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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

3. číslo/ Březen 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas rychle utíká, máme tu měsíc březen a s ním i začínající jaro. 

Dny se prodlužují, noci jsou kratší, užijeme si tak mnohem víc 

světla a sluníčka. Na zahrádkách už vylézají sněženky a 

bledulky. Sluníčko bude mít větší sílu a dodá nám potřebnou 

sílu a pozitivní náladu pro život. Také se na sebe nezapomeňme 

usmívat. S úsměvem jde přece všechno líp  

Čeká nás také první jarní den a změna zimního času na letní.  

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst proč je důležité chránit 

naše lesy a jaký význam mají pralesy. Připomeneme si osobnost 

Bohumila Hrabala a také zjistíte, jakým potravinám bychom 

s příchodem jara měli věnovat pozornost. Nebude chybět ani 

trénink paměti a ohlédnutí za únorem. 

 

Krásný březen a pěkné počteníčko  

Vám za kolektiv autorů přejí Eva Plívová a Dana Matoušková 

- Vaše sociální pracovnice 

 

 

 

 

 Ze soboty 28. na 

neděli 29. března si 

nezapomeňte 

přesunout hodinové 

ručičky o hodinu 

DOPŘEDU !!!! 
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Ve středu 4. 3. od 09.15 hod SCHŮZE 

OBYVATEL. Co se v Domově chystá, 

přijďte zjistit na jídelnu v 1. patře budovy B.  

 

Ve čtvrtek 12. 3. od 13.30 hod JARNÍ 

KAVÁRNIČKA. Přijďte na společné příjemné posezení 

na jídelnu v 1. patře budovy B. 

Ve čtvrtek 19. 3. od 15 hod. TRADIČNÍ 

DOMOVSKÝ PLES, tentokráte ve stylu 20. let 19. 

století. Přehlídku krásných dobových šatů si nenechte ujít na 

jídelně v 1. patře budovy B. K poslechu a tanci nám zahraje 

Sopotnická dechovka. 

Chybět nebudou ani oblíbené muzikoterapie:  

Zpívání s Renčou: 2., 16. a 30. 3. 2020 

Muzikoterapie s Kájou: 10. a 24. 3. 2020 

Vždy od 14 hod. – s Renčou na jídelně v 1. patře, s Kájou na 

tělocvičně ve 4. patře budovy B. 
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Nezapomeňte také na biblické hodinky: 

Úterý: 3., 17. 3. od 13 hod. 

Čtvrtek: 26. 3. 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 

 
Wellness

Dopřejte si také pravidelné hýčkání v našem „wellness“ centru, 

kde pomocí různých masážních přístrojů, pomůcek a hlavně 

rehabilitačních sestřiček můžete zregenerovat své tělo  

Pro obyvatele budovy B – každý pátek od 8 hod. 

Pro obyvatele budovy A – každý čtvrtek od 8 hod. 

Každé úterý od 8. 15 si můžete také protáhnout svá těla na 

skupinovém cvičení. 

Vždy v tělocvičně ve 4. patře budovy B.

 

Jóga 
Každou středu od 8. 30 hod. do 9 hod. můžete cvičit jógu na 

tělocvičně ve 4. patře budovy B.
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 Březen, za kamna vlezem. 

 Březnový sníh škodí polím. 

 Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj. 

 Hřímání března měsíce znamená veselý a úrodný rok. 

 Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí. 

 Březnové slunce má krátké ruce. 

 Březen bez vody – duben bez trávy. 

 Jestli březen kožich stáhl – duben rád by po něm sáhl. 

 Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

 V březnu prach – jistý 

hrách. 
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Jaro (zastarale vesna) je jedno ze čtyř ročních období. V 

mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin 

a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. 

Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 31. května. 

Jarními měsíci jsou březen, duben a květen. Astronomické jaro 

začíná jarní rovnodenností (na severní polokouli zpravidla 20. 

března, na jižní 23. září) a končí letním slunovratem (na severní 

polokouli zpravidla 21. června, na jižní 21. prosince). Termíny 

počátku a konce mohou být o dva dny posunuty kvůli 

nepravidelnostem souvisejícím s přestupnými roky.  

Jiné podnebné pásy 

Rozdělení roku na jaro, léto, podzim a zimu je zřetelně vidět 

pouze v oblasti mírného a subarktického pásu. V oblasti tropů 

roční doby v podstatě neexistují, v subtropech může být rok 

rozdělen zpravidla na dvě období – období dešťů a období 

sucha, v okolí severního a jižního pólu je po celý rok zimní 

počasí (hrají zde ovšem velkou roli polární den a noc). 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADrn%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADrn%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Subarktick%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obdob%C3%AD_de%C5%A1%C5%A5%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obdob%C3%AD_sucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obdob%C3%AD_sucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_noc


7 
 

21. března si připomínáme Mezinárodní den lesů, který byl 

vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a 

poprvé se slavil před pěti lety. Hlavním účelem vyhlášení 

Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o 

významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj. 

