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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

2. číslo/ Únor 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Únor je měsíc zimy, klidu, čekání na jaro a prodlužujících 

se dní. Paní Zima o sobě letos nedává moc znát. Některým z nás 

to určitě ani moc nevadí. I když se sem tam nějaký mrazík 

objevil, na sněhovou nadílku stále čekáme. Sněhu je poskrovnu 

i na našich horách.  Školáci mají v únoru prázdniny, tak se snad 

dočkají a sněhu si užijí, ať už na horách nebo tady u nás v kraji. 

A ti, kteří zimním sportům neholdují, si určitě najdou jinou 

zábavu a načerpají síly pro další školní povinnosti. Únor 

obvykle patří masopustu. O něm jsme však již v jednotlivých 

letech napsali mnoho, co ale možná nevíte je, že český 

masopust je zapsán jako nehmotné kulturní dědictví 

v památkách UNESCO. 

 

Krásný únor a pěkné počteníčko  

Vám za kolektiv autorů přejí Eva Plívová a Dana Matoušková 

- Vaše sociální pracovnice 
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Ve čtvrtek 6. 2. od 13.30 hod MASOPUSTNÍ 

KAVÁRNIČKA. Přijďte ochutnat masopustní dobroty a 

společně zavzpomínat, jak jsme se měli v roce 2019. Těšíme se 

na Vás na jídelně v 1. patře budovy B. 

Ve čtvrtek 20. 2. od 13.30 hod MASOPUSTNÍ 

REJ. Nenechte si ujít masopustní průvod masek 

 

Chybět nebudou ani oblíbené muzikoterapie:  

Zpívání s Renčou: 3. a 17. 2. 2020 

Muzikoterapie s Kájou: 11. a 25. 2020 

Vždy od 14 hod. na tělocvičně ve 4. patře budovy B. 

 

Nezapomeňte také na biblické hodinky: 

Úterý: 4., 18. od 13 hod. 

Čtvrtek: 13., 27. od 10 hod. 

Vždy ve společenské místnosti na 2. patře budovy B. 

Mše svatá
Každou sobotu od 14 hod. na tělocvičně ve 4. patře budovy B 
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REHABILITACE 

Každé úterý od 8 hod. můžete také využívat skupinové cvičení  

Jsou tu pro Vás také masážní hodinky: 

Každý čtvrtek pro obyvatele budovy A 

Každý pátek pro obyvatele budovy B  

Vždy od 8 hod. na tělocvičně ve 4. patře budovy B.
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Podle gregoriánského kalendáře je to druhý měsíc v roce. Má 

28 dní, v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor 

i 30 dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se 

v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = 

nořiti se). 

V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. 

Právě proto tento měsíc má proměnlivý počet dnů a právě k 

němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu 

z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený 

postup neměnil. Varianty původně římského (respektive 

latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských 

jazyků 

PRANOSTIKY 

 Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za 

kamna. 

 V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

 V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

 Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 

 Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

 Zelené Hromnice - bílé velikonoce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kra
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varianta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_%28lingvistika%29


6 
 

Hromnice je lidové označení svátku slaveného druhého února, 

kterému v oficiálním křesťanství odpovídá svátek Uvedení 

Páně do chrámu. 

V lidovém křesťanství se 

Hromnice staly důležitou 

oslavou přicházejícího 

jara. Svátek byl také 

spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá 

jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, 

takzvaných hromniček, prováděné 

v tento den, které se pak během 

bouře dávaly do oken a měly tak 

ochránit domácnost. K Hromnicím 

se v českém prostředí váže 

nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. 

