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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

2. číslo/ Únor 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas letí jako voda a máme tu měsíc únor. Je to jeden ze zimních 

měsíců, kdy by mělo převládat mrazivé počasí a zemi pokrývat 

sněhová přikrývka. A v těchto dnech to tak je. Vše odpočívá a 

čeká na jaro. S rychlostí jakou plyne čas, tu jaro máme za 

chvilku. Dopřejte si zimního odpočinku s naším Měsíčníkem v 

ruce. 

Užívejte si pohledů z okna na sněhovou nadílku a sluníčko, 

které na nás občas svítí, ale tu správnou hřejivou sílu ještě 

nemá.  

V tomto Měsíčníku nechybí pranostiky ani trénink paměti. 

Zavzpomínáme na Jana Wericha, připomeneme si, co vymyslel 

Thomas Alva Edison a nahlédneme pod pokličku biatlonu, 

v poslední době hojně vyhledávaného a oblíbeného sportu.  

Příjemné počteníčko a krásný únor Vám za kolektiv autorů přejí  

 

Eva Plívová a 

Dana Matoušková 

Vaše sociální 

pracovnice 

 



3 
 

    

Únor v Domově 

Ještě že je ten únor tak krátký – 

protože únor, to je měsíc čekání na jaro, měsíc únavy z dlouhé 

zimy. Únor je ale také světélkem na konci zimního tunelu, 

kterým už prosvítá příslib jara.  

Pro ekonomické oddělení Domova je únor snad nejhorším 

měsícem v roce – měsícem vyplňování statistických výkazů o 

spotřebě paliv, mzdách, zaměstnancích – všemi těmi výkazy, 

kterými nás zavaluje Český statistický úřad – a také měsícem 

vyúčtování loňských projektů, dotací a grantů. Naše ekonomka, 

paní Kubíková by asi únor z kalendáře nejraději škrtla – ono to 

ale nejde. Únor tady prostě je – a je třeba jej prožít vítězně, 

všechno dobře a správně vykázat, odškrtnout, vyúčtovat, založit 

do archívu - a pak si zase vydechnout, než přijde ten příští. 

Únor je zároveň měsícem, kdy loňské dotační peníze už došly 

a letošní dotace stát pošle na přelomu dubna a května, takže 

Domov každoročně v předjaří funguje v úsporném režimu. 

Ale i únor může být pozitivní. Například právě teď, v únoru, 

děkujeme zaměstnancům údržby, že na přelomu roku přispěli 

na nákup terapeutických pomůcek. Vážíme si toho, že našim 
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zaměstnancům jde o Domov, že ho podporují. Únor také je 

měsícem, kdy očekává narození prvního potomka vedoucí 

přímé péče Karolína Staňková, proto odchází na mateřskou 

dovolenou (která ovšem rozhodně nebude dovolená). Vedoucí 

přímé péče se stává paní Romana Tipeltová a její zástupkyní 

paní Hana Hejlová.  

Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit lednové schůze obyvatel, ještě 

připomínám, že i přes letošní navýšení důchodů neplánujeme 

v roce 2019 zdražovat služby. Náš Domov nestojí v Praze, ale 

v Ústí a výška důchodů tomu odpovídá. Naše ceny se vždycky 

budou řídit možnostmi našich obyvatel, pokud nás občas ke 

zdražování nedonutí inflace nebo snižování dotací. Jsme 

Domov pro obyvatele našeho města a blízkého okolí, 

přizpůsobujeme tomu dlouhodobě i cenovou politiku. 

Ke krátkému únoru nemůžeme dát dlouhý úvodník – tak všem 

přeji, aby i jejich únor byl pocitově co nejkratší – a ti, kteří mají 

právě únor tím nejoblíbenějším měsícem v roce (pokud se 

takoví najdou) se mohou těšit na únor příští, protože příští rok 

bude přestupný a února si tedy v roce 2020 užijí trochu déle. 

A zaměstnancům údržby a úklidu přeji co nejméně sněhu, i 

když tu zmrzlou vodu příroda a děti potřebují. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve čtvrtek 14. února od 13.30 hod. – VYSTOUPENÍ ZŠ 

HYLVÁTY. I letos k nám zavítají členky ČČK v doprovodu 

dětí ZŠ Hylváty. Přijďte na jídelnu v 1. patře budovy B. 

V úterý 19. února od 13.30 hod. – ZABÍJAČKOVÁ 

KAVÁRNIČKA. Přijďte si užít masopustní hodování na 

jídelnu v 1. patře budovy B. 

Ve středu 27. února v 15.15 hod. – VYRÁBĚNÍ S 

DOBROVOLNÍKY. Přijďte společně pobejt, popovídat si a 

něco hezkého vyrobit. Na jídelnu v 1. patře budovy B. 

