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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

4. číslo/ Duben 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Máme tu měsíc duben, kdy si počasí většinou dělá, co se mu 

zlíbí, chvíli vykoukne sluníčko, pak se zase schová a třeba i 

začne pršet, ale to k aprílovému počasí prostě patří. Každé 

období v kalendáři sebou přináší něco krásného, ojedinělého, 

veselého i smutného. Jaro je obdobím změn a probouzení. Svá 

kouzla mají jarní vůně. Příroda získává novou tvář, začíná nový 

život. Louky se zelenají, květinky rozkvetou nádhernými květy. 

A všude je hodně barev. Sluníčko začíná krásně hřát, hladí nás 

svými paprsky a přináší jarní pohodu. U té si můžete 

připomenout tradice Velikonoc, potrápit paměť nad 

Velikonočním kvízem, připomenout si osobnost a dílo 

Williama Shakespeara, který se v dubnu narodil. Nebudou 

chybět ani Zprávičky nejen z naší zemičky, které pro Vás 

pravidelně připravuje Romča Tipeltová. 

Příjemné počteníčko a hezké 

Velikonoce Vám za tým 

autorů přejí Eva Plívová a  

Dana Matoušková, Vaše 

sociální pracovnice 
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Co nás čeká v dubnu? 

I když počasí je jako na houpačce, dubna 

jsme se dočkali. A hlavně – pustila se nás chřipka, takže Domov 

zase normálně funguje. V závěru měsíce března opustila naše 

řady dlouholetá obyvatelka, paní Věra Procházková – služebně 

nejstarší obyvatel našeho Domova. Na druhé straně se Karolíně 

Staňkové, naší dlouholeté vedoucí přímé péče, narodila dcera 

Ema. Smrt i narození patří k životu ve světě, kde žijeme – a 

něco víc nám k tomu v závěru dubna nadějně dopoví 

Velikonoce.  

V březnu proběhl tradiční domovský ples, nemohl jsem se 

zúčastnit, ale registruji velmi kladné ohlasy na letošní kapelu, 

dechovou hudbu ze Sopotnice. Zpočátku jsem měl obavu, jak 

se k nám tolik muzikantů vejde – ale výsledek prý předčil 

veškerá očekávání, a tak věřím, že jsme se se sopotnickými 

dechovkáři neviděli naposled.  

Znovu nabíráme dech v personální oblasti – s přicházejícím 

jarem se nám začínají hlásit noví zájemci o zaměstnání v přímé 
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péči, takže do příchodu prázdnin snad doplníme stavy, 

abychom zvládli pokrýt vybírané dovolené. 

V pátek 12. dubna 2019 nás navštíví ministryně financí paní 

JUDr. Alena Schillerová. Setkání s paní ministryní proběhne 

na velké jídelně (nebo v tělocvičně) v pátek 12. 4. odpoledne, 

čas a místo ještě upřesníme. Paní ministryně projevila zájem si 

naše zařízení nejen prohlédnout, ale také si promluvit s jeho 

obyvateli. Klidně si pro paní ministryni připravte otázky, pokud 

vás něco z oblasti státních financí zajímá.  

Nahnuté to letos bylo s muškáty na balkónech, protože sociální 

služby jsou v roce 2019 podfinancovány a ani náš Domov letos 

nedostal od státu na provoz tolik peněz, kolik by potřeboval. 

Přesto muškáty budou – a je to zásluha zaměstnanců, kteří se na 

jejich pořízení částečně složili a částečně mezi svými známými 

sehnali dárce potřebného materiálu. Mám radost, že se v 

Domově umíme semknout, a že nám není lhostejné, jak Domov 

vypadá. 