Lesy jsou pro udržitelný rozvoj zásadní. Celkově pokrývají 

třetinu povrchu planety Země. Cílem tohoto dne je zvýšit 

povědomí o významu 

všech druhů lesů, jež 

pokrývají jednu třetinu 

naší planety a mají 

životně důležitou úlohu. 

Lesy jsou biologicky 

nejrozmanitějším 

ekosystémem, domovem 80 % živočišných druhů a součástí 

obživy pro 1,5 miliardy lidí na Zemi.  

Lesy chrání, lesy ozdravují  

Proč hajní, lesáci, myslivci a další lesní muži přitahují ženský 

zájem víc než magnety? Jsou spojeni se schopností chránit. 

Když dokážou opečovávat hektary lesů, tisíce laní, sotva 
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vyklubaných stromečků, je jasné, že ochránit křehkou ženušku 

je pro ně maličkost. Navíc máme zažito, že i sám les je místo, 

kde se schováme před útoky života všeho druhu a čerpáme nové 

síly. A nejde jen o psychiku. Stále více a rychleji se ukazuje, že 

jsou ochranné 

funkce lesů v 

novém tisíciletí 

pro lidstvo 

naprosto zásadní. 

Buď budou, nebo 

nebudeme my. 

První doklady o ochraně lesů lze vystopovat již ve 14. století. 

Systematická ochrana lesa se datuje od poloviny 18. století jako 

reakce na předchozí devastaci lesů (rozvoj sklářství atd.). Už 

tehdy lidé instinktivně tušili, že nám lesy naši péči vždy 

tisícinásobně oplatí. Dělaly to a dělají. Nyní však lesníci stojí 

vpravdě před existenciálním úkolem: vyrovnat se změnou 

klimatu.  

Klimatická změna? Lesy nás ochrání 

Byť některé výzkumy poukazují na to, že tmavé plochy lesů - 

zejména smrkových - pohlcují více tepla než světlá luka a pole, 

význam lesů jako ochránců před důsledky globálního 

http://r.i0.cz/?url=http%3A%2F%2Fwww.doba-drevena.cz%2F&s=pramon&v=1&t=OeDEf0km&e=click
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oteplování to nijak nesnižuje. Už jen fakt, že jeden jediný strom 

za sto let svého růstu absorbuje přibližně tunu CO2, objemově 

nejvýraznějšího skleníkového plynu, hovoří za vše. 

Lesy jsou naše plíce 

Kyslík potřebujeme k dýchání. Bez něj se udusíme. Kde se 

bere? Fotosyntézou jej "vyrábějí" zelené rostliny. Hektar 

listnatého lesa vyprodukuje za rok asi 10 tun kyslíku, smrkový 

hektar asi 7 tun. Zdá se to hodně, musíme si ale uvědomit, že 

kyslíku člověk spotřebuje 0,35 až1,5 l za minutu. Násobte si to 

dny, hodinami, roky… A uvědomte si, že je kyslík rovněž 

nezbytnou součástí atmosféry, jejíž "nemoci" negativně 

ovlivňují klima planety. 

Lesy nás drží nad vodou. Jak půjde čas, bude se nám voda před 

očima měnit ve vzácnost. Klimatické změny, s doprovodnými 

jevy jako jsou bleskové povodně a častá sucha, nás o ni připraví. 

Jsou to právě lesy, které ji dokážou ochránit, zachovat. 

Děkujme našim lesníkům a dalším "lesním" bytostem, že nás 

svým prozřetelným hospodařením v minulých stoletích proti 

útokům civilizačními vlivy zdivočelého klimatu vyzbrojili. 

Možná jim napovídala sama lesní moudrost. 

Lesy – rezervoáry vody 

Lesní půda se svými mechy, travinami, kořenovými pletenci, 
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mokřady a bahnisky dokáže "spolykat" a na dlouhou dobu 

uchovat značné množství srážek. Asi třetina z nich může za 

optimálních podmínek proniknout do spodních vod a zásobovat 

podzemní řeky, zdroje řady pramenů. I nejprudší lijáky jsou 

většinou na lesní půdu krátké. Jako bezpečnostní pásy ji jistí 

tolik kořenů a kořínků, že je schopna odolávat erozi a sesuvům. 

