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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 
 7., 8.číslo/ Červenec, Srpen 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Tentokrát spojíme červencové a srpnové číslo v jedno. Na 

další číslo se proto můžete těšit až v září. 

V červenci začínají dětem prázdniny, konečně se mohou 

těšit z volného času, z koupání a odpočinku. Mnozí navštíví 

letní tábory, kde určitě zažijí velká dobrodružství. Nebo také 

navštíví své babičky a dědečky, na které během školy neměly 

tolik času. My se těšíme na dovolenou, ať už je to na hory nebo 

někam za sluníčkem k moři. 

V tomto Měsíčníku se ohlédneme za měsícem červnem a 

také se můžete dočíst o osobnosti Jana Nerudy, jaký význam 

pro naše tělo mají třešně a co byste měli vidět při návštěvě 

Letohradu, který jsme v červnu společně navštívili. 

Sluníčkové dny a pěkné 

počteníčko Vám za kolektiv 

autorů přejí  

Eva Plívová a 

 Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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Prázdniny! 

Takhle vykřikly 30. června školou 

povinné děti – my starší už jsme 

rozumní, my už za prázdninami 

vidíme spíš ty starosti: horko, 

ucpané silnice, letní povinnosti. Určitý druh dovolené máme za 

sebou i my v Domově – výlet 20. 6. do Letohradu, který se 

vydařil. A na co se můžeme o prázdninách těšit? Tak třeba na 

promítání a povídání o cestě do Itálie, při které jsme v červnu 

navštívili čtyři italské domovy pro seniory. Domů jsme přivezli 

některé nápady, jak dělat u nás v Domově věci jinak, lépe, 

radostněji – v aktivizaci, v přímé péči, ale třeba i v kuchyni. Na 

dokončení parčíku za garážemi, kde se práce zase pohnuly 

dopředu. Na zprovoznění kolárny, kde už se čeká jen na osazení 

zámků. Na posezení u fontány a na terase, kde sice máme 

problémy se zastíněním – ale snad nebude celé léto jen horké. 

Na naše blízké, kteří si právě v létě udělají čas na návštěvu, 

protože třeba bydlí daleko a v létě možná pojedou kolem. Léto 

už tradičně znamená, že v Domově budou více než jindy 

pracovat brigádníci. Prosím proto o pochopení, že ne všechno 
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budou dělat úplně správně a tak, jak jsme zvyklí. Jedna 

pozitivní věc patří k létu – to, že vždycky rychle uteče. Každé 

horko se jednou překlopí do tepla a teplo do podzimu. Vždycky 

si řekneme: „To to uteklo – zase je tu září (a v Tesku už 

připravují Vánoce…)“  Ta druhá půlka roku vždycky je nějaká 

rychlejší – a nejrychleji z ní uběhnou právě prázdniny, nejen 

dětem, ale i dospělým. Než se tak stane, přeji nám všem trochu 

toho stínu, něco proti slunci na hlavu a dobrou náladu – protože 

i ta patří k létu – v každém věku.  

Pěkné léto! 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Z důvodu vybírání dovolené zaměstnanců všech provozů 

nemáme na léto naplánované žádné nepravidelné akce, žádná 

vystoupení. Pokud počasí dovolí, rádi bychom společně s Vámi 

trávili co nejvíce času venku, na čerstvém vzduchu. 

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto. 