Zástupci našeho Domova byli pozváni do dvou podobných 

zařízení v severní Itálii, kam vyrazíme v červnu v sedmičlenné 

skupině (6 osob z našeho Domova a jeden člověk z krajského 

úřadu). Italské Domovy mají zájem o navázání užší spolupráce, 

protože o našem Domově slyšeli a náš systém práce o uživatele 
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s Alzheimerovou chorobou je zaujal. Bylo by dobré, 

kdybychom zkusili vyrobit pro italské přátele nějaké dárky 

v rámci aktivizace – a také zkusíme nahrát na videokameru 

krátké osobní pozdravy, ke kterým pak necháme přeložit italské 

titulky. Kdo byste se chtěli zúčastnit na těchto 

videopozdravech, můžete se přihlásit u aktivizačních 

pracovnic.  

   

 

S přáním pěkného dubna a radostných Velikonoc 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve čtvrtek 11. dubna od 09.30 hod. – zpívání s Lenkou 

Barvínkovou. Přijďte si zazpívat své oblíbené písničky s paní 

sbormistryní, která vede gymnaziální sbor Vox Coloris.  

V úterý 16. dubna od 13.30 hod. - VELIKONOČNÍ 

KAVÁRNIČKA. Přijďte se společně potěšit na velikonoční 

posezení.  

V úterý 23. dubna od 14.00 hod. - SENIOR KINO. 

S jarem znovu začínáme chodit do kina. Tentokrát se můžete 

těšit na komedii roku Ženy v běhu, která opakovaně vyprodává 

kina.  

Ve středu 24. dubna od 14.30 hod. – VOX COLORIS. 

Přijďte si zazpívat s oblíbeným gymnaziálním sborem. Na 

jídelnu v 1. patře.  

V pondělí 29. dubna od 14.30 hod. - PÁLENÍ 

ČARODĚJNIC. Přijďte se společně potěšit k ohni a při tanci 

taneční skupiny ze Sopotnice. Akce se koná venku, v případě 

nepříznivého počasí na jídelně v 1. patře budovy B. 
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 Před Jiřím sucho, po něm mokro.  
 Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 
 Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
 Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha. 
 Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. 
 Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka. 
 Pršívá -li 1. dubna, bývá mokrý máj.  
 Když duben laškuje, bývá mnoho 

sena a obilí. 
 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

 Dubnový sníh rodí trávu. 

 Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. 

 Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

 Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 
 

Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce.  

Má 30 dní. Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl 

druhý měsíc v roce. Jméno duben pochází od slova dub.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
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Duben začíná stejným dnem v týdnu jako červenec a v 

přestupném roce jako leden.  

První dubnový den se 

nazývá apríl. Už od 16. 

století je apríl spojen s 

různými žertíky a 

drobnými zlomyslnostmi.  

Aprílové počasí označuje 

počastí nestálé, 

proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o 

proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.  

William Shakespeare (pokřtěn 26. dubna 

1564 – zemřel 23. dubna 1616) byl anglický 

básník, dramatik a herec, který je považován 

za největšího anglicky píšícího spisovatele a 

celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Je 

často nazýván anglickým národním básníkem a „bardem 

z Avonu“. Připisuje se mu přibližně 38 dochovaných her 

(včetně těch, na kterých asi s někým spolupracoval), 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1564
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1616
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších básní, 

z nichž některé jsou nejistého autorství. Jeho hry byly 

přeloženy do všech hlavních živých jazyků a jsou uváděny 

častěji než hry jakéhokoli jiného dramatika.  

Shakespeare se narodil a vyrůstal ve Stratfordu nad 

Avonou, v anglickém hrabství Warwickshire. Ve věku 18 let se 

oženil s Anne Hathawayovou, se kterou měl tři děti: dceru 

Susannu a dvojčata syna Hamneta a dceru Judith. Někdy mezi 

lety 1585 a 1592 začal v Londýně úspěšnou kariéru jako herec, 

spisovatel a částečný vlastník herecké společnosti s názvem 

Služebníci lorda komořího (později známé jako Královská 

společnost). Zdá se, že kolem roku 1613 ve věku 49 let odešel 

na odpočinek do Stratfordu, kde zemřel o tři roky později. 

