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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

3. číslo/ Březen 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas rychle utíká, nejkratší měsíc v roce únor je za námi a 

máme tu měsíc březen a s ním začínající jaro. 

Na zahrádkách můžeme už vidět vylézat první jarní kytičky. 

Dny se budou prodlužovat, sluníčko začne pěkně hřát, dodávat 

energii a kouzlit úsměvy na našich tvářích. Čeká nás také první 

jarní den, změna zimního času na letní.  

V tomto měsíčníku Vám přiblížíme Světový den divadla, 

otevřeme dveře přicházejícímu jaru a Evropský den mozku 

společně oslavíme tréninkem paměti.  

 

Sluníčkové jarní dny a příjemné počteníčko Vám za kolektiv 

autorů přejí  

 

Eva Plívová a 

 Dana Matoušková 

Vaše sociální 

pracovnice 
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Vítejte v březnu 

Měsícem březnem začíná v kalendáři 

jaro, i když až za tři týdny. 

Meteorologická zima ale končí únorem, meteorologickou zimu 

již tedy máme úspěšně za sebou. Vysoké teploty posledních 

únorových dnů mnohé z vás vylákaly na první letošní 

procházku. Momentálně sice prší a snad přijde ještě i sníh, ale 

jaro už každopádně buší zimě na dveře. 

Kvůli chřipkové epidemii, která v únoru postihla nejen Českou 

republiku, ale i náš Domov (a stále ne a ne se nás pustit) jsme 

museli zrušit řadu společných aktivit, nejnověji také masopust, 

i když už byl naplánovaný. Co ale rozhodně nezrušíme, je 

tradiční domovský ples, tentokrát „pyžamový“, ke kterému 

všechny pozveme 19. března. Ještě dříve nás ale potěší 

Mezinárodní den žen a možná i některá hudební vystoupení. 

V průběhu jara budou naše společné aktivity fotograficky 

zaznamenávat studentky fotografického oboru Střední školy 

uměleckoprůmyslové z Ústí nad Orlicí. Pořízené fotografie se 

pak stanou součástí připravované výstavy o našem městě. 

Dobrou zprávu nemám pro ty, kdo se těšili na nové stínící prvky 

v prostoru fontány. Stát totiž pro tento rok změnou nařízení 
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vlády v personální oblasti zvýšil náklady na provoz Domova, 

ale zatím zřejmě zapomněl poslat na zvýšené náklady také 

peníze. Provoz Domova to neohrozí, provedli jsme určitá 

opatření, i ve spolupráci s městem – ale na investice do 

zastínění nám letos asi nezbude a budeme muset počkat na příští 

rok. Jsme rádi, že se ovšem na jaře zřejmě podaří provést další 

etapu prací ke vzniku parčíku za garážemi – založení chodníků. 

Od března budeme nějakou dobu vařit v poledne jen jeden druh 

jídla plus diety, protože máme podstav zaměstnanců v kuchyni. 

Jakmile doplníme tým, zase se vrátíme k výběru ze dvou jídel. 

Podstav netrápí jen kuchyni, ale i kolegyně a kolegy v přímé 

obslužné péči – proto moc děkujeme aktivizačním pracovnicím, 

že za chybějící síly ochotně nastupují do jejich služby. 

Ekonomice v regionu se daří, práce je dost – a proto je málo 

zájemců o práci v sociálních službách. Tento stav se ale časem 

změní, zase přijde ekonomický propad, protože ekonomika 

funguje v cyklech – a pak se u nás naplní stavy, protože v krizi 

představují sociální služby pro zaměstnance vyšší jistotu 

zaměstnání než výrobní obory. 

Tak mějte pěkný březen! 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve čtvrtek 14. března od 13.30 hod. – přijďte do jídelny 

v 1. patře budovy B na hudební 

vystoupení oblíbené skupiny VIOLA.   

 

 

V úterý 19. března od 14.30 hod. – vás srdečně zveme na 

tradiční DOMOVSKÝ PLES, tentokráte PYŽAMOVÝ. 

 

Ve čtvrtek 21. března od 13.30 hod. – k nám zavítají děti 

ze ZUŠ a pod vedením paní učitelky Kamily Šejnohové nám 

zazpívají a zahrají 

PÍSNIČKY NA 

PŘÁNÍ. Těšit se 

můžete na písničky 

jako Kristýnka, 

Červená sukýnka, 

Roste jetelíček, Kdyby ty muziky nebyly a mnoho dalších. 

