychom poděkovali za vytvořenou atmosféru, na které jste 

se podíleli i Vy.  

Krásný leden Vám za kolektiv autorů přejí  

Eva Plívová a Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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Vítejte v novém roce 

Tak přišel. Nový rok – už 2019. 

Každý nový rok je spojený 

s nadějí, s očekáváním: jaký bude, co přinese, co odnese, co 

daruje, co vezme?  

Domov to má jednoduché – spoustu věcí ví předem: 

- že budeme muset vyměnit vzduchotechniku v kuchyni, což 

bude náročná technická operace  

- že v Praze budou rozhodovat o investičních projektech, kde se 

ucházíme o cca 8 miliónů korun na přístavbu venkovního 

výtahu k budově A 

- že vedoucí přímé péče Karolína Staňková odejde na 

mateřskou dovolenou a že její tah na branku bude Domovu 

chybět 

- že se v kuchyni bude chodit po špičkách kolem konvektomatů, 

aby ještě vydržely  

- že prádelna dostane novou pračku 

- že budeme mít i v roce 2019 plno a napilno 

- že na konci roku 2019 budeme obhajovat certifikát Vážka® 

udělovaný Českou alzheimerovskou společností 
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- že budeme pokračovat v plošném vzdělávání zaměstnanců 

v oblasti metody BAZÁLNÍ STIMULACE® 

- že se nám protočí panenky z toho, kolik nás bude v roce 2019 

stát elektřina, protože elektřina pro firmy hodně zdražila  

- že někde musíme vzít peníze na nákup 23 nových lůžek, 

protože 23 lůžek už je neopravitelných a na hranici životnosti – 

a že to představuje částku téměř 1 000 000 Kč  

Jako zaměstnanci a obyvatelé Domova to ale tak jednoduše 

naplánovatelné nemáme. Nový rok 2019 může každému z nás 

přinést prakticky cokoliv, ať v dobrém či v tom horším. O to 

horší se tady ale můžeme rozdělit – abychom ho nenesli sami, 

když letos třeba přijde. Nebojte se přijít za svou vedoucí či 

vedoucím, když vám starosti budou přerůstat přes hlavu – tedy 

pokud jste zaměstnanci. Obyvatelé se zase nemusí bát či stydět 

přijít se svými starostmi za svým klíčovým pracovníkem. 

Žádný rok není jenom dobrý nebo jenom špatný – a ani ten rok 

2019 nebude výjimkou. Na to dobré se můžeme těšit – a na to 

horší můžeme vědět, že nejsme sami. Někdy to může znamenat 

hodně.  

Mějme všichni co nejlepší rok 2019!  

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve středu 16. ledna od 13.30 hod. – ZIMNÍ 

KAVÁRNIČKA. 

Přijďte na první 

společné posezení 

v novém roce do 

jídelny v 1. patře 

budovy B.  

Ve středu 23. ledna od 15.30 hod. – SETKÁNÍ 

S DOBROVOLNÍKY. Přijďte si zahrát společenské hry 

s dobrovolníky do jídelny v 1. patře budovy B. 

V pondělí 28. ledna od 13.30 hod. FILMOVÉ 

PÍSNIČKY v podání Šimona Pečenky. Přijďte si zazpívat 

písničky z pohádek, 

písně Karla Hašlera, 

Oldřicha Nového a 

mnohé další. Těšíme se 

na Vás na jídelně v 1. 

patře budovy B. 
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Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. 

Má 31 dní. Český název měsíce pochází od slova led-měsíc 

ledu. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován 

jako měsíc vlka.  

Zpočátku byl leden 

v římském kalendáři 

až 11. měsíc v roce. 

Teprve v roce 153 

došlo ke změně 

začátku roku z 1. 

března na 1. leden. 

Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu jako květen 

předcházejícího roku a stejným dnem jako říjen s výjimkou 

přestupného roku. Tehdy připadá první lednový den na stejný 

den v týdnu jako první den dubna a července. 

Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha 

a na konci ve znamení Vodnáře. V astronomických termínech 

začíná v souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí Kozoroha. 
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PRANOSTIKY 

 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 Na Tři krále o krok dále. 

 Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

 Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude 

úrodno. 

 Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 

 Leden jasný, roček krásný. 

 Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně 

bílí beránci. 

 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

 Když desátého ledna slunce svítí, budeme žita i vína 

hojnost míti. 



8 
 

Čínský horoskop na rok 2019 - Rok zemského Vepře neboli 

Prasete 

Čínskému roku 2018 

propůjčil svou tvář 

zemský Pes, který v 

astrologii předpovídal 

období hojnosti, zlepšení 

mezilidských vztahů a celkové odvahy. Čínský horoskop na rok 

2019 je ve znamení Vepře, Prasete. A co přinese nový čínský 

rok, komu se povede dobře, a kdo naopak bude zažívat těžké 

chvilky podle čínského horoskopu? Na to se podíváme v 

následujícím článku. 

Čínský horoskop na rok 2019 předpovídá bohatství a štěstí 

Čínský rok 2019 oficiálně začíná dne 5. února 2019 a čínský 

rok potrvá až do 24. ledna 2020. Podle čínské astrologie nám 

rok 2019 přinese vlnu štěstí a bohatství.  

V roce 2019 tedy bude ideální čas na to vhodně investovat 

peníze a zapracovat na svých majetkových poměrech. Podle 

čínské astrologie byste se také neměli bát vykročit ze své 

http://www.spektrumzdravi.cz/w/spektrumzdravi/cache/cinsky-horoskop-na-rok-20191_1600x900ms.jpg
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komfortní zóny, neboť nové příležitosti vám mohou přinést 

spoustu dobrého.  

2019 = Čínský nový rok bude poměrně úspěšný  

Kromě toho Čínský horoskop na rok 2019 předpovídá vlnu 

radosti, přátelství a lásky pro všechna znamení čínského 

zvěrokruhu. Podle čínské astrologie byste se tedy neměli 

bát navazovat nové kontakty, neboť se vám v roce 2019 

mohou hodit jak v pracovní, tak osobní oblasti.  

Poslední dobrou zprávou je, že čínský horoskop na rok 2019 

předpovídá víceméně šťastný a pohodový rok téměř pro 

všechna znamení zvěrokruhu. Vepř je totiž pozitivní, činorodé 

a aktivní znamení zvěrokruhu, a tak na sebe v roce 2019 

přitáhne úspěch téměř v každé oblasti života.  

Rok Zemského Vepře - co nás čeká v roce 2019? 

Čínský horoskop na rok 2019 sice přeje novým výzvám, i tak 

by si ale všechna znamení zvěrokruhu měla dávat dobrý pozor 

na promyšlenost jednotlivých kroků v osobním i pracovním 

životě. Riskantní podniky totiž v roce 209 nebudou tak 

úspěšné, jako právě dobře promyšlené akce.  Stejnou vůli a 

organizovanost budete v roce 2019 muset prokázat také v 
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oblasti finančních poměrů. Pokud chcete, aby se vám dařilo 

dobře, bude nutná askeze a přísnost k sobě samému. Pokud 

byste totiž příliš podlehli uvolněné atmosféře roku 2019, mohly 

by se vám peníze snadno rozkutálet a už nenajít cestu zpět.  

Znamení Vepře = Prasete podle čínského horoskopu 

Čínský horoskop znamení Vepře popisuje jako lidi 

optimistické, překypující energií, mírné a velmi flexibilní. Pro 

zrozence v tomto znamení není problém se přizpůsobit novým 

podmínkám, stejně tak Vepři rádi čelí výzvám. Ve svých 

cílech jsou vytrvalí, trpěliví a pro blaho své nebo svého okolí 

jsou ochotní leccos obětovat.  

Rok zemského Prasete - kdo je ve znamení Vepře? 