Dochovalo se jen velmi málo záznamů ze Shakespearova 

soukromého života, což podnítilo značné spekulace o takových 

věcech, jako jsou jeho fyzický vzhled, sexuální zaměření a 

náboženské přesvědčení, a také zda práce, které jsou jemu 

přisuzovány, nebyly ve skutečnosti napsány někým jiným. 

Shakespeare vytvořil většinu ze svých známých děl mezi 

lety 1589 a 1613. Některé jeho rané hry byly komedie. V dalším 

období vytvořil Shakespeare mnoho her na historické náměty, 

hlavně z anglických dějin, ale také např. velké drama Julius 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sonety_%28Shakespeare%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stratford-upon-Avon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stratford-upon-Avon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Warwickshire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_Shakespearovo_autorstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_%28Shakespeare%29
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Caesar. Později, asi do roku 1608, pak psal své slavné tragédie, 

jako jsou Hamlet, Othello, Král Lear a Macbeth, které jsou 

považovány za vrcholná 

díla anglické literatury. 

V poslední fázi vytvářel 

pravděpodobně ve 

spolupráci s jinými 

autory tragikomedie, 

známé též jako romance.  

Mnoho ze 

Shakespearových her 

bylo publikováno již během jeho života ve vydáních různé 

kvality a s různou přesností. Až v roce 1623 John Heminges a 

Henry Condell, dva Shakespearovi přátelé a herečtí kolegové, 

publikovali takzvané První folio, první konečné a souhrnné 

znění Shakespearových her. Je to posmrtné vydání, které 

zahrnuje až na dvě všechny hry, obecně připisované 

Shakespearovi. Předmluvou k tomuto vydání byla poema od 

Bena Jonsona, ve které je Shakespeare prozíravě oslavován 

jako člověk „nejen pro tento čas, ale navěky“. Ve 20. a 

počínajícím 21. století byly Shakespearovy práce opakovaně 

znovuobjevovány a upravovány na podkladě nových směrů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_%28Shakespeare%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamlet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Othello_%28drama%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Lear
https://cs.wikipedia.org/wiki/Macbeth
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tragikomedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1623
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_folio
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poema
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ben_Jonson
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bádání a inscenování. Jeho hry zůstávají velmi populární a jsou 

neustále studovány, uváděny a interpretovány v různých 

kulturních a politických souvislostech po celém světě.  

 

Tvorba 

Jeho dílo lze rozdělit do tří období. Do 1. období z let 1591 – 

1600 patří především komedie, ve kterých vítězí spravedlnost a 

láska. V dílech 2. období z let 1601 – 1608 si autor není jistý, 

zda jsou renesanční ideály uskutečnitelné, v dílech panuje 

pesimismus. Do 3. období od roku 1609 patří romantické hry. 

K jeho známým komediím patří např.: Kupec benátský, 

Mnoho povyků pro nic, Sem noci svatojánské, Zkrocení zlé 

ženy, Veselé paničky windsorské. 

Historické hry: Jindřich IV., V., VI., VIII., Král Jan, 

Richard II., III. 

Známé tragédie: Hamlet, Král Lear,Macbeth, Othelo, Romeo 

a Julie. 

Pohádkové hry: Bouře, Zimní pohádka. 

Básně: Nářek milenčin, Sonety, Venuše a Adonis, Znásilnění 

Lukrecie, Fénix a hrdlička. 
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Romeo a Julie 

Úryvek,  přeložil Erik Adolf Saudek 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JULIE 
Ach Romeo, Romeo! Proč jsi 

Romeo? 

Své jméno zapři, odřekni se otce, 

anebo, nechceš-li, zasvěť se mně, 

a přestanu být Kapuletová.  

 

ROMEO 

Mám ještě poslouchat? Či 

odpovím? 

JULIE 

Tvé jméno jenom je můj nepřítel. 

Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek. 

Co je to, Montek? Ruka ne, ni noha, 

ni paže, ani tvář, ni jiná část, 

patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno? 