Nejznámější pranostikou je "Na 

Hromnice o hodinu více". Na Hromnice se tradičně 

sklízel betlém a někde také vánoční stromek. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uveden%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_do_chr%C3%A1mu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uveden%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_do_chr%C3%A1mu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidov%C3%A9_k%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pranostika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
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V úterý 4. února uplyne 200 let od narození jedné z největších 

postav české literatury a kultury 

vůbec. Původ této spisovatelky, 

jedné z výrazných autorek české 

obrozenecké éry a zakladatelky 

novodobé české prózy, je 

zahalen tajemstvím (podle 

některých odborníků je 

nemanželskou dcerou kněžny 

Kateřiny Zaháňské, nebo její 

sestry Dorothey a nejistota panuje i 

okolo jejího roku narození). Dle oficiálních pramenů se 

Němcová narodila jako Barbora Novotná (později Barbora 

Panklová) ve Vídni, vyrůstala v rodině Panklových v 

Ratibořicích u České Skalice.  Výrazně ji ovlivnila rodinná 

výchova babičky Magdalény Novotné - prosté venkovské ženy. 

Jako sedmnáctiletá byla provdána za finančního úředníka 

Josefa Němce, který byl často služebně překládán. Spolu s ním 

a čtyřmi dětmi pobývala v Josefově, v Litomyšli, v Polné, 

Domažlicích, v Uherských Ďarmotech a v Praze. Manželství 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93784&idc=7186400&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Josefa a Boženy Němcových však příliš šťastné nebylo, 

zejména kvůli hrubé a panovačné povaze J. Němce. Božena 

Němcová se díky osobnímu půvabu, přirozenému talentu a 

společenské angažovanosti stýkala s mnoha představiteli české 

kultury a představiteli vlastenecké inteligence, do jejichž 

společnosti pronikla během svého pobytu v Praze v létech 

1842-1845. Tato léta jsou dobou jejího velkého duševního a 

vzdělanostního vývoje. Na Chodsku (1845-48) Němcová zase 

přišla do styku s lidovým světem a tradicemi, venkovský lid si 

ji velmi oblíbil.                        

Když byl Němcové manžel přeložen po obvinění ze spiknutí do 

Uher, odstěhovala se i s dětmi do Prahy, kde opět navázala 

styky s vlasteneckými spisovateli. Tímto krokem sice vyřešila 

nesoulad v manželství, ale žila v bídě. Svého manžela nicméně 

několikrát v Uhrách navštívila. V roce 1853 zemřel její nejstarší 

syn Hynek a tato událost měla velký vliv na její chatrné zdraví. 

V roce 1861 se Němcová definitivně rozešla s manželem a 

odcestovala do Litomyšle redigovat své spisy, ale to se jí už 

nepovedlo. Koncem listopadu ji z Litomyšle do Prahy odvezl 

její manžel. Vánoce strávila se svými dětmi, o necelý měsíc 

později však zemřela. Je pochována v Praze na vyšehradském 

hřbitově. Božena Němcová přispívala do řady časopisů 
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básněmi, povídkami, cestopisnými črty, pohádkami a 

hádankami. Lidová vyprávění B. Němcovou inspirovala k 

sedmi svazkům Národních báchorek a pověstí a deseti svazkům 

Slovenských pohádek a pověstí, které jsou vesměs působivou 

beletrizací pohádkových námětů. Božena Němcová je také 

autorkou cestopisných a národopisných črtů (Obrázky z okolí 

Domažlického), realistických povídek z venkovského prostředí 

(Divá Bára, Pohorská vesnice, Karla, Pan učitel, V Zámku a v 

podzámčí, Baruška, Chudí lidé, Chýže pod horami) a vrcholné 

románové kronikářské povídky Babička. 

 

VDĚČNÁ ZVÍŘÁTKA 

Božena Němcová 

Byla vdova a měla dvě dcery, Dorlu a Lenku. Dorla byla vlastní, 

Lenka nevlastní její dítě. Nebohá Lenka byla maceše solí 

v očích, vadila se s ní, kdykoliv se na ni podívala. Dorotku měla 

za to jako zlato a nic na ni nedopustila. Pro dílo byla Lenka; 

ačkoliv byla mnohem slabší než líná Dorota, musela přece 

všecko zastat. Za to nedostala nic jiného než jednou za rok 

obnošené šaty od nevlídné, škarohledé sestry a denně trochu 

zbytků jídla. Kdo je ze zbytků živ, netloustne. To zkusila Lenka 

nejlépe. Ve dne v noci prosila Boha, aby v tom nějaký 
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prostředek učinil. Avšak Dorla sama udělala nejdříve konec. 