 

 

 

 

 

 

Rok 

Prasete 
Začátek Konec 

1923 16.2.1923 4.2.1924 

1935 4.2.1935 23.1.1936 

1947 22.1.1947 9.2.1948 

1959 8.2.1959 27.1.1960 

1971 27.1.1971 24.2.1972 

1983 13.2.1983 1.2.1984 

1995 31.1.1995 18.2.1996 

2007 18.2.2007 6.2.2008 

2019 5.2.2019 24.1.2020 

2031 23.1.2031 10.2.2032 
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Znamení Vepře - charakteristika 

Kariéra 

V oblasti kariéry přináší Vepřům úspěchy především jejich 

schopnost trpělivosti a skvělé vůle. Přestože mají Vepři 

poměrně dobrý tah na bránu, pokulhávají ale v jiných oblastech. 

Zrozenci ve znamení Vepře nejsou příliš dobří v týmové 

práci, v propracovanosti u dlouhodobých projektů a v 

trpělivosti. Vepři se nejlépe uplatní jako vědci, učitelé, 

umělci nebo marketingoví specialisté.  

Peníze 

Máme dobrou zprávu pro všechny zrozence v roce Prasete. 

Podle čínské astrologie mají Vepři větší štěstí v oblasti financí, 

než jiná znamení. Na druhé straně ale Vepři trpí na jednu 

negativní vlastnost. Neumí spořit a vydělané peníze velmi 

snadno utratí. Mnohdy bez rozmyslu, cíle a za hlouposti.  

Láska a vztahy 

Podle čínské astrologie jsou Vepři velmi dobrými životními 

partnery. Vepři jsou velmi entuziastičtí, umí být dobrými 

posluchači a jsou skvělými partnery. Na druhou stranu ale mají 

problém se seznámit a v lásce nejsou příliš sebevědomí. Jakmile 

se ale zamilují, jsou schopní pro druhého udělat 
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maximum. Čínský horoskop na rok 2019 zrozencům ve 

znamení Prasete předpovídá lepší zítřky.  

Zdraví  

Jako osobnosti sice Vepři překypují energií, jsou aktivní a 

činorodí. Co platí o mysli, neplatí ale o fyzické kondici a 

udržování těla. Vepři mohou mít genetické sklony k tloustnutí, 

různým nemocem a 

slabému imunitnímu 

systému. 

Proto je velmi důležité, 

aby Vepři dbali na 

zdravé jídlo, dostatečně 

se hýbali a měli 

pravidelnou a správnou životosprávu. Rok zemského Vepře 

nabádá ke změnám, proto zapracujte na svých slabých 

stránkách.  

Pozitiva Vepřů 

 Vepři jsou velmi tolerantní, optimističtí a většinou nemají 

problém vyjít i se sebevíc komplikovaným člověkem.  

 Jsou velmi loajální a oddaní svým nejbližším. Rádi vyslechnou 

problém blízkého člověka, pomůžou nebo poradí.  

http://www.spektrumzdravi.cz/w/spektrumzdravi/cache/cinsky-horoskop-na-rok-20192_1600x900ms.jpg
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 Nejen o Psech se říká, že jsou věrní. To stejné platí pro zrozence 

ve znamení Prasete.  

 Jsou upřímní, a pokud můžou, vyhýbají se lžím.  

Negativa Vepřů 

 Vepři mají sklony k lenosti, povalování se, a s tím souvisejícím 

tloustnutí.  

 Vepři obecně nejsou příliš dobří v komunikaci a navazování 

nových známostí. Mohou mít tedy problém navázat nová 

přátelství nebo partnerské vztahy.  

 Vepři neznají únosnou mez. Pokud si Vepři dělají legraci z 

někoho jiného, většinou neví, kdy přestat.  

 Někdy mohou být Vepři až příliš váhaví, pomalí a nepraktičtí v 

osobním životě.  