 

Hezké léto Vám všem také přeje Kája Staňková s dcerou 

Emmičkou !!!! 
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Červenec je sedmý měsíc v kalendáři v roce. Má a vždy měl 31 

dní. Tímto měsícem začínají letní prázdniny všude tam, kde je 

léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, přípona 

zde vyjadřuje to, že červenec následuje po červnu. V tomto 

měsíci se můžeme těšit na rozkvetlé letní louky, koupání a na 

dozrávání nejrůznějšího ovoce a zeleniny. V období od 

21. června do 22. července se slunce pohybuje ve znamení 

Raka, které je čtvrtým astrologickým znamením. Rak je 

ovládán Měsícem, který dává lidem narozeným v tomto 

znamení, výrazně citové založení, ale i zdrženlivost až 

nesmělost. Jejich rozum, myšlení i chování závisí na náladách, 

a proto se rádi upínají na silnější osobnosti a vybírají si i 

partnery, kteří jim poskytnou oporu. Častěji než zlost a vztek, 

používají nářek, lítost nebo předvádějí milou bezradnost. Ve 

své podstatě to jsou silní introverti, kteří na sebe neradi poutají 

pozornost.   

Pranostiky na červenec 

 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

 Červenec horký, pěkné jsou vdolky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C4%8Dervenec
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 Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na 

bouřky a vichřice. 

 Červenec žne žita, višně k tomu vítá. 

 Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce. 

 Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní 

před svatou Annou 

začnou žně.  

 Kolik mračen na 

Jakuba, tolik v zimě 

sněhu. 

 

Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. 

České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval 

hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí 

(tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci 

kalendářního roku. Slunce putuje ve Lvu a 23. srpna vstupuje 

do znamení Panny. Znamení Lva dává lidem, kteří se v něm 

narodili, zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Mají vůli 

vládnout a ovládat druhé, ale jejich chování je velkorysé a 

přátelské. Tito lidé o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti, 

protože věří svým pracovním i morálním kvalitám a důvěřivě 

posuzují i své protějšky. Výrazným rysem lidí narozených ve 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srp
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znamení Panny je smysl pro pořádek a systém. Jsou to lidé 

praktičtí a mají velké konstrukční a manuální schopnosti a 

dovedou se vždy plně soustředit na své úkoly. Pořádek jim 

usnadňuje a zrychluje práci. Tito lidé dbají i na pořádek v 

mezilidských vztazích, protože mají rádi jasno. Své 

postoje ovládají rozumem, kterým korigují své city. Nejsou 

bezcitní, ale spíš opatrní, aby se neangažovali tam, kde je vše 

předem prohráno.  

 

 Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

 V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

 I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

 V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

 Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

  Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 

 Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. 

 Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.  

 Pěkné počasí na sv. Vavřince 

ukazuje na pěkný podzim. 
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Letohrad vznikl v roce 1950 sloučením čtyř samostatných obcí 

– Kyšperka, Orlice, Kunčic a Rotneka, jejichž historie sahá 

hluboko do středověku. Hrad Kyšperk se poprvé objevuje ve 

Zbraslavské kronice v roce 1308. Dominantu náměstí tvoří 

zámek a barokní kostel sv. 

Václava s ojedinělou 

štukovou výzdobou z konce 

17. stol. Návštěvníky 

přijíždějící do Letohradu 

upoutá barokní kaple sv. Jana 

Nepomuckého na Kopečku. V 19. stol. se rozšířilo sirkařství, 

které je doloženo dokonce o tři roky dříve než v Sušici, Kyšperk 

získal přízvisko „sirkařský“. 

Výstavba železnice přinesla 

rozmach textilního průmyslu. Po 

2. světové válce se město měnilo 

v moderní sídlo s významným 

elektrotechnickým průmyslem 

(výrobce jističů – spol. OEZ) a 

železničním uzlem.  
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Dnešní Letohrad těží zejména z bohaté historie a krásné, 

nezničené přírody, je východiskem pro zimní i letní turistiku v 

Orlických horách. Další rozvoj turistického ruchu podpoří nová 

cyklostezka spojující Letohrad a Ústí nad Orlicí. 

Letohrad se vyznačuje bohatým kulturním a společenským 

životem: Kopečková pouť spojená s multižánrovým 

Pouťfestem, Mezinárodní hudební festival a jeho doprovodné 

akce – Kaskády výtvarného umění a koncerty folkových a 

country kapel na Kopečku, letní strašidelné prohlídky zámku a 

parku, Svatováclavská pouť či tradiční honění kohouta na 

Kunčicích jsou jen stručným výčtem zajímavých podniků. 

