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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 9. číslo/ Září 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas neúprosně letí, máme za sebou letní měsíce, školákům 

skončily prázdniny a opět zasednou do školních lavic. 

Září je měsíc babího léta, čas sklizně a prvních příprav na 

podzim a zimu. Horko k padnutí vystřídá chladnější počasí. 

Dříve se stmívá a podzim už je zkrátka na dohled. 

A s ním přichází i pochmurnější nálada. Ale nevěšte hlavu. 

Existuje celá řada důvodů, proč se na nastávající období těšit, 

a také řada způsobů, jak si ho zpříjemnit. Podzimu bychom 

neměli zase tolik křivdit. Rozhodně má co nabídnout – co třeba 

pohled z okna na listy stromů, které se začínají nádherně 

vybarvovat?  

V tomto měsíčníku si můžete přečíst, jaké dary přírody jsou pro 

nás na podzim prospěšné a proč se na 

podzim halí listí do krásných barev. Vtipy, 

trénink paměti a zprávičky nejen z naší 

zemičky mají v Měsíčníku své stálé místo a 

nebudou chybět ani v tom zářijovém. 

 

Pohodové září a pěkné počteníčko Vám přejí za kolektiv autorů 

Eva Plívová a Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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Babí léto v Domově 

I když se v posledních letech tzv. babí léto 

občas protahuje téměř až do konce října, 

přesto patří hlavně k září. Ten přelom léta a podzimu bývá teplý 

a suchý, ale už ne horký a vyprahlý. Je to příjemné počasí, které 

je dobré trávit venku – proto jsme rádi, že se nám podařilo 

dokončit miniparčík za garážemi. V nejbližších týdnech by měl 

být osazen také lavičkami, aby mohl plně sloužit svému účelu. 

Září bude v našem Domově opět zahrnovat tradiční Sportovní 

odpoledne – za pěkného počasí venku, pokud bude pršet, 

zůstaneme v budově. Sportovní odpoledne proběhne 5. září 

2019.  

Připravujeme také Den otevřených dveří. Domov pro veřejnost 

otevřeme 19. září 2019. 

Dne 3. září 2019 proběhne schůze obyvatel – jste srdečně zváni. 

Budeme projednávat mimo jiné i plánované navýšení stravného 

o 3 Kč/den, z důvodu růstu cen potravin i režijních nákladů. 

V měsíci červenci bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení 

na ředitele Zařízení sociální péče v Chocni. Tato organizace 

zahrnuje domov pro seniory s devadesáti lůžky, penzion pro 
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seniory a terénní pečovatelskou službu. V Domově důchodců 

Ústí nad Orlicí pracuji již osmý rok a Domov dosáhl společným 

úsilím všech zaměstnanců vysoké kvality služeb a finanční 

stability. V dalším období bude potřeba spíše udržovat laťku 

než se bouřlivě rozvíjet – ale já jsem typ budovací, ne 

udržovací. Rozhodl jsem se tedy ucházet o pozici ředitele 

Zařízení sociální péče Choceň a uvolnit ředitelskou židli v Ústí 

někomu novému. Náš Domov nemá terénní pečovatelskou 

službu a já se v posledních pěti letech ve svém volném čase 

věnuji vývoji a testování inovačního modelu právě pro 

pečovatelskou službu – proto mě to do Chocně silně táhne. Od 

1. listopadu 2019 tedy nastupuji jako ředitel zařízení sociální 

péče Choceň. Společně se mnou do Chocně odcházejí 

ekonomka paní Kubíková a asistentka ředitele paní Vacková. 

Těch sedm a půl roku strávených v Domově důchodců Ústí nad 

Orlicí pro mě bude vždycky znamenat velmi pěknou pracovní 

etapu. Těžko se mi loučí, zvykl jsem si tady. Měl jsem možnost 

vidět, jak se zaměstnanci profesně i osobnostně rozvíjejí, jak 

Domov prospívá a je to na něm vidět, i jak se mění jeho 

atmosféra. K těm sedmi a půl rokům patří také smutné odchody 

ze života – jak řady obyvatel Domova, tak i dvou zaměstnanců. 

Nikdy na ty tváře a příběhy nezapomenu.  
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Domov důchodců Ústí nad Orlicí má své handicapy, zejména 

stavební – ale je to dobré místo k životu – i k práci. Děkuji všem 

spolupracovníkům i všem obyvatelům, že jsme mohli jít kus 

cesty společně – a že jsme mohli společně posunout Domov 

důchodců zase o kus dál.  