8 faktů o čínském znamení Vepře 

 Čínské jméno: Pig 

 Šťastná čísla: 2, 5, 8 

 Barva: žlutá, šedá, zlatá, hnědá 

 Nejvíce vhodné znamení: Tygr, Zajíc, Ovce 

 Nejméně vhodné znamení: Had, Opice 

 Šťastné květiny: hortenzie, sedmikrásky, slunečnice 

 Šťastný směr: severovýchod, jihovýchod 

 Primární vlastnosti: optimismus, entuziasmus, zbrklost 
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Slavní Vepři 

Ernest Hemingway, Stephen King, Ewan McGregor, Woody 

Allen, Rachel Weisz, Amy Winehouse, Mila Kunis, Ronald 

Reagan, Alfred Hitchcock, Lucille Ball, Nicholas Brendon, 

Carrie Underwood, Elon Musk, Jules Verne, Edward Snowden, 

Alain Delon, Jackson Pollock  

Není Vepř jako Vepř 

Možná jste v čínských znamení maličko ztracení. Pojďme si 

proto tajemství čínských znamení připomenout. Čínská 

astrologie rozlišuje 12 různých znamení. Jmenovitě se jedná o 

Krysu, Buvola, Tygra, Zajíce, Draka, Hada, Koně, Kozu, Opici, 

Kohouta, Psa a právě Vepře. Každé znamení se ale dělí ještě 

na 5 elementů - a to podle toho, kdy se zrozenec narodil. Jedná 

se o element dřeva, ohně, země, kovu a vody.  

A právě proto můžeme spatřit poměrně velké rozdíly i mezi 

jednotlivými zrozenci ve znamení Vepře, viz specifikace níže.  

5 elementů 

 Dřevěný Vepř - Upřímní lidé, kteří s každým vyjdou. Mají 

však sklony k zbrklosti.  

 Ohnivý Vepř - Lidé se šťastnými kartami v oblasti zdraví. 

Ohniví Vepři rádi spolupracují v týmu.  
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 Zemský Vepř - Tito zrozenci mají skvělé komunikační 

schopnosti a vždy jsou v obklopení lidí.  

 Kovový Vepř - Upřímní a nápomocní lidé. Jejich silnou 

stránkou je tolerance.  

 Vodní Vepř - Zodpovědní lidé, kteří jsou ale někdy příliš vážní 

a neumí se uvolnit.  

Jaký je zemský Vepř - vládce pro rok 2019? 

 Lidé ve znamení zemského Vepře se narodili v roce 1959. 

 A ve znamení zemského Vepře budou samozřejmě i všichni 

lidé, kteří se narodí v roce 2019 - konkrétně v období od 5. 

února 2019 do 24. ledna 2020.  

 Element země zrozencům ve znamení Vepře propůjčuje velké 

množství pozitivních i negativních vlastností. Znamení Vepře 

jako takového neoplývá příliš dobrými komunikačními 

schopnostmi a tito lidé mohou mít problém navázat nové 

vztahy. 

 Zemští Vepři se ale této charakteristice vymykají. A podle 

čínské astrologie jsou naopak v komunikaci velmi dobří a 

šikovní.  

 Mezi jejich další přednosti patří silná empatie, soucit a touha 

pomáhat druhým. 
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 Na druhou stranu jsou zemští Vepři poměrně přísní a mají 

sklony k workoholismu. Tím pádem zemští Vepři často 

upozaďují vztahy, rodinu nebo svůj volný čas.  
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Karel Čapek, příslušník literární generace, která dozrála v 

letech první světové války, se narodil 9. ledna 1890 v Malých 

Svatoňovicích. Pocházel z rodiny lékaře jako nejmladší ze tří 

dětí. Bratr Josef vynikl jako malíř a spisovatel, sestra Helena 

kromě několika próz je autorkou vzpomínkové knihy Moji milí 

bratři (1962). Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem, 

dramatikem, překladatelem a kritikem, autorem knih pro děti.