Těšíme se na Vás na jídelně v 1. patře budovy B. 
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 Březen, za kamna vlezem. 

 Březnový sníh škodí polím. 

 Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj. 

 Hřímání března měsíce znamená veselý a úrodný rok. 

 Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí. 

 Březnové slunce má krátké ruce. 

 Březen bez vody – duben bez trávy. 

 Jestli březen kožich stáhl – duben rád by po něm sáhl. 

 Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

 V březnu prach – jistý hrách. 

 

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. 

Má 31 dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek 

březosti zvířat.  

V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce 

při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – 

přechází z jižní polokoule na severní.  

Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce.  

Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v 

nepřestupný rok jako únor.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza_%28strom%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor


7 
 

 

"Divadlo žije! Ano přesně tuto větu bychom měli zvolat v tento 

den, neboť na datum 27. března připadá světový den divadla. Je 

připomínkou divadelního umění a jeho nesčetných podob. 

Právě divadlo má nádhernou schopnost propojovat lidi různých 

kultur, kultury jako takové a zároveň dává prostor pro absolutně 

nenásilnou formu výchovy a informací. Divadlo je živý 

organismus a hraje se po celém světě, ve velkých divadelních 

sálech velkých měst, v malých vískách po světě nebo třeba i ve 

vašem obývacím pokoji. Divadlo nám dává emoce, umí 

rozesmát i rozplakat a umí lidi spojit, to nejen herce na jevišti a 

celý divadelní "ancábl", ale do tohoto kolotoče zapojit i 

diváky."  

 

Není mnoho měst 

velikosti Ústí nad 

Orlicí, které by se 

mohly pyšnit 

samostatnou divadelní 

budovou, která by 

snesla i požadavky pro činnost profesionálního divadelního 
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souboru. Za to, že takovou budovu již osm desítek let u nás 

máme, vděčíme pracovitosti, obětavosti, organizačním 

schopnostem a osvícenosti generaci našich předků z počátků 

dvacátého století. 

Když se rozhodovalo o podobě ústeckého divadla, docházelo 

pochopitelně k mnoha úvahám - komu by měl být tento důležitý 

úkol svěřen. Naše město mělo tehdy veliké štěstí, že z Ústí 

pocházel kněz, ale především významný kulturní vědec dr. 

Josef Cibulka, mimo jiné uznávaný 

znalec českých korunovačních 

klenotů. V té době byla 

rekonstruována hrobka českých 

králů na pražském hradě podle 

návrhů českého architekta Kamila 

Roškota. Dr. Cibulka se se při této 

příležitosti s Roškotem poznal a 

navrhl družstvu, aby ukončilo 

dohadování a vypsalo užší soutěž mezi arch. Roškotem a 

místním stavitelem arch. Jaroslavem Radechovským.  

Družstvo na tento návrh přistoupilo a tak mohla v roce 1930 

odborná komise, sestavená z nejlepších odborníků, kterými 

tehdy československá architektura disponovala - prof. Gočár, 
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prof. Ausobský a dr.Wirth - posoudit tyto dva návrhy. Komise 

se jednomyslně přiklonila k funkcionalistickému smělému 

návrhu Kamila Roškota. 

Družstvo se rozpoltilo na dva téměř nesmiřitelné tábory. Jeden 

konzervativní bojující o Radechovského návrh, druhý 

vizionářský podporující revoluční návrh Roškotův. S odstupem 

osmdesáti let je 

třeba vzdát hold těm, 

kteří tehdy dokázali 

podobu ústeckého 

divadla doslova 

vybojovat a dívat se 

dál do budoucnosti a čelit velikému tlaku někdy i osobnímu 

napadání. 

Lze si představit, jak se asi mnozí dívali na tu v uvozovkách 

„nevzhlednou krabici", která zcela vybočovala z dosavadní 

tradice divadelních budov. Dnes se však o této krabici píše ve 

světové odborné literatuře, studenti architektury se o ní učí a 

jezdí sem na exkurse, přijíždí také odborníci z mnoha zemí. 

V roce 2016 jsme si v Ústí nad Orlicí připomenuli 80. výročí 

otevření budovy Roškotova divadla, které se uskutečnilo 26. 

září 1936.  
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Název Roškotovo divadlo nese budova od roku 1993. Koncem 

února 2017 se 

Roškotovo divadlo 

v Ústí nad Orlicí 

stává národní 

kulturní památkou. 

