
1 
 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

4. číslo/ Duben 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas letí a máme tu měsíc duben. Apríl jak má být. První 

dubnové dny přinesly ranní mrazíky, ale odpoledne nás už 

příjemně ohřívá sluníčko. I když s odkládáním oděvů musíme 

ještě opatrně. Budeme se těšit na zelené louky, rozkvetlé 

zahrady a sluneční paprsky. A hlavně na posezení na lavičkách 

u jezírka, v pergole nebo v našem krásném parčíku, kde 

můžeme obdivovat rozkvetlé květinky, okrasné stromy, keře a 

také bylinky. Budeme společně doufat, že se brzy dočkáme, 

přečkáme tuto nelehkou dobu pro všechny a bude líp.  

Také bychom Vám touto cestou chtěli moc poděkovat za 

trpělivost a za to, že jste s námi.  

 V tomto měsíčníku si můžete přečíst něco málo o 

Velikonocích, o spisovateli Janu Drdovi, o tom, co přinesl 

březen a také si můžete lámat hlavu nad Velikonočním kvízem. 

 

Příjemné počteníčko a klidné Velikonoce Vám  

za kolektiv autorů Eva Plívová a 

Dana Matoušková  

Vaše sociální pracovnice 
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Vážení obyvatelé, měsíc duben bude na aktivity ještě velmi 

chudý. Je to způsobené celosvětovou pandemií onemocněním 

Covid19 a nutnými opatřeními k jejímu zvládnutí. 

Avšak i přes nepříjemnosti, která tato opatření přinášejí 

(počínaje zákazem návštěv Vašich blízkých a přátel až po 

omezení – zrušení aktivit, na které jste byli zvyklí), jsme 

objevili báječnou věc. Je jí neuvěřitelná soudržnost ve 

společnosti. Denně vyřizujeme několik telefonátů od 

veřejnosti s nabídkou různé pomoci a především s vřelými 

a laskavými slovy podpory. Vše, co obdržíme, bychom Vám 

chtěli vkládat na nástěnky na chodbách a podělit se tak s Vámi 

o tak obyčejnou věc, které však bývá v poslední době tak 

málo – vlídné slovo. Sledujte tedy nástěnky, někteří pisatelé 

budou rádi i za Vaše zpětné reakce. 

Zároveň bychom Vás rádi informovali o tom, že samozřejmě 

není zakázán pobyt na čerstvém vzduchu, avšak za určitých 

podmínek. Slunečních paprsků si můžete užívat vždy od 

13.30 do 14.30 hod., samozřejmě vždy s rouškou, která Vám 

bude zakrývat nos i ústa. Roušek máme dostatek a v případě 

potřeby se neváhejte obrátit na personál. 
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A v neposlední řadě bychom Vám touto cestou chtěli moc 

poděkovat za trpělivost, kterou s danými nařízeními máte. 

Poděkování směřuje samozřejmě i ke všem zaměstnancům, 

kteří i přes obavy a přísnější 

nařízení vykonávají svoji práci 

s láskou a s profesionalitou tak, jak 

jsou zvyklí. 

 

DĚKUJEME!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velkou podporu dostáváme také od veřejnosti  
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Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 

dní. Před přechodem do 

gregoriánského kalendáře to 

byl druhý měsíc v roce. Jméno 

duben pochází od slova dub.   

Duben začíná stejným dnem v 

týdnu jako červenec a v přestupném roce jako leden. 

První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl 

spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. 

Aprílové počasí označuje 

počastí nestálé, proměnlivé 

a používá se i tehdy, pokud 

se hovoří o proměnlivém a 

nestálém počasí v jiný čas. 

 

   Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.  

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji  

        vyschne.  

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.  

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.  

Mokrý duben - hojnost ovoce.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl
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Duben hojný vodou - říjen vínem.  

Jaký duben - takový říjen.  

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.  

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.  

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.  

Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.  

Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.  

Na svatého Marka, brambor plná řádka.  
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Je stanoven na 12. dubna, kdy si připomínáme dobytí vesmíru 

lidmi, neboť právě v tento den v roce 1961 se konal první let 

člověka do vesmíru. Jednalo se o ruského pilota Jurije 

Alexejeviče Gagarina a vesmírné lodi Vostok. Start proběhl z 

ruského kosmodromu Bajkonur. Tradičně se k těmto 

významným událostem váží i výroky, po Gagarinovi se 

dochovala věta, kterou po letu pronesl: ""Když jsem v 

kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je krásná. Lidé 

chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji."" V 

dějinách 20. století se jednalo o jednu z nejvýznamnějších 

událostí. Druhá významná událost připadající na tento datum se 

konala roku 1981 a byl z amerického mysu Canaveral vypuštěn 

na zemskou oběžnou dráhu raketoplán Columbia.  