Nevím, jak rychle bude nalezen nový ředitel a na co bude a 

nebude v průběhu mého odcházení čas – proto se tímto textem 

loučím i s Měsíčníkem a přeji všem obyvatelům a 

zaměstnancům Domova, ať se jim daří – v životě i v práci. 

Nejsou všechny dny v životě pěkné – v některých dnech může 

být zataženo, v jiných se to mele – ale pro všechny ty dny tu dál 

bude Domov jako bezpečí, jistota, střecha – a domov. Domov 

jako doma. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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V úterý 3. září od 8.45 hod. – Schůze obyvatel. Přijďte si 

poslechnout připravované novinky v Domově, sdělit nám své 

radosti a trápení. Na jídelnu v 1. patře budovy B. 

Ve čtvrtek 5. září od 14.30 hod. – SPORTOVKY. Přijďte 

na tradiční domovské sportovní hry. Akce 

se koná ve venkovním areálu Domova u 

nového parčíku. Občerstvení včetně 

opékání párků zajištěno. V případě nepříznivého počasí 

budeme hrát na jídelně Bingo. 

Ve středu 11. září ve 14.00 hod. – 

pojďte do kina! Na nový český film 

TERORISTKA s Ivou Janžurovou 

v hlavní roli. Zájemcům zajištěna doprava 

autem.  

Ve středu 18. září v 08.15 hod. – začíná znovu JÓGA 

s paní Veronikou Šilarovou. Přijďte si protáhnout svá těla na 

tělocvičnu do 4. patra. 
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Ve středu 18. září v 14.00 hod. – MUZIKOTERAPIE  

s Kájou Staňkovou. Společně si zanotovat přijďte 

do tělocvičny do 4. patra.  

Ve čtvrtek 19. září. se v našem Domově 

bude konat DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ. V době od 9 do 17 hod. prosíme 

o trpělivost při zvýšené frekvenci 

návštěvníků. 

 

V pondělí 23. září je PRVNÍ PODZIMNÍ DEN –  

začíná podzim 
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Jídelní lístky, které pro Vás sestavujeme, jsou takovým velkým 

kompromisem mezi tím, co se od Vás dozvídáme, že Vám 

chutná, tím co je dobré pro zdraví, tím, co nám dovoluje 

finanční 

limit a tím, 

co je možné 

prakticky 

zvládnout 

při daném 

počtu zaměstnanců a technickém vybavení. 

Co Vám chutná se rádi od Vás dozvídáme kdykoli, především 

však můžete vyjádřit svá přání, nebo připomínky, když za Vámi 

přijde nutriční terapeutka nebo stravovací asistentka a přinese 

Vám např. nový jídelní lístek. Jsou to usměvavá a hlavě hodná 

děvčata, která si Vás ráda vyslechnou a Vaše připomínky a 

podněty zohlední při tvorbě jídelníčků, nemusíte se obávat jim 

svěřit. Dále se na jídelně (1. patro budova B) a na odděleních 

nachází sešity označené nápisem „Pochvaly a připomínky ke 

stravě“, kde můžete nechat i anonymně svůj vzkaz. Budeme 

rádi za všechny kladné či záporné připomínky a přání. Ne vše 

však můžeme vždy splnit. Jak se říká sto lidí, rovná se sto 
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chutí... Váš názor nás však i přesto zajímá, a když to bude 

možné, nebo ho budeme slyšet i od více lidí, rádi Vám 

vyhovíme. 

Co se týká finančních limitů - platba za stravu v tomto Domově 

patří mezi ty nižší ve srovnání s jinými zařízeními. 

Ze zdravotního hlediska se snažíme především o pestrý 

jídelníček se zachováním poměru základních živin, dostatkem 

bílkovin (jsou velmi důležité ze zdravotního hlediska, aby 

neubývala toliko svalová hmota a udržel se dobrý zdravotní stav 

co nejdéle). Také zařazujeme do jídelníčků sezónní potraviny. 

Dále jídelníček přizpůsobujeme pro jednotlivé diety. V kuchyni 

mají velkou práci také s mechanickou úpravou stravy, ať už se 

jedná o krájené nebo mleté maso, mixované přílohy, kompoty 

a podobně. 