Ve své vinohradské vile organizoval Karel Čapek přátelské 

páteční besedy, při kterých se scházel i např. s T.G. Masarykem 

(Hovory s T.G. Masarykem, z roku 1936). Ženou Karla Čapka 

byla herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová. Karel Čapek 

zemřel 25. prosince 1938. 

Karel Čapek napsal mnoho děl. Prvotně psal se svým bratrem 

Josefem – Zářivé hlubiny a jiné prózy, Krakonošova zahrada. 

Později se věnoval samostatné tvorbě, ze které vzešla díla jako 

Továrna na Absolutno, Bílá nemoc, RUR, Krakatit nebo např. 

Věc Makropulos. K oblíbeným pak také patří Povídky z jedné 

kapsy a Povídky z druhé kapsy. K nezapomenutelné tvorbě pro 

děti patří Dášeňka čili život štěněte, z roku 1933.
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Karel Čapek - Povídky z jedné kapsy 

 

PŘÍPAD DR. MEJZLÍKA 

 

"Poslyšte, pane Dastychu," řekl zamyšleně policejní úředník dr. 

Mejzlík starému kouzelníkovi, "já k vám jdu vlastně na 

poradu. já mám tuhle jeden případ, se kterým si nevím rady." 

"Tak ven s tím," děl pan Dastych. "Kohopak se ten případ 

týká?" 

"Mne," vzdychl dr. Mejzlík. "Čím víc na to myslím, tím míň do 

toho vidím. Poslouchejte, člověk by se z toho zbláznil." 

"Tak co vám kdo udělal?" ptal se chlácholivě pan Dastych. 

"Nikdo," vyhrkl dr. Mejzlík. "To je to nejhorší. Já sám jsem 

něco udělal, čemu nerozumím." 

"Snad to nebude tak zlé," těšil ho starý Dastych. "Tak co jste to 

provedl, mládenče?" 

"Chytil jsem kasaře," odpověděl dr. Mejzlík pochmurně. "A to 

je všechno?" 

"To je všechno." 

"A ten kasař asi nebyl ten pravý," pomáhal pan Dastych. 

"Ale byl, vždyť se přiznal. Udělal kasu v Židovském 

dobročinném spolku, víte? Byl to nějaký Rozanowski čili 

Rosenbaum ze Lvova," bručel dr. Mejzlík. "Našli u něho hasáky 

a všechno." 
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"No, a co byste rád věděl?" pobádal ho starý Dastych. 

"Já bych rád věděl," řekl policejní úředník zahloubaně, "jak 

jsem ho chytil. Počkejte, já vám to povím po pořádku. Před 

měsícem, to bylo třetího března, jsem měl až do půlnoci službu. 

Já nevím, jestli se pamatujete, že tehdy už třetí den 

pršelo. Tak jsem si zaskočil na chvilku do kavárny a pak chci 

jít domů, na Vinohrady. Ale místo toho jsem šel opačným 

směrem k Dlážděné ulici. Prosím vás, nevíte, proč jsem šel 

zrovna v tu stranu?" 

"Snad jen tak, náhodou," mínil pan Dastych. 

"Poslouchejte, v takovém počasí necourá člověk jen tak 

náhodou po ulicích. Já bych rád věděl, co jsem tam u všech 

sakramentů chtěl. Co myslíte, nemohlo to být nějaké tušení? 

Víte, něco jako telepatie." 

"Aha," pravil pan Dastych. "To je docela možné." 

"Tak vidíte," mluvil dr. Mejzlík ustaraně. "Tady to máme. Ale 

taky to mohla být taková podvědomá představa, abych 

se podíval, co je u Tří panen." 

"To je ten zapadák v Dlážděné ulici," vzpomněl si pan Dastych. 

"Právě. Tam přespávají tihle kasaři a kapsáři z Pešti nebo z 

Haliče, když přijdou do Prahy na práci. My na ten lokál 
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dáváme pozor. Co myslíte, nebyl to docela obyčejný policejní 

zvyk, že jsem se tam šel mrknout?" 