Buďme rádi, že lesů, díky lesníkům, každým rokem přibývá. 

Pařníky republiky 

Páří se z lesů… Tento úkaz je projevem samoochlazování 

porostů. Chrání se tak před teplem slunečních paprsků. Vzniká 

lesní klima, chladnější a s vyšší vzdušnou vlhkostí. Ideální 

k dýchání a růstu. Vězte, že z jediného hektaru bukového lesa 

se za rok vypaří až čtyři miliony litrů vody. Což je o milion víc, 

než kolik nabízí ke koupání největší český aquapark. 

Znám křišťálovou studánku 

Tam, kde nejhlubší je les, se kromě studánek daří také 

prameništím. Potůčky se mění v řeky, zásobují lesní jezírka i 

jezera. Krásná pro oko, užitečná pro faunu, floru i hasiče. Dobří 

správci lesů jsou si vědomi jejich významu, a proto se starají, 

aby byly studánky skutečně křišťálové, potoky zurčivé a nádrže 

neubývaly, ale naopak přibývaly. Jedná se o desítky tisíc 

kilometrů vodních toků. Staré renovují, nové staví. 
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Jak se obyčejný les liší od pralesa?  

Původně pokrývaly 

pralesy většinu 

současného území 

České republiky. 

Dnes se jejich 

poslední zbytky krčí 

na nepatrném 

zlomku někdejšího rozsahu. Skutečné pralesy, kde v minulosti 

nedošlo k žádným zásahům člověka, jsou označovány jako 

původní. V zemi rostou na 

pouhých 950 hektarech v osmnácti lokalitách. V pralese je 

kontinuálně přítomna celá věková škála všech dřevin, od 

jednoletých semenáčů až po nejstarší jedince. V pralese je také 

přirozená vegetace bylinného patra, dochází tam k nahodilým 

výkyvům ve vývoji. Například najednou se vyvrátí větší počet 

stromů, ovšem 

v pralese zůstanou 

ležet, tlejí a vzniká 

na nich nová 

generace stromů.  



12 
 

Za jak dlouho vznikne pralesovitý porost?  

Prales v původním slova smyslu nevznikne nikdy, protože  

tento termín vyjadřuje člověkem neovlivněný les. Nově 

vysazované „pralesy“ jsou sekundárními přirozenými lesy. Aby 

vznikla struktura porostu podobná původním pralesům, 

musíme čekat 

nejméně 300 až 

400 let, abychom 

v nich měli celé 

věkové spektrum 

hlavních dřevin a 

také odpovídající 

množství tlejícího dřeva ve všech stupních rozkladu. 

Boubínský prales je národní přírodní rezervace 3,5 km 

severovýchodně od obce Zátoň v okrese Prachatice, která byla 

vyhlášena již v roce 

1858. Jedná se tedy 

o třetí nejstarší českou 

přírodní rezervaci. 

Důvodem ochrany je 

bukosmrkový porost 

s vtroušeným klenem, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prachatice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Javor_klen
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nacházející se v okolí 1362 metrů vysokého vrchu Boubín a 

tvořící jednu z nejvýznamnějších lesnických lokalit v Evropě. 

Rezervace byla zřízena na popud lesníka Josefa Johna a během 

let se postupně rozrůstala. V průběhu let byla část pralesa 

poničena povětrnostními vlivy, narůstajícím turismem, 

kůrovcovou kalamitou i přemnoženou zvěří. Z toho důvodu 

byla jádrová část pralesa ohraničena plotem, který zamezuje 

vstupu turistů a zvěře a tím chrání mladou generaci stromků. Na 

území rezervace se nachází stromy staré 400 až 500 let, mezi 

nejznámější zástupce patřil Král smrků, jenž byl povalen 

sněhovou vichřicí v roce 1970. V průběhu času se mění 

zastoupení výskytu jednotlivých druhů stromu v rezervaci, 

k roku 2011 je na ústupu četnost smrku. Na území rezervace se 

provádí částečná těžba a jen na některých lokalitách panuje 

bezzásahový režim. Rezervace patří mezi nejvíce navštěvovaná 

místa Šumavy, vede skrz ni naučná stezka a několik 

turistických tras 

směřujících 

k rozhledně na 

vrchu Boubín.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Boub%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_John
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prales
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_smrk%C5%AF_%28Boub%C3%ADn%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk_ztepil%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boub%C3%ADn_%28rozhledna%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boub%C3%ADn_%28rozhledna%29


14 
 

Bohumil Hrabal (Bohumil František Kilian) se narodil 28. 

března 1914 (+1997) v Brně-

Židenicích Marii Kiliánové, otec v 

křestním listě uveden nebyl. 