Problémem je dlouhodobý nedostatek zaměstnanců kuchyně, 

proto jsou teď i trochu zjednodušené večeře a vaří se stále pouze 

jedna varianta oběda. 

Ke konkrétním připomínkám: Z důvodu pestrosti jídelních 

lístků je například na jídelníčku jako příloha i rýže nebo občas 

i nějaká jiná příloha než brambory a knedlík, i když se to 

snažíme s nimi příliš nepřehánět, přesto tam jsou. V létě je 

například problém udělat bramborovou kaši z nových brambor, 
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a tak bývají často spíše vařené brambory, nebo brambory 

šťouchané. Hranolky nebo 

smažený sýr nelze připravit, 

protože než by se z kuchyně 

dostaly na oddělení, tak by 

nebyly chutné. Velmi nás 

potěšil kladný ohlas na jahodové knedlíky z tvarohového těsta 

a také pochvala na polévky.  

I přesto, že je tvorba jídelníčku velkým kompromisem, moc 

Vám děkujeme za Vaše názory. 

Na tvorbě jídelníčků spolupracují:  

Bc. Věra Matějková, nutriční terapeutka – vymýšlí návrh 

celkového jídelního lístku 

Renata Hegrová, vedoucí zdravotního úseku – kontroluje a 

schvaluje jídelní lístky ze zdravotního hlediska 

Ludmila Kastelíková, vedoucí kuchyně – navrhuje jídla, 

kontroluje a schvaluje jídelní lístky z hlediska možnosti jejich 

přípravy. 

Článek připravil Bc. Radim 

Hájek, provozní manažer 
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Září 

je devátý měsíc 

gregoriánského kalendáře a 

má 30 dní. Kolem 23. září 

začíná na severní polokouli 

podzim. Původ slova září nemá se zářením nic společného. 

Staročeské označení tohoto měsíce je zářuj, což znamená „za 

říje“. V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a 

brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové 

tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové 

slavnosti - vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická 

konopická. 28. září je den sv. 

Václava. Dnes den státního 

svátku, do nedávné minulosti den, 

kdy se v hornatých krajích sváděl 

dobytek z letních pastvin do vsí k 

přezimování. V některých oblastech také končila roční služba 

čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok. 

Na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a 

královnu, kteří pak se svými "dvořany" obcházeli ves a se 
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zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní 

hospodě konala z výslužky hostina. 

Pranostiky 

 Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. 

 V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

 Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno        

otrava. 

 Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta. 

 Bouřka v září – sníh v prosinci. 

 Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 

 Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

 Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. 

 Září, na léto jde stáří. 

 Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám zima. 
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Než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám ještě 

nejrůznější plody, které jsou nejen krásné na pohled, ale 

užitečné i pro naše zdraví. 

Počasí je pořád krásné a podzimní sluníčko láká na procházky 

do přírody. Které plody byste měli nasbírat a proč? 

Léčivé šípky 

Divoce rostoucí Růže šípková upoutá pozornost na jaře díky 

záplavě drobných růžových květů a na podzim pak nabídne sytě 

červené lesklé plody. Už naši předkové věděli, jaká se v nich 

skrývá síla a že stojí za to překonat trny a šípky natrhat. Skrývají 

totiž celou řadu pro zdraví důležitých látek. Jde zejména o 

vitamin C a A, některé 

vitaminy skupiny B, pektin 

či hořčík. Hlavně díky 

vysokému obsahu „céčka“ 

jsou vhodné pro posílení 

imunity a pro boj 

s nachlazením. Nejčastěji se šípky suší a přidávají do čajů, ale 

dají se využít i do marmelád či protlaků.    
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Zázračné „vlašáky“ 

Plody Ořešáku královského jsou velmi oblíbené. Těžko si bez 

nich představit pravé české Vánoce. Vždyť patří nejen na 

sváteční stůl, ale i do spousty druhů cukroví. V našem 

jídelníčku by neměly chybět také z toho důvodu, že jsou 

cenným zdrojem antioxidantů chránících buňky před 

negativním vlivem volných 

radikálů. Je v nich také hodně 

vitaminu B6 důležitého pro 

správnou funkci mozku a tvorbu 

červených krvinek. Mají vysoký 

obsah mastných kyselin, které jsou hlavním zdrojem energie 

pro buňky srdce, a možná vás bude zajímat, že jejich 

konzumace má pozitivní vliv na sexuální výkon. 