Vesmír představuje pro mnohé něco neznámého, protože jeho 

velikost je v porovnání s naším malým světem, respektive 

Zemí, opravdu ohromná. Už jen v naší galaxii je obrovské 

množství planet, hvězd a dalších objektů, které lidstvo 

nedokáže ještě velmi dlouhou dobu prozkoumat, pokud je to 

vůbec možné. Přesto je úctyhodné, za jak krátkou dobu jsme o 
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vesmíru načerpali spoustu nových poznatků, i když jak je 

zmíněno, sotva jsme nahlédli „pod povrch“ celé problematiky 

a komplexnosti vesmíru. Pojďme tedy nahlédnout do 

tohoto tajemného světa a přečteme si 10 zajímavostí, které 

jsme o vesmíru zřejmě nevěděli. 

1. Když se díváš na noční oblohu, díváš se do minulosti 

Kvůli obrovské vzdálenosti trvá velmi dlouhou dobu (v pojetí 

lidského vnímání), než k nám světlo z hvězd dorazí a tím 

pádem na noční obloze vidíš jen to, jak dané hvězdy vypadaly 

v minulosti.  

2. Ve vesmíru můžeš nalézt gigantický oblak tvořený 

alkoholem 

Molekulární mračno, které se nachází v blízkosti centra naší 

galaxie, Mléčné dráhy je vzdálené od Země 26 000 světelných 

let. Čili nám zůstanou jen oči pro pláč, ale jde opravdu o 

obdivuhodný objekt, který obsahuje desítky miliard litrů 

alkoholu.  

3. Nejvyšší hora v naší Sluneční soustavě se nachází na Marsu 

Nazývá se Olympus Mons (Hora Olymp) a jde o nejvyšší 

horu ze všech planet, které se nacházejí v naší Sluneční 

soustavě. Tato hora je ve skutečnosti obrovská sopka, která by 

nejvyšší vrchol naší Země, Mount Everest, pokořila hned 



9 
 

několikrát. Hora Olymp na Marsu je totiž vysoká 26 

kilometrů, přičemž průměr základny (ve tvaru kužele) má 624 

kilometrů. Dost na to, aby zakryla téměř celou Francii. 

4. Neutronové hvězdy jsou nejrychleji se točící objekty ve 

vesmíru 

Neutronové hvězdy jsou objekty, které vzniknou po výbuchu 

supernovy, přičemž jde o závěrečné stádium vývoje hmotných 

hvězd.  

5. Lžíce hmoty z neutronové hvězdy může vážit až miliardu tun 

Odhaduje se, že pokud by se dokázalo dostat na obyčejnou lžíci 

část této hmoty přímo z centra neutronové hvězdy, vážila by 

zhruba miliardu tun. 
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6. V naší galaxii je zhruba 400 miliard hvězd 

Kromě naší nejbližší hvězdy, zdroje naší energie a světla, máme 

v galaxii nespočet dalších hvězd. Mléčná dráha je podle odhadů 

tvořena zhruba 400 miliardami hvězd, které jsou od naší Země  

vzdáleny světelné roky.  

7. V pozorovatelném vesmíru můžeme najít až 170 miliard 

galaxií 

8. V naší galaxii může být až 500 milionů planet vhodných pro 

život 

Vědci, kteří zkoumají mimozemský život ve vesmíru, odhadli, 

že planet vhodných pro život v Mléčné dráze, tedy naší 

galaxii, může být až 500 milionů.  

9. Je možné, že existuje nekonečné množství vesmírů 

10.  Všichni jsme stvořeni z hvězdného prachu 

Téměř každý prvek nalezený na Zemi byl vytvořen ve 

žhavém jádru hvězdy. A jelikož to vše vytvořilo v konečném 

důsledku život, dá se říci, 

že i naše tělo je produktem 

hvězdného prachu. 

Známou frázi „prach jsi a v 

prach se obrátíš“ můžeme v 

tomto smyslu brát opravdu doslovně. 
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Narodil se 4. 4. 1915 v Příbrami, zemřel v Dobříši 28. 11. 1970. 

Po nedokončeném studiu slovanské a klasické filologie na 

Karlově univerzitě 

začal pracovat 

v kulturní redakci 

Lidových novin. 

V novinářské 

práci pokračoval i 

po osvobození, publikoval ve Svobodných novinách, stal se 

šéfredaktorem Lidových novin. Po roce 1948 zastával 

významné kulturní i politické funkce. Podnikl několik 

zahraničních cest, například po Jižní Americe aj.  Významná 

byla i jeho spolupráce s českým filmem.  