Naše divadlo a 14 

dalších významných nemovitostí se tak řadí mezi více jak 300 

národních kulturních památek v republice. 

Co vlastně znamená, že přichází jaro? Příroda to pozná zcela 

bez problémů – jaro je pro ni v našich zeměpisných 

podmínkách dobou, kdy se otepluje, a může se tak začít 

probouzet ze zimní strnulosti. Ale pro člověka je to složitější. 

Za začátek jara se označuje rovnou několik odlišných momentů. 

Jedno z jar tak začalo téměř před měsícem. Je jím 

meteorologické jaro, které v našich podmínkách startuje 1. 

března a končí 31. května. Obecná poučka říká, že nejteplejší 

tři měsíce se označují za léto, nejchladnější za zimu a ty mezi 
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nimi za podzim a jaro. Aby to nebylo tak jednoduché, na jižní 

polokouli jsou roční období opačně než na té severní. 

 

Astronomické jaro na severní polokouli začíná okamžikem 

jarní rovnodennosti, ve stejný moment začíná na jižní polokouli 

astronomický podzim. V tento den trvá den i noc 12 hodin – 

Slunce je v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky 

dopadají na 

Zemi kolmo k 

její ose. Slunce 

se v tento den 

dostává do 

souhvězdí 

Berana. I když se 

ve školách děti učí, že jaro začíná 21. března, ve skutečnosti 

bylo toto datum s jarem ve 20. století spojeno spíše výjimečně. 

„Ve 20. století dokonce s úžasem zjistíme, že přesně dne 21. 

března začínalo astronomické jaro jen na počátku století. 

Poprvé přišlo 20. března už v roce 1920. Od toho roku se ale 

datum 20. března objevuje víc a víc a na začátku 21. století je 

to bezkonkurenčně nejčastější den, kdy Slunce vstupuje do 
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znamení Berana,“ uvádí meteoroložka ČT Taťána Míková. 

„Jenomže to bude na dlouho poslední výskyt ‚učebnicového' 

data. V roce 2048 se možná někteří z nás dočkají jara už 19. 

března a ke konci našeho století se s 19. a 20. březnem budou 

lidé setkávat zhruba 

stejně často.  

 

Doba, za kterou Země 

oběhne Slunce, totiž není 

dlouhá přesně 365 dní, tedy tolik, kolik jich má moderní 

kalendář. Ve skutečnosti Země udělá jednu otočku kolem 

Slunce přesně za 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 46 sekund. Což 

znamená problém: každý rok nám přibude zhruba čtvrtina dne: 

právě to je příčinou toho, že jednou za čtyři roky máme 

přestupný rok a na konci února přidáváme jeden den navíc. 

Jenže aby to nebylo jednoduché, ani tento „čtvrtden“ není zcela 

přesný – to by byl celých 6 hodin. A tak se nám pomaloučku po 

pouhých jedenácti minutách ročně zase naopak sčítají chybějící 

hodiny. 

Jde o natolik drobnou nepřesnost, že se moc neprojeví – aby se 

minuty nasčítaly na celý den, trvá to přes jedno století. 
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„Gregoriánský kalendář si s tím ale zase poradí. Prohlásí za 

přestupné všechny roky, které jsou dělitelné čtyřmi, kromě těch, 

co jsou zároveň dělitelné 100. Ale ani to v horizontu staletí 

úplně nesedí, a tak ty roky, co jsou dělitelné 100 a zároveň 400 

zase přestupnými 

zůstávají. Že to začíná 

být složité? Tak si 

vzpomeňte na rok 2000 – 

dělitelný stem a přece byl 

přestupný. Takže teď 

máme na sto let dopředu ty jedenáctiminutovky připravené z 

29. února 2000 a jsme s naším kalendářem trochu napřed proti 

Slunci. Až po roce 2100 se tedy začne mezi prvním jarním 

dnem znovu objevovat datum 21. březen. Ten je totiž 

neklamným znamením, že se náš kalendář po všech úpravách a 

přestupných letech sbližuje s přírodním – 

slunečním,“ dodává Taťána Míková v 

článku v časopise ČT+. 

 

A ještě jedno jaro – vegetační neboli 

fenologické. To ale není vymezeno žádným konkrétním datem. 