Ve čtvrtek 28. února ve 13.30 hod. – MASOPUSTNÍ 

PRŮVOD MASEK. Každého z Vás navštíví na pokoji 

masopustní průvod 

masek. 
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 Únor bílý - pole sílí.  

 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

 V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

 Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 

 Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená 

- květen mu to spálí. 

 Sněhový únor - sílí úhor. 

 Když záhy taje, dlouho neroztaje. 

 Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

 Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

 V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

 Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

 Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl 

zmrznout. 

ÚNOR 

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. 

Má 28 dní, v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl 

únor i 30 dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, 

že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách 

(únor = nořiti se). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kra
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V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. 

Právě proto 

tento měsíc má 

proměnlivý 

počet dnů a 

právě k němu se 

přidával v 

přestupném 

roce jeden den. 

Při přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento 

zavedený postup neměnil. Varianty původně římského 

(respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina 

evropských jazyků. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu 

jako březen a listopad, 

s výjimkou 

přestupného roku. 

Tehdy začíná ve stejný 

den jako srpen. Únor 

začíná vždy stejným 

dnem v týdnu jako 

loňský červen. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varianta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_%28lingvistika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
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český herec, dramatik a prozaik, 

se narodil v Praze 6. února 1905. 

V letech 1924 až 27 studoval 

práva na Karlově univerzitě, ale 

od roku 1927, kdy napsal 

s Jiřím Voskovcem Vest 

pocket revue, ovlivněnou 

dadaistickou poetikou, se začal 

věnovat divadlu profesionálně. 

Pro Osvobozené divadlo, napsali společně řadu satirických 

revuí (Smoking revue, Sever proti Jihu, Premiéra, Skafandr, 

Golem, Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub 

a líc, Těžká Barbora a další), ve kterých vytvářeli ústřední 

hereckou dvojici, oslovující originálním slovním humorem 

generačně spřízněné publikum. Hrál také v celé řadě filmů 

(Pudr a benzin, Peníze nebo život, Hej rup!, U nás v 

Kocourkově, Svět patří nám). Po uzavření Osvobozeného 

divadla emigrovali Werich, Voskovec i Ježek do USA. Po 2. 

světové válce se po návratu do vlasti pokusil s Voskovcem 

obnovit Osvobozené divadlo, avšak společenské poměry 

nebyly pro politickou satiru vhodné. Působil v řadě pražských 

http://kino.tiscali.cz/celebrity/c_profil.asp?art_id=6122&os_id=17951
http://www.csfd.cz/film.php?4488
http://www.csfd.cz/film.php?3106
http://zivotopisyonline.cz/jaroslav-jezek.php
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divadel (v letech 1956 – 61 byl ředitelem Divadla ABC), hrál 

ve filmech (Císařův pekař a pekařův císař, Byl jednou jeden 

král, Až přijde kocour) a v televizi (Uspořená libra, Medvěd, 

Slzy, které svět nevidí, Kočár nejsvětější svátosti, Král a žena). 

V 60. letech vydal cestopisné reportáže (Italské prázdniny) a 

variace na pohádkové motivy (Fimfárum). Pro podporu 

demokratizačního procesu 1968-69 (Vladimír Škutina s ním 

natočil sérii zamyšlení Co tomu říkáte pane Werichu?) byl v 

době normalizace eliminován z české kultury: filmy v nichž 

hrál se nesměly 

promítat a jeho 

jméno se nesmělo 

objevit ve 

sdělovacích 

prostředcích. 

Změna v tomto oficiálním postoji nastala poté, co podepsal v 

lednu 1977 takzvanou Antichartu. Jan Werich zemřel v Praze 

31. října 1980. 

Chlap, děd, vnuk, pes a hrob 

(Úsporná pohádka pomocí jednoslabičných slov aneb Chvála 

češtiny, z knihy Fimfárum, Jan Werich) 

http://www.csfd.cz/film.php?3094
http://www.csfd.cz/film.php?7753
http://www.fimfarum.cz/
http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=1&name=%A9kutina+Vladim%EDr
http://www.totalita.cz/texty/ch77antit.php
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Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž či kmán, jak kdo chce. 

Já ho zvu chlap. Nu a on krad, ten chlap. Kdrad, co moh a kde 

moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas 

zrál, a nad vším jas. Jen hvozd se tměl, tam, kde spal chlap. Spal 

den a noc, neb pil jak Dán. Když jím třás chlad, vstal a chtěl jít 

dál, leč měl hlad. Jed by. A pil! Spíš pil, jen mít zač! Měl ret jak 

troud. 

