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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 6.číslo/ Červen 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Začíná červen – šestý měsíc v roce. Uvažovali jste někdy nad 

tím, odkud pochází český název tohoto měsíce? Možných 

vysvětlení je více. Nejpříhodnější se zdá být teorie o tom, že 

název červen se odvozuje od červené barvy ovoce, které teď 

začíná dozrávat – třešně, višně, jahody nebo rybíz. Jiné 

vysvětlení přisuzuje původ názvu červům, kteří se teď objevují 

v přírodě. 

Měsíc červen také určitě rádi přivítají školáci, kteří se těší ze 

školních výletů a blížících se zasloužených prázdnin.  

Slunečné a teplé dny střídá déšť. Doufejme, že se počasí ustálí 

a budeme se těšit ze slunečných a teplých dnů. V tomto 

Měsíčníku nebudou chybět pranostiky. Také si můžete přečíst 

o dárcích krve, o světovém dnu oceánů a o tom, jak významný 

byl Jaroslav Foglar pro skauty a dětskou četbu.  

 

Vám za kolektiv autorů přejí  

 

Eva Plívová a 

 Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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Co čekáme v Domově v červnu? 

Léto. Čekáme léto – oprašujeme 

slunečníky a připravujeme 

provizorní zastínění terasy, protože 

případná pergola nám na terase zatím neprojde z hlediska 

protipožárních předpisů.  

A ještě něco (někoho) čekáme. Kuchaře. Nutně potřebujeme 

kuchaře – nejsme vůbec spokojeni s tím, že jsme museli 

přechodně ustoupit od teplých večeří. Snad se už blýská na lepší 

časy, kuchaři a kuchařky se pomaličku začínají hlásit. Zkusili 

jsme pro obyvatele Domova zajistit alespoň dovoz teplých 

večeří zvenku, ale nikdo v okolí nemá volnou kapacitu, 

s nedostatkem 

kuchařů bojují 

snad všude.  

Na co čekáme 

v červnu ještě? 

Na tradiční výlet. 

Tentokrát pojedeme do Letohradu, v kalendáři to mám červeně 

zaškrtnuto na 20. června. Nedávno jsem si letohradský zámecký 
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park prošel, je tam moc pěkně. Tak už zbývá jen přát si pěkné 

počasí, to by ale při současné globální klimatické změně neměl 

být problém, hrozí nám v létě spíš sucho než deště. 

V červnu nejen čekáme my, nýbrž někde také čekají nás. Ve 

dnech 9. – 14. června nás pozvalo k návštěvě několik zařízení 

pro seniory v severní 

Itálii – chtějí se něco 

dozvědět o naší práci a 

ukázat nám tu svoji. 

Navštívíme zařízení 

v Bolzanu, v Levico 

Terme, v Saronne a 

v Gallarate. Určitě 

přivezeme zpátky nejen 

fotografie a vyprávění, ale i nápady využitelné v našem 

Domově.  

Poslanecká sněmovna 30. května zavázala vládu ČR k nalezení 

2 miliard korun, které letos chybí v sociálních službách. Vláda 

je má najít do 7. června, takže máme další důvod, proč se na 

červen těšit. Jsem moc rád, že se věci pohnuly dopředu, 

zpočátku to nevypadalo moc růžově. I náš Domov má na 

aktivitě poslanecké sněmovny malou cihličku zásluhy, i my 
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jsme oslovili pana premiéra Babiše a paní ministryni financí, 

nejprve dopisem a pak i osobně. 

Ještě jednu věc mám na srdci – možná se sem nehodí, možná se 

nehodí k létu, ale myslím, že sem patří, protože i ona patří 

k životu. Občas se stane, že některý z našich obyvatelů u nás 

dožije až do konce a nemá už žádnou rodinu. Domov si pro 

takové případy dlouhodobě pronajal vsypové místo na hřbitově 

v Ústí nad Orlicí, aby naši osamělí obyvatelé bez rodin 

nezmizeli neznámo kde, abychom měli kam jim položit občas 

kytičku a zajít zavzpomínat.  

Přeji všem v Domově, těm, kdo jsou v něm doma i těm, kdo 

jsou v něm ve službě, pěkný červen a už brzy zase dvě jídla 

v poledne a teplé večeře. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve čtvrtek 13. června od 14.30 hod. – Letní Kavárnička. 

