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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.číslo/ Květen 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Květen je měsíc lásky, květů, vůně, čas prvních teplých dní a 

jarních zvyků, jako je třeba stavění májky. Na zahrádkách 

začínají jarní práce. Květen je pravý jarní měsíc, už jeho název 

to napovídá. Kytičky na zahrádkách svou barevností lahodí 

snad každému oku. Už teď nás můžou potěšit rozkvetlé 

narcisky, tulipány a jiné barevné kytičky.  Sluníčko nám svítí 

víc a víc, hřeje a hladí nás svými paprsky. V květnu také slaví 

svátek všechny maminky. 

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst pravidelné pranostiky, 

jaký význam pro nás mají sluneční paprsky, jak se vyvíjelo 

národním muzeum a jakou tvorbou se zabýval Vítězslav 

Nezval. Chybět nebude ani trénink paměti, tentokrát na téma 

láska, i vtipy se budou týkat lásky. 

 

Sluníčkové květnové dny a příjemné počteníčko Vám za 

kolektiv autorů přejí  

 

Eva Plívová a 

 Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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KVĚTEN V DOMOVĚ 

Květen bude plný květů – jak 

říká název – ale pro nás 

v domově přinese i starosti. Do května totiž vstupuje náš 

Domov výrazně oslabený v personálním obsazení kuchyně. 

Odchodem dvou kuchařek (jedna se odstěhovala, druhá získala 

podobnou práci v místě bydliště) se nám natolik zkomplikovalo 

obsazování směn, že jsme museli přikročit k omezení teplých 

večeří. Jsme si vědomi toho, že je to nepříjemná situace, jenže 

přichází v naprosto nevhodnou dobu, kdy na trhu práce prostě 

nejsou volní zaměstnanci – v ČR je historicky nejnižší 

nezaměstnanost a v Ústí nad Orlicí je nejnižší nezaměstnanost 

v rámci celého Pardubického kraje. Nemůžeme slíbit žádný 

pevný termín, kdy se situace v kuchyni vrátí do normálu, 

nevíme, jak rychle se nám podaří někoho sehnat. Jen co se 

podařilo stabilizovat personálně úsek přímé péče, máme 

problém v kuchyni – a konec nepříznivého vývoje na trhu práce 

je stále v nedohlednu.  

Máme ale i dobré zprávy.  V květnu začneme intenzívně 

spolupracovat s Domovem pro seniory v České Třebové, kde se 
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vyměnil ředitel a obě zařízení stojí o větší provázání v oblasti 

vzdělávání i odborného řízení. Začínáme připravovat společné 

projekty, které by měly posílit vzájemné vazby a podpořit snahu 

obou zařízení o ještě vyšší kvalitu péče.  

I ten letošní květen bude určitě hezký měsíc, podle mnohých je 

květen nejhezčím měsícem v roce. Možná nebude ten letošní 

květen patřit k nejteplejším (alespoň to říkají meteorologové), 

ale rozhodně bude příjemný už tím, že je tím pravým, plným 

jarem, kdy vzduch voní, dny se prodlužují a všechny starosti 

jsou tak nějak lehčí. 

Mějte pěkný květen! 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve čtvrtek 2. května od 09:30 hod. – přijďte na hudební 

vystoupení paní učitelky Lenky Barvínkové. Těšíme se na 

Vás na jídelně v 1. patře budovy B. 

V pondělí 6. května od 10:00 hod. - přijďte na cestopisnou 

přednášku o Kubě, kterou si pro Vás připravila paní Jaromíra 

Žáčková. Těšíme se na Vás na jídelně v 1. patře budovy B. 

V úterý 14. května od 13.30 hod. -  vystoupení ke Dni 

matek si pro Vás připravily děti ze ZŠ Hylváty v doprovodu 

členek ČČK. Přijďte se s nimi potěšit na jídelnu do 1. patra 

budovy B. 