Začal za ní choditi ženich, ale když poznal Lenku, zalíbila se 

mu více než Dorla, a říkal matce o ni. Dorla začala dovádět až 

strach a hrozila matce, nedá-li Lenku z domu, že buď sebe nebo 

ji zabije. Jak pak by se mohlo stát, aby byla matka svému 

miláčkovi dala ublížit. To, to! Hned upekla z polovic mouky a 

z polovic popelu hnětánku, a když byla upečena, dala ji Lence 

a vyhnala nebohého sirotka z domu. Nikdo ji nepodal ruky, 

nikdo jí neudělal na rozloučenou křížku, jen bílá holubička za 

ní vyletěla a vznesla se k modré obloze, a černý havran usedl 

na střechu.  

Když Lenka šla kousek cesty, myslila si: „Kam se nyní já ubohá 

v tom velkém světě obrátím?“ I vzala hnětanku, kulila ji před 

sebou a umínila si, v kterou stranu se pokulí, v tu stranu že 

půjde. Hnětanka se kulila v pravo, a v tu stranu Lenka zamířila. 

Bylo poledne, když přišla k osamělé chaloupce; vešla dovnitř: 

tam nikoho, jen kočička a pejsek seděli na lavici u kamen. I 

myslila si Lenka, že snad někdo přijde, a že počká a bude prosit, 

aby ji dobré duše pověděly cestu; neboť blízko byl les, skrze 

nějž se jít bála. Sedla tedy na lavici ke zvířátkům a vytáhla 

z klína hnětanku. Dost špatný to oběd, ale Lenka nebyla 

dobrým jídlům zvyklá, k tomu měla hlad, a protož s chutí 
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hnětanku přelomila. Začne jíst; tu se na ni podívá kočička a 

začne mňoukat: „Mňou, mňou, panno, dej mi kousek!“ 

Lenka honem kus ulomila a kočičce podala: „Tu máš, 

chudinko; trápí tě hlad, viď! No, jez, jez, však mám ještě dost.“ 

A sotva že dává druhý kousek do úst, začne pejsek: „Haf, haf, 

panno, dej kousek!“ 

Zase ulomila Lenka takový kus, že jí skoro nic nezůstalo a 

pejskovi dala. „Vidíš, vidíš, já jsem si tě ani nevšimla; vy jste 

měli asi hlad? No, tak se jen najezte, však mne Pánbůh o hladu 

nenechá!“ 

Při tom hladila hezká zvířátka, a kousek, který jí zbyl, jim ještě 

rozdělila. Před chaloupkou byla studánka, a z té se Lenka 

napila. Tu přišla zase kočička a psík a prosili, aby jim panna 

dala pít. A Lenka nabrala do dlaní vody, podala jim, a tak se 

napili. Po tom šla zase do sednice, sedla na lavici a čekala, brzo-

li někdo přijde. Najednou se dvéře otevřou, a do sednice se 

přivalí ošklivé zvíře jako medvěd veliké. Přivalí se až k Lence 

a zabručí: „Panno, dej mne na lavici!“ 

Lenka se lekla a úzkostně se ptá kočičky a pejska: „Kočičko a 

pejsku, mám to udělat?“ 

„Udělej, panno, dobře pro tebe!“ odpověděla obě zvířátka. 
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Lenka vzala ošklivé zvíře do náručí a položila je na lavici. 

Potom si poručilo, aby mu panna nohy umyla. 

„Kočičko, pejsku, mám to udělat?“ ptá se opět Lenka. 

„Udělej, panno, dobře uděláš!“ odpověděla zvířátka. Potom si 

poručilo zvíře, aby je Lenka položila do lože; dívka se ptala zase 

zvířátek o radu, a když jí řekla, aby i to udělala, položila zvíře 

do bílého lože. 

„Panno, lehni si ke mně!“ zabručela opět potvora. 

Lenka se zarazila a zase se ptá svých dvou rádců, má-li to 

udělat. 