Vždyť se dá jít na lup, i když je den. Tak šel. Jde, až zří plot, a 

na něm čte: Je tu zlý pes! 

„Zlý pes; - a to se mám bát? To snad ne!“ a just tam šel krást. 

Leč pes tam byl. A zlý! A jak! Jak ďas! 

Jen se chlap vkrad, už tu byl pes a vyl. Pán sic spal, leč pes vyl 

a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň.  

„Vem si ho! Drž ho! Jen mu dej!“ 

Křik, sběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už 

kmet, a řve: „Já ti dám u nás krást!“ A kmet se rve jak kdys, 

když byl mlád. 

Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil! Kmet už je mdlý, 

chlap na něj klek a chce ho bít, když tu zlý pes se zved a chňap! 

Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, 

chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, 
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spíš kyj. Kmet se chtěl prát, leč kyj je kyj, a chlap bil ze všech 

sil, až kmet pad.  

Pes rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot 

a krev, má spěch. Děd sic pad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, 

spíš hoch než muž, a chce znát: „Kdo tu chtěl krást a kde je náš 

děd?“ 

To už chlap byl přes dvůr, tam, co je stáj. A přes plot jde kůň, a 

na něm chlap. Vnuk sáh níž, než je bok, tak, kde měl kolt, a jak 

stisk, kolt štěk BENG! BENG! Chlap jek a kůň se vzpjal; leč 

jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdráv, jen chlap je pryč a s ním i 

kůň. Vtom vnuk křik: „Hleď!“, a jak to řek, tam, co je brod, kůň 

stál a třás se, pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod 

ním. Teď však se zved a dal se v běh, co je hvozd. Chce se 

v něm skrýt. 

„Jen ho nech,“ řek děd. „Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? 

Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost.“ Vnuk mu dal džin. 

„Vem psa a kyj a pojď,“ řek děd a mlask. „Dej si též hlt.“ Vnuk 

písk na psa a šli. Chlap si sed pod strom. Kůň mu zdech, pes si 

vzal prst a ten kolt, co po něm šleh jak blesk, mu z plic vzal 

dech i krev. Chtěl by jít dál, tím míň má sil, je bled, je sláb, je 

sám, má strach. 
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Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a po pni se svez na zem. 

Lez, jak plaz, rval mech i vřes, jak táh trup o píď dál. Už ví, že 

je zle. Zrak se mu tmí i sluch mu ztich. Chce však pryč, tak, kde 

je svět, a kde je jas, ne tma. Přec, kde je tma, je smrt! 

„….Ne, teď ne! Chce se mi spát, jen noc a den a noc. Pak jsem 

zas fit! Jen mít čas, chléb a sůl a džbán! Moh bych být živ….živ 

líp….“ 

Pes štěk. A po něm hned hlas: „Rek čul krev! Běž za ním!“  

„Kam štve?“ křik hoch. „Tam za ten dub!“ A tam ten chlap byl. 

Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. „To je on,“ řek kmet a 

vzdech: „Tys mu dal….“ 

„Proč u nás krad?“ 

„Co když měl hlad, co když 

chtěl jíst?“ 

„Ten znal jen pít, ten vrah.“ 

„On ví už svý, tak nač ten 

hněv? Pojď.“ 

„Co s ním?“ 

„Už nic.“ 

Ko Nec 
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Není mnoho sportů, u jejichž vývoje by byly tak výrazné české 

stopy. U biatlonu však můžeme tvrdit, že by bez českých 

funkcionářů nebyl tam, kde je teď. Historie tohoto dnes tak 

populárního sportu však začíná mnohem dřív. Ještě v dobách, 

kdy lov zvěře byl jediným způsobem, jak přežít. 

Vše začalo lovem 

Kořeny biatlonu lze hledat ve Skandinávii či ve Finsku. Už 

jeskynní malby v Norsku staré zhruba 5000 let ukazují dva 

muže, kteří na lyžích pronásledují zvíře. Právě lov můžeme brát 

za základ kombinace lyží a zbrani. Od lovu nebylo daleko 

k boji. Třeba norští domorodci se umně bránili na lyžích vpádu 

dánských Vikingů. Ve středověku zase byly lyžařské pluky 

nedílnou součástí armád ve Skandinávii či Rusku. 

První závod a klub 

O biatlonu jako sportu však můžeme hovořit až v 18. století. 

Tehdy patřila střelba na lyžích zvlášť v severských zemích k 

nejdůležitějším vojenským sportům. A tak se stalo, že si to 

v roce 1767 mezi sebou rozdali vojáci, kteří střežili norsko-

švédskou hranici. Šlo o historicky první závod. Další století 

přineslo založení prvního biatlonového oddílu. A kde jinde než 
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v Norsku. Klub zvaný Trysil Rifle and Ski Club měl především 

podpořit národní obranu. 