V pátek 17. května od 09.30 hod. - přijďte si poslechnout 

dětský pěvecký sbor Písnička ze ZŠ Komenského. 

V úterý 21. května od 13.30 hod - Májová kavárnička. 

Přijďte se nadechnout májové přírody do domovské pergoly.  

Ve čtvrtek 23. května v 09.30 hod. – k nám zavítají děti 

z MŠ Dlouhá Třebová a zahrají si s Vámi venkovní Člověče, 

nezlob se!  
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 Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček 

poroste chlebíček. 

 Když kvete bez, ať kvete víno. 

 Májová kapka platí nad dukát. 

 Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný. 

 Není-li květen příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly 

i sudy. 

 Na mokrý květen přichází suchý červen. 

 Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 Ozývá-li se v květnu často hrom, potom v červnu sotva 

kdy mrholí. 

 Aj, aj, aj, přišel pan máj, teplý, ale hladový. 
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3. května si připomínáme 

životodárnou sílu Slunce. 

Hvězda, která je nejblíže 

naší planetě a naplňuje náš 

svět životem. Co všechno vlastně o Slunci víme a jaké účinky 

na nás mají jeho paprsky? 

Střed naší sluneční soustavy 

Slunce tvoří centrum sluneční soustavy. Přestože je od Země 

vzdálené asi 150 milionů kilometrů, je to pro nás nejbližší 

hvězda. Jedná se o obrovskou kouli žhavé plazmy, jež 

produkuje ohromné 

množství energie. 

A tu můžeme využít, 

i když jsme od sebe 

tak daleko. Mezi 

ostatními hvězdami je Slunce v těch nejlepších letech. Je totiž 

staré přibližně 4,5 miliardy let, čímž se řadí mezi hvězdy 

středního věku. 

Zdroj života  

Zásobuje nás světlem a teplem. Právě na sluneční energii jsou 

závislé veškeré procesy, které se na Zemi dějí. Ať už je to 
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podnebí, počasí, teploty, ale například i příliv a odliv. Díky 

správnému množství sluneční energie je také voda na Zemi 

v kapalném skupenství. 

Vitamin D  

Působením slunečního 

záření se nám také tvoří 

v kůži vitamin D, velmi 

důležitý pro správné 

působení imunitního systému. Nezapomeňte se ale před 

pobytem na sluníčku dostatečně chránit spolehlivým krémem 

s vyváženými ochrannými filtry.

Každoročně na 18. květen připadá oslava Mezinárodního 

dne muzeí. 

Slaví se po celém světe a v každé zemi je Mezinárodní den 

muzeí slaven po svém. Nejen v ČR je nejrozšířenější, dnes již 

proslulá muzejní noc, což je noc, kdy jsou všechna muzea 

otevřena přes noc a vstupné bývá zdarma či dobrovolné.  

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den 

muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na 

http://www.justnahrin.cz/produktove-rady/slunecni-rada/opalovaci-krem-sf-30
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roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Akce mohou probíhat 

v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého týdne. Cílem je 

setkat se v muzeu na základě hesla « Muzeum jako významný 

prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur 

a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi 

národy. 

Téma mezinárodního dne muzeí 2019 - Tradice 

v budoucnosti. Muzea vytvářejí a spravují rozsáhlé sbírkové 

fondy a jejich úkolem je uložené předměty zkoumat 

a zprostředkovávat veřejnosti.  

V rámci Mezinárodního dne muzeí pořádají některá pražská 

muzea Den otevřených dveří a můžete je tedy ZDARMA 

navštívit - ale mnohá muzea se zapojují s programem 

především k Pražské muzejní noc. 

 

 

NÁRODNÍ MUZEUM 

Národní muzeum je 

nejvýznamnější česká muzejní 

instituce. Bylo založeno v roce 

1818 a je zaměřeno na více 

vědních a sbírkových oborů, jak 

přírodovědných (mineralogie, zoologie), tak historických 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/1818
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralogie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologie
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(archeologie, numismatika atd.) a uměleckých. Své sbírky 

spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze i jinde v Česku. 