V případě hezkého počasí se uskuteční venku pod pergolou a 

opečeme si párky. 

V úterý 18. června od 14.00 hod. – Nezbedná pohádka. 

Přijďte se podívat na pohádku, kterou si pro Vás připravily děti 

ze ZŠ České Libchavy. Pohádka se bude hrát na jídelně v 1. 

patře budovy B. 

Ve středu 19. června od 14.00 hod. – si přijďte poslechnout 

vystoupení dětí ze ZUŠ Ústí nad Orlicí. Zahrají a zazpívají 

Vám na jídelně v 1. patře budovy B. 

Ve čtvrtek 20. června od 13:30 hod. – VÝLET do 

Letohradu s posezením v zámecké restauraci. Pojeďte 

s námi na výlet do 

nedalekého Letohradu. 

Doprava je zajištěna 

autobusem s plošinou, 

nastupování a vystupování 

bude tedy pro všechny 

hračka  
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 Medardova kápě-čtyřicet dní kape. 

 Když na Medarda prší, voda břehy vrší. 

 Když na Medarda prší, těžko se seno suší. 

 Sv. Tonička mívá uplakaná očička. 

 Pohoda na sv. Víta-to dobrota na žita. 

 Na sv. Víta na jedné straně se tmí, na druhé svítá. 

 Na sv. Aloise poseč louku, neboj se! 

 Na sv. Jana otvírá se létu brána.  

 Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. 

 Prší-li na sv. Petra Pavla, bude mnoho myší. 

 Jaké počasí na sv. Ladislava, 

takové jest po sedm neděl. 
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Červen 

Jméno červen se 

vysvětlovalo různě, 

počínaje červenáním 

jahod a ovoce v tomto měsíci, přes červy, kteří tohoto měsíce 

působí škody na stromech a ovoci a konečně červeností růže 

šípkové, která v této době nejbujněji kvete. Ačkoliv původ 

pojmenování června není dodnes zcela jistý, 

nejpravděpodobnější souvisí s hmyzem červcem, který se v 

minulosti užíval k 

barvení látek. Slunce 

putuje v Blížencích a 

21. června vstupuje do 

znamení Raka. Je 

nejdelší den a nejkratší 

noc, nastává letní 

slunovrat, začíná astronomické léto. V červnu zpočátku přibývá 

dne o 18 minut, ku konci ubývá o 5 minut. 
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14. červen vyhlásila jako Světový den dárců krve Světová 

zdravotnická organizace, poprvé v roce 2003. Tento den 

oslavující dar krve jako dar života vznikl na popud několika 

organizací. Vedle Světové zdravotnické organizace se na jeho 

vzniku podílela i Mezinárodní federace Červeného kříže a 

Červeného půlměsíce, také Mezinárodní federace dárců krve a 

Mezinárodní společnost transfuzního lékařství. 

Světový den dárců krve má oslavovat všechny dárce krve a být 

jim poděkováním. Zároveň upozorňuje na to, jak důležitá je 

krev pro život. 

Situace, kdy je krev nezbytná pro záchranu lidského života, jsou 

přitom stále častější. Může jít o nejrůznější úrazy, autonehody, 

ale také závažné operace nebo některé typy onemocnění. Dárci 

jsou navíc potřeba neustále, protože krev má pouze omezenou 

dobu použitelnosti a 

také kolísá potřeba 

různých krevních 

skupin.  

Jako univerzální dárce 

se označuje dárce s 

krevní skupinou 0-, osoba krevní skupiny AB je pak 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-darcu-krve-108/
http://aktualne.centrum.cz/tema/svetova-zdravotnicka-organizace_24360/
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univerzálním příjemcem. Zpravidla se příjemci dává právě 

jeho krevní skupina. Krev univerzálního dárce se užívá v 

případech, kdy potřebná krevní skupina není k dispozici nebo v 

urgentních případech, kdy není čas provádět laboratorní 

vyšetření pro zjištění krevní skupiny. 

Každý se může stát dárcem. Každý se může stát hrdinou! Mezi 

podmínky dárcovství krve patří věk od 18 do 65 let a váha nad 

50 kg. Dárce musí být zdravý člověk, který neprodělal některá 

závažná onemocnění jako žloutenka, tuberkulóza, tyfus, syfilis, 

malárie aj. Dárcovství se vylučuje také s chorobami jako je 

cukrovka, hemofilie, epilepsie apod. 