Vojenské hlídky 

Výraznější rozmach biatlonu přinesla až první polovina 20. 

století. Údaj z roku 1919 říká, že se ve Finsku každoročně 

účastnilo závodů až 2000 mužů. Velký průlom přišel v roce 

1924, kdy se při Týdnu zimních sportů v Chamonix konal i 

závod vojenských hlídek. Vyhráli ho Švýcaři, ale dobře si vedla 

i čtvrtá čtveřice Československa. Závody v Chamonix byly 

zpětně uznány jako premiérové Zimní olympijské hry, ale 

hlídkám zůstal status ukázkového sportu. V této exhibiční 

formě se jelo i na hrách v letech 1928, 1936 a 1948. Mezi roky 

1930 a 1941 se konalo rovněž Mistrovství světa. Šlo tedy o zlatý 
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věk vojenských hlídek. A o co vůbec v této disciplíně šlo? Čtyři 

muži se společně vydali na trať dlouhou 25 až 30 kilometrů. 

V půli je prověřila střelba vleže. Za každou trefu svému týmu 

odečetli 30 vteřin. 

Zavedení názvu biatlon 

Vývoj pak byl zbrzděn antimilitaristickou náladou po skončení 

druhé světové války. Závod vojenských hlídek byl vyškrtnut 

z programu zimních olympijských her. Činovníkům vadil 

například fakt, že se jednalo čistě o sport pro vojáky. To se však 

záhy změnilo. Během Zimních olympijských her 1948 se kromě 

hlídek mezi ukázkové sporty zařadil i zimní pětiboj. Skládal se 

z parkuru, šermu, střelby, běhu na lyžích a sjezdu na lyžích. Ve 

stejném roce vznikla Mezinárodní unie moderního pětiboje 

(UIPM), pod kterou spadala i kombinace běhu na lyžích a 

střelby. Na návrh švédského generálního sekretáře Svena 

Thofelta se konečně začalo užívat označení biatlon. 

Základ dnešního biatlonu 

Další události měly velmi rychlý spád. V roce 1954 uznal 

Mezinárodní olympijský výbor biatlon jako samostatný sport, 

aby z něj o rok později udělal olympijský sport. Zároveň byl 

představen koncept moderního biatlonu a v roce 1956 byla 

přijata i pravidla. V tehdejší době však šlo o docela odlišný 
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sport, než na který jsme zvyklí dnes. Střílely se čtyři položky 

s velkorážnou puškou. Na 20 kilometrové trati na závodníky 

nejprve čekaly střelby vestoje na vzdálenosti 250, 200 a 150 

metrů. Závěrečná střelba probíhala vleže na vzdálenost 100 

metrů. Za chybu se přičítaly rovné dvě minuty. 

Olympijská premiéra 

Ještě před olympijskou premiérou si biatlon odbyl premiérové 

Mistrovství světa. Konalo se v roce 1958 v rakouském 

Saafeldenu a vládli mu Švédové. V individuálním závodě 

triumfoval Adolf Wiklund před Ollem Gunneriussonem. 

Společně byli součástí i vítězného družstva. Celkově se 

šampionátu účastnilo 25 sportovců ze 7 zemí. Olympijský debut 

biatlonu přišel v americkém Squaw Valley v roce 1960. A opět 

Foto: Klas Lestader ve Squaw Valley 1960 (© svd.se) 
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se radovalo Švédsko, když zvítězil Klas Lestander. Počet 

zúčastněných zemí poskočit na číslo 9, závodníku bylo 30. 

První závod v Československu 

Pozadu za světem nezůstávalo ani Československo. Od roku 

1956 se připravovali biatlonisté pod hlavičkou Dukly Liberec a 

o pět let později vznikl i konkurenční oddíl Rudá Hvězda 

Harrachov. Mezitím se v roce 1960 v oblasti Pradědu 

uskutečnil první biatlonový závod na českém území. 

V konkurenci 27 borců ho vyhrál Arnošt Filla před pořadatelem 

Zdeňkem Kašperem. 

Českoslovenští reprezentanti se postupně chystali ke vstupu na 

mezinárodní scénu. A povedlo se to v roce 1965. Na 

Mistrovství světa do norského Elverumu odcestovala pětice 

Josef Krupka, Egon Hofmann, Ladislav Žižka, Pavel Ploc a 

Ladislav Mundil. Vedl je trenér Miloslav Weber. 