Národní muzeum sídlí v monumentální novorenesanční 

historické hlavní budově v horní části Václavského náměstí 

v Praze. Pod Národní muzeum spadá také řada dalších expozic 

v muzeích a 

památnících především 

v Praze, ale i v dalších 

místech Česka.  

Muzeum bylo založeno 

roku 1818 pod názvem 

Vlastenské muzeum 

v Čechách. U zrodu 

stáli zástupci tehdejší české akademické veřejnosti a především 

šlechty, přičemž faktickým zakladatelem byl hrabě Kašpar 

Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu, jenž 

muzeu věnoval své rozsáhlé sbírky, které se staly základem 

sbírek Národního muzea. Byl to také Šternberský palác na 

pražských Hradčanech, kde byly v letech 1821 až 1847 první 

sbírky muzea uloženy. Mezi další osobnosti raného období 

muzea pak patřili například také František Palacký, či hrabě Jan 

Dětmar z Nostic, František Xaver Maxmilián Zippe (zakladatel 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Numismatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%A1_budova_N%C3%A1rodn%C3%ADho_muzea
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1818
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par_%C5%A0ternberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par_%C5%A0ternberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleontologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternbersk%C3%BD_pal%C3%A1c_%28Hrad%C4%8Dany%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_D%C4%9Btmar_z_Nostic&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_D%C4%9Btmar_z_Nostic&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Maxmilian_Zippe


11 
 

české mineralogie), Jan Evangelista Purkyně, či francouzský 

paleontolog Joachim Barrande, jenž Národní muzeum proslavil 

celosvětově, nebo matematik Bernard Bolzano.  

Mezi zakladateli a pokračovateli muzea byli také členové 

významného českého šlechtického rodu Kolowratů. 

Hrabě František Antonín II. se zasloužil o vznik Vlastenského 

muzea, odkázal mu knihovnu čítající 35 000 svazků knih 

a sbírku minerálů. Dále hrabě Jan Nepomuk Karel stál u zrodu 

a odkázal část svých sbírek a březnickou knihovnu s mnoha 

vzácnými prvotisky a iluminovanými rukopisy. Následně 

muzeum podporoval hrabě Josef Maria. Mezi další osobnosti 

patřili také cestovatelé Emil Holub, Vojta Náprstek, slavista 

Pavel Josef Šafařík, 

historik Karel 

Jaromír Erben ad.  

Od roku 1848 nesla 

instituce název 

České muzeum, 

v období let 1854–1919 pak Museum Království českého, 

v letech 1919-1922 Zemské museum a od roku 1922 do 1939 

Národní museum. V letech 1940-1945 se nazývalo 

Landesmuseum in Prag.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralogie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleontologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joachim_Barrande
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bolzano
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_%C5%A1lechta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolovratov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Kolovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuk_Karel_Krakovsk%C3%BD_z_Kolovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Holub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojta_N%C3%A1prstek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Josef_%C5%A0afa%C5%99%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1848
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V květnu 1945 při Pražském povstání poškodila vestibul muzea 

nevybuchlá bomba. V srpnu 1968 byla přední fasáda budovy 

poškozena střelami armád Varšavské smlouvy, zejména 

Sovětské armády.  

Statika budovy byla poškozena během výstavby trasy A 

pražského metra v první polovině 70. let minulého století (při 

výstavbě vestibulu stanice Muzeum, kdy došlo k poničení 

západní věže budovy a 

některých stěn, 

vestibul musel být lépe 

vyztužen). Budova i 

přes několik projektů 

nebyla nikdy celkově 

rekonstruována, na začátku 21. století tak byla již ve velmi 

špatném stavu.  