Nejúspěšnější knihou, která vyšla krátce po skončení války, byl 

soubor povídek Němá barikáda. Zobrazuje v jednotlivých 

příbězích osudy bezejmenných hrdinů, kteří se postavili 

fašismu na odpor. Jsou zde příběhy z odboje (Včelař, Hlídač 

dynamitu), z heydrichiády (Vyšší princip) i z pražského 

povstání (Pancéřová pěst, Němá barikáda).  

Už před válkou začal Drda pracovat spolu s K. Čapkem 

v redakci Lidových novin, jeho styl má také velmi blízko 
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k čapkovskému podání. Je velmi dobrým vypravěčem, z jeho 

knih zaznívá porozumění pro lidské chyby. Už v době okupace 

vydal román Městečko na dlani, který čerpá z jeho rodné 

Příbrami (v románu se ale jmenuje Rukapáň), dílo je zaplněné 

nejrůznějšími typy postav, jejichž osudy Drda sleduje 

s úsměvným nadhledem. V době okupace vyšel ještě Drdův 

psychologický román Živá voda, který zachycuje cestu 

venkovského hocha za uměním. Mezi realitou a fantazií se 

rozvíjí děj dalšího románu z válečného období Putování Petra 

Sedmilháře. Hrdina tohoto příběhu připomíná svým 

snílkovstvím don Quichota. Během okupace vznikla alegorická 

pohádková komedie Hrátky s čertem, v níž každá postava 

představuje určitý typ lidí, kteří řešili konflikty válečné doby po 

svém. K dramatu patří také Dalskabáty, hříšná ves, aneb 

Zapomenutý čert.  A jsou také určitě neméně známé Drdovy 

České pohádky. 

Městečko na dlani 

Autorova románová prvotina dodnes 

podmaňuje své čtenáře svérázným 

humorem, bohatstvím různorodých 

postav – sedláků, vorařů, obchodníků, 

havířů, vinařů. Byla vydána v roce 1940, 
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tedy na počátku okupace. Svou vírou v budoucnost a prostého 

českého člověka hladila duši porobeného národa. 

Městečko Rukapáň prý stvořil Hospodin, když vtiskl dlaň své 

pravice do kousku země. Rozbíhá se tak dle prstů do pěti čtvrtí. 

V první z nich je úrodná půda, žijí zde odpradávna selské rody. 

Druhé údolí oplývá bohatstvím lesů a poskytuje obživu 

dřevařům, třetí pak je domovem veselých vinařů, nejrozsáhlejší 

je část čtvrtá, čtvrť obchodu a řemesel. Poslední z nich je 

nejchudší a nejsmutnější. Žijí zde havíři, kteří dobývají z útrob 

země stříbro. Často tu obchází smrt. Mezi nejvýraznější postavy 

patří starosta František Buzek, dobrácký a spravedlivý člověk, 

který však naprosto propadl své lásce k rukapáňskému vínu. 

Nic s ním nepořídí ani anděl, který se mu zjevuje, aby jej 

varoval před přílišným pitím. Starosta nedbá rad, upije se 

k smrti. Představitelem horníků je Matěj Řezáč. Pod drsností se 

skrývá zlaté srdce, schopné skutečného hrdinství. Jednou je 

zavalen ve štole i s radou Zimmerheierem. Podaří se mu odpálit 

zával a zachránit sebe i radu, který má zlomenou nohu, před 

jistou smrtí. Pomohl mu i blázen Janek, bývalý havíř, jenž 

později umírá pádem z kostelní věže. Matěj je velký pytlák rada 

mu za svoji záchranu povoluje volný odstřel zvěře na svém 

panství. Nejbohatší sedlák Tratinec je vzorem poctivosti, ale 
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také pýchy a paličatosti. Brání svému synu Václavovi v lásce 

k Ančce, dceři chudého voraře. Václav odchází z domova a 

všem navzdory se přece s Ančkou ožení. Lidé v městečku žijí 

klidně, věří, že jejich životy jsou v rukou pánaboha. Přijímají 

pokorně lásku, štěstí, ale i nemoc a smrt. 

České pohádky 

Úryvek z pohádky Český Honza 

V jedné vsi u řeky, v roztrhané chalupě 

pod skálou žila chudá vdova se svým 

synem Honzou. Tátu jim zabilo dříví 

v lese, ještě když Honzovi mlíčen 

z kalhot koukal, a tak celé dětství  

Honza prolopotil s mámou u sedláků. 

Máma pracovala, až jí v zádech praštělo, a Honzík musel 

pomáhat, jak dovedl a mohl. 

Když už byl větší, znelíbilo se mu sloužit u selských chamtivců. 

Vyhrabal doma tátovu dřevorubeckou sekeru na dlouhém 

topůrku, obtáhl ostří na brusu, a začal jako táta chodit do lesa a 

živit se dřevěným chlebem. Máma sic doma potají plakala, bála 

se, aby Honzu nepotrefilo neštěstí jako nebožtíka tátu, ale 
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protože z něčeho živi být museli a jí samotné už sil ubývalo, 

nedala před Honzou nic znát. 