Několikaletá spolupráce s Klubem autorů literatury faktu 

vynesla Letohradu přívlastek „Město literatury faktu“.  

Velký prostor má ve městě sport. Populární je biatlon, 

letohradské odchovance můžeme vidět na mistrovstvích světa a 

Evropy i na olympijských hrách, oblíbený je fotbal či hokejbal. 

Zámek v Letohradě 

byl přestavěn r. 

1680 ze starší tvrze 

Hynkem Jetřichem 

Vitanovským. Z 

původní stavby 
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zůstala zachována část základových a obvodových zdí, některé 

klenby v přízemí a sklepní prostory. Zámek je nyní majetkem 

města. V zámku se nachází Muzeum a světnička Járy 

Cimrmana. Náš velikán zde má i pomník. V jedné části zámku 

je též hotel s restaurací. Samotný zámek pokračuje zámeckým 

parkem (1820–1830) se zajímavou kašnou (dříve v prostorách 

býval rybník), umělou jeskyní (grotta) s délkou 25 m, 

empírovým altánem z 19. století a s vyhlídkou na Podměstí. 

Nedaleko je zajímavá kaple sv. Jana Nepomuckého, zarostlé 

místo hradu Kyšperk, před zámkem historické náměstí s 

kostelem sv. Václava. Přes trať a Lukavický potok pak 

pozoruhodný 

Nový dvůr s 

muzeem 

řemesel. Po roce 

1945 byl zámek 

využíván jako 

sídlo národního 

výboru, byla v něm zřízena obřadní síň a místní knihovna, část 

sloužila jako internát, umístění tu našlo i městské muzeum. V 

letech 1983-1996 byla provedena celková rekonstrukce. Zámek 

využívá Letohradské soukromé gymnázium, hotel a restaurace, 
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městská knihovna, základní umělecká škola a stálá zámecká 

expozice. V parku přibyla voliéra pro exotické ptactvo, 

celoročně přístupná. 

 

Historie 

Když r. 1562 zemřel 

majitel žampašského 

panství Zdeněk 

Žampach z Potštejna, 

rozdělili se jeho synové r. 1568 o otcovský majetek. Přitom 

městečko Kyšperk a šest vsí připadlo jako samostatné panství 

Čeňku Žampachovi, ale skutečným jeho pánem byl Čeňkův 

starší bratr a poručník Jan Burian Žampach, který pobýval v 

Kyšperku často již za života svého otce. Jan Burian založil v 

místech panského dvora na nízkém ostrohu nad Tichou Orlicí 

tvrz.  
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Velmi oblíbené ovoce, které se řadí mezi peckoviny. Jsou to 

plody dřevin z rodu slivoň (Prunus). Jde o měkký kulovitý plod, 

který má uvnitř pecku. Okolo ní je sladká dužina narůžovělé 

barvy obsahující podíl vody. Je ohraničena slupkou. Zralý plod 

má slupku červenou až tmavě rudou a měří v průměru 1 až 2 

cm. Některé druhy mohou mít také slupku žlutou. Dužina je 

tvořena z více než 80% vodou, dále ovocnými cukry a je 

bohatým zdrojem minerálů a vitamínů. Tmavší druhy jsou 

bohatým zdrojem hořčíku, železa, jódu, fosforu, zinku, 

vápníku, draslíku a křemíku. Ve významné míře obsahují 

vitamín A či betakaroten, vitamín P, C, E a vitamín B.  