Od 8. července 2011 do 28. října 2018 byla hlavní budova 

uzavřena kvůli rekonstrukci. K částečnému otevření došlo v den 

100. výročí vzniku Československa a 200. výročí založení 

Národního muzea. 

V roce 2006 byla do správy muzea převedena protější budova 

bývalého Federálního shromáždění, ve které působilo Rádio 

Svobodná Evropa. Slavnostního aktu předání budovy muzeu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/A_%28linka_metra_v_Praze%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/A_%28linka_metra_v_Praze%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_%28stanice_metra%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vestibul
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_%28stavebnictv%C3%AD%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feder%C3%A1ln%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_%28budova%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feder%C3%A1ln%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_%28budova%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_Evropa
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v červnu téhož roku se zúčastnil někdejší redaktor mnichovské 

redakce Svobodné 

Evropy a zároveň 

tehdejší ministr 

kultury ČR Martin 

Štěpánek. Do 

objektu byly 

přesunuty 

kanceláře hospodářské správy, historického muzea, a část 

Knihovny Národního muzea. Pro veřejnost byla tato "nová 

budova" otevřena v roce 2009 a slouží pro pořádání 

krátkodobých výstav. Hostí také stálou přírodovědeckou 

expozici Archa Noemova. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nek_%28herec%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nek_%28herec%29
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Významný český básník, spisovatel a překladatel, 

spoluzakladatel poetismu a vůdčí osobnost českého 

surrealismu. Nezval se narodil 26. května 1900 v Biskoupkách 

u Moravského Krumlova. Otec byl jeho prvním učitelem (v 

Šamikovicích u 

Třebíče) a měl 

mimo jiné 

významný vliv na 

Nezvala politické 

smýšlení. Rozvíjel 

také synovo nadání. Gymnázium navštěvoval Nezval v Třebíči 

– maturoval 1919. Poté se na jeden semestr zapsal na práva na 

brněnské universitě, odkud na jaře 1920 přešel na FF do Prahy. 

Zajímaly ho přednášky F. X. Šaldy. Nezvalovu tvorbu nejvíce 

ovlivnili K. Hlaváček, O. Březina, J. Deml, A. Rimbaud, G. 

Apollinaire a překlady francouzských básníků od Karla Čapka.  

Spřátelil se s K. Teigem a J. Wolkerem s nimiž spolupracoval v 

rámci sdružení Devětsil. Přestože měl již hotovou disertační 

práci o Ch. L. Philippovi, studia nedokončil a věnoval se 

profesionálně literatuře. V r. 1924– 25 byl tajemníkem redakce 

Masarykova naučného slovníku a v sezoně 1928–29 působil 
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jako dramaturg Osvobozeného divadla. 1926 byl krátce 

vojákem, ale služby byl zproštěn. Tehdy se seznámil s 

Františkou Řepovou, kterou si později vzal. 

Nezval často cestoval (Francie, Monako, Itálie, Sovětský svaz). 

To se odráželo i v jeho díle (sbírka Sbohem a šáteček, román 

Monako, próza Neviditelná Moskva, sbírky Veliký Orloj a 

Nedokončená). Významná byla jeho první cesta do Francie 

(1933). Zde se seznámil s A. Bretonem a ostatními surrealisty. 

To jej podnítilo k založení obdobné skupiny v Čechách (1934). 

V r. 1938 se ji však pokusil rozpustit, když se její členové 

angažovali proti moskevským procesům.  

Ve 30. letech se Nezval podílel na 

protifašistickém hnutí a za války 

(1944) byl krátce vězněn. 1945 

potřetí vstoupil do zaměstnání a do 

1951 řídil filmový odbor na 

ministerstvu informací. Vítězslav 

Nezval zemřel 6. 4. 1958 v Praze 

na srdeční infarkt a spálu. Pohřben 

je na pražském Vyšehradě.  