Honza rostl a síla mu v celém těle jen kvetla. Však se za ním 

děvčata z devíti vesnic ohlížela, když přišel někam přes pole 

k muzice! Domácí chlapci sic na přespolňáka nevražili, ale pro 

jeho sílu si na Honzu netroufali. A když si troufli, ukázal jim 

Honza, zač je toho loket! A ještě na posměch jim před 

muzikantskou kruchtičkou pěkně sólo zazpíval: 

„Já jsem tu z Ouběnic sám, 

Já se vám šidit nedám, 

jednoho nebo dva, 

strčím vás za ňadra, 

třetího do nohavic, 

já se vás nebojím nic!“ 

Stalo se však jednou, že do vsi přišli císařští verbíři a sháněli 

vojáky do dalekých vojen. Ouběnický rychtář byl na řadě, aby 

dal svého mladšího syna Martina. Ale nechtělo se mu, a tak 

zavolal stranou kapitána od verbířů a vtiskl mu do ruky hodný 

pytlík dukátů. Přitom mu šeptem poradil, aby místo Martina 

raději vzali vdovina Honzu, z tak silného vojáka že bude mít 

císař pán obzvláštní radost. 
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Na Honzu právo neměli, protože byl chudé vdovy jediný syn a 

živitel. Ale cožpak měl chudák u pánů nějaké dovolání? Počkali 

si na Honzu, když šel navečer z lesa, a mocí ho chtěli odvést. 

Ale Honza se jim vytrhl, těm nejbližším vyťal nějakou za ucho 

a utekl. Myslel si, tím že je všechno spořádáno. Ale kapitán 

nějakého rekruta přivést musel, vem kde vem. I posadil verbíře 

do hospody a z rychtářových peněz dal nalít každému žejdlík 

vína na kuráž, že si pro Honzu dojdou v noci. Když padla tma, 

přichystali si provazy, aby mohli Honzu svázat, a s šavlemi i 

flintami táhli na vdovinu chalupu. Obklíčili ji nejdřív kruhem, 

a pak na tamborovo zabubnování začali brát stavení útokem. 

Honza s mámou už spali, ten lomoz však je probudil. Máma 

vykoukla na zápraží, ale sotva stačila verbířům dveře před 

nosem přirazit. Verbíři tloukli do dveří, ba i šavlemi do nich 

sekali, a křičeli jako diví, jen ať jim vdova otevře po dobrém, 

Honzovi prý stejně není pomoci. Máma se dala do pláče, že její 

jediné dítě svážou a seberou do vojny. Honza, jak uviděl 

máminy slzy, povídá: „Ani mě nenapadne, mámo, abych šel 

císaři sloužit! Ostávejte tu sbohem, já uteču do světa, nějak už 

se tam protluču!“ „Honzíčku zlatá, vždyť oni tě zastřelí, jen jak 

hlavu ze dveří vystrčíš!“ 
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„I kdepak mámo, zasmál se Honza, „pro mě ještě kuličku 

neulili!“ Popadl jarmaru, jedním zdvihem ji postavil přede 

dveře, do kterých se už verbíři sekerami vlamovali, a chystal se 

vyskočit oknem na tu stranu k řece. Máma celá poděšená sáhla 

do staré truhlice až k samému dnu, vytáhla červený tkaloun, na 

tom tkalounu bílou kostěnou píšťaličku, a honem ji Honzovi 

zavěsila kolem hrdla. „Tu máš Honzíčku, tu si vezmi s sebou! 

Dal ti ji do kolíbky jeden pocestný, co ti byl za kmotra. Až prý 

ti bude v životě nejhůř a nebudeš si vědět rady, máš na ni 

zapískat a on ti přijde poradit!“ Honza políbil mámu, píšťalku 

strčil za košili a hnal se k oknu. Ale vtom je verbíři sami zvenku 

vyrazili a kapitán s nahou šavlí v ruce skočil doprostřed 

světnice. Hned za ním, pěkně rozkohoutěný vínem, se vrhl 

tambor s bubnem. Honza hmátl po tamborovi, strhl mu buben 

z plecí, až tambor upadl, a než se kapitán tou svou kosinkou 

mohl rozpřáhnout, narazil mu Honza buben na hlavu. Nečekal, 

co bude dál, a jedním skokem byl u okna. Kolem chalupy číhal 

celý řetěz verbířů, ale Honza se přikrčil, tomu nejbližšímu 

podrazil nohy, a než se nadáli, vymkl se jim z kruhu a skočil do  

řeky………. 
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Škaredá středa 

Také sazometná nebo černá středa se vyznačuje tím, že by se