Pro zajištění bezpečnosti dárcovství slouží dotazník pro dárce 

krve. Dotazník pro dárce krve, který ověřuje jeho zdravotní 

stav, se vyplňuje před prvním odběrem.  

Před odběrem je třeba dodržet doporučený jídelníček, 12 hodin 

před ním se vyhnout konzumaci alkoholu, mléčných výrobků, 

tučných a kořeněných jídel, ořechů nebo čokolády. Měsíc před 

odběrem krve nesmí dárce užívat antibiotika, týden před 

odběrem pak ani analgetika. Problémem je také přisáté klíště v 

posledním měsíci před odběrem. 

Krev je životodárná tělesná tekutina. Dospělý a zdravý člověk 

jí má v těle cca 5 litrů. Krev obsahuje bílé krvinky – leukocyty, 

http://zena.centrum.cz/tema/krevni-skupina_30948/
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  Červené krvinky – erytrocyty, krevní destičky – trombocyty. 

Červená barva krve je způsobena červeným krevním barvivem 

– hemoglobinem. 

Jeden odběr představuje asi 450 ml krve. Vedle samotné krve 

se mohou odebírat pouze některé složky krve – krevní plazma, 

krevní destičky, červené a bílé krvinky. Ženy mohou krev 

darovat maximálně 4 x do roka, muži 5 x, přičemž nejkratší 

interval mezi odběry je 8 týdnů.  

Kromě nenahraditelné pomoci má dárcovství krve ještě jednu 

výhodu. Pokud člověk pravidelně dává krev, má dobrý přehled 

o svém zdravotním stavu. 

První přímá transfuze krve od člověka 

k člověku byla provedena v roce 1818 

v Londýně. V naší zemi se možnosti 

transfuze a darování krve dostaly 

povědomí zejména díky chirurgovi 

Karlu Maydlovi a psychiatrovi Janu 

Janskému. 

Druhý zmiňovaný odborník v roce 1907 objevil čtvrtou krevní 

skupinu. Po tomto profesorovi se také dodnes jmenuje medaile 

(dříve plaketa), která se předává za bezplatné dárcovství krve. 
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OSN vyhlásila na 8. 6. mezinárodní den oceánů roku již v roce 

1992 a má připomínat důležitosti oceánů a moří pro celý svět. 

Nejen mořské 

ovzduší je 

důležitý prvek pro 

životní prostředí, 

ale oceány a moře 

ovlivňují celou 

naší planetu, její 

biosféru a celkové 

klima Země. První oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moře 

a oceány musíme chránit a neznečišťovat je. 

První oceány se objevily na Zemi asi před 4 miliardami let. 

Oceány tvoří obrovskou vodní plochu, pokrývají 361,3 milionů 

kilometrů čtverečních, to je přes více než 70 % Země. Známe 5 

oceánů, Tichý (který je největší), Atlantský, Indický, Jižní a 

Severní ledový oceán (který je nejmenší). Podle dat OSN žije v 

oceánech 0,7 až jeden milion živočišných a rostlinných druhů a 

miliony bakterií a virů. Značná část mořské rozmanitosti, 

především v oblastech hlubokých moří, zůstává 

neprozkoumána. Ročně je popsáno na dva tisíce nových druhů. 
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Oceány mají životadárnou roli a jsou kolébkou života. Téměř 

všechny živé organismy na zemi jsou nějakým způsobem 

závislé na oceánech. Oceány mají důležitou úlohu v zachování 

modelů klimatu a počasí, distribuci solární energie a pohlcování 

uhlíku. Vlivem nadměrného rybolovu, znečištění, ničení 

biotopů, a nově i v důsledku vznikajících hrozeb klimatických 

změn, dochází podle OSN k bezprecedentním ztrátám 

biologické rozmanitosti v oceánech. 

Péče o oceány 

Péče o oceány byla dlouho zanedbávána, přitom je jejich 

ochrana pro budoucnost celé planety klíčová. Velkou měrou se 

o ochranu moří a oceánu zasazuje Evropská unie, která v roce 

2008 přijala strategii na ochranu a zachování mořského 

prostředí. Její snahou je zajistit, aby se všechny námořní vody 

EU staly do roku 2020 ekologicky zdravými. 