Nezvalovy verše byly poprvé otištěny v třebíčském 

studentském časopise Svítání. Ve 20. letech publikoval v 
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periodikách Host, Disk, Pásmo, Nová scéna, Kmen, Rozpravy 

Aventina, ReD, Odeon, Sršatec, Trn, Proletkult, Tvorba, 

Národní osvobození, Rudé právo, Československé noviny. Ve 

30. letech přispíval do časopisů a novin Panoráma, Volné 

směry, Doba, Život, Lidové noviny, Haló noviny, Levá fronta. 

Po roce 1945 se soustředil na Literární noviny, Nový život, 

Kulturu, Výtvarnou práci. Vítězslav Nezval obdržel roku 1953 

titul národní umělec a byl vyznamenán zlatou medailí Světové 

rady míru. 

Vítězslav Nezval - Na břehu řeky Svratky 

Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil, 

na břehu řeky Svratky roste nízká tráva, 

rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil, 

na břehu řeky Svratky kvete rozrazil 

a voda je tu těžká, chladná, kalná, tmavá. 

 

I za slunného léta je zde zvláštní stín 

jak v starém obraze, jenž u nás doma visí, 

proč cítil jsem tu vonět kopr, česnek, kmín, 

i za slunného léta je zde zvláštní stín 

jak v jedné zahradě, kam chodíval jsem kdysi. 

 

Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt 

než tento teskný břeh, než temná řeka Svratka, 

a přece musil jsem tu každoročně žít, 

jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt, 

však nechodila k jejich břehům moje matka. 
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Jsou možná země, kde je voda modravá 

a nebe modravé a hory modravější, 

a přec mou zemí navždy bude Morava, 

jsou možná země, kde je voda modravá, 

a přec mi nejsou drahé jak ta země zdejší. 

 

Jsou možná mnohem nádhernější hřbitovy, 

je Vyšehrad, ten zlatý klenot v srdci Prahy — 

a přec mě nejvíc dojímá ten žulový, 

jsou možná mnohem nádhernější hřbitovy, 

a přec ten nad Brnem je nade vše mi drahý. 

 

Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil 

a v létě tyčí se tu kukuřičná zrna. 

Ó kéž bych, matko, s tebou dodneška tu žil, 

na břehu řeky Svratky kvete rozrazil, 

kéž žil bych s tebou, matko, dodnes ve zdech Brna. 

 

Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt 

než tento teskný břeh, než temná řeka Svratka, 

a přec bych chtěl tu, matko, s tebou věčně žít, 

jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt, 

však ty jsi moje vlast, má vlast, má věčná matka. 
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1. Kde by se zamilovaní měli na 1. máje políbit? 

a)  Pod rozkvetlou višní 

b)  Pod rozkvetlo třešní 

c)  Pod jakýmkoliv kvetoucím stromem 

 

2. K 1. máji patří Máchův Máj. Řada zamilovaných 

chodí v tento den na procházku na pražský Petřín, 

kde stojí socha Karla Hynka Máchy. Víte však, kde 

má tento spisovatel hrob? 

a)  Na Vyšehradě 

b)  Na Olšanských hřbitovech 

c)  Na Vinohradském hřbitově 

    

3. Co se stalo 1. května večer podle děje skladby Máj?¨ 

a) Jarmila oplakává Viléma, svého milého 

b) Žalářník se rozhodne propustit Viléma z vězení 

c) Vilém je popraven za zabití svého soka 

 

4. Jak se jmenovala snoubenka Karla Hynka Máchy? 

a) Lucie Šomková 

b) Terezie Šomková 

c) Eleonora Šomková 

 

5. V některých chvílích se zamilovaným zrychluje 

srdeční tep. Víte, jaký hormon za to může? 

a) Dopamin 

b) Serotonin 

c) Feromony 

 

 