Třešně původně 

rostly v oblasti Malé 

Asie, odkud je do 

Evropy dovezl 

římský vojevůdce 

Lucullus v 1. století 

př. n. l. Nejvíce odrůd popsali němečtí autoři koncem 19. století, 

a to téměř 250. První poznatky o jejich pěstování u nás 
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pocházejí z roku 1328 z okolí Mělníka. Třešeň je považována 

za typicky evropský strom, 

rostoucí po celé Evropě mimo 

severní části Skandinávie a 

Ruska. Roste však i v severní 

Africe a na Kavkazu.  

Díky velkému obsahu vápníku mají blahodárný vliv na 

růst kostí a zubů. 

Čistí krev a játra. 

Příznivě působí na správnou funkci štítné žlázy. 

Podporují zdravé trávení. 

Obsažený antokyan podporuje léčbu cukrovky. 

Jsou silným antioxidantem. 

BURLANT 

Třešeň polochrupka, původem z Francie. Zraje začátkem 

června. Má plody červené barvy. Je vhodná i k zavařování. 

Díky ranosti má odolnost proti červivění. 
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KAŠTÁNKA 

Třešeň srdcovka anglického 

původu, poloraná – zraje 

v druhé půli června. Plodí 

časně, pravidelně a hodně. 

Velmi oblíbená pro svou chuť, 

plodnost a odolnost vůči monilióze, mrazům i praskání plodů. 

Je vhodná také k zavařování. Díky ranosti uniká vrtuli třešňové.  

VLKOVKA 

Třešeň srdcovka vypěstovaná školkařem z Vysočiny asi před 

100 lety. Strom roste bujně, má vysokou korunu. Odrůda je 

nenáročná, dobře roste i ve vyšších polohách. Plody jsou větší, 

světlejší a pestré barvy. Zrají 

koncem června. 

DROGANOVA 

Třešeň žlutá polochrupka. Strom 

roste středně, vzpřímeně, je velmi 

úrodný. Plody jsou velké, tuhé, 

sladké, vhodné i k zavařování. Zraje 

začátkem července. 
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VELKÁ ČERNÁ CHRUPKA 

Třešeň velmi starého původu, pocházející pravděpodobně 

z Německa. Strom roste bujně a vytváří velké koruny. Plod je 

velký a tmavý. Chuť je příjemně sladká i kořenitá. Zraje kolem 

půlky července. 

KRÁLOVNA HORTENZIE 

Prastará francouzská odrůda, s velkými lahodnými plody 

žlutočervené barvy. Je velmi chutná, dužina nebarví. Vhodná 

rovněž na kompoty, sirupy a další zpracování. Zraje koncem 

června až začátkem července. Pro svůj slabší vzrůst se hodí 

rovněž do menších zahrádek.  
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TŘEŠŇOVÁ BUBLANINA 

Co potřebujeme: 

6 vajec; 1 lžička prášku do pečiva; 300 g polohrubé mouky; 100 

ml oleje; 300 g cukru krupice; 500 – 750 g třešní 

Postup: 

Vejce rozklepneme a 

oddělíme žloutky od 

bílků. Z bílků ušleháme 

sníh, postupně 

zašleháváme cukr a 

žloutky. Přidáme mouku s kypřícím práškem, olej a už jen 

opatrně promícháme. Těsto na třešňovou bublaninu rozetřeme 

na vymazaný a moukou vysypaný plech, poklademe třešněmi. 

Bublaninu pečeme na 180 °C asi 20 minut. Upečenou 

bleskovou třešňovou bublaninu necháme trochu vychladnout, 

nakrájíme a můžeme servírovat. Nejlepší je ale studená. 

A jaké dobrůtky z třešní jste dělali Vy? Podělte se s námi o své 

zkušenosti, můžeme dát Váš recept do kuchyně  
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Jan Neruda (9. července 

1834 Praha-Malá Strana – 22. 

srpna 1891 Praha-Nové 

Město) byl český básník, 

prozaik, novinář, dramatik, 

literární a divadelní kritik a v 

neposlední řadě vůdčí 

osobnost generace májovců. 