Představení štafety 

Rok 1966 přinesl několik úprav pravidel. Začalo se střílet na 

jednotnou vzdálenost 150 metrů a kromě dvouminutové 

penalizace za netrefení terče se začaly odečítat i minuty. Tento 

trest postihl ty, kteří trefili vnější kruh terče. Součástí 

Mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchenu byla nově štafeta. 
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Dva důležité milníky přišly i v roce 1967. Tím jasně patrným 

bylo premiérové Mistrovství světa juniorů v Altenbergu. Méně 

nápadné byly události v Československu, jejich důležitost ale 

ukázal čas. Na republikových závodech se totiž začalo střílet 

s malorážkou. Štafeta se po mistrovství světa probila záhy i do 

olympijského programu. Závodilo se v ní v Grenoblu 1968. 

Tyhle hry byly zároveň premiérou pro československé 

biatlonisty. A Pavel Ploc ji podtrhl velmi solidním 15. místem. 

Přechod k malorážce 

Třetí disciplínou zařazenou do programu Mistrovství světa se 

v roce 1974 v Minsku stal sprint. Další velká změna byla 

odhlasována v roce 1976. Až na třetí pokus prošla pro dnešní 

biatlon naprosto klíčová změna – zavedení střelby z malorážky. 

Za prosazením zbraní menšího kalibru stál český funkcionář 

Zdeněk Kašper. Velkorážné pušky byly nebezpečné a bylo pro 

ně málo střelnic. Přesto o této změně dlouho čelní představitelé 

biatlonu nechtěli slyšet. Správnost změny se však začala záhy 

ukazovat, třeba na nárustu účastníků velkých akcí. 

Start Světového poháru 

S malorážkami na vzdálenost 50 metrů se začalo střílet v roce 

1978. Přesně v době, kdy odstartoval vůbec první ročník 

Světového poháru. Premiérovým vítězem se v Ruhpoldingu stal 
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východoněmecký reprezentant Klaus Siebert. Čechoslovák 

Miroslav Soviš dosáhl na 6. místo. V celkovém hodnocení 

Sieberta předstihl krajan Frank Ullrich. K úvodní sezóně se 

vážou ještě dvě zajímavosti. Za chybu se vytrvalostním závodu 

udělovala už jen minutová penalizace a během Mistrovství 

světa v Hochfilzenu byly poprvé v akci mechanické terče. Se 

startem Světového poháru se začala posilovat i pozice 

československého biatlonu. Druhá sezóna dokonce odstartovala 

v Jáchymově. 

 

 

Biatlon i pro ženy 

Začátkem 80. let se opět důrazně hlásí o slovo Zdeněk Kašper. 

Po prosazení malorážek se nyní zasazuje o zavedení závodů i 

pro ženy. A symbolicky to byl právě Jáchymov, který v roce 

1981 hostil první mezinárodní klání žen. Ženy se svého 

Mistrovství světa dočkaly v roce 1984. Královnou dění 

Foto: Klaus Siebert a Frank Ullrich ( © Bundesarchiv, pod licencí BY-SA) 
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v Chamonix se stala se třemi zlatými medailemi sovětská 

biatlonistka Venera Černyšovová. Na olympijskou premiéru se 

něžné pohlaví muselo počkat až do roku 1992. A i tady se 

dočkal premiérové vítězky v podobě Anfisy Rezcovové 

Sovětský svaz. Uspěla i pátá ve sprintu Jiřina Pelcová. 

Mezitím prodělával biatlon další důležité změny. Na 

Mistrovství světa v roce 1986 byly představeny elektronické 

terče. O tři roky později ve Feistritzu poprvé bojují muži a ženy 

o světové medaile na jednom místě. Zároveň se premiérově 

koná i samostatné Mistrovství světa juniorů a to už i za účasti 

juniorek. Od roku 1988 je biatlon paralympijským sportem. 

Foto: Mechanické terče na ZOH 1980 (Autor: Dr. John Kelley) 
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Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž 

některé z nich neexistují ani v písemné podobě. Každý z těchto 

7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským i 

proto byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento 

den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského 

a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo 

tento mezinárodní den je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí 

zánik (jedná se o jazyky používané malou skupinou lidí - v 

celosvětovém měřítku) a díky faktu, že některé z jazyků nemají 

svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím posledních 

lidí, kteří tímto jazykem hovoří. Na první pohled bychom si 

mohli říct - no a co, když tímto jazykem hovoří pouze úzká 

skupina lidí. Opak je pravdou, neboť v každém jazyce 

nalezneme jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, 

vlivů počasí, mytologie či 

počítání a vnímání času 

apod. Právě tento typ 

informací činí lidstvo 

vzdělaným a jedná se o 

velmi vzácné dědictví.  
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Thomas Alva Edison se narodil 11. února 