19 
 

6. Vnímají ještě někde jinde než v Česku 1. květen jako 

den lásky a zamilovaných? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7. 1. květen se také pojí s tradicí stavění máje. Staví se 

téměř v celé Evropě, ale ne vždy ve stejný den. Kdy 

jindy se s nimi můžeme setkat? 

a) V první den letních prázdnin 

b) O letním slunovratu 

c) Na den svatého Cyrila a Metoděj 

8. Ve který měsíc není podle pověry dobré uzavírat 

manželství? 

a) Duben 

b) Květen  

c) Červen 

 

9. Tušíte, co znamená Elektřin komplex 

a) Vztah muže k matce 

b) Vztah ženy k otci 

c) Vztah ženy k oběma rodičům 

10. O tom, zda nám bude partner „vonět“, rozhodují 

feromony. Čím je vnímáme? 

a) Čichem 

b) Vomeronasálním orgánem 

c) Chuťovými pohárky 
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Správné odpovědi 

1b) Dle původního znění musí být každá žena v tento den 

políbena pod rozkvetlou třešní, aby neuschla, případně aby 

byla krásná. Samotný polibek byl dříve považován za velmi 

intimní projev a prý automaticky předznamenával svatbu.  

2a), 3a), 4c) Snoubenka Karla Hynka Máchy se jmenovala 

Eleonora Šomková, do povědomí veřejnosti se zapsala jako 

Lori. 

5a) Při zvýšené hladině dopaminu cítí člověk fyziologické 

příznaky, například zrychlený srdeční tep a také zvýšený 

krevní tlak. 

6a) V roce 2003 byl ustanoven takzvaný Globální den lásky. 

Od té doby byly zaznamenány oslavy tohoto dne například 

ve Španělsku, USA, Libérii, Indii nebo Nepálu. 

7b) Májka je součástí oslav letního slunovratu například ve 

Švédsku. Má podobu kříže, na jehož ramena jsou připevněny 

dva kruhy, případně věnce z květin. Celá májka bývá 

ozdobená přírodními materiály. 

8b) Často se říká: Svatba v máji, nevěsta na máry nebo také 

Svatba v máji, do roka máry. Podle staré pověry tedy 

nepřináší svatba v květnu nic dobrého. 

9b) Možná jste se už setkali s pojmem oidipovský komplex, 

který v psychoanalýze označuje milostný vztah syna k 

matce. Vychází z příběhu o Oidipovi, který zavraždil svého 

otce a oženil se s vlastní matkou. Elektřin komplex 

pojmenovává analogický vztah dcery a otce. 

10b) Feromony jsou přírodní chemické látky, které 

zaznamenává orgán ležící na patře u ústí nosní a ústní dutiny, 

tedy vomeronasální orgán.
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"A ty jsi, Lenko, opravdu s nikým jiným přede mnou 

nechodila?" nemůže mladík uvěřit své přítelkyni. "Opravdu, 

Péťo, s nikým jsem nechodila, vždycky jsem si vybírala kluky, 

kteří měli auto."

"Stiskl mi ruku, pak mě vzal do svého pokoje, zhasl světlo, 

natáhl paži a zeptal se mě: Líbí se ti mé žluté fosforeskující 

hodinky?" 

Říká slečna svému milému, večer klidně přijď, nikdo nebude 

doma. Chlapec se hezky obleče, navoní, koupí kytku, zazvoní 

a… nikdo není doma

„Máte prosím srdce s nápisem: Mojí jediné?“ zjišťuje na pouti 

pohledný mladík. „Ano, máme.“ „Dejte mi jich prosím pět!“ 

Promrzlý muž drkotá zuby na náměstí: "Tak řekla, že přijde ve 

tři, teď jsou čtyři, jestli do pěti nepřijde, tak se v šest vážně 

naštvu a v sedm půjdu, už ale opravdu domů!"
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1. 4. 2019 - Před 40 lety byl na základě nařízení vlády zaveden 

na území tehdejšího Československa letní čas. Třebaže se letos 

mělo stát střídání času v Evropské unii minulostí, zatím se 

členským státům nepodařilo nalézt shodu, s jakým časem 

pokračovat. 