Pocházel z pražské Malé 

Strany. V ulici Ostruhová 

(později byla přejmenována 

na Nerudovu) v domě U Dvou slunců žil až od roku 1845, kdy 

začal studovat na malostranském gymnáziu. Roku 1850 

přestoupil na Akademické gymnázium, které tehdy sídlilo v 

Klementinu. Po maturitě se neúspěšně pokoušel, na nátlak otce, 

studovat práva. Prošel několika úřednickými zaměstnáními, v 

nich ale nebyl spokojen. Tentokrát z vlastní vůle se rozhodl 

znovu začít studovat, nastoupil na filozofickou fakultu, avšak 

ani toto studium nedokončil, v roce 1857 ze studií odešel a 

působil jako učitel češtiny a němčiny.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1834
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1891
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_%28Praha%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_%28Praha%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nerudova
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=U_Dvou_slunc%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademick%C3%A9_gymn%C3%A1zium_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maturita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
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Jako novinář začínal nejdříve v redakcích německých deníků, 

poté i v českých. V počátcích své tvorby používal pseudonym 

Janko Hovora. Stal se vůdcem generace, jež se na jaře 1858 v 

almanachu Máj hromadně přihlásila k odkazu K. H. Máchy 

(Hálek, Světlá, Heyduk, Mayer, Barák aj.). Podnikl několik cest 

do Německa, Francie, Maďarska, Itálie, Řecka a Egypta. O 

těchto cestách si vedl záznamy, které jsou zajímavým 

svědectvím o životě této doby, obsahují různé postřehy, které 

jej představují jako dobrého pozorovatele. Od roku 1883 až do 

své smrti bydlel na Novém Městě ve Vladislavově ulici. 

Jeho první láskou byla Anna Holinová z vlastenecky 

orientované malostranské rodiny. Věnoval jí řadu svých básní, 

ostatní ji nazývají věčnou Nerudovou nevěstou. Díky jejímu 

otci se seznámil s B. Němcovou a K. J. Erbenem. Jejich vztah 

ztroskotal na Nerudově neochotě k tomuto svazku a na 

počínajícím vztahu ke Karolíně Světlé. Jeho druhou láskou byla 

spisovatelka Karolína Světlá. Ta jej povzbuzovala při jeho 

tvorbě a často mu také finančně vypomáhala. On jí byl rádcem 

při jejích prvních literárních pokusech. Když mu pak jednou 

hrozilo vězení pro dlužníky, prodala Karolína Světlá rodinný 

šperk a peníze mu půjčila. Celá událost se ale dostala na 

veřejnost a rozezlený manžel Karolíny Světlé, prof. Petr 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Almanach_M%C3%A1j
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_H%C3%A1lek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karolina_Sv%C4%9Btl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heyduk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mayer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bar%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karolina_Sv%C4%9Btl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0perk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cho%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Mu%C5%BE%C3%A1k
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Mužák, jej donutil, aby mu vydal všechny dopisy, které kdy 

dostal od jeho ženy. Na manželce si zase vymohl slib, že se s 

Nerudou už nikdy nesejde. Tak navždy skončilo přátelství 

Karolíny Světlé s Janem Nerudou. V roce 1865 se znovu 

zamiloval, tentokrát do patnáctileté dívky Terezie Marie 

Macháčkové, dcery továrníka z Králova Dvora, kde básník 

často pobýval o letních prázdninách. Jejich vztah přerušila 

dívčina předčasná smrt. Jako zralý muž se spíše platonicky 

zamiloval do jisté Anny Tiché, která v tu dobu byla velmi 

mladá. Neruda sám se vzhledem ke značnému věkovému 

rozdílu rozhodl vztah ukončit.  

Měl vřelý vztah k matce, se kterou také až do její smrti v 

roce 1869 žil. Její smrt ho velmi zasáhla, což se odrazilo také v 

jeho tvorbě. Matka působila jako hospodyně v Čechách 

pobývajícího francouzského paleontologa Joachima Barrande, 

který se stal i jakýmsi Nerudovým otcovským protektorem. 