1847 ve městě Milan ve státě Ohio jako 

nejmladší 7. dítě Samuela Edisona a Nancy 

Elliot Edisonové. Edison byl americký vynálezce, podnikatel a 

průkopník využití elektrické energie. V 7 letech se rodina 

přestěhovala do Port Huronu v Michiganu. Do školy chodil 

Edison pouhého čtvrt roku - ředitel školy jej považoval za 

duševně zaostalého (Edison měl silnou vadu sluchu a nestačil 

sledovat výuku). Vzdělával se proto doma. Záhy se u Edisona 

projevil podnikatelský duch. V 11 letech přiměl několik dětí, 

aby pro něj pěstovali zeleninu. Tu pak prodával. Ve dvanácti 

letech pracoval jako roznašeč novin. Dále pracoval jako novinář 

(od 14 let vydával týdeník Grand Trunk Herald) a telegrafní 

úředník. Věnoval se také fyzice a mechanice. Za svůj život 

Edison získal více než 1000 patentů. Edison byl známý svou 

pracovitostí, často pracoval i 20 hodin denně. Sám říkal, že 

"genialita je 1 % inspirace a 99 % potu". 

Edison telegrafista 

Od roku 1862 do roku 1868 pracoval Edison jako telegrafista 

na americkém středozápadě. V roce 1869 patentoval mj. 

duplexní telegraf. Za prodej práv na patent na vylepšení 
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telegrafu získal Thomas Alva Edison 40 000 dolarů, 

přestěhoval se do New Yorku a mohl 

si otevřít svou první dílnu v Newarku 

(stát New Jersey). V té době se poprvé 

oženil - vzal si Mary Stilwellovou, se 

kterou měl 3 děti. 

Edison - čaroděj z Menlo Parku 

Thomas Alva Edison učinil většinu svých vynálezů ve svých 

výzkumných dílnách v Menlo Parku (stát New Jersey) - říkalo 

se mu také Čaroděj z Menlo Parku. To že Thomas Alva Edison 

zaměstnal na jednom místě mnoho techniků, byl významný 

počin, do té doby neznámý. Edison také založil mnoho firem. 

Asi nejvýznamnější byla společnost General Electric 

Company. 

Fonograf 

Na podzim roku 1877 vynalezl fonograf. Edisonova manželka 

Mary pak mohla říci do dřevěného trychtýře dětskou básničku 

"Mařenka měla ovečku a její vlna je měkká a bílá…". Tak 

vznikl první fonografický záznam lidského hlasu. Téměř 

hluchý Edison vymyslel přístroj, který přinesl zvuk milionům 

uší na celém světě.  
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Edison vylepšil Bellův telefon o uhlíkový mikrofon, čímž 

výrazně zlepšil kvalitu přenášeného zvuku (1878). 

Žárovka 

V roce 1879 začaly první zkoušky snad největšího Edisonova 

vynálezu. První žárovka na malou chvíli zablikala právě na 

jaře 1879. V říjnu použil zuhelnatělou nit z bavlny. Téměř dva 

dny se technici snažili v pec získat zuhelnatělé vlákno a to 

zatavit do skleněné baňky. Celá cívka, jediné vlákno a sklářovi 

se malý kousek uhlíku zlomil v rukou. Až 21. října 1879 se 

naplno rozzářila první žárovka. První žárovky ale svítily jen 

několik hodin. Edison proto započal se sérií testů s cílem 

přiblížit svůj vynález praktickému využití. Edison ovšem 

vytvořil nejen žárovku, ale celý systém nutný pro její 

"rozsvícení". Bylo třeba postavit elektrárnu, elektřinu rozvést 

(1882). I toto vytvořil Edison. 

Edisonův jev 

V roce 1883 objevil tzv. Edisonův jev, kdy se ve vakuu šíří 

elektrický proud mezi dvěma dráty, které se vzájemně 

nedotýkají. Tento objev později vedl k vytvoření elektronky. 

Některé prameny připisují objev Williamu J. Hammerovi, který 

u Edisona pracoval. 

http://www.converter.cz/fyzici/bell.htm
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V roce 1886 se Edison podruhé oženil (2 roky po smrti své 

první ženy). Vzal si Minu Millerovou, se kterou měl také 3 děti. 

V té době začíná budovat nové výzkumné laboratoře ve West 

Orange (stát New Jersey). 

Edison vynálezce 

Následovalo další množství vynálezů: elektrická lokomotiva, 

filmová kamera, promítací přístroj, cyklostyl, akumulátor, 

umělý kaučuk atd. Ukázalo se totiž, že Edison je nejen 

vynikající vynálezce, ale snad ještě lepší podnikatel. 

Thomas Alva Edison zemřel 18. 10. 1931 ve West Orange ve 

státě New Jersey. Na jeho počest byly 21. 10. 1931 zhasnuty 

v USA všechny žárovky. 