5. 4. 2019 - Česká pošta vydala 

příležitostně poštovní známku 

ke 100. výročí československé 

měny. Zobrazen na ní je první ministr financí Alois Rašín, který 

se po vzniku ČSR zasloužil o vytvoření a stabilizaci čs. koruny 

a zkrocení vysoké poválečné inflace.  

7. 4. 2019 - Před třiceti lety se potopila v Barentsově moři 

sovětská jaderná ponorka K-278 Komsomolec, přičemž 

zemřelo 42 lidí. Na její palubě byla dvě torpéda s jadernými 

hlavicemi a hrozil únik radioaktivity.  

7. 4. 2019 - Do víkendové akce Ukliďme Česko se letos 

zapojilo 65 tisíc dobrovolníků, kteří na 2273 místech sesbírali 

dohromady 1120 tun odpadu. O výsledcích akce informovali 

organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu 

ochránců přírody 
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9. 4. 2019 - Medvěda, který se už déle než měsíc pohybuje 

v Beskydech v oblasti Lysé hory, se podařilo v pondělí večer 

odchytit do nastražené klece. Zvíře dostalo telemetrický obojek 

a bylo na stejném místě opět vypuštěno. 

9. 4. 2019 - Z oběžné dráhy až do 

Muzea v Terezíně doputovala kresba 

Měsíční krajiny, kterou nakreslil 

v roce 1942 v terezínském ghettu 

židovský chlapec Petr Ginz. Řediteli 

muzea Janu Roubínkovi ji předal 

americký astronaut Andrew Feustel, 

který vzal vloni v březnu Ginzův 

obrázek s sebou na palubu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).  

11. 4. 2019 - Vědci zřejmě objevili nový druh člověka, který žil 

na filipínském ostrově Luzon ještě před 50 tisíci lety. Z analýz 

zubů a kosterních ostatků 

vyplynulo, že byli tito lidé 

vysocí necelých 120 

centimetrů a některé z jejich 

rysů byly spíše opičí. Přesto 

jsou kosti podle vědců zřetelně lidské a patří dosud neznámému 

druhu. Podle místa nálezu dostal jméno Homo luzonensis. 
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11. 4. 2019 - Ministerstvo kultury znovu prohlásilo pražský 

obchodní dům Kotva za kulturní památku. Rozhodnutí může 

ovlivnit, jak proběhne velká plánovaná rekonstrukce objektu. 

15. 4. 2019 - Mohutný požár v pondělí zasáhl pařížskou 

katedrálu Notre-Dame, kterou proslavil Viktor Hugo a během 

jednoho roku ji navštíví až 12 

milionů návštěvníků. V té době se 

uvnitř budovy nacházely mnohé 

cenné artefakty, kterým 

bezprostředně hrozilo zničení. Na 

místo požáru dorazil i kaplan 

pařížských hasičů otec Fournier, 

jenž se rozhodl na vlastní riziko 

některé cennosti zachránit. Vydal 

se tak do hořící budovy a povedlo se mu zachránit trnovou 

korunu a Nejsvětější svátost oltářní. Ještě v době požáru 

francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k obnově 850 

let staré katedrály a oznámil, že bude zahájen mezinárodní 

projekt sbírky peněz 

pro rekonstrukci.  

 

 

https://tema.novinky.cz/emmanuel-macron
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Uspořádali jsme 

Velikonoční jarmark 

S historií ČČK nás 

seznámily jeho členky 

Přivítali jsme sbor Vox 

coloris 
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Uspořádali 

jsme 

bramborákové 

hody 

Nechyběla ani 

Velikonoční kavárnička 
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O program se nám 

postarali děvčata ze 

Sopotnice 

I přes nepřízeň počasí 

k nám dorazily čarodějnice 
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