"To může být," soudil pan Dastych. "Takové věci dělá někdy 

člověk docela mechanicky, hlavně když jaksi má smysl 

pro povinnost. Na tom není nic zvláštního." 

"Tak já jdu do Dlážděné ulice," pokračoval dr. Mejzlík, 

"podívám se mimochodem na seznam noclehářů u Tří panen a 

jdu dál. Na konci Dlážděné ulice se zastavím a mířím zase 

zpátky; pěkně prosím, nevíte, proč jsem šel zpátky?" 

"Zvyk," mínil pan Dastych. "Zvyk patrolovat." 

"To by mohlo být," souhlasil policejní úředník. "Ale já jsem 

neměl službu a chtěl jsem jít domů. Třeba to byla 

předtucha." 

"Bývají takové případy," uznával pan Dastych. "Ale taková 

předtucha není nic záhadného. To je přece známo, že v 

člověku jsou jakési vyšší schopnosti..." 

"Hergot," zařval dr. Mejzlík, "tak byl to zvyk, nebo nějaké vyšší 

schopnosti? Tohle bych rád věděl! - Tak počkejte: 

Když si to tak šlapu, jde proti mně nějaký člověk. Řekněte, 

pročpak by u všech všudy nemohl kdokoliv jít v jednu 

hodinu v noci Dlážděnou ulicí? Na tom není nic podezřelého. 

Já sám jsem na nic ani nepomyslil; ale zastavil jsem se 
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zrovna pod lucernou a zapaloval jsem si egyptku. Víte, to my 

děláme, když se chceme v noci na někoho pořádně 

podívat. Co myslíte: byla to náhoda, nebo zvyk, nebo... nebo 

nějaký podvědomý alarm?" 

"To nevím," řekl pan Dastych. 

"Já taky ne," křikl zlostně dr. Mejzlík. "Hrom do toho! Tedy si 

zapaluju cigaretu pod tou lucernou a ten člověk jde 

podle mne. Pane, já jsem se mu ani nepodíval na nos a jenom 

tak čumím k zemi. 

Když ten chlap přešel, začalo se mně něco nelíbit. Čerchmante, 

řekl jsem si, tady není něco v pořádku - ale co vlastně? 

Vždyť jsem si toho vašnosty ani nevšiml. Tak stojím v dešti pod 

tou lucernou a přemýšlím; a najednou mě napadlo: 

boty! Ten chlap měl něco divného na botách. A já vám 

zničehonic povídám nahlas: popel." 

"Jaký popel?" ptal se pan Dastych. "No popel. V tu chvíli jsem 

si vzpomněl, že ten člověk měl na botách mezi svrškem a 

podrážkou popel." 

"A proč by neměl mít na botách popel?" mínil pan Dastych. 

"To se rozumí," zvolal dr. Mejzlík. "Ale pane, v ten okamžik 

jsem viděl, ano, viděl vyříznutou ohnivzdornou, ze které se 
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sype popel na podlahu. Víte, ten popel, co je mezi ocelovými 

pláty. A já jsem viděl, jak ty boty šlapou do toho popela." 

"Tak to byla intuice," rozhodl pan Dastych. "Geniální, ale 

nahodilá intuice." 

"Nesmysl," řekl dr. Mejzlík. "Člověče, kdyby nepršelo, tak 

bych si toho popela ani nevšiml. Ale když prší, tak lidé 

obyčejně nemají na botách popel, rozumíte?" 

"Tak to byl empirický závěr," pravil s jistotou pan Dastych. 

"Byl to skvělý úsudek na základě zkušenosti. A co bylo 

dál?" 