Trpké trnky 

Temně modré kuličky 

rostoucí na divokých 

keřích Slivoně  trnité 

nejsou zrovna 

pochoutkou, kterou 

bychom vyhledávali kvůli lahodné chuti. Jsou totiž velmi trpké, 

alespoň než je přejdou první mrazíky. Pak totiž změknou a jsou 
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rázem sladší. Obsahují velké množství tříslovin a vitaminu C. 

Plody jsou účinným pomocníkem v boji proti průjmovým 

onemocněním a tlumí nadýmání. Jsou také vhodnou surovinou 

pro přípravu čajů při zánětlivých chorobách sliznic. Pokud vám 

nevadí trpká chuť, dejte si trnky čerstvé nebo pijte čaj ze 

sušených plodů, který si podle chuti přislaďte medem.  

 

Krásné jeřabiny 

Zářivě oranžové plody Jeřábu ptačího jsou typickou ozdobou 

podzimní přírody. Skrývají v sobě velké množství vitaminů A 

a C, čím přispívají 

k posílení našeho 

organizmu před blížící 

se zimou. Jeřabiny 

také zmírňují bolesti 

kloubů, působí při 

revmatických chorobách a dně, a pomáhají při dušnosti a zánětu 

průdušek. Čaj ze sušených jeřabin působí močopudně a pomáhá 

čistit naše tělo. 
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Když na zbarvené listí stromů a keřů zasvítí slunce, jejich krása 

nás dostane! Převládá žlutá a červená, nechybí odstíny hnědé, u 

některých rostlin zůstává listí až do opadání zelené. Proč se 

vlastně listí na podzim zbarví? 

Rostliny na podzim poznají, že už listy, které jim slouží jako 

zásobárna energie, nebudou přes zimu potřebovat. Poslední 

potřebnou energii si z nich stáhnou a zamezí jim přísun vody, 

kterou si šetří pro sebe. V listech se nachází mnoho důležitých 

látek (cukrů, bílkovin, 

minerálních látek), a 

proto než list opadne, je 

alespoň část těchto látek 

odvedena do větví, 

kmene a kořenů, kde 

jsou po dobu zimního klidu uloženy. Na jaře, kdy stromy raší, 

jsou tyto zásoby opětovně využity ke tvorbě nových listů a 

květů.  

Proč se listí na podzim zbarví? 

Ze školy si asi pamatujeme, že zelené zbarvení listů způsobuje 

barvivo chlorofyl. Ten v době vegetace zachycuje sluneční 

energii a díky fotosyntéze vytváří látky důležité pro stavbu 

https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/co-je-za-podzimnim-shazovanim-listi-zimni-setreni-vodou
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rostliny. Kromě chlorofylu je v listech také několik žlutých a 

oranžových barviv. S odcházejícím létem klesá aktivita 

fotosyntézy a pomalu se začíná rozkládat i zelený chlorofyl. 

Ten uvolňuje místo pro žlutá a oranžová barviva – karotenoidy. 

Ta jsou proti rozkladu podstatně odolnější, a proto zůstávají v 

listech i po rozkladu chlorofylu. A kde se vzala červená a hnědá 

například některých javorů či buků? Jejich červené zabarvení 

způsobují barviva antokyany, která jsou u nich obsažena v 

takové míře, že jsou viditelné po celou dobu vegetace. Jiné 

rostliny barvící se na podzim do červena mají těchto barviv 

podstatně méně, tvoří se v listech až na podzim a jsou viditelná 

až v době rozkladu chlorofylu. U některých dřevin se na podzim 

ukládá v listech i větší množství tříslovin, jejich přítomnost pak 

dodává spolu s karotenoidy listům hnědé zbarvení. Každá 

rostlina, každý strom má jednotlivých barviv rozdílná množství 

a výsledné zbarvení je výsledek jakéhosi smíchání obsažených 

barev. Vznikají tak různé škály od žluté až po červenohnědou. 

Listová alchymie barev: zelená 

Od jara do podzimu má listí na stromech barvu zelenou. 

Příčinou je zelené barvivo chlorofyl, které je obsaženo v 

každém listu. Je důležité hlavně kvůli roli, kterou hraje při 

tvorbě kyslíku. Na podzim ho vystřídají karotenoidy nebo 
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antokyany. V případě, že mrazy uhodí už na začátku podzimu, 

se list nestihne obarvit a spadne zelený. 