Připadá na období, kdy průměrné denní teploty vystoupí nad pět 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166999-predpoved-pocasi/206411000410104/2996-kdy-vlastne-zacina-jaro/
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stupňů Celsia, a končí obdobím, kdy přesáhnou 15 stupňů. 

Začátek vegetačního jara znamená, že se rostliny začínají 

probouzet. 

  

Astronomické jaro letos sice začíná 20. března, ale to vůbec 

není záruka toho, že by už mělo být tepleji. V minulosti 

meteorologové naměřili v tento den už velmi extrémní teploty: 

Nejchladněji bylo na Kvildě roku 2006, konkrétně v mrazové 

kotlině Jezerní slať – naměřili tam tehdy -20,9 stupňů Celsia. 

Hodně velká zima ale byla naměřena také v Desné roku 1955 (-

16,4 stupňů Celsia) nebo na Lenoře roku 1984 (-16,4 stupňů 

Celsia). Naopak v roce 1990 už počasí připomínalo spíše 

přechod z jara do léta, teploty se v Pohořelicích a v Lednici 

dostaly na 22 stupňů. Přes dvacítku se ale teploty vyšplhaly 

třeba i v roce 2014. 

Rekordní teploty pro 20. března 
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Často nám může připadat, že jaro přichází čím dál dřív nebo že 

ze zimy jdeme rovnou do léta. Dokládají to i statistiky? 

„Pozorování spíš potvrzují víc výkyvů, v zimě ale přichází více 

teplých epizod – naopak chladnějších extrémů, jako třeba 

pozorujeme teď, spíš ubývá. I proto jsou zimy čím dál teplejší. 

Také vegetační období může začínat dřív,“ uvádí meteorolog 

České televize Vladimír Piskala. Extrémy ale můžou přijít i 

během jara. „Klasicky třeba vpád chladného vzduchu na konci 

dubna a na začátku května – tedy tři zmrzlí. Podle odhadů by 

kvůli změně klimatu takové výkyvy měly přicházet častěji. A 

to už může být problém. Kvůli tomu, že rostliny začnou růst 

dřív, tak mráz může napáchat i větší škody,“ dodal Piskala. 

S příchodem jara nás také čeká změna času. Ze 

soboty 30. na neděli 31. 3. si posuneme ručičky na 

hodinách o hodinu dopředu, tzn. ve 2 hod. na 3 hod. 
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Evropská unie se chystá na historický krok. Po více než sto 

letech by mohlo dojít k definitivnímu zrušení střídání letního a 

zimního času. To ale vyvolává mnoho otázek například,  který 

čas zůstane? A kdy ke zrušení dojde? 

Evropská komise předpokládá, že naposledy se v EU povinně 

změní zimní čas na letní v neděli 31. března 2019. Plyne to z 

jejího návrhu na konec celoevropské povinné změny času už 

příští rok, který v projevu v europarlamentu zmínil předseda 

komise Jean-Claude Juncker.  

Členské státy EU ale s Junckerem 

nesouhlasí. Tvrdí, že nemají dostatek 

detailů o tom, jak by změna 

probíhala. Stěžují si, že Komise 

představila jen hrubý návrh změn, 

který postrádá detailní rozbor. Schválení takovéto změny je 

dle nich nemožné stihnout do dubna. 

Komise vysvětluje svůj postoj a naléhání na rychlost v 

legislativním procesu okolo změny ve střídání času tím, že v 

průzkumu na toto téma, se 84% z 4,6 milionu respondentů 



17 
 

vyjádřilo pro zrušení střídání. Zástupci členských států ale 

namítají, že respondenti v průzkumu nebyli vybírání 

rovnoměrně. Průzkumu se účastnilo okolo 3 milionů Němců, 

zatímco třeba Italů jen 20 tisíc. 

Který čas zůstane? Nikdo neví 

Ať už ke konci střídání času dojde 

kdykoliv, jedno je jisté. Jestli zůstane 

letní nebo zimní zatím nikdo neví. Ve 

hře je i varianta, že by každá země 

měla svůj vlastní čas. Ta je zatím 

nejpravděpodobnější. Členské státy 

by totiž podle předsedy komise měly samy rozhodnout, zda se 

jejich občané budou řídit letním nebo zimním časem. Z 

astronomického i historického hlediska by měl zůstat platný 

zimní čas, tedy ten správný podle slunce. Většina lidí se ale 

vyslovila pro zachování letního času, díky kterému svítí po 

většinu roku slunce i po 19 hodině večerní.   