Copak je po jméně? Co růží zvou, 

i zváno jinak vonělo by stejně. 

A tak i Romeo, nebýt Romeo zván, 

by nebyl o nic méně drahocenný 

než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno! 

A za ně, které není částí tebe, si vezmi mne! 

ROMEO 

Beru tě za slovo. 

Nazvi mě svým, a budu znovu pokřtěn. 

Už nechci nikdy víc být Romeo. 

http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/erik-adolf-saudek.html
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JULIE 
Kdo jsi, ty muži zahalený tmou, 

že do mých tajů takhle vpadáš?  

 ROMEO 

Jménem ti říci nedokáži, kdože jsem. 

Mé jméno se mi protiví, že tobě 

nejdražší světice, je proti mysli. 

Mít je tu napsané, já bych je roztrh! 

JULIE 

Sto slov jsem sluchem ještě nevypila 

z těch drahých úst, a přece znám ten 

hlas. - 

Nejsi ty Romeo? A nejsi Montek? 

ROMEO 

Ni to, ni ono, máš-li mi to za zlé. 

JULIE 

Kde ses tu vzal? A proč jsi přišel? 

Mluv! 

Zahradní zeď je vysoká a strmá, 

a toto místo smrt, když uvážíš, 

kdo jsi, kdyby tě zastih někdo z našich. 

ROMEO 

Na křídlech lásky přeletěl jsem zeď. 

Let lásky nezastaví ani hradby. 

Co láska může, to i udělá, 

a tvojí příbuzní mi nezabrání. 
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Velikonoční pranostiky jsou 

nedílnou součástí Velikonočních 

svátků. V tomto článku si popíšeme, 

co lidé dělají na Velikonoce a čím si 

i my můžeme zpestřit těchto pár dní. 

Podle křesťanských tradic je prvním 

dnem ze svatého týdne Sazometná středa. Podle lidového 

obyčeje se lidé v tento den nesmí škaredit a mračit, jinak to 

budou dělat každou středu po celý rok. Středa dostala svoje 

jméno podle činnosti, která se v tu dobu dělávala – vymetaly se 

komíny. 

O den později přichází Zelený čtvrtek. Původ tohoto názvu 

není přesně znám, ale usuzuje se, že je asi odvozen od zeleného 

mešního roucha, který nosili ten den faráři. Ve čtvrtek bychom 

měli jíst samou zelenou stravu, jako například zelí, špenát a 

podobně. Člověk by potom měl být silný a zdravý. Zajímavostí 

je, že právě v tento den uslyšíme naposled kostelní zvony. Když 

při jejich zvuku zacinkáme mincemi, pranostika praví, že jich 

potom v následujícím roce budeme mít hodně. 
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Na Veliký pátek se můžeme ochránit před nemocemi, pokud 

časně ráno skočíme do potoka. Pokud máte v rodině chlapce, 

který se nebojí potápět, řekněte mu, ať vyloví ze dna pusou 

kamínek a hodí ho levou rukou za sebe. Prý ho potom nebudou 

bolet zuby. Protože nemůžeme slyšet zvonit zvony, mají děti 

řehtat řehtačkami. 

Bílá sobota je dnem úklidu. Každá hospodyňka uklízela 

světnici a celý dům, bílily se stěny pokojů a domů. Sobota byla 

zároveň i příprava na Boží Hod Velikonoční v Neděli. Chlapci 

pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíčka. V ten den také skončil 

dlouhý půst a večer se v kostelech se zapáleným posvěceným 

ohněm před vchodem či uvnitř konala mše. 

Nedělní Boží Hod Velikonoční byl vyvrcholením svátků. 

Světily se posvátné pokrmy jako beránci, mazance, chleba, víno 

a vejce. Děvčata už byla připravená na pondělní výprask a 

chlapci si naposledy přeříkávali koledu na pondělí. 

Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí, kdy kluci 

šlehali dívky proutěnou pomlázkou, často vyrobenou z 

vrbového proutí. Dělalo se tomu proto, aby ženy byly příští rok 

silné a zdravé. Odměnou za výprask jsou malovaná vajíčka. V 

některých oblastech ale naopak děvčata chodila s pomlázkou či 

polévala muže studenou vodou. 
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Velikonoční tradice jsou vlastně činnosti, které lidé dělají na 

Velikonoce již po staletí a staly se z nich tradice.  

Každý si asi s pojmem Velikonoce spojí Velikonoční 

pomlázku. Podle tradice ze 14. století manželé a milenci šlehali 

své milé manželky a milenky. Ten, kdo časně ráno nevstal, byl 

polit studenou vodou 

v posteli. Uplést 

pomlázku uměl v té 

době každý. Známe 

několik druhů, 

lišících se především 

počtem použitých 

proutků (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, případně jejich násobky, které 

vytvoří netradiční masivní pomlázky). Na konec pomlázky se 

vplétá barevná stuha. V pozdějších dobách tedy všichni muži a 

děti vstávali na Velikonoční pondělí časně zrána, aby vyšli na 

koledu. Obcházeli sousedství a šlehali děvčata, aby byla příští 

rok zdravá a stále mladá. 

Velikonoční vajíčka jsou další z Velikonočních tradic. Tu jako 

první zavedli pravděpodobně Egypťané. Nejstarší nalezená 

zrobená kraslice je podle vědců stará neuvěřitelných 2300 let. 

Vajíčka dostávali koledníci za odříkání hezké koledy. 
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Velikonoční vajíčka musela být plná a barevná. Ty vyfouknuté, 

takzvané kraslice, se používali jako dekorace. Jejich hlavní 

předností je, že se na rozdíl od těch plných tak rychle nezkazí. 

Barvení vajíček je se všemi 

dosud zmíněnými tradicemi 

pevně spojeno. Typickými 

barvami vajíček, která 

můžeme vykoledovat, jsou 

žlutá, zelená, červená a hnědá. A to z jasného důvodu – jedná 

se o přírodní barvy, díky nimž mohl každý doma vejce obarvit. 

Přírodní barvy: 

žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán 

červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí 

nebo šťáva z červené řepy; šťáva z borůvek nebo bezinek 

světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán 

tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové 

kůry 

fialová: lipový květ; kmín; šafrán 

hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových 

slupek (déle); čaj 

černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; 

odvar z olšové kůry 
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Velikonoční beránek je další z Velikonočních tradic. Je 

symbolem člena Božího stáda, o něž se stará jejich pastýř – 

židovský Bůh. Beránek je již od středověku známý jako obřadní 

pokrm. My se dnes můžeme jenom domnívat, zda si lidé mohli 

dovolit opravdové beránčí maso, které bylo v té době velice 

drahé, nebo zda pojídali pouze pečivo ve tvaru beránka. Dnes 

se pečivo ve tvaru beránka peče každým rokem na Velikonoce 

v mnoha rodinách. 

Velikonoční zajíček je poslední tradicí, kterou si v tomto 

článku zmíníme. Symbol je převzatý z Německa. Mnoha lidem 

asi přijde zvláštní, proč 

právě zajíček rozdává 

velikonoční vajíčka. Původ 

této tradice najdeme v 

historii, kdy byl zajíc často 

vídán u lidských obydlí a 

hledal potravu. Dalším vysvětlením může být také fakt, že lidé 

dříve, když upekli chleba ve tvaru zajíčka, dávali doprostřed 

vejce. Ne vždycky vajíčka přináší Velikonoční zajíček. Ve 

středních Čechách nadělovala liška, jinde zase slepička či 

dokonce skřivánek. 
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1. Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Pamatujete si, jak 

se vypočítává jejich datum? 