"Inu, pak jsem šel za tím chlapem: to se ví, zapadl ke Třem 

pannám. Potom jsem zatelefonoval pro dva tajné a udělali 

jsme tam šťáru, našli jsme pana Rosenbauma i s tím popelem a 

hasáky a dvanácti tisíci z kasy Židovského 

dobročinného spolku. Na tom už nic není. To víte, v novinách 

se psalo, že tentokrát naše policie ukázala značnou 

pohotovost. Takový nesmysl! Prosím vás, kdybych náhodou 

nebyl šel do té Dlážděné ulice a náhodou se nepodíval 

tomu gaunerovi na boty... Totiž," děl dr. Mejzlík sklíčeně, 

"byla-li to jen tak náhoda. To je právě to." 

"Na tom přece nezáleží," mínil pan Dastych. "Mladý člověče, 

to byl úspěch, ke kterému si můžete gratulovat." 
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"Gratulovat!" vybuchl dr. Mejzlík. "Pane, jakpak si mám 

gratulovat, když nevím k čemu? K svému báječnému 

detektivnímu bystrozraku? Nebo k mechanickým policejním 

zvykům? Nebo k šťastné náhodě? Nebo k nějaké intuici a 

telepatii? Koukněte se, to byl můj první větší případ; něčeho se 

člověk musí držet, že? Dejme tomu, zítra mně dají 

nějaký mord; pane Dastychu, co budu dělat? Mám běhat po 

ulicích a koukat lidem bystrozrace na boty? Nebo mám jít 

za nosem a čekat, že mě nějaká předtucha nebo vnitřní hlas 

povede rovnou k vrahovi? Tak vidíte, to je ten případ. Celá 

policie si teď říká: Tenhle Mejzlík, ten má nos; z toho mládence 

s brejlema něco bude, to je detektivní talent. Vždyť je to 

zoufalá situace," bručel dr. Mejzlík. "Nějakou metodu člověk 

musí mít. Do svého prvního případu jsem věřil na všelijaké 

ty exaktní metody; víte, na pozorování, na zkušenost, na 

soustavné vyšetření a takové hloupostí. Ale když si teď 

probírám ten případ, tak vidím, že - Poslouchejte," vyhrkl s 

úlevou, "já myslím, že to byla jen šťastná náhoda." 

"Vypadá to tak," řekl pan Dastych moudře. "Ale byl v tom také 

kus dobrého pozorování a takové té logiky." 

"A mechanická rutina," děl mladý úředník malomyslně. 

"A intuice. A taky trochu takový dar předtuchy. A instinkt." 
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"Ježíšikriste, tak to vidíte," bědoval dr. Mejzlík. "Pane 

Dastychu, jak mám nyčko něco dělat?" 

"- Pan doktor Mejzlík k telefonu," hlásil pan vrchní. "Volá 

policejní prezídium." 

"Tady to máme," zahučel dr. Mejzlík zdrceně; a když se vrátil 

od telefonu, byl bledý a nervózní. "Platit, pane vrchní," 

křikl podrážděně. "Už to tak je: Našli nějakého cizince 

zavražděného v hotelu. Hrom aby -" a odešel. Zdálo se, že tento 

energický mladý muž má trému. 
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 Z jakého slova pochází fanoušek neboli sportovní 

příznivec?

a) Fanatik 

b) Fantasta  

c) František 

 

2. Flám. Mnozí ho znají, ale mnozí 

si na něj nepamatují – noční život spojený s pitím, zábavou 

a hýřením. Kde se toto slovo vzalo? 

a) Pochází z flambování, tedy polévání pokrmu alkoholem a 

jeho zapalování 

b) Pochází z vášnivého španělského tance flamenco 

c) Pochází od  slova Vlám, označující obyvatele na severu 

Belgie 

 

3. Co vlastně říkáme, když vykřikneme "jémine" nebo 

"jemináčku"? 

a) Jé, my ne! (my to neudělali) 

b) Jesu Domine! (Ježíši Pane) 

c) Jeronýme! (sv. Jeroným, překladatel bible do mluvené 

latiny) 

 

4. Parazit je cizopasník a nebo taky "příživník“. Co však 

znamenalo původní řecké slovo "parasítos"? 