„Udělej, panno, šťastna budeš!“ odpověděli tito. 

Lenka se pomodlila, s Pánembohem si vedle zvířete lehla a brzy 

usnula. Ráno, když se probudila, myslila, že snad ještě spí a že 

se jí jen něco zdá; neboť viděla nad sebou zlatá nebesa a 

hedvábné spony, a vedle sebe sličného mládence. Rozhrne 

záclonu, vidí překrásný pokoj a za ním řadu jiných, též 

takových. Neví, co se všecko děje, a všecka omámena obrátí 

tváře zardělé k mládenci. 

Ten se usměje a praví: „Divíš se, panno, kde jsi? Nediv se, hned 

ti to povím: Hleď, byl jsem od zlé čarodějnice zaklen v ošklivé 

zvíře s celým svým knížecím dvorem; jenom panna nevinná 

mohla mne laskavou službou vysvobodit. A tos byla ty, Lenko 
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milá! Nyní jsem zase knížetem, mám zem i poddané, a tebe si 

vezmu za ženu na poděkování, že jsi mne vysvobodila.“ 

Lenka se nezdráhala býti ženou krásného mládence. I dověděla 

se zlá macecha s druhou dcerou, jaké štěstí Lenku potkalo: ale 

jakým způsobem ho nabyla, toho nikdo nevěděl. I řekla Dorla 

jednou: „Matko, nebudu se vdávat a půjdu raději do světa. Jsem 

mnohem hezčí než Lenka, a když sestra knížete dostala, mohu 

já na svou krásu dostat krále.“ 

Matka k tomu svolila a upekla na cestu hnětanku z bílé mouky, 

plnou hrozinek a mandlí. Dorla si svázala šaty, vzala peníze a 

hnětanku a s pláčem od matky se loučila. I přišla k téže osamělé 

chaloupce, a když do ní vešla, seděla u kamen na lavici kočička 

a pejsek; ostatně neviděla ani živé duše v celé sednici. Sedla 

také ke kamnům, rozlomila hnětanku a začala vybírat nejdříve 

hrozinky. 

Tu kočička začne: „Mňou, mňou, panno, dej kousek!“ „Jdi mi 

s očí, otrapo, pro tebe to nemám!“ tak se Dorla obořila na 

kočičku a odstrčila ji od sebe. 

Zase ulomí druhý kousek, tu začne pejsek: „Haf, haf, panno, dej 

kousek“! 

Ale Dorla se na něho zle osopila: „Pro vás, morousové, jsem to 

přinesla! Kliďte se!“ 
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Po jídle šla ke studánce pro vodu. Zvířátka běžela za ní a prosila 

jí o trochu vody, ale Dorla je nohou kopla a šla zase do sednice. 

V malém okamžení se přivalí ošklivé zvíře, podobné medvědu. 

Valí se až k nohám Dorly strachem trnoucí zabručí: „Panno, dej 

mne na lavici!“ 

Ale Dorla se nevěděla rady, co dělat. Za jedno se nechtěla 

zvířete dotknouti a za druhé měla přece trochu strachu před ním. 

I ptá se kočičky a pejska: „Kočičko, pejsku, mám to udělat?“ 

Ale zvířátka odpověděla: „Sama jedla, sama pila, sama sobě 

radu dej!“ 

Když Dorla dlouho neodpovídala, zabručelo zvíře zase: 

„Panno, dej mne na lavici!“ 

Než Dorla hodila hubou, vstala s lavice a řekla: „Nač bych se 

s tebou pachtila? Lez samo na lavici! Co mi do tebe?“ Po těch 

slovích chtěla ze dveří, ale strhl se vichr, zvíře se proměnilo 

v čerta, a ten popadl Dorlu do náručí a letěl s ní do povětří. 

Kočička a pejsek se proměnili v holubičky a odletěli do nebe. 