Malého chlapce vychovávala 

zpočátku především babička 

Kateřina, později, když se Maryška 

provdala za Františka Hrabala, se 

rodina stěhuje do Polné, kde je 

Francin účetním v pivovaru. Po 

svatbě (1916) přijímá malého Bohumila za svého a věnuje mu 

stejnou péči jako bratrovi Slávkovi, který se záhy narodil 

(1917). V létě 1919 přijímá František Hrabal místo správce 

pivovaru v Nymburce, kde Bohumil Hrabal absolvoval jak 

základní školu, tak reálné gymnázium. Školní docházka 

neprobíhala nikterak hladce, Bohoušek se učit nechtěl a 

neuměl, raději se toulal, pozoroval dění a poslouchal řeči. 

Pestrý život malého pivovaru ho okouzloval, zejména když 

nymburský pivovar přilákal jednoho dne Francinova bratra 

obuvníka Josefa Hrabala, který přijel na krátkou návštěvu a 

zůstal až do smrti. Živelný strýc Pepin si desetiletého Bohouška 
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zcela získal a chlapec k němu přilnul víc než k rodičům. 

Nekonečný vodopád příběhů, řinoucí se z Pepina, to je první 

velký zdroj pozdějšího spisovatele. A je to také první z velkých 

postav, které Bohumil Hrabal dal literatuře. 

Bohumil Hrabal byl nejvýznamnějším českým prozaikem 

konce dvacátého století. Ve svých knihách byl vynikajícím 

vypravěčem, což z něj učinilo prozaika světové úrovně. Do 

literatury vstoupil v 50. letech. Vystudoval práva, měl ale různá 

zaměstnání – byl dělníkem v ocelárnách na Kladně, číšníkem, 

výpravčím v Kostomlatech nad Labem, úředníkem, baličem 

starého papíru ve sběrných surovinách, jevištním technikem, od 

roku 1963 spisovatelem. Po roce 1968 mu bylo dočasně 

zakázáno publikovat, díla vycházela v samizdatu, nebo v cizině. 

Od roku 1975 smí opět volně tvořit a vydávat knihy. Navázal 

na Haškovo výtečné vypravěčské umění, líčí zážitky z dětství, 

okupace, života v Praze i v Polabí-Kersko. Zná prosté lidi 

(figurky), má zálibu v groteskních situacích, neobvyklých 

povahách a šokujících nápadech. Psal povídky a novely silně 

aktualizovaným (neotřelým) jazykem. Část jeho díla byla i 

zfilmována (Slavnosti sněženek; Ostře sledované vlaky). 

Jeho dílo podstatně ovlivnilo vývoj české prózy jak stylově, tak 

tematicky. Stejně významný je Hrabalův vliv ve filmu a 
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divadle. Základním přínosem jeho většinou krátkých próz je 

prezentace hovorového proudu, obecného jazyka a obyčejného 

člověka jako nepatetického hrdiny. Ironie, humor, ostrý střih a 

dokonale zachycené detaily vytvářejí čtenářsky vděčný prostor, 

v němž autor bez zábran střídá hospodský hovor s filozofickými 

sentencemi, lidová moudra s poučkami kunsthistoriků, 

výsledné texty zpravidla nemají podstatnou fabuli, ale strhují 

právě jednotlivostmi, spojenými nekončícím proudem hovoru. 

Nezanedbatelný vliv měl Bohumil Hrabal, většinou bez 

vlastního úmyslu, i v oblasti politiky. V období normalizace 

svým dílem (bezděky) integroval různé proudy české literatury. 

Díla: Příliš hlučná samota, Ostře sledované vlaky, Obsluhoval 

jsem anglického krále, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Taneční 

hodiny pro starší a pokročilé, Perlička na dně, Inzerát na dům, 

ve kterém už nechci bydlet, Něžný barbar, Pábitelé, 

Krasosmutnění, aj. 

 

Magická Praha 

Dvě stě metrů od Hlavního nádraží stojí hotel Esplanade. Jeho 

restaurace kromě mezinárodních jídel nabízí specialitu domu, 

Steak Esplanade, u kterého jsou husí játra, chřest a žampióny, 

vše zapečené do lístkového těsta. Pochoutkou je i Plzeňský 
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karbonát, roštěnec s cibulí a hráškem, vše podlévané plzeňským 

pivem, k tomu pommes frites. A jako předkrm lze ochutnat 

Pstruha po mělnicku, Staropražskou kachnu v kastrůlku s 

přílohami dle jídelního lístku. Jako aperitiv slivovici, k pití 

plzeňské pivo a lehce pitelná jihomoravská vína z oblasti 

Valtice.  