 
             Thomas Alva Edison - podpis 
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1. Je českým národním sportem fotbal nebo hokej? Na to 

nedokáže nikdo jednoznačně odpovědět. Česká republika 

je ve světovém hokeji rozhodně pojem. Kdo by neznal 

jména hokejistů jako je Jaromír Jágr nebo Dominik Hašek. 

Nejen za jejich účasti získal český národní tým zlatou 

medaili. Na jakých Zimních olympijských hrách a kdy to 

bylo? 

 v Naganu, v roce 1998 

 v Salt Lake City v roce v roce 2002 

 v Turíně v roce 2006 

2. Dalším sportem, ke kterému je potřeba ledová plocha, se 

jmenuje curling. Jedná se o týmový sport, kdy hráči posílají 

po ledě speciální kameny a při jejich jízdě před nimi metají, 

aby ovlivnili směr jízdy. Tento sport původně pochází z 

britských ostrovů, kde se hrál na zamrzlých jezerech. 

Konkrétně z které země? 

 Velká Británie 

 Skotsko 

 Irsko 

3. K provozování tohoto zimního sportu budeš potřebovat 

běžky a malorážnou pušku. Při závodech se tento sport 

rozděluje na několik disciplín - jednotlivci, sprint, stíhací 

závod, štafeta nebo závod s hromadným startem. Sport, při 

kterém se běhá na lyžích a střílí na terč, se nazývá: 

 severská kombinace 

 triatlon 

 biatlon 
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4. Snowboarding je jízda na širokém prkně, které je napevno 

připnuto k nohám jezdce. Tento sport si získává stále 

hodně příznivců, a tak i majitelé zimních středisek budují 

speciální prostranství, kde je možné zkoušet na prkně různé 

triky - skoky, otočky apod. Jak se těmto vymezeným 

místům říká? 

 lyžařské areály 

 sjezdovky 

 snowparky 

 

5. Většina z nás se na zimu těší hlavně kvůli sněhovým 

radovánkám. Kromě stavění sněhuláků také s oblibou 

sáňkujeme nebo bobujeme. Jízda na speciálních saních je 

také olympijskou disciplínou. Tam se ale jezdí 

 na sjezdovkách 

 v ledových drahách (koridorech) 

 na stadionech 

 

6. Na lyžích se dá sjezdovat, běhat nebo také skákat. Skáče se 

z různě vysokých můstků a cílem je nejen doletět co nejdál, 

ale také skok zvládnout perfektně technicky. V České 

republice můžeš skokanské můstky vidět a světové závody 

zažít na vlastní kůži 

 v Harrachově 

 v Peci pod Sněžkou 

 ve Špindlerově Mlýně 

 

7. Tyto dva sporty spojují vlastně jen lyže. I když ne stejné. 

Lyže na běh jsou úzké a lyže na skoky jsou dost široké. 
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Sportovec tedy musí umět na lyžích rychle běhat, ale také 

dobře skákat. O jakém sportu je řeč? 

 severská kombinace 

 biatlon 

 alpské lyžování 

 

8. Krasobruslení je druh zimního sportu, který má nejblíže k 

umění. Bruslí se na vybranou hudbu a dbá se na umělecké 

ztvárnění skoků, kroků a piruet. Při hodnocení se 

neopomíjí ani kostýmy. Nejlepším českým krasobruslařem 

současnosti je Tomáš Verner. Největším jeho dosavadním 

úspěchem je zisk mediale na Mistrovství Evropy v roce 

2008. Jaký kov získal? 

 bronz        

 stříbro  

 zlato 

 

9. Když někdo říká, že lyžuje, myslí tím sjezdové lyžování. V 

závodním názvosloví se tento sport označuje jako alpské 

lyžování. Lyžař se snaží co nejrychleji sjet vyznačený 

svah, jenž lemují branky, kterými musí projet. Která 

disciplína do alpského lyžování nepatří? 

 běh       

 obří slalom   

 sjezd 

 

10. Aleš Valenta je zlatý olympijský vítěz ze zimních her v 

Salt Lake City z roku 2002. Jako první na světě předvedl 
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při svém skoku trojité salto s pěti vruty. Jak se jmenuje tato 

disciplína? 

 sjezdové lyžování 

 akrobatické lyžování 

 severská kombinace 

 

11. Rychlobruslení je další sport, který se provozuje na 

ledové ploše. Konkrétně na oválné dráze, dlouhé 400 

metrů. Závodí se ve dvojících, ale rozhodující pro vítězství 

je dosažený čas. Fenoménem v rychlobruslení je česká 

závodnice, která žije ve Žďáru nad Sázavou. Jak se 

jmenuje? 