Oceán ovlivňuje každého 

Oceány mají vliv na 

každého člověka bez 

ohledu na to, kde žije nebo 

co dělá. 40 % obyvatel 

světa žije ve vzdálenosti do 

100 kilometrů od pobřeží. I když nemáte oceán na dosah, 
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ovlivňuje vzduch, který dýcháte, vodu, kterou pijete a 

potraviny, které jíte. Oceán je i hlavním regulátorem globálního 

klimatu. Dodává nám polovinu kyslíku, který dýcháme. 

Hladina moří stoupá 

Vlivem změny klimatu, 

která je způsobena 

lidskou činností, stoupá 

hladina moří. To 

způsobuje erozi 

pobřeží a ohrožuje 

obyvatele pobřežních 

oblastí. Vzestup hladiny o půl metru by mohl na nízko 

položených ostrovech Karibského moře, Indického a Tichého 

oceánu vyhnat z domovů až 1,2 milionu lidí, a pokud by hladina 

stoupla o 2 metry, jejich počet by se zdvojnásobil. Stále častější 

a intenzivnější jsou také projevy extrémního počasí. Oceány se 

oteplují a to má už teď vliv například na korálové útesy. Změny 

v teplotě oceánů mají vliv na změny migračních pohybů mnoha 

druhů ryb (putují za chladnější vodou). 

Odpady v oceánech a vliv na živočichy 

Podle odhadů OSN v oceánu každý rok končí kolem 8 milionů 

tun odpadu. Plastový odpad zabije ročně jeden milion mořských 



15 
 

ptáků, 100 tisíc mořských savců a nespočet ryb. Zbytky plastů 

zůstávají v ekosystému řadu let a denně škodí tisícům mořských 

živočichů. Přitom ryby patří mezi důležité zdroje lidské 

potravy, tvoří přibližně 

17 % celosvětové 

konzumace bílkovin. 

Spotřeba ryb je navíc 

tak vysoká, že 

převyšuje jejich 

přirozený přírůstek. 

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) jsou v 

současné době světové zásoby ryb ze 70 % zcela vylovené nebo 

vyčerpané.  

Zisky z moře 

Pokud se lidstvo bude dál chovat stejně jako doposud, bude v 

roce 2050 v oceánu více plastů než ryb a plasty budou v 

útrobách 99 % mořských ptáků, tvrdí OSN. Podle OSN 

rybářství a akvakultura ročně přispívají světové ekonomice 100 

miliardami dolarů a přibližně 260 miliony pracovních míst. 

Lodní dopravou se uskutečňuje více než 90 % mezinárodního 

obchodu. Hodnota globální ekonomiky založené na oceánech 

se odhaduje na 3 biliony dolarů ročně. 
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Zajímavosti o oceánech 

• Nejhlubší známé místo na Zemi je tzv. prohlubeň Challenger 

s hloubkou téměř 11 000 metrů a nachází se v Mariánském 

příkopu v západní části Tichého oceánu.  

• 90 % veškeré sopečné činnosti se odehrává v oceánech.  

• Mrtvé moře je nejnižším bodem na Zemi s výškou 396 metrů 

pod hladinou moře. 

Slanost jeho vody je 

téměř 34% a je 8x 

slanější než 

Atlantický oceán a 

14,5 slanější než 

Černé moře. 

Vzhledem k vysokému obsahu soli je voda tak hustá, že člověk 

může bezpečně ležet na povrchu vody a nepotopí se.  

• Tichý oceán je největší oceán a zabírá jednu třetinu zemského 

povrchu. Nachází se v něm přibližně 25 000 ostrovů (víc než 

v ostatních oceánech dohromady).  

• Pod hladinou oceánu je 50 až 80 % veškerého života, který 

existuje na Zemi. V současné době lidé prostudovali asi 10 % 

oceánského území.  
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Jaroslav Foglar se narodil 6. července 1907 v 

Praze-Novém Městě v Benátské ulici č.3. 

Studoval Veřejnou obchodní školu. 

Zaměstnán byl jako úředník, pedagogický 

pracovník, odpovědný redaktor časopisů 

Mladý hlasatel, Junák a Vpřed. Pod 

přezdívkou „Jestřáb“ vedl po celý život skautské oddíly. 