A to, co je pro Paříž hotel Ritz, pro Prahu je hotel Alcron. Jeho 

restaurace jako předkrm doporučuje Pražský šunkový závin s 

křenovou šlehačkou. A jako hlavní jídlo doporučuje se držet se 

české kuchyně a pochutnat si na Vepřové pečeni s knedlíkem a 

hlávkovým zelím, nebo Svíčkové pečeni s knedlíkem a 

brusinkami. Ze studených jídel vždycky spraví chuť Vepřová 

pečeně s octovým křenem a okurkou. K pití zásadotvorné 

plzeňské pivo,  jihomoravská vína a české víno z oblasti 

Žernoseky.  

Hned za hlavní třídou Na příkopech je ulice Králodvorská, ve 

které je secesní hotel Paříž. Jeho restaurace jako hlavní jídlo 

nabízí Tournedos Paříž, jsou to svíčkové řezy s husími játry a 

pikantní omáčkou. Milovník specialit si pochutná na 

slovenském jídle Harule, to jest přírodní kotlet se osmaží v 

bramborovém těstě s přílohou pikantního salátu. Výborné jsou 

i Brynzové halušky, ve kterých těsto z chlupatých knedlíků je 
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promícháno s ovčím sýrem, vše maštěné rozpuštěnou slaninou. 

A k tomu plzeňské pivo, jihomoravská vína, aperitiv slivovice, 

aby nastala rovnováha zásadotvorných a kyselinotvorných 

elementů, přesně podle Heysche-Methode.  

Ze Staroměstského náměstí zavede labužníka secesní Pařížská 

ulice až k Vltavě, kde je hotel InterContinental. Tady se každý 

bude cítit jako v kterémkoli evropském maison recommendé. 

Doporučuje se jako předkrm Domácí paštika, Drůbeží játra. 

Hlavní jídlo Vepřový steak Cordon Bleu s rajskými jablíčky a 

zapečeným sýrem nebo Vepřové žebírko s bramborovým 

knedlíkem a ozdobou plněnou zelím. Jako moučník jsou tady 

výtečné Zapečené palačinky s tvarohem a mandlemi nebo 

Domácí lívance s borůvkami.  

Za Pražským hradem, pod Loretou je poetická ulička Nový 

Svět. Hned na začátku uličky je restaurace Zlatá hruška. Jako 

předkrm nabídne pan vrchní Bzenecké ragú, to jest telecí ragú 

gratinované se sýrem a zakapávané vínem a jako hlavní jídlo 

Moravský steak, špalíček svíčkové s pikantním fážem a šunkou. 

A k tomu se doporučuje pít nejvzácnější jihomoravské víno. 

Bzeneckou lipku. Jako moučník je ozdobou restaurace 

Palačinka plněná zmrzlinou, čokoládou s mandlemi a 

šlehačkou, vše polité vaječným likérem. A tak v desítkách 
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dalších restaurací jsou podobné kuchyně, gurmánům se 

doporučuje, aby hned po příjezdu do hotelu si vyžádali Knihu 

1977/78, která i v jazyce německém je průvodcem po více než 

padesáti restauracích a vinárnách a hostincích, ve kterých se lze 

výborně najíst a napít. Kniha je ilustrována a je v ní popsána 

historie a místo každého toho příjemného domu. 

Avšak každému gurmánu se zasteskne najednou po docela 

obyčejných jídlech. Doporučuji bez snídaně si zajít hned 

dopoledne k Pinkasům za Václavským náměstím hned dole, a 

poručit si sklenici plzeňského. Specialita je tady Pinkasovský 

guláš, který na požádání se podává v hrníčku a jí se lžící a s 

houskou. Pak lze vypít další sklenici plzeňského piva. A pak už 

lze pomalu jít Perlovou ulicí a Karlovou na Karlův most, přejít 

Malou Stranu a Ouvozem stoupat na Strahov, prohlížet si 

domovní znamení, ve kterých André Breton našel surreálná 

znamení. Pak kolem Lorety jít na Hrad a hned vedle katedrály 

vejít na Vikárku. Napravo je krásná restaurace, přečteme si 

jídelní lístek, na kterém gurmánův jazyk vzruší Divoký kanec 

se šípkovou omáčkou s knedlíkem, Hradčanský plněný řízek, a 

další speciality domu. Ale pravý gurmán potlačí svůj vznět a 

odloží návštěvu toho podniku na jiný den a vstoupí do 

formanky Vikárky, nalevo. Tady si poručí plzeňské pivo a pak 
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další. Když má už veliký hlad, doporučuje se objednat si 

Smaženého kapra s křenem a chlebem. A potom další plzeňské. 