Barrandeho projektantská práce na pražské železnici byla i 

zdrojem Nerudova zájmu o sociální prostředí této stavby, z 

něhož čerpal motivy zejména v šestidílném cyklu próz Trhani.  

Po celý život básníka provázela hmotná nouze, přestože 

byl nesmírně plodným a uznávaným žurnalistou. Jednou týdně 

psal například fejeton do Národních listů, působil jako 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Mu%C5%BE%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slib
https://cs.wikipedia.org/wiki/1862
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADvka
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_listy
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divadelní referent a literární kritik, redigoval několik 

populárně-naučných časopisů. 
Dílo Jana Nerudy Hřbitovní kvítí (1858) - básnická sbírka, ve 

které Neruda ironizuje vše svaté, jako lásku, poezii, rozum a 

soucit. O smrti zda píše jako o proměně, která neznamená 

absolutní konec. Kritika tuto sbírku zavrhla a nenašla si ani své 

čtenáře. Neruda tím přišel o zbytky sebevědomí a o naději na 

trvalejší existenci.  

Kniha veršů / 1868/ - sbírka básní, obsahující společenskou 

kritiku, zařadil do ní i některé básně ze Hřbitovního kvítí.  

Ve svých verších se soustředil na rozpory v lidských vztazích.  

Sbírka je složena ze tří cyklů: Matičce. Otci a Anně.  

V Matičce zdůrazňuje Neruda svou lásku a oddanost k matce. 

Pro osamělého básníka to byl nejsilnější citový svazek.  

Deset básní věnoval otci, vznikly v době, kdy otec umíral.  

V cyklu Anna je patrná intimní lyrika. Neruda v ní pláče nad 

nespravedlností osudu, který mu nedal možnost uživit svou 

milenku. 

Druhé vydání této sbírky vyšlo v roce 1873. Neruda ho obohatil 

o básně: Našel jsem se – vyjadřující marnou snahu o rodinné 

štěstí. Vším jsem byl rád - spojení soukromí s údělem básníka 

podřizujícího vše službě národu.  
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Písně kosmické (1878) - básnická kniha opěvující vesmír. 

Básník při pohledu na hvězdy nezapomíná na své pozemské 

bližní. Pohyby vesmírných těles mu připomínají osudy lidí.  

Balady a romance (1883) - sbírka básní, kterou Neruda 

navazuje na Knihu veršů výpravných.  

Prosté motivy (1883) - sbírka básní dělící se na čtyři roční 

období: Stárnoucímu mrzoutovi jaro dodává energii a probouzí 

v něm city. Léto představuje čas vášně, podzim představuje 

skepsi a vystřízlivění a zima smíření.  

Arabesky (1864) - kniha, představující lidové postavy a 

prostředí Malé Strany.  

Různí lidé (1871) - původně samostatně vydané fejetony 

obsahující Nerudovi cestovní dojmy.  

Trhani /1872/ - básně zobrazující život dělníků na stavbě 

železnice.  

Povídky malostranské /1878/ - třináct povídek z Malé Strany.  

Po Nerudovi smrti roztřídil Jaroslav Vrchlický z pozůstalosti 

objevené básně Nerudy a vydal je pod názvem Zpěvy páteční 

(1896). 

Jan Neruda byl pochován na Vyšehradském hřbitově v Praze. 

Jeho pohřeb se stal společenskou událostí a manifestací 

národního cítění. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%BD_h%C5%99bitov
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z části Kniha veršů výpravných 

V kamnech praská, dědek každou chvíli 

svadlé ruce sobě zahřívá, 

kolo vrčí, syn si s prací pílí, 

nádobu si z dřeva vyrývá. 