Evropská komise se v anketě mimo jiné ptala, který z časů – 

letní nebo standardní - zimní – by měl zůstat jako 

trvalý. Vyhrál letní čas, zvolilo ho 56 % hlasujících. Pro 

trvalý zimní se vyslovilo 36 % lidí, zbylých 8 % nemělo na tuto 

otázku žádný názor.
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Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne 

mozku, který začíná každý rok cca 11. března, v některých 

případech se tento datum i posouvá. Připomínat význam mozku 

zřejmě příliš nemusíme, neboť bez mozku by žádný živočišný 

druh nemohl žít a přitom se jedná o nejméně probádaný orgán 

nejen lidského těla. V souvislosti s tímto světovým dnem se 

koná mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci 

z oboru, aby předali své nové poznatky a výsledky svých 

výzkumů široké veřejnosti. Světový den mozku se slaví 

prakticky celosvětově a v České republice jej zaštiťuje 

Akademie Věd ČR. Aby mozek správně a dlouho fungoval, 

měli bychom jej pravidelně procvičovat. Vyzkoušejte 

následující 

cvičení a 

podpořte tak 

nejen Evropský 

den mozku, ale i 

své duševní 

zdraví.
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Logická úloha bumerang vs. míček: 

Pokud hodíte správně bumerang, tak se k vám vrátí. Spousta 

lidí to umí, a vlastně na tom nic není. Dokáže ale míček hodit 

tak, aby se Vám vrátil? Míček při tom nesmí do ničeho narazit, 

nesmí být k ničemu připevněný a nikdo jiný se ho nesmí 

dotknout. 

 

Hádánka: 

Já jsem z jaké čeho? Jaké čeho? Čí, co? 

Já mám kde, co? Až je co? Budou co? 

Já jsem z jaké čeho? Jaké čeho? Čí, co? 

Kdo jsem? 

 

Najděte 5 rozdílů 
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Hra se zápalkami: 

V rovnici na obrázku přemístěte jednu zápalku tak, 

aby nově vzniklá rovnice byla správná 
 

V rovnici na obrázku přemístěte jednu zápalku tak, 

aby nově vzniklá rovnice byla správná 
 

Obrázek jedním tahem: 

Dokážete nakreslit obrázek jedním tahem? 

Samozřejmě nesmíte přejet po žádné nakreslené 

čáře znovu.  
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Správně přiřaďte staré a cizí objemové míry: 

 

Barvy v názvu knihy: 

Pokuste se doplnit barvu do názvů knih: 

Fráňa Šrámek - ……………. vítr 

Stendhal - …………… a ………………. 

Ernest Hemingway - ………….. pahorky africké 

Erich Maria Remarque - ………… obelisk 

Karel Čapek - ………… nemoc 

Miroslav Švandrlík - …………. baroni 

František Hrubín - ………… reneta 

Vladimír Páral – Mladý muž a ………. Velryba 

Karolína Světlá - ………….. Petříček 

Jan Procházka - …………. obzory 

Ota Pavel - …………. úhoři 

1. Žejdlík 

2. Máz 

3. Vědro 

4. Měřice 

5. Pinta 

6. Galon 

7. Barel 

a. 56,59 l 

b. 1,415 l 

c. 158,9 l 

d. 0,354 l 

e. 4,546 l 

f. 61,487 l 

g. 0,473 l 
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Říká blondýnka druhé: "Tak co? Udělala jsi autoškolu?" "Ne" 

odpovídá druhá." "Jak to?" ptá se první. "Protože, když jsem 

jela ke kruháku, byla tam značka 40, tak jsem ho 40x objela." 

"A nepřepočítala ses?"

Žena přijde ráno domů a tvrdí manželovi, že spala u nejlepší 

kamarádky. Manžel pak zavolá jejím 10 nejlepším kamarádkám 

a zjistí, že u žádné z nich nespala. Muž přijde ráno domů a tvrdí, 

že spal u nejlepšího kamaráda. Když manželka vezme telefon a 

zavolá jeho 10 nejlepším kamarádům, zjistí, že spal u 7 z nich 

a 3 jí odpřísáhnou, že tam ještě spí!

Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle 

jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen, nebo 

ne? Ředitel vysvětluje: "No my napustíme vanu vodou, dáme 

kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu 

vyprázdnil." Návštěvník povídá: "Aha, rozumím, normální 

člověk si vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?" Ředitel: "Ne, 

normální člověk vytáhne špunt! Chcete pokoj s balkónem, nebo 

bez?"

Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě 

jedna, protože film je přístupný až od osmnácti.

Proč blondýnka vyhazuje hodinky do vzduchu? Aby viděla, jak 

ten čas letí.



23 
 

 

5. 2. 2019 – se Česko probudilo do mrazivého rána. Teploty 

klesly hluboko pod nulu na celém území, rekord pro tento den 

padl na Jezerní slati u Kvildy, kde naměřili minus 33,3 stupně 

Celsia.  

6. 2. 2019 –  100. výročí oslavil Československý červený kříž. 

V době svého vzniku a později během nacistické diktatury byl 

Československý červený kříž (ČSČK) jedním ze symbolů 

samostatné republiky.  

6. 2. 2019 – v Číně slavili příchod roku „vepře“. Svátky jara 

nebo také Nový rok se slaví 15 dní a je s nimi spojeno množství 

ohňostrojů a barevné zábavy, které mají zahnat zlé duchy. Pro 

Číňany je Nový rok něco jako Vánoce. Pro rodiny je to často 

jedinečná příležitost, jak se po dlouhé době 

znovu setkat. Na oslavy přijíždějí i Číňané, 

kteří žijí dlouhodobě v zahraničí. Letošní 

rok ve spojení se znamením vepře v čínské 

kultuře symbolizuje štěstí a bohatství.  

6. 2. 2019 - Ve věku 88 let zemřel režisér 

Václav Vorlíček, jehož jméno je spjato 
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s legendární pohádkou „Tři oříšky pro Popelku“ a seriálem 

„Arabela“.  

7. 2. 2019 – naše 

rychlobruslařka Martina 

Sáblíková svým strojovým 

tempem udolala celé pole soupeřek a získala tak osmnáctý titul 

světové šampionky na 3000 metrů na Mistrovství světa.  

11. 2. 2019 - přesně před 90 lety, 11. února 1929, byla v 

Litvínovicích u Českých Budějovic naměřena vůbec nejnižší 

hodnota, jaká kdy byla zaznamenána na českém území, a to 

teplota -42,2 stupně.  

13. 2. 2019 – skotský vědec Alexandr Fleming před 90. lety 

oznámil světu svůj objev penicilinu.  Odezva světa tehdy však 

byla nulová. Postupem času však jeho objev prvního antibiotika 

uskutečnil revoluci ve veškeré medicíně. 

22. 3. 2019 - samici včelího druhu Megachile pluto, největšího 

druhu včely na světě, objevili v Indonesii po 38 letech. Tento 

druh včel byl tamtéž naposled pozorován v roce 1981. Hmyz 

známý rovněž jako Wallaceova obří 

včela je zhruba čtyřikrát větší než v 

Česku známé včely medonosné.  
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V únoru jsme se v Domově potýkali s vysokým výskytem 

respiračních onemocnění, proto jsme dostali doporučení od 

paní doktorky na omezení společenských aktivit. O spoustu 

plánovaných vystoupení a zajímavých programů jsme přišli, ale 

snad si to v dubnu vynahradíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráli jsme karty 

Na konci 

února nás 

jarní 

teploty 

vylákali 

alespoň 

chvíli na 

čerstvý 

vzduch a za 

sluníčkem 
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Řešení: Logická úloha bumerang vs. míček: 

Míček stačí hodit nad sebe. Pokud to tak uděláte, vždycky se 

Vám díky gravitaci vrátí. Nakonec je to ještě jednodušší než 

s bumerangem  

Hádanka:  

Koudelníkův syn 

 

Obrázek jedním tahem: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Míry: 1d, 2b, 3a, 4f, 5g, 6e, 7c. 
 

Barvy v názvu knihy: 

 

Stříbrný vítr, Červený a černý; Zelené pahorky africké; Černý 

obelisk; Bílá nemoc; Černí baroni; Zlatá reneta; Mladý muž a 

bílá velryba; Černý Petříček; Zlatí úhoři 
 

 

 

 

 

 

 

Hra se sirkami: 
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