a. Velikonoční neděle nastává vždy třetí týden po prvním 

jarním úplňku 

b. Velikonoční neděle je vždy první po prvním jarním 

úplňku, který následuje po rovnodennosti 

c. Velikonoční neděli slavíme vždy 14 dní po rovnodennosti 

2. Co nepatří mezi křesťanské symboly Velikonoc? 

a. Mléko s medem  

b. Křen  

c. Hyacint 

3. Kromě mazance nebo beránka se o Velikonocích 

pečou jidáše, pečivo z kynutého těsta. Víte, ve který 

den se mají jidáše upéct a hned také sníst? 

a. na Škaredou středu  

b. na Zelený čtvrtek 

c. na Velký pátek 

4. Víte, o kterém dni neprobíhá mše svatá? 

a. o Modrém pondělí 

b. o Zeleném čtvrtku 

c. o Velkém pátku 
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5. Určitě jste už slyšeli často používaný výraz „vzít 

někoho na paškál“, víte ale co je to paškál? 

a. Voda, do které se noří velikonoční svíce 

b. Svíce zapalovaná při velikonoční vigilii 

c. Pomlázka upletená z jiného než vrbového proutí 

6. Během Velikonoc se u kostelů zapalují ohně. Který 

den? 

a. na Pondělí velikonoční 

b. o velikonoční noci, tedy ze soboty na neděli 

c. během noci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek 

7. Jedním ze symbolů Velikonoc je zajíc roznášející 

vajíčka. Víte proč? 

a. Zajíc je symbolem lásky a 

radosti, kterou přináší jaro 

b. Postava zajíčka je jen 

marketingový tah výrobců 

čokolád 

c. Je to právě na jaře, kdy se právě zajíci vydávají do blízkosti 

lidských obydlí a hledají potravu  

 

8. Na zelený čtvrtek se konají obřady v kostelích. Tipnete 

si, podle čeho se tento den jmenuje? 

a. Odkazuje na jaro, kdy v přírodě všechno klíčí a zelená 

b. Jde o odvozeninu, kterou jsme přejali z německého 

označení 

c. Jde o snahu zkvalitnit stravování obyvatelstva, lidé by o 

tomto dni měli jíst více zeleniny než obvykle 
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9. Židé slaví na jaře Pesach. Víte, proč se o něm mluví 

jako o svátku nekvašených chlebů? 

a. Podle Tóry tehdy Izraelité ještě neznali proces kvašení 

těsta 

b. Izraelité opustili podle Tóry Egypt tak rychle, že jim 

nestačilo vykvasit 

těsto. 

c. Izraelitům kvašený 

chléb nechutnal  

 

 

 

 

10. Který z papežů odmítl zavedené pořádky a místo 

tradičního mytí nohou věřících ve Vatikánu, omýval nohy 

vězňům a handicapovaným? 

a. Jan Pavel II. 

b. Benedikt XVI. 

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

 

Vysvětlení k otázkám: 

č. 2: Křen upozorňuje na hořkost utrpení Krista a mléko 

s medem poukazují na jeho dvojjedinost. 

 

č. 3: Dřív se věřilo, že ten, kdo sní jidáše za svítání, se bude 

těšit pevnému zdraví. Jidáše mají tvar svinutého provazu, na 

kterém se oběsil apoštol Jidáš poté, co zradil Ježíše a 

zapříčinil tak jeho zatčení. 

 

č.5: Podle křesťanské nauky symbolizuje paškál vzkříšeného 

Krista, jehož světlo rozráží temnoty smrti. 

 

č. 6: Oheň patří k nejstarším přírodním symbolům, které 

naznačovaly boží přítomnost. 

 

č. 7: Existují i jiná vysvětlení. Podle jedné z tradic se do 

chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční 

vejce. 

č. 8: Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou německého 

Greindonnerstag, tedy Lkavý čtvrtek, na Grünndonnerstag.

 

č. 9: Izraelité museli utéct z Egypta, proto upekli chléb z 

nevykvašeného těsta, takzvané macesy. Podle Tóry nesmějí 

židé jíst o Pesachu nic kvašeného. 