Ve čtyřech letech ztrácí otce a od té doby žije s matkou a starším 

bratrem. V roce 1914 se přestěhují z Nového Města na 

Vinohrady. Roku 1920 poprvé na výzvu svého staršího bratra 

navštěvuje skautský oddíl 48. klub oldskautů Jestřábi, podle 

kterého později dostal i svoji přezdívku Jestřáb. Jako 

třináctiletému (1920) mu vychází literární pokus, báseň 

Měsíční noci.  

Jeho první publikovaná povídka Vítězství vychází časopisecky 

roku 1923, a je vlastně prvním krůčkem ke spisovatelské dráze. 

V roce 1925 končí obchodní školu, krátce pracuje v informační 

kanceláři firmy Wys Müller et Company a poté přechází na 

třináct let jako úředník k firmě Oskar Stein, velkoobchod 

papíren. O prázdninách vede skautský tábor, při němž poprvé 

zavítá do Sluneční zátoky na řece Sázavě. Po návratu z tábora 
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se 34. pražský oddíl slučuje se slavnou Dvojkou a Jestřáb 

přechází do jeho vedení pod názvem Hoši od Bobří řeky. Po 

šedesáti letech nepřetržitého vedení předává oddíl v roce 1987 

svému nástupci a řadí se tak mezi nejstarší oddílové vedoucí na 

světě. 

V roce 1934 je vydána v nakladatelství Melantrich první 

Foglarova kniha – Přístav volá (původní název „Modrý život 

Jiřího Dražana“). Brzy přichází období Foglarova 

redaktorského působení v časopise Mladý hlasatel, kde 8. 5. 

1937 vychází výzva k zakládání čtenářských klubů Ml. 

hlasatele. V létě vychází první vydání knihy Hoši od Bobří řeky 

s ilustracemi Z. Buriana. Od listopadu 1938 se ve vedení 

redakce objevuje Jaroslav Foglar spolu s Karlem Burešem a od 

17. prosince vychází na pokračování, dnes již legendární seriál, 

Rychlé šípy, kreslený dr. Janem Fischerem. Roku 1941 je 

Mladý hlasatel zastaven nacisty. Těsně po válce rediguje Foglar 

časopis Junák, brzy však odsud odchází pro názorové neshody, 

aby založil nový časopis – Vpřed. První „foglarovské“ číslo 

Vpředu (č.18) vychází 9. 4. 1946 s legendární kresbou 

Rychlých šípů na titulní straně (autor Bohumil Konečný – 

Bimba). Tento časopis ukončil svoji činnost v roce 1948. 

V padesátých letech Foglar působí jako vychovatel v domově 
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mládeže pod dohledem StB. Ani v tuto dobu nepřestává psát. 

Po delší odmlce se v roce 1965 na trhu objevuje Tajemná 

Řásnovka. V Ostravském kulturním zpravodaji začínají 

vycházet Rychlé šípy i s novými příběhy, kreslenými Marko 

Čermákem. V sedmdesátých letech se spisovatel věnuje 

převážně práci s oddílem, publikuje pouze časopisecky. Z 

tohoto období pochází kniha Náš oddíl, podložená více než 

šedesátiletou autorovou zkušeností ve vedení oddílu. 

Ve věku 102 let umírá 18. února 1980 Foglarova maminka. 

Osmdesátá léta jsou poznamenána spoluprací s výtvarníkem 

Karlem Soudkem na kreslených seriálech Modrá rokle a 

Ztracený kamarád. Po „sametové revoluci“ roku 1989 má 

Foglar plně otevřenu cestu k čtenářské veřejnosti. V 

nakladatelství Olympia vydává stínadelskou trilogii 

Dobrodružství v temných uličkách (Záhada hlavolamu, 

Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta). 18. listopadu 

1992 je spisovatel přepaden dvěma učni, kteří ho chtějí okrást 

o peníze. Ubrání se a zavolá o pomoc. 

Od jara 1995 je J. Foglar dlouhodobě hospitalizován v 

nemocnici, ale podle možností dál vyjíždí na besedy se čtenáři. 

K devadesátinám J. Foglara a nedožitým devadesátinám dr. 