Odpoledne pak pravý gurmán udělá prohlídku Pražského hradu 

a neopomene vyhledat ve Svatováclavské kapli drahokam, v 

jehož struktuře Guillaume Apollinaire zděšen uzřel své vlastní 

rysy. Pak sestupovat Nerudovou ulicí tak, aby ve čtyři hodiny 

gurmán vešel ke Kocourovi, kde ihned před něj postaví číšník 

hladinku plzeňského. K jídlu je tady Moravská klobása s 

křenem, nebo pražský párek v gulášové omáčce. Ale potlačený 

vznět je ušlechtilost, jak říká Braque, a jedině gurmán se slabou 

vůlí neodolá a poručí si jednu ze specialit. Pak zase plzeňské a 

potom už lze se vracet večerem nazpátek přes Karlův most do 

Husovy ulice, kde stojí hostinec U zlatého tygra. A zase, když 

se posadíte, tak před vámi stojí hladinka plzeňského piva. Na 

stolku u dveří je deset talířků s pivním sýrem a deset talířků se 

studentským kaviárem, to jest krájenými vuřty s cibulí a octem. 

Když se gurmán dostatek pomučil, poručí si jednu specialitu 

Tygra. A dá si další plzeňské pivo, které i z nežízně udělá žízeň. 

Tak gurmánův sanitární den 

pomalu končí a on je příští den 

opět schopen konzumovat další 

speciality pražských restaurací. 
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S březnem se na pulty v obchodech dostávají nové brambory, 

čerstvý špenát, polníček nebo šťovík, který v lehkých salátech 

nejen osvěží, ale především doplní velmi důležitou kyselinu 

listovou. Právě tato látka je důležitá pro správný vývoj plodu v 

těhotenství, fungování metabolismu nebo tvorbu červených 

krvinek. 

Čerstvý špenát – cenný zdroj kyseliny listové 

Také vás jako malé děti rodiče nutili jíst špenát, protože 

obsahuje desetkrát více železa než jiná listová zelenina? Tato 

fáma vznikla během výzkumu v 19. století chybným posunutím 

desetinné čárky, a ačkoliv špenát už dávno není považován za 

zázračný zdroj železa, obsahuje mnoho jiných zdraví 

prospěšných látek. Právě ve špenátu byla poprvé objevena 

velice cenná kyselina listová, najdeme zde ale také velké 

množství bílkovin, minerálních látek (sodík, draslík, vápník) a 

vitamínů A, C a B. Syrový špenát navíc obsahuje kyselinu 

šťavelovou ve své přirozené podobě a čerstvá špenátová šťáva 

je tak skvělým pomocníkem při zažívacích a vylučovacích 

problémech. Podobné účinky má i syrový šťovík, který snad pro 
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svou kyselou chuť není v naší kuchyni příliš rozšířený. Nejvíce 

vitamínů a minerálů přijmeme při konzumaci syrových listů, 

které jsou skvělou variací klasického hlávkového salátu. Pozor 

na nadměrnou konzumaci syrového špenátu či šťovíku by si 

však měli dát lidé trpící ledvinovými kameny, protože právě 

kyselina šťavelová omezuje vstřebávání vápníku, který se pak 

usazuje v ledvinách. 

Polníček – zdravější varianta hlávkového salátu 

Další skvělou možností pro ozdravení našeho jídelníčku je 

polníček. Tato zelenina je 

bohatá na velmi podobné 

vitamíny a minerály jako 

špenát, zlepšuje činnost 

srdce a stav cév, má 

uklidňující účinky na 

nervovou soustavu a posiluje naši obranyschopnost. Jeho listy 

jsou šťavnatější a mají vyšší nutriční hodnotu než hlávkový 

salát a polníček navíc obsahuje mnohem více vitaminu C 

než  citróny! Mezi další výhody pak patří neobvyklá doba jeho 

sklizně – zatímco většina salátů se sklízí v létě, čerstvý polníček 

si můžeme vychutnat i na podzim a brzy na jaře. 
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Brambory – energie bez tuků 