a) Spolustolovník 

b) Jedlík 

c) Nezvaná návštěva 
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5. Proč se všemožným nátlakovým skupinám říká právě 

lobby či lobbisté? 

a) Lobby je město na severu Anglie, které v 19. století 

nechvalně proslulo tím, že šlo na ruku všem 

našeptávačům a uplácečům 

b) Lob znamená anglicky "kroužit", což je jednou z funkcí 

lobbistů - kroužit tam, kde se rozhoduje o něčem důležitém a 

za hodně peněz 

c) Lobby je anglický výraz pro hotelovou halu. Zde často 

postávali lidé nahánějící politické známosti 

 

6. Jaký je původní význam slova stereotyp, který značí 

ustálený vzorec jednání či myšlení? 

a) Pevná forma 

b) Předsudek 

c) Optická iluze 

 

 

7. Mají něco společného slova intrika, triko a trik? 

a) Ne, ledaže bychom intrikovali v triku za pomocí triků 

b) Ano, všechna pocházejí z latinského "intricare", což 

znamená zaplétat" či mást 

c) Ano, všechny pocházejí z latinské číslovky trés (2. pád 

trium) - tři lidé se již mohou spřáhnout proti někomu a 

intrikovat, triko má tři otvory a trik pochází od iluze, že 

kouzelník snad musí mít tři ruce 
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8. Zná to každý student - biflování. Úmorné učení se 

něčeho nazpaměť. Pochází z německého slovesa "büffeln", 

které přeneseně také znamená "biflovat, šprtat se". Ale co 

znamenalo původně, doslova? 

a) Zahltit se 

b) Zbláznit se 

c) Dřít jako buvol 

 

 

9. Kdo to je frikulín? 

a) Ten, kdo je free, cool a in (anglicky rozpustilý 

(odvázaný), populární a "v obraze") 

b) Labužník (fricot je francouzsky jídlo) 

c) Šmelinář (fricotage je francouzsky šmelina) 

 

10. Hodně se mluví o sociální izolaci, tedy odloučení, 

oddělení. Co v italštině znamená slovo "isola", z něhož 

tento výraz pochází? 

a) Samota 

b) Prázdnota 

c) Ostrov 

 

 

11. Velmi ožehavým tématem je také očkování, neboli 

vakcinace. Tento termín má původ v 

latinském slově vacca. Co znamená? 

a) Jehla 

b) Látka 

c) Kráva 

 

Správné odpovědi: 1a), 2c), 3b), 4a), 5c), 6a), 7b), 8c), 9a), 

10c), 11c). 
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Volá paní Novákové její sestra: „Kolik tam máte nového 

sněhu?“ 

„Deset centimetrů.“ 

„A starého?“ 

„Tak toho mám po krk!“  

 

Honzíček volá maminku, aby jí ukázal, jakého udělal 

sněhuláka. 

„Je moc hezký, ale proč nemá nos? Dala jsem ti přeci mrkev.“ 

„To je pravda, ale sněhuláci mrkev nejedí!!!“  

 

Povídají si dva sněhuláci: 

První: „Podívej, chumelí!“ 

Druhý: „To je otrava, ale alespoň nám padají náhradní díly!“ 

 

Povídá jeden sněhulák druhému: „Zvláštní, když svítí slunce, 

tak mi mrazí v zádech.“ 

 

 

Majitel vleku si stěžuje lyžařskému instruktorovi: „Sjezdovka 

je teď tak přeplněná, že se skoro nedá sjet.“ 

Instruktor se pousměje: „ Tak to bych ti mohl na hodinku 

půjčit své žáčky. Jestli je dostaneš nahoru, tak ti to tady 

zaručeně vylidní!“  
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S dětmi ze ZUŠ jsme rozsvítili 

Domovský strom 

Trochu jsme se báli, když 

přišli čerti  
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Napekli jsme vánočky 

Přivítali jsme spoustu 

vystupujících a Ježíškových 

vnoučat 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohodové Vánoce jsme si 

popřáli na Vánoční kavárničce 
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