Listová alchymie barev: červená/žlutá 

Na podzim se rozpadá barvivo chlorofyl, který je obsažen v 

listu, což způsobuje 

jeho zelenou barvu. Po 

jeho rozpadu je 

vystřídán buď 

odolnějším barvivem 

karotenoidem (list je žlutý), nebo antokyanem (list je červený).  

Listová alchymie barev: hnědá 

Listy také mohou 

obsahovat třísloviny, které 

vytvoří v kombinaci s 

barvivy karotenoidy 

hnědou barvu. Hnědé listy 

můžeme na zemi najít 

z důvodu, že byl velmi 

suchý podzim a listí nemělo potřebné podmínky k tomu, aby se 

zbarvilo. 
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Ze které učebnice pochází tento 

obrázek, jenž žáky seznamuje 

se jmény a zvuky zvířat? 

Z učebnice latiny z doby 

rakousko-uherské monarchie 

Z učebnice přírodopisu z doby 

rakousko-uherské monarchie 

Z Komenského knihy Orbis 

sensualium pictus, která poprvé vyšla roku 1658 

 

Jak se dříve říkalo školním 

lavicím? 

Hambálka 

Škamna 

Scholaria 

 

Na co byl ve starých školních lavicích kruhový otvor? 

Na kalamář 

Na pití 

Na kalíšek s tužkami 
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Co vidíte na obrázku? 

Školní model opičího mozku 

Ťukátko, kterým si učitel 

zjednával klid ve třídě 

Břidlicovou tabulku s hubkou, 

tedy psací potřeby 

 

Kdo ilustroval tento slabikář z roku 1899? 

Mikoláš Aleš 

Marie Fischerová-Kvěchová 

Jiří Trnka 

 

Co vidíte na obrázku? 

Písanku 

Čítanku 

Žákovskou knížku 

 

Tento plakát sloužil jako školní pomůcka, když se 

probíraly dopravní prostředky. Kde se děj odehrává? 

V Praze u Karlova mostu 

V Praze u Národního divadla 

V Praze u Prašné brány 
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Starý motivační plakát ze školní třídy. Kdo je autorem 

textu? 

Jan Kollár (Slávy dcera) 

Jan Amos Komenský 

(Orbis sensualium pictus) 

TGM (O škole a vzdělání) 

 

Co se žáci učili na tomto modelu? 

Princip parního stroje 

Archimédův zákon 

Princip páky 

Jak se jmenovaly tyto dvě učební pomůcky malého 

školáka? Jejich názvy jsme rozmazali. 

Umím dopravní značky a 

Umím násobilku 

Škola dopravních značek a 

Elektrická násobilka 

Vydrž, pionýre – dopravní 

značky a Vydrž, pionýre – násobilka 

 

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

10b).
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„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“ 

„Výborně synku, když na to máš, tak studuj.“ 

 

Učitel v páté třídě zdůrazňuje význam široké slovní zásoby: 

„Použijete slovo desetkrát za sebou a zůstane Vám na celý 

život.“ 

A z konce třídy se ozve tichý chlapecký hlásek: 

„Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, 

Alena, Alena.“ 

 

„Nováku, na tvojí lavici je 7 much. Když jednu zabiješ, kolik 

jich tam zbyde?“ 

„Jedna, pane učiteli, ta mrtvá. Ostatní uletí.“ 

 

Nová paní učitelka říká své třídě: 

„Teď se mi pěkně všichni představíte. Tak třeba ty, chlapče, jak 

se jmenuješ?“ 

„ Já jsem Prokop Buben.“ 

„To mě nezajímá, pověz mi, jak se jmenuješ.“ 

 

Učitel hudby varuje žáka: 

„Jestli mě budeš dál takhle zlobit, tak namluvím tvé matce, že 

máš opravdu velký talent.“ 

 

„Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka, ale jen pro užší 

kroužek“, povídá syn otci. A táta na to: „Tomu nerozumím.“ 

Mazaný synek tedy vysvětluje: „Bude tam paní učitelka a ty, ..“
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1. 7. 2019 - Naměřili na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách 

rekordních 19,5 stupně nad nulou. Podle klimatologů je to 

rekordní teplota nejen v tento den, ale vůbec nejvyšší teplota, 

jakou na tomto místě kdy zaznamenali. 