Kolečko si divnou píseň šumí, 

vnoučeti se očka kmitají - 

"Hele, co náš táta všecko umí, 

jak mu tříšťky z rukou lítají! 

Dřevo ukradl jsi v panském lese - 

komu děláš z něho koryto?" 

"Dědovi; - již se mu ruka třese, 

nádobí už všechno rozbito." 

"Nauč mne to!" - "Vida toho kluka, 

nač by tvá to ruka uměla?!" 

"Až se tobě třásti bude ruka, 

koryto ti synek udělá!" 

V kamnech praská, dědek shrben pláče, 

zvadlé ruce syn mu zulíbá, 

kolo mlčí, vnouče kolem skáče - 

"Táto, proč se kolo nehýbá?" 

Jan Neruda 
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1. Včely jsou pro život zásadní, díky čemu vlastně vůbec 

dýchají? 

  Jedná se o tzv. vzdušnice 

  Za pomoci násadce 

  Prostřednictvím bičíků 

2. Co se skrývá za slůvkem florokonstantnost? 

  Opylování květů, které jsou tvarově stálé 

  Sbírání pylu pouze a jenom na lučních květech 

  Věrnost jednomu druhu květů 

3. Kolik má včela očí? 

  5 

  7 

  8 

4. Med medovicový je med? 

  Květový 

  Lesní 

  Pampeliškový 
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5. Tímto včelím produktem jsou krmeny larvy a také 

jejich matka. Poradíme, že vzniká produkcí 

hltanových žláz. 

Jedná se tedy o? 

  Mateří kašičku 

  Propolis 

  Pyl perga 

6. Pokud se vylíhne 

včela dělnice v jarních či letních měsících, tak zahyne 

za? 

  6 - 8 měsíců 

  6 - 8 týdnů 

  6 - 8 dní 

7. Když se trubec spáří s matkou, tak bezprostředně 

poté? 

  Umírá 

  Je v úlu protěžován 

  Odlítá mimo včelstvo 

8. Včelí maso se v jiných 

koutech světa vesele 

konzumuje. V Asii tuto 

delikatesu v konzervě 

prostě milují. Co přesně se skrývá za názvem včelí 

maso? 

  Jedná se o dospělé včely, larvy či kukly 

  Vajíčka 

  Je to nesmysl, nic takového neexistuje 
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9. Včela je schopna létat průměrnou rychlostí kolem? 

  5 km/h 

  10 km/h 

  20 km/h 

10. Co je to varroáza? 

  Proces kladení larev ve včelstvu 

  Infekční choroba včel 

  Způsob sbírání pylu v době plného květu 

 

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

10 b). 
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Povídá muž ženě, se kterou se seznámil o dovolené: „Od té 

doby, co jsme se poznali, málo jím, nepiji ani nekouřím,…“ 

„Tak silně mě miluješ?“ „To ne, ale nemám na to peníze, …“ 

„Vaše dcera prý byla v létě na dovolené ve Španělsku. 

Přivezla si nějaký suvenýr?“ 

„Ach ano, zítra jsou křtiny.“ 

 

„Byl jsem na dovolené v Itálii a chytil jsem tam zlatou rybku.“ 

„A splnila ti tři přání?“ 

„Nesplnila. Já neumím ano slovo italsky.“ 

 

Baví se tři kamarádi: „Kam se chystáš na dovolenou?“ 

„Já poletím na Maltu.“ 

„Já pojedu do Písku.“ 

„Já asi taky poletím, ale na dlažbu.“ 

 

Správný Čech má o dovolené tři přání: 

1. Jemný písek. 

2. Čistou vodu. 

3. Aby se mu nerozbila míchačka. 

 

„Jak hodláš strávit dovolenou?“ 

„Ještě nevím. Můj vedoucí mi určí, kdy mohu jet, a moje žena 

zase kam mám jet.“ 
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3. 6. 2019 - Je tomu přesně 95 let, co naposledy vydechl pražský 

německy píšící spisovatel židovského původu Franz Kafka. 