Jana Fischera pořádá Muzeum hl. m. Prahy rozsáhlou výstavu 
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s názvem Po stopách Rychlých šípů. Vychází jubilejní 15. 

vydání knihy Hoši od Bobří řeky s pamětním listem. V roce 

1998 se v televizi objevuje při setkání s dr. Karlem Burešem po 

neuvěřitelných padesáti letech. A v listopadu vychází v 

nakladatelství Olympia kompletní knižní vydání Rychlých šípů 

se všemi dosud vydanými příběhy. 

23. ledna 1999 umírá po delší nemoci v Thomayerově 

nemocnici v Praze.

15. Sběrač rychle pracuje 

Byla to docela tichá rozmluva a přece její závěr působil jako 

rána z pistole. V klubovně nastalo hrobové ticho. Červenáček 

zbledl až do podivné popelavé šedi. Pravá ruka mu vyjela 

v jakémsi vnitřním zmatku nejistě k ústům a pak zvolna klesala. 

Jeho oči zůstaly viset na Markových ústech, jako kdyby z nich 

chtěly vypáčit něco víc, nějaké vysvětlení. Potom se mu trochu 

začala chvět brada. U Rychlých šípů nebyli žádní ubrečení 

chlapci a Červenáček byl při pláči viděn jen jednou.  

Ale teď tady z té chvějící se brady na něm hoši poznali, že je se 

svými silami u konce. Tenkrát to přišlo také tak. Nejdříve brada 
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a pak dvě veliké slzy, které se dlouho držely v koutcích očí, až 

se skutálely po tváři kolem křečovitě sevřených úst. 

„Tak vy si myslíte-že jsem-já jenom-no-tedy dobře, dobře,“ 

zmateně ze sebe chrlil přidušeným hlasem. „Dobrá, nebudu 

překážet, když tu pro mě ten pátý špendlík není.“ Pak se 

vzdorovitým chvatem začal cpát do kapes lahvičky svých tuší, 

pera i tužky. „To už si tady nějak domalujete“, ukazoval na 

nedobarvený poslední sešit TAM-TAMU, „poznáte to 

z prvních čtyř.“ 

Bylo vidět, že chtěl ještě něco říct, ale hlas mu selhal. Stočil 

hlavu k levému rameni, aby mu nebylo vidět do tváře, a vyběhl 

z klubovny. Hoši ho zaraženě sledovali až ke dveřím. Takový 

případ mít v klubu! Takový rozkol! A k tomu ještě teď, když 

před nimi leží pátrání ve Stínadlech. 

Červenáček neběžel domů. Hoši slyšeli, jak běží po chodbě, ale 

neozvalo se stoupání po schodech. Červenáček zamířil do 

průjezdu a vyběhl na ulici. 

„Červenáčku!“ vykřikl Rychlonožka, který se první 

vzpamatoval. „Musím za ním! Přivedu ho! Snad se všechno 

vysvětlí!“ Vyřítil se za ním z klubovny, dříve než mohl Mirek 

něco namítnout. Červenáček byl Rychlonožkův dávný 

kamarád, s ním společně vystoupil i k Rychlým šípům, tehdy, 
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jak je zase pronásledovali Černí jezdci. Otevřeli tenkrát Jarkovi, 

Jindrovi a Mirkovi zamčené dveře svého domu a vpustili je 

dovnitř. Teď v klubovně zůstalo zaražené ticho. Tak divně a 

smutně tu ještě nebylo snad nikdy! Klub Rychlých šípů 

zaskřípal ve svých základech, o kterých si všichni jeho chlapci 

mysleli, jak jsou pevné.  

První se vzpamatoval Mirek. „Musíme to dodělat,“ řekl 

s předstíraným klidem, jako kdyby se mu nic nestalo, a kývl 

hlavou na nedobarvený sešit TAM-TAMU. Červenáčkovy tuše 

zde teď nebyly, a proto hoši zbylé obrázky barvili pastelkami. 

Šlo to také, třebaže vzhled obrázků už nebyl tak hezký. 