2. 7. 2019 - Lidé v Chile a Argentině mohli sledovat úplné 

zatmění Slunce. Částečné pak bylo k vidění i ve zbytku Jižní 

Ameriky. Pozorovat zatmění vyrazili i někteří Češi a ti ostatní 

mohli zhlédnout alespoň přímý přenos, který z Chile 

zprostředkovával americký vesmírný úřad NASA. 

6. 7. 2019 - Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl 

v sobotu zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Rozhodl o tom výbor pro světové dědictví UNESCO na svém 

zasedání. Návrh na zápis této oblasti se staletou hornickou 

tradicí podaly společně Česko a Německo. 

6. 7. 2019 - proběhl soukromý křest syna prince Harryho 

a vévodkyně Meghan Archieho Harrisona v kapli na britském 

hradě Windsor.  

9. 7. 2019 - Archeologové s pomocí moderních technologií 

odhalili přesnou polohu pilířů Juditina mostu, který stál 
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nedaleko dnešního Karlova. Našli také dřevěné kůly, které by 

mohly být pozůstatkem ještě staršího, úplně prvního dřevěného 

mostu přes Vltavu.  

10. 7. 2019 - Ukrajinští činitelé představili nový ochranný kryt, 

který se rozkládá nad havarovaným čtvrtým reaktorem jaderné 

elektrárny Černobyl. Stavba gigantické konstrukce začala 

v roce 2012, její hlavní část byla dokončena před třemi lety. 

12. 7. 2019 - Stavba dvou rodinných domů v Sendražicích na 

Hradecku udělala obrovskou radost archeologům z Muzea 

východních Čech v Hradci Králové. Při výkopových pracích 

bylo objeveno několik hrobů, zlaté spony, až patnáct set let 

staré textilie i středověké stavby. Většina objektů patřila sídlišti 

z doby halštatské, tedy období 8. až 7. století před Kristem. Na 

místě se našly i další komponenty od eneolitu až po vrcholný 

středověk. 

13. 7. 2019 - Hladina polské řeky Visly poklesla natolik, že je 

místy vidět dno. Momentálně je hladina řeky podle ukazatele 

u varšavských nábřežních bulvárů na úrovni 44 centimetrů. 

21. 7. 2019 – Ve 2:56 světového času roku 1969 se americky 

astronaut Neil Armstrong stal prvním člověkem, který se dotkl 

povrchu jiného kosmického tělesa, přičemž pronesl slavnou 

větu: „Je to malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo.“ 
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22. 7. 2019 - Slovenští a polští archeologové získali důkazy, že 

jeskyně Hučivá diera v Belianskych Tatrách byla v pravěku 

osídlena. Je to vůbec poprvé, kdy archeologové objevili nálezy 

z tohoto období v některé z tatranských jeskyní. 

23. 7. 2019 - V maďarském městě Keszthely u Balatonu byl 

nalezen poklad čítající 24 kusů šperků a 2776 kusů vzácných 

zlatých a stříbrných mincí od starověku až po 20. století. Poklad 

byl nalezen ve sklepě domu v někdejším židovském ghettu, 

jehož obyvatelé byli v roce 1944 deportováni do Osvětimi. 

28. 7. 2019 - Jedna z nejvíce aktivních sopek, sicilská Etna, 

o sobě opět dala vědět. Tentokrát se v kráteru otevřela nová 

trhlina, ze které se vyvalily tuny popela. 

30. 7. 2019 - Šestice dvojčat přišla na svět ve zlínské porodnici 

během pouhých tří dnů. Pro lékaře to byla výjimečná událost, 

obvykle připadá jeden porod dvojčat na pětaosmdesát 

jednočetných porodů. 

1. 8. 2019 - Devítiletý chlapec Čang Jang-če při hře u řeky 

objevil na jihu Číny zkamenělá vejce dinosaurů. Ta pochází 

z období pozdní křídy, tedy 66 milionů let stará.  

2. 8. 2019 - Satelit pro výzkum tranzitujících exoplanet pomohl 

identifikovat exoplanetu (planetu mimo Sluneční soustavu), 

která obíhá v obyvatelné zóně svou hvězdu pouhých 31 
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světelných let od Země. Jde o zatím nejbližší objevenou planetu 

podobnou Zemi. 

6. 8. 2019 - Britský vědec Paul Barrett objevil nový druh 

dinosaura, nikoli však při vykopávkách, ale v jihoafrickém 

muzeu. Mnoho milionů let stará lebka byla špatně zařazená 

mezi dalšími exponáty. Druh dinosaura byl pojmenován 

ngwevu intloko, což v místním jazyce znamená šedá lebka. 

7. 8. 2019 - Vlčí smečka žijící v Beskydech a Javorníkách se 

letos rozrostla o sedm vlčat. Ekologům se vůbec poprvé od 

návratu šelem v 90. letech povedlo rozmnožení vlků 

zdokumentovat. 

9. 8. 2019 - Přes 1,8 milionu věřících dorazilo do 

saúdskoarabské Mekky, aby vykonalo letošní muslimskou 

pouť. Obřady začínají oblečením poutníků do bílého bezešvého 

oděvu, obcházením svatyně Kaaby a přecházením nebo 

přebíháním mezi pahorky Safá a Marva. Pouť do Mekky patří 

k pěti pilířům islámu a má ji nejméně jednou za život vykonat 

každý věřící, jemuž to zdravotní stav dovolí. 

14. 8. 2019 - Nejznámější luhačovický pramen Vincentka je po 

roční opravě stejnojmenné haly uprostřed kolonády Luhačovic 

opět přístupný veřejnosti. 
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15. 8. 2019 - Starověké Pompeje vydávají i staletí po svém 

znovuobjevení pozoruhodné poklady. Polodrahokamy, jantar, 

skleněná perla s tváří boha Dionýsa, ale i knoflíky z kostí, 

amulety, figurky, zvonky a nevelká lebka byly nově nalezeny 

v pozůstatcích dřevěné schránky uvnitř jednoho z domů. Italští 

archeologové mají za to, že předměty z jantaru, skla a bronzu 

nesloužily jako ozdoby. Byly používány spíše k různým 

rituálům. Nález ve městě, které před téměř dvěma tisíci lety 

zničil výbuch sopky Vesuv, je proto označován za „poklad 

kouzelnice“. 

15. 8. 2019 - V Doupovských horách na Karlovarsku se 

lesníkům pomocí fotopasti podařilo zachytit kočku divokou. Již 

druhý výskyt vzácné šelmy v lokalitě vojenského újezdu by 

mohlo nasvědčovat tomu, že by se zde mohla vytvořit populace. 

Ta se vyznačuje šedo-hnědo-černou barvou srsti v rozličné 

barevné kombinaci. Váží většinou mezi 2 a 8 kilogramy a živí 

se především různými druhy hlodavců, ptáky, menšími plazy a 

obojživelníky. V České republice se až na výjimky přirozeně 

nevyskytuje, ačkoliv sem začíná pronikat z prosperujících 

populací z okolních států, jako z německého Bavorska. 

Rozšířená je i na Slovensku, kde žije několik set jedinců. 
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Hráli jsme Člověče, 

nezlob se!!! 

Pěstovali jsme zeleninu, 

ale i květiny 
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Scházeli jsme se venku, 

ale i v cukrárně  

Dopřávali jsme si 

příjemný relax !!! 
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Zdroje:  

http://www.pranostika.cz/zari.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8zari 

Lunární kalendář Krásné paní 

http://vtipy1.cz/vtipy/skola?strana=5 
http://www.dumazahrada.cz/zahrada/zivot-na-zahrade/20902-jak-zalozit-kompost/
http://www.dumazahrada.cz/zahrada/pestovani/22430-podzimni-rady-na-pripravu-zahrady-i/
https://www.i60.cz/clanek/detail/21218/dary-podzimu
https://magazin.aktualne.cz/skolni-kviz/r~15957814509711e98aa4ac1f6b220ee8/
https://primanapady.cz/clanek-106-proc-se-listi-na-podzim-zbarvi-listova-alchymie-barev 

Společné posezení 

venku prostě nemá 

chybu !!!  

http://www.pranostika.cz/zari.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%258zari
http://vtipy1.cz/vtipy/skola?strana=5
http://www.dumazahrada.cz/zahrada/zivot-na-zahrade/20902-jak-zalozit-kompost/
http://www.dumazahrada.cz/zahrada/pestovani/22430-podzimni-rady-na-pripravu-zahrady-i/
https://www.i60.cz/clanek/detail/21218/dary-podzimu
https://magazin.aktualne.cz/skolni-kviz/r~15957814509711e98aa4ac1f6b220ee8/
https://primanapady.cz/clanek-106-proc-se-listi-na-podzim-zbarvi-listova-alchymie-barev