Byli to andělé, které Pánbůh s nebe poslal, aby zlou sestru 

zkoušeli, ale když viděl, že není možno napraviti zatvrzelé její 

srdce, poslal pro ni čerta. Když se to matka její dověděla, dala 

se na pokání. Lence se vedlo do smrti dobře, a když umřela, 

byla ode všech oplakávána. 
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 Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (anglicky 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO) je jedna 

z 15 mezistátních odborných organizací 

(agentur) OSN. Sídlí v Paříži. 

Organizace má 195 členských zemí, 

poslední z nich (v tomto případě autonomní území), která je 

v současnosti v procesu přijetí, je Palestina. 2. ledna 2019 byla 

zveřejněna informace, že USA a Izrael z UNESCO vystoupily. 

Historie 

Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené 

druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO bylo proto 

usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce 

v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty 

k lidským právům a právnímu řádu. Vznik UNESCO byl 

zahájen podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující 

diplomatické konferenci 16. listopadu 1945. Ústava pak 

vstoupila v platnost 4. listopadu 1946 po její ratifikaci 

zakládajícími dvaceti státy: Austrálie, Brazílie, Čína, 

Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, 

Vlajka UNESCO 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik%C3%A1nsk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
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Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, 

Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, 

Turecko a USA. V současné době má UNESCO 195 členských 

zemí a 9 přidružených členů. Zabývá se činností v pěti hlavních 

oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, 

kultura a komunikace a informace. Projekty podporované 

UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí 

programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci 

nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní 

historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody 

mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního 

dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly 

v možnosti využití digitálních technologií ve světě.  

UNESCO a ČR 

Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO. 

Po rozpadu Československa se samostatná Česká republika 

stala jeho členem 22. února 1993. Pro zprostředkování styku 

mezi národními institucemi a odborníky má Česká republika 

Českou komisi pro UNESCO. Česká republika má také Stálou 

misi při UNESCO.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libanon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAdsk%C3%A1_Ar%C3%A1bie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
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Objevte čtrnáct českých památek UNESCO! 

Znáte všechny památky, které jsou za Českou republiku 

zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO? Máme teď 

na mysli památky „hmotné podstaty“, tedy hrady, zámky, 

města, ale i kulturní krajiny. Nejnovějšími přírůstky, které 

české dědictví UNESCO v červenci 2019 rozšířily, jsou 

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a Národní hřebčín 

Kladruby nad Labem. Mimo nich je na Seznamu Český 

Krumlov, Telč, Praha - centrum a Průhonický park, Poutní 

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Kutná Hora, 

Lednicko-valtický areál, Holašovice, zahrady a zámek v 

Kroměříži, zámek Litomyšl, brněnská Vila Tugendhat, 

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a v Třebíči židovská 

čtvrť a bazilika. Další kapitolou světového dědictví jsou 

„památky nehmotné“ – k nim se za Česko řadí tanec slovácký 

Verbuňk, tradice sokolnictví, masopust, jízda králů, 

loutkářství a modrotisk. 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem – stáje a zámek 

v Kladrubech nad Labem pod patronací UNESCO zve všechny 

návštěvníky do nově zrekonstruovaného areálu v Kladrubech 
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nad Labem. Můžete se těšit na prohlídky stájí, zámku, 

kočárovny a postrojovny, muzea 

kladrubského chovu koní, do 

lesovny se simulátorem jízdy v 

kočáře a také na rozhlednu. 

 

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou 

výzdobou je zapsán na Seznamu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO 

jako příklad středoevropské 

šlechtické rezidence z období 

renesance.  

 

Arcibiskupský zámek Kroměříž -  v minulosti letní sídlo 

olomouckých arcibiskupů s 

obrazárnou a rozsáhlou 

knihovnou, památka 

UNESCO. Sněmovní sál bývá 

označován za jeden z 

nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel 

se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana. 
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Květná zahrada v Kroměříži - půvabný Libosad - při obnově 

města, zničeného třicetiletou 

válkou, vybudovali italští 

architekti F. Luchese a P. G. 

Tencalla na neplodné a 

bažinaté půdě za hradbami 

půvabnou pozdně renesanční zahradu. Prostředí zahrady je 

využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především 

návštěvám návštěvníků. 