I brambory patří mezi potraviny, které si můžeme dopřát 

v dobré kvalitě začátkem jara. Neobsahují žádný tuk a ve 

srovnání s ostatními přílohami, jako je třeba rýže, mají daleko 

méně kalorií. Jsou bohaté na vlákninu, která přispívá ke správné 

funkci trávicí soustavy, a sacharidy ve formě škrobu jsou 

skvělým zdrojem energie. V bramborách najdeme i vitaminy C 

a B, draslík, hořčík, železo a také již zmiňovanou kyselinu 

listovou. Aby nám však brambory mohly předat to nejlepší, co 

v sobě mají, je důležitá jejich správná úprava. Mnoho vitamínů 

a minerálů se skrývá těsně pod jejich slupkou, a tak je lepší před 

vařením či pečením neloupat, ale pouze důkladně omýt. To 

ovšem platí, pouze pokud máme k dispozici brambory v bio 

kvalitě, které nebyly ošetřeny chemickými látkami. Pro nákup 

zeleniny se tak rozhodně 

vyplatí navštívit lokální 

farmářské trhy či obchody 

specializující se na bio 

výrobky. A ještě jeden tip na 

závěr – čím méně vody při vaření použijeme, tím více zdraví 

prospěšných látek v bramborách zůstane. 
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PŘESMYČKY 

1. Z přeházených písmen sestavte ovoce 

a) RAHKUŠ 

b) NILAMA 

c) KOJLAB 

d) TAKŠEVS 

e) RAŇUKEM 

f) NURASTIŽO 

 

 

2. Z přeházených písmen sestavte pohádkové postavy 

a) ČÁSORKEKÍN 

b) KADR 

c) TYŘÍR 

d) ZINCREPAN 

e) MLEŘEKÍK 

f) SRAJUCM 

g) DAČUKSI 

h) KEPLAPO 

i) BAAREAL 

j) LUKRAKAK 

k) PRSÍKALT 

l) REŽCEDOJON 

m) COJANĚDIČER 

n) HARĚSKUN 
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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.“ 

 

Ve třídě se otevřou dveře. Pan učitel cosi zapisuje do třídní 

knihy. Aniž by zvedl oči, ptá se žáků: „Kdo to byl?“ 

Žáci: „Průvan.“ 

Učitel: „A co chtěl?“ 

 

Dva policajti najdou tučňáka. Přijdou za velitelem a ptají se 

ho, co mají s tučňákem dělat. Velitel odpoví: „Vezměte ho do 

ZOO.“ 

Za hodinu jde velitel na obchůzku a vidí, jak policajti drží 

tučňáka za ruce. „Co tady děláte?“, začne na ně řvát. 

Jeden z nich odpoví: „V ZOO už jsme byli, tak teď jdeme do 

kina.
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4. 2. 2020 - Na základě rozhodnutí mírové konference v Paříži 

bylo přesně před 100 lety, v roce 1920, připojeno dnešní 

Hlučínsko k Československu, které tak získalo 312 km 

čtverečních z kdysi ztraceného Slezska. Politické peripetie 

regionu tím však neskončily – roku 1938 bylo Hlučínsko po 

mnichovském diktátu připojeno k Německu, přičemž naší zemi 

se vrátilo po 2. světové válce. 

4. 2. 2020 - Uplynulo již 200 let od narození Boženy Němcové, 

které se nejčastěji datuje k 4. únoru 1820. Jenže… Možná jsme 

slavné kulatiny zmeškali o dva roky. Nebo také o čtyři. Kdy se 

spisovatelka doopravdy narodila, totiž nikdo přesně neví.  

11. 2. 2020 - dosahoval vítr na Sněžce 

v nárazech rychlosti orkánu, tedy více než 

117,7 kilometru v hodině.  

11. 2. 2020 - Za nejpřísnějších 

bezpečnostních podmínek byl v pondělí 

z depozitáře Národního muzea v Terezíně na 

Litoměřicku převezen do Olomouce unikátní exponát – hlava 

Kelta. Ve světě zřejmě nejznámější archeologický nález 
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z České republiky si budou moci prohlédnout návštěvníci 

vlastivědného muzea. Opuková hlava Kelta pochází z mladší 

doby železné a patří k nejvýznamnějším exponátům národního 

muzea.  

12. 2. 2020 - Výzkumníci z Ústavu molekulární genetiky 

Akademie věd ČR vyvinuli první domácí slepici na světě, která 

je cíleně geneticky modifikovaná. Díky úpravě dokáže odolávat 

viru ptačí leukózy, což je nebezpečný patogen domácí drůbeže. 

Novou linii slepic vědci spolu s kolegy ze společnosti 

Biopharm vyvinuli pomocí molekulárního nástroje a 

pojmenovali ji Zora na počest slepice Járy Cimrmana. 