 Andrea Janků  

 Kateřina Neumannová 

       Martina Sáblíková 

 

12. Běh na lyžích byl, a mnohde stále je, způsob dopravy po 

zasněženém terénu, kde se nedalo projít nebo jinak projet. 

Dnes je běh na lyžích masovým rekreačním sportem a 

samozřejmě také závodní disciplínou. Nejúspěšnější 

českou lyžařskou je Kateřina Neumannová. Získala 6 

olympijských medailí. Na poslední zimní olympiádě 

vybojovala zlato a stříbro a zároveň ukončila svou 

lyžařskou kariéru. Kdy a kde se tato olympiáda konala? 

 v Salt Lake City, v roce 2002 

 v Turíně, v roce 2006 

 v Pekingu, v roce 2008 

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c, 

12b. 
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Žádosti policie, aby se kvůli padání sněhu řidiči zatím 

vyvarovali jízdy motorovými vozidly, vyslyšeli pouze 

zaměstnanci odklízecích firem. 

 

Jaká je rozdíl mezi silničářem a skautem? 

Skaut je vždy připraven. 

 

Venku je taková kosa, že si dám nanuk na zahřátí. 

 

Vnoučata se vrátila ze zimní rekreace: „Babičko, byli jsme na 

horách, ale hory jsme neviděli, všude jenom samý sníh. 

 

Lyžař radí unavené, do kopce těžce stoupající lyžařce: „Slečno, 

příště si vezměte malé boty, budou vás do kopce tlačit.“ 
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1. 1. 2019 - v první den roku 1919 vpochodovalo vojsko složené 

převážně z českých a italských legionářů do Pressburgu (dnešní 

Bratislavy), města s převážně německým a maďarským 

obyvatelstvem, aby se definitivně stalo součástí nové 

Československé republiky.  

6. 1. 2019 - tradiční tříkrálové plavání otužilců zpestřilo okolí 

Karlova mostu. Do 

vody, která měla +3 

stupně, se vrhlo na 

50 nadšenců s 

korunkami na 

hlavách. 

9. 1. 2019 - před zahájením výstavby dálnice D35 u Vysokého 

Mýta v rámci stavebních průzkumů objevili archeologové 

prokazatelně nejstarší dochovanou studnu v Evropě. Výdřeva 

studny byla podle odborníků sestavena z kmenů, které byly 

pokáceny mezi lety 5256 - 5255 před našim letopočtem. 

https://media.novinky.cz/570/725706-original1-nt1hf.jpg
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15. 1. 2019 - obsluhu České poštovny na vrcholu Sněžky 

vyhnaly z vrcholu extrémní přívaly sněhu doprovázené silným 

větrem. Stavbu 

přizpůsobenou 

arktickým podmínkám 

opustila dlouholetá 

zaměstnankyně doslova 

na poslední chvíli, než ji 

pětimetrová závěj 

zavalila vchodové dveře. 

16. 1. 2019 - jsme si připomněli 50. výročí upálení Jana 

Palacha. Student historie a politické ekonomie na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy svým činem projevil nesouhlas s 

okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy a 

rozčarování z nečinnosti a apatie společnosti. Následkům 

popálení podlehl o tři dny později.  

21. 1. 2019 - jsme měli možnost opět sledovat úplné zatmění 

Měsíce. Dle informací z Astronomického ústavu Akademie věd 

ČR úkaz okořenila nečekaná událost. Do Měsíce ve chvíli 

zatmění narazil asteroid, pozorovatelé tak měli možnost 

zahlédnout i kratičký záblesk v okrajové části Měsíce.  
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26. 1. 2019 - ve věku 85 

let zemřel po vážné 

nemoci divadelní, 

filmový a televizní herec, 

dabér a recitátor Luděk 

Munzar.  

27. 1. 2019 – jsme si připomněli 100. výročí války o Těšínsko, 

ve které padlo 50 československých vojáků. Osm praporů 

československé armády vedených legionáři zaútočilo na polské 

jednotky, které odmítly vyklidit sporné Těšínsko. Od vzniku 

první republiky neuplynulo ani čtvrt roku a Československo 

bylo nuceno vést svoji první válku k upevnění své státnosti. 

30. 1. 2019 – 109. narozeniny oslavila paní Marie Schwarzová 

z Brna. Zažila císaře 

pána, první republiku, 

prožila obě války a 

v současnou je nejstarší 

občankou republiky. Paní 

Marie pracovala jako 

učitelka, věnovala se ochotnickému divadlu a doposud bydlí se 

svoji dcerou, která se o ni stará. Svůj věk si nepřipouští, dle 

svých slov se cítí na padesát. 
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Elektrika.cz, Thomas Alva Edison, Spectrum Biographies 
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