Toho zlého dne čekalo však Rychlé šípy ještě jedno ošklivé 

překvapení. Rychlonožka se vrátil asi za půl hodiny. O 

Červenáčkovi nemluvil. Ale jen otevřel dveře klubovny, křičel: 

„Máte už TAM-TAM? Už je dobarvený? Rychle s ním ven, 

nebo bude pozdě! Honem! Sběrač píše taky o ježkovi v kleci. A 

už běhá po městě, …“ 

„Dej si placku na čelo – co budeš povídat?“ vykřikl překvapeně 

Mirek. „Ano, je to tak, jak říkám!“ tvrdil Rychlonožka. „Už 

jsem dokonce Sběrače viděl a zběžně zprávu o ježkovi v kleci 

četl.“ 
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„A co se tam o něm píše? Hodně? Něco nového? Mluv přece, 

člověče, nestůj tady jako solný sloup!“ doráželi na něho 

rozčílení chlapci. I Mirek jakoby ztrácel klid. „Nového tam není 

nic,“ uklidňoval všechny Rychlonožka. „A to, co tam je, není 

ani polovina toho, co píšeme v TAM-TAMU. Kam se na nás 

Sběrač hrabe!“ 

„Musíme rozeslat TAM-TAM ještě dnes na cestu!“ rozhodl pak 

rychle Mirek, „abychom zachránili jeho pověst. Kdyby naše 

zpráva byla desetkrát zajímavější než ve Sběrači, ztrácí 

význam, když ji dáme svým čtenářům později než Sběrač.“ 

Začali na věstníku poslední práci: sešívání stránek, barvení 

několika nedodělaných obrázků a dávání do desek. Přitom 

hovořili o té nejnovější události. 

„Rád bych věděl“, dumal Rychlonožka, „jak se mohli Dvorečtí 

dovědět některé nové věci o ježkovi. Slyšeli jsme je přece 

teprve my od toho starého kostelníka.“ Mirek zdvihl hlavu od 

práce: „Mně se to zdá docela jasné. Vždyť jsme měli v klubu 

zrádce, nezapomínejte na to! Proč bychom si to tajili. 

Červenáček byl s námi, když jsme kostelníka vyslýchali! 

Donesl to prostě do Sběrače. Je zřejmé, že je s nimi ve spojení!“ 

„Kdo by si to pomyslel!“ vzdychl Jarka. „Bylo tu mezi námi 

vždycky takové přátelství!“ 
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Ale oni ostatním nešla ta věc do hlavy. Nikdo se ve své mysli 

nedovedl smířit s myšlenkou, že Červenáček, ten dobrý veselý 

chlapík, mohl provést něco tak úžasně špatného. Bohužel, byla 

to však pravda! Červenáček byl zrádce! Všichni to teď přece 

jasně viděli. 

Silně se již stmívalo a v koutech klubovny bylo plno stínů, když 

hoši dokončili TAM-TAM. „Tak, a teď s ním rychle ven,“ 

zvolal dychtivě Jindra, „záleží na každé minutě, o kterou 

zmenšíme Sběračům náskok!“ Také Jarka a Rychlonožka se 

chopili každý jednoho sešitu a chystali se vyrazit co nejrychleji 

k prvnímu předplatiteli. Ale Mirek je všechny zavolal zpět a 

zašeptal tajemně: „Ještě ne! Ještě chvilku. Umluvíme si něco!“ 

Šel ke dveřím přesvědčit se, jsou-li dobře zavřené. Pak je však 

odemkl a vyhlédl i ven do chodby, nenaslouchá-li někdo. Vrátil 

se uklidněný. „Zítra večer,“ špitl hochům, „se vypravíme do 

Stínadel! Nemusíme tam jít všichni, rozmyslete si to! Nevím, 

co nás tam může potkat. A jistě půjde do tuhého!“ 

„Já jdu určitě!“ prohlásil bez rozmýšlení Jarka. „A znal bys nás 

špatně, kdybys myslel, že my zůstaneme doma,“ dodal hrdě 

Jindra za sebe i za Rychlonožku. Na Mirkových ústech se mihl 

prchavý záblesk úsměvu. „Dobrá! Jsem rád, že nemáme v klubu 

zbabělce. Odvahy bude ostatně velmi zapotřebí! Sejdeme se 
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zítra v šest hodin večer u domu, kde bydlí kostelník od svatého 

Jakuba. To už bude skoro tma. Samozřejmě neřeknete nikomu 

o výpravě ani slůvko. Jděte na místo srazu zvlášť a oklikou. 