O měsíc později by oslavil teprve 41. narozeniny. Je považován 

za jednoho z literárně nejvlivnějších spisovatelů 20. století. 

Zemřel 3. června 1924 v rakouském sanatoriu.  

6. 6. 2019 - Dva britští veteráni uctili památku svých padlých 

přátel při vylodění v Normandii v roce 1944 způsobem, že po 

75. letech se podruhé ocitli v letadle nad Normandií a podruhé 

z něj vyskočili na francouzskou pevninu. Oba byli součástí 

armádní skupiny Red Devils, která v rámci oslav vylodění 

seskočila stejně jako kdysi 13. lancashirský výsadkový pluk. 

Vzhledem ke svému věku seskok absolvovali v tandemu. 

11. 6. 2019 – uplynulo 77 let od krutého vyhlazení Lidic 

a popravy mnoha tamních obyvatel jako odvety za atentát na 

Reinharda Heydricha. 

15. 6. 2019 – Nová 

prezidentka Zuzana 

Čaputová složila slib 

do rukou předsedy 

Ústavního soudu na slavnostní schůzi slovenského parlamentu. 
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Stala se tak první ženou v nejvyšší ústavní funkci v historii 

Slovenska.  

18. 6. 2019 - V pražské Resslově ulici před pravoslavným 

chrámem sv. Cyrila a Metoděje si lidé připomněli 77 let od boje 

československých výsadkářů, kteří se do krypty chrámu 

uchýlili po odstranění zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha. Zemřeli po několikahodinovém boji 

s německou přesilou. 

19. 6. 2019 - Vědci objevili planetu mimo sluneční soustavu, 

podobnou Neptunu a označili ji NGTS-4b. Pozoruhodné na tom 

je to, že se nachází v regionu takzvané neptunské pouště. Jedná 

se o oblast v blízkosti hvězdy, která je vystavena silnému záření 

a kde by se žádné planety o velikosti Neptunu a s atmosférou 

neměly vyskytovat. Vesmírnému tělesu se proto začalo 

přezdívat Zakázaná planeta. 

21. 6. 2019 - v 17:54 SELČ započalo astronomické léto. 

V tomto okamžiku Slunce dosáhlo na své každoroční dráze 

nejsevernějšího bodu, vstoupilo do znamení Raka a severní 

polokoule Země se nejvíce k naší hvězdě přiklání. Zároveň se 

jednalo i o nejdelší den a dny se zase začnou pomalu zkracovat 

směrem k podzimní rovnodennosti. 
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23. 6. 2019 - Nosorožci ze ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 

dostali po 12 letech 

šanci obydlit 

národní park ve 

Rwandě. Trojici 

nosorožců ze 

Dvora Králové 

doplní po jednom 

zvířata z Velké Británie a Dánska. Evropské zahrady Rwandě 

nosorožce darují. Zvířata mají spolu s 18hlavým stádem 

dovezeným nedávno z Jihoafrické republiky pomoci ve 

Rwandě nastartovat základ obnovené, před čtvrt stoletím 

totálně vyhubené nosorožčí populace. Pohyb zvířat ve 

vyhrazeném prostoru parku budou monitorovat vysílačky 

umístěné v rozích zvířat. Právě rohy se v minulosti staly cílem 

pytláků a zkázou nosorožců. 

24. 6. 2019 – uplynulo 77 let od vyhlazení obce Ležáky na 

Chrudimsku, její obyvatelé zavražděni poté, co se Němci 

dozvěděli na napojení zdejších statečných obyvatel na domácí 

odboj. Vyhlazení Ležáků bylo mstou za atentát na říšského 

protektora Reinharda Heydricha, pouhé dva týdny po vyhlazení 

Lidic. 
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Byli jsme 

na výletě 

v 

Letohradě 
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