 

 

č. 10: Nohy se omývají na Zelený čtvrtek. Jde o gesto, které 

připomíná Ježíšovu večeři na rozloučenou, během níž myje 

apoštolům nohy.
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Baví se dva školou povinní kamarádi po svátcích: „Tak jak jsi 

oslavil Velikonoce?“ 

„Vykoledoval jsem si zaracha.“  

 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska 

náhodou Velikonoce?“ 

„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?“  

„No, že jsem si vykoledoval pětku,…“  

 

 

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně 

vypravuje mamince: "Mami, to ti bylo prima, představ si, jak 

jsem tak letěl, všichni mi tleskali!" 

"Zajíčku, proč máš tak krátké uši?" "Ále, protože jsem 

romantik." "A kvůli tomu máš krátké uši?" "No jo, včera jsem 

zasněně poslouchal, jak krásně zpívá skřivan, a přeslechl jsem 

kombajn."
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19. 3. 2019 – odborníci Centra kulturní antropologie 

Moravského zemského muzea zrekonstruovali tvář 

nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého.  Jejich úsilí 

korunovala bronzova busta, která bude k vidění ve 

Svatojánském muzeu v Nepomuku. 

17. 3. 2019 - Moravskoslezská policie přijala oznámení o 

nálezu lidských kosterních ostatků v Bílově u Bílovce na 

Novojičínsku. Při ohledání bylo zjištěno, že v zemině se 

nacházely kosterní ostatky vojáka. Nalezeny byly i části 

uniformy, identifikační známka, nádoba na jídlo, ale i plynová 

maska a dochované boty. Ostatky budou dále zkoumány,“ 

uvedla mluvčí moravskoslezské policie. Dle odborníků 

z Archeologického ústavu se jedná o ostatky vojáka z druhé 

světové války, který zemřel pravděpodobně při výbuchu 

bomby. 

15. 3. 2019 – před 80 lety v roce 1939 započala okupace 

Československa německými vojsky. O pouhý den později byl 

výnosem nacistického vůdce Adolfa Hitlera ustanoven 

Protektorát Čechy a Morava. Formální hlavou útvaru, jenž byl 
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součástí Třetí říše, zůstal sice prezident Emil Hácha, moc však 

třímal v rukou úřadující říšský protektor Konstantin von 

Neurath. Šlo o nejtemnější dobu českých dějin 

14. 3. 2019 – uběhlo 140 let od narození asi nejslavnějšího 

vědce všech dob Alberta Einsteina. Původem německý fyzik 

získal v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku vysvětlením 

pohybu částic, fotoefektu (1905) a obecnou teorií relativity 

(1915). Roku 1999 ho časopis Time označil za Osobnost století. 

Působil dojmem výstředního, ale srdečného člověka. Kromě 

svých dvou manželek miloval Prahu. Zemřel 18. Dubna 1955 

v USA. 

11. 3. 2019 - dosáhl vítr na Sněžce v nárazech rychlosti přes 

206 kilometrů v hodině. To odpovídá síle orkánu, jehož hranice 

je podle Beaufortovy stupnice od 118 kilometrů v hodině.  

10. 3. 2019 – do Guinenssovy knihy rekordů byla zapsána 

Japonka Kane Tanakaová jako nejstarší člověk na světě. 

Narodila se 2. 1. 1903 jako předposlední z osmi sourozenců. 

V 19 letech se provdala za Hideo Tanakau a společně vychovali 

čtyři vlastní a jedno adoptované dítě. Ve svých 116 letech žije 

ve Fukuoce v domě s pečovatelskou službou. 
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Zavítala k nám hudební skupina Viola 

 

 

Po dlouhé odmlce jsme si znovu užili canisterapii 
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Písničky na přání nám přišly zahrát a zazpívat děti ze ZUŠ 

 

 

 

 

 

Uspořádali jsme si tradiční domovský ples, tentokráte 

Pyžamový. K poslechu a k tanci nám zahrála Sopotnická 

dechovka. 
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