Dávejte pozor, aby vás nikdo nesledoval! A teď na cestu 

s TAM-TAMY! Nazdar - a dobrou noc.“ 

Podali si všichni ruce a pevně si je stiskli. Červenáčkova zrada 

jim způsobila pocit jakési osamělosti, něco podobného, jako 

mají trosečníci nebo lidé, kteří zažili nějaké velké neštěstí. A to 

je v jejich přátelství ještě posílilo. Ne – oni čtyři, kteří v klubu 

zbyli, se navzájem nezradí!  

„Nám můžeš věřit, Mirku,“ pravil při tom stisku ruky Jindra a 

Mirek se na něho usmál. Jarka se pak ještě přesvědčil, zda je 

pevně zavřené okno klubovny vedoucí nízko nad úrovní země 

do opuštěné zahrady, a tiše vyšli za svým cílem. 
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Jedno z nejvyhledávanějších míst v Praze a přírodní 

klenot metropole, který skýtá jezírka, lomy i skalní 

výběžky. Jak se 

jmenuje? 

Divoká Šárka 

Stromovka  

Prokopské údolí 

Krásná vyhlídka poblíž Teletína. Vzpomenete si na název? 

Vyhlídka Solenická podkova 

Vyhlídka Máj 

Lom Amerika 
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Jedna z největších skalních bran v Evropě. Víte, jak se 

jmenuje? 

Brána v Adršpašsko-

teplických skálách 

Pravčická brána 

Skalní brána 

Jak se jmenuje největší jezero v Česku, které najdete na 

Šumavě? 

Černé jezero 

Čertovo jezero 

Ledové jezero 

Jak se jmenuje tento krkonošský vodopád, který je 

nejvyšším v Česku? 

Bubovické vodopády 

Mumlavský vodopád 

Pančavský vodopád 
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Poznáte toto turisticky vyhledávané místo? 

Adršpašsko-teplické skály 

Divoké skály 

Prachovské skály 

Vzpomenete si na název lomu, kde se například točil film 

Limonádový Joe? 

Lom Velká Amerika 

Lom Kosov 

Lom Homolák 

 

Vzpomenete si název 

této jedinečné stavby, 

která slouží zároveň 

jako rozhledna? 

Masarykova věž 

samostatnosti 

Štěpánka u Příchovic 

Lednický minaret 
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Dva kamarádi si povídají a jeden se ptá: „Cvičíš?" „Ano, denně 

cvičím jógu." „A jak?" „Lehnu si na gauč a soustředím se na 

jeden bod." „A na jaký?" „Na televizní obrazovku."

 

Američan kupuje od starého Lorda jeho letní sídlo. „Víte," 

svěřuje se mu, „slyšel jsem, že prý tady straší." „Tomu nevěřím, 

jezdím do tohoto sídla už 300 let a žádné strašidlo jsem 

neviděl."

 

Jede cestovatel do Afriky se svou kočkou. Ta mu krátce po 

příjezdu uteče. Když kočka dojde do pouště, vidí, že jde 

směrem k ní levhart. Všude kolem ní jsou kosti, tak se 

rozhoduje, co udělá. Otočí se tedy zády, a když je levhart dost 

blízko, aby ji slyšel, kočka si říká: „To byl ale dobrý levhart, 

dala bych si ještě jednoho!'' Levhart se lekne a uteče. Všechno 

to viděla opice a šla levhartovi říct, co viděla s tím, že si z toho 

něco odnese. Když ten příběh levhartovi povyprávěla, rozzuřil 

se a ve zlosti opici řekl: „Opice, vlez mi na záda, já si jdu pro 

kočku!''  Kočka vidí, že se k ní blíží levhart s opicí na zádech. 

Přemýšlí, co udělá teď. Zase se k nim otočí zády, a když jsou 

dostatečně blízko, řekne: „Tak kde je ta opice, kterou jsem 

poslala pro dalšího levharta?''

 

Holič se ptá zákazníka: „Je to tak dobře?“ A zákazník na to: 

„Trochu delší, prosím.“
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Zpíváním u klavíru 

jsme strávili příjemné 

dopoledne s paní 

učitelkou Lenkou 

Barvínkovou  

Zazpívali jsme si 

také s dětmi ze 

sboru Písnička,  

ze ZŠ Komenského  

Fandili jsme hokeji  
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Májovou kavárničku 

jsme si užili 

s Renčou Rakovou 

Příjemné odpoledne 

jsme strávili i 

s dobrovolníky z 

DC Světlo 
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