Chrám sv. Barbory Kutná Hora - gotická památka 

UNESCO - Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické 

architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem 

města zapsané na seznamu 

památek UNESCO. Podle 

historických pramenů měla 

velkolepá stavba dosahovat 

dvojnásobku dnešní délky. 

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru 

nad Sázavou -je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu 

světového dědictví UNESCO. Byl postaven 

na začátku 20. let 18. století a je nepochybně 

nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.
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Měsíc únor je stále poměrně chudý na rozmanitost plodin a tak 

největší důraz je kladen na zeleninu a ovoce sklizené během 

podzimu. U ovoce se stále držíme tradičních potravin jako jsou 

jablka a hrušky. Občas můžeme jídelníček zpestřit zavařeným 

ovocem z léta (ideálně domácím). Na večerní chroupání je pak 

vhodné konzumovat vlašské ořechy nebo mandle. 

 Ředkvičky 

 Kapusta 

 Řeřicha 

 Černý kořen 

 Hlíva ústřičná 

 Lanýže 

JAKÉ MASO JÍST V ÚNORU 

Ani doplňování bílkovin není v měsíci únoru tak jednoduché, 

jak to bývalo v teplejším období. Jelikož obecně slepice méně 

snášejí, měli bychom zdroj proteinu hledat hlavně u místního 

řezníka. Tam by mělo převládat vepřové maso, různé druhy 

salámů a uzenin. Čerstvá zvěřina by se například u kvalitního 
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řeznictví neměla objevit vůbec - všechny druhy divoké zvěře 

jsou totiž v únoru chráněny. Narazíte-li proto na nějaké, bude 

pravděpodobně dodáno z mrazírny. Stejně jako je méně vajec, 

tak je i méně drůbeže. 

 

Hlíva ústřičná patří mezi ty 

houby, které si nejde 

nezamilovat! Nejen že má mnoho 

léčivých účinků, které může 

využít prakticky každý, ale také 

si nachází cestu do spousty 

výtečných receptů! Na první 

pohled byste asi neodhadli, že 

vám hlíva může tolik pomoci. 

Ovšem jen těžko najdete jiné houby, které by byly pro váš 

organismus přínosnější! 

1. Posiluje imunitu 

Hlíva je naprosto nabitá užitečnými látkami, minerály a 

vitamíny, které organismus potřebuje pro pevné zdraví a silnou 

imunitu. Především obsahuje důležité beta-glukany, 

polysacharidy se širokým polem působení. Její posilující 
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účinky vychvaluje také přední český imunolog, profesor RNDr. 

Jan Krejsek, CSc., jak jste mohli vidět v relaci Herbáře na ČT. 

2. Prokazuje antioxidační účinky 

Ovšem hlíva vykazuje také značné antioxidační účinky, které 

tak zpomalují proces stárnutí. V tom se shoduje hned několik 

studií z indické univerzity Bharathidasan v Tiruččirápalli a to z 

roku 2006, 2007 a 2008. Hlíva totiž příznivě působí na 

antioxidační enzym CAT, tím pádem mírní působení volných 

radikálů, které jsou spojené s procesem stárnutí. 

3. Zvyšuje tvorbu červených krvinek 

V případě, že trpíte chudokrevností, hlíva vám může být opět 

výborným pomocníkem. Podle výzkumu indické vysoké školy 

umění a vědy v Solapuru totiž zvyšuje tvorbu červených 

krvinek. Velkou zásluhu na tom má vysoký obsah kyseliny 

listové. 

4. Snižuje krevní tlak, cukr v krvi a cholesterol 

A u krve ještě chvíli zůstaneme, neboť je hlíva užitečnou zbraní 

i při boji s vysokým krevním tlakem, cukrovce nebo proti 

nadměrnému cholesterolu. 