13. 2. 2020 - Ostravská zoologická zahrada poslala do 

Španělska tři mláďata ibisa skalního, který patří 

k nejohroženějším ptákům na světě. Zde by tři samečci měli být 

vypuštěni do volné přírody, kde posílí divoce žijící populaci 

Mláďata přišla na svět vloni v květnu a všechna se podařilo 

jejich rodičům odchovat přirozeně. Do programu na záchranu 

ibisů skalních je ostravská ZOO zapojená od roku.  

13. 2. 2020 – Od ledovce Pine Island Glacier v Antarktidě se 

odlomila obří ledová kra. Potvrdily to satelitní snímky 

Evropské kosmické agentury. Masa má rozlohu zhruba 300 
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kilometrů čtverečních, což odpovídá velikosti středomořského 

ostrova Malta, a rozpadá se na menší kusy. 

14. 2. 2020 - Před 75 lety se Praha na sklonku války stala terčem 

spojeneckého bombardování. Pražané uvyklí na houkání sirén 

avizujících nálet nebrali varování příliš vážně. Věřili, že 

historická metropole se cílem bombardovacích svazů nestane. 

Zda byla Praha legitimním cílem, nebo zda bombardování 

vyplynulo z navigační chyby, není dodnes zcela jasné. Podle 

historika Michala Plavce si piloti patrně spletli Prahu právě 

s Drážďany. 

14. 2. 2020 – Zatímco v Česku se teplota pohybuje mírně nad 

nulou, na Antarktidě vědci naměřili historické maximum. 

Teplota se poprvé vyšplhala nad 20 stupňů Celsia a to na 

rekordních 20,75 stupňů Celsia. 

15. 2. 2020 – Zbytky obydlí, staršího než hradby města, objevili 

archeologové v centru Jablonného v Podještědí na Liberecku. 

Takzvaná polozemnice ze 13. století, která se dochovala 

i s částmi střechy, je nejvýznamnějším nálezem bezmála 

tříletého výzkumu, který ve městě probíhá. 

16. 2. 2020 – Pár královédvorských nosorožců černých, který 

byl spolu s další dvojicí transportován v roce 2009 do Tanzanie, 

zplodil v africké domovině čtvrtého potomka. Mládě se 
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narodilo matce Deborah a otci Jamiovi a stejně jako 

předchozích případech jde o samičku. Čtyři mláďata za 10 let 

je úctyhodný výkon, zvláště když si uvědomíme, že březost 

nosorožců trvá přibližně 16 měsíců.  

 19. 2. 2020 - V centru naší galaxie Mléčné dráhy objevili 

astronomové záhadné objekty, které obíhají kolem 

supermasivní černé díry. Chovají se jako hvězdy, ale vypadají 

jako oblak plynu. Nově se podařilo identifikovat čtyři objekty, 

celkem astronomové vědí už o šesti. 

20. 2. 2020 - Nový druh masožravé láčkovky, která roste hlavně 

v horách severní části Bornea a lapá drobné živočichy do pasti, 

objevil se zahraničními kolegy Martin Dančák z katedry 

ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. Láčkovku jménem 

Nepenthes fractiflexa lze spatřit jen na několika místech na 

Borneu, řadí se tedy mezi poměrně vzácné druhy. 

20. 2. 2020 - Nevídaného překvapení se dočkali archeologové 

ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Při záchranném 

výzkumu v lokalitě Na Valách objevili hroby z období Velké 

Moravy. Nic podobného nečekali, protože v těchto místech už 

byl proveden plošný výzkum před sedmdesáti lety.  
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Únor se nesl v masopustním duchu. 

Uspořádali jsme se Masopustní 

kavárničku se zabíjačkovými 

pochoutkami, na závěr 

měsíce nechyběl ani 

tradiční masopustní 

průvod masek. 
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TRÉNINK PAMĚTI – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 

OVOCE: a) hruška, b) malina, c) jablko, d) švestka, e) 

meruňka, f) ostružina 

POHÁDKOVÉ BYTOSTI: a) Rákosníček, b) drak, c) rytíř, 

d) princezna, e) Křemílek, f) Rumcajs, g) sudička, h) 

Popelka, i) Arabela, j) Karkulka, k) trpaslík, l) jednorožec, 

m) čarodějnice, n) Sněhurka 
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https://www.denik.cz/z_domova/pralesy_cesko20070509.html?gclid=EAIaIQobChMInIL93o_g5wIVhbTtCh1UHgwcEAMYASAAEgIomPD_BwE
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