5. Působí proti bakteriím, plísním a virům 

Antibakteriálními, antimykózními a antivirovými účinky se 

vykazují u spousty hub – a ani u hlívy tomu není jinak. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10614805433-herbar/213522160050005/obsah/290251-hliva-ustricna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691506001803
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17126515
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146685640800060X
http://www.imedpub.com/articles/cultivation-and-study-of-growth-of-oyster-mushroom-on-different-agriculturalwaste-substrate-and-its-nutrient-analysis.pdf
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Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je jedlá dřevokazná houba 

s 5 až 25centimetrovým 

kloboukem připomínajícím 

tvar ústřice. Zbarvená je pak 

bíle, šedomodře nebo do 

hněda. Hlívu najdete růst 

v trsech, nejčastěji na starých kmenech listnatých stromů, od 

léta do zimy a to po celém světě, 

od Asie, přes Evropu až po 

Ameriku. Hlívy jsou využívány 

již po staletí v čínské medicíně a 

v asijské kuchyni. O největší 

rozmach se však postarali Němci 

za první světové války, kteří hlívu pěstovali jako výživné jídlo 

pro své vojáky a nedlouho poté také zjistili její využití v 

medicíně. 

Nutriční hodnoty 

Hlíva je nízkokalorická houba (100 gramů odpovídá přibližně 

36 kaloriím) s dobrým poměrem tuků, bílkovin a vlákniny. 

Není tak divu, že je oblíbená i v redukčních dietách. 

Najdete v ní ale především spoustu zdraví prospěšných látek: 
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o Polysacharidy beta-glukany, terpeny, statiny 

o Vitamíny B1, B2, B3 (niacin), B5 (kyselina 

pantothenová), B6, B7 (biotin), B9 (kyselina listová), 

C, D 

o Stopové prvky a minerály, především selen, měď, 

draslík, zinek, fosfor, železo a hořčík 

Pěstování 

Velká výhoda hlívy je ta, že se dá poměrně lehce vypěstovat. 

Po žampionech a houbách šiitake je dokonce třetí 

nejpěstovanější houbou na světě. Ročně se jí vypěstuje kolem 

2,5 milionu tun, přičemž největším pěstitelem je Čína. Hlíva 

vám tak může růst i doma na zahrádce. Stačí si pořídit kolíčky 

naočkované hlívou a zasadit je do špalku a už jen počkat na 

úrodu. 

Z hlívy si můžete uvařit např. falešnou dršťkovou polévku nebo 

hlívový guláš. 
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STARÉ A CIZÍ OBJEMOVÉ MÍRY 

Pokuste se staré a cizí jednotky objemu, uvedené v levém 

odstavci správně přiřadit k jejich číselným hodnotám 

uvedeným v pravém odstavci. 

1. Žejdlík 

2. Máz 

3. Vědro 

4. Měřice 

5. Pinta 

6. Galon 

7. Barel  

8. Soudek 

9. Škopek 

a) 56,59 litrů 

b) 1,415 litrů 

c) 158,9 litrů 

d) 0,354 litrů 

e) 4,546 litrů 

f) 61,487 litrů 

g) 0,473 litrů 

h) 15,5 litrů 

i) 11,62 litrů 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 1d); 2b); 3a); 4f); 5g); 6e); 7c); 8i); 9h).
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Kamarád povídá kamarádovi: 

„Pojď s námi do pěveckého kroužku. Je tam moc pěkně, 

posedíme, popijeme, popovídáme.“ 

„A kdy zpíváte?“ 

„No přece cestou domů.“ 

 

 

                           Píše voják z vojny otci domů: 

„Drahý otče, potřebuji nutně peníze, zlomil jsem lauf.“ 

Otec odpoví: 

„Milý synu, mám radost, že máš sílu, ale mě nezlomíš.“ 

 

 

Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělé žena, 

když se ze tmy náhle ozve: 

„Stát!“ 

Žena zastaví. 

„Lehni!“ 

Žena si lehne. 

„Plazit se!“  

Žena je tak ustrašená, že se hned začne plazit. Po 

chvíli se nad ní někdo skloní a s lítostí se zeptá: 

„Paní, není Vám špatně? Já tu sice cvičím svého psa, 

ale mohl bych Vám skočit pro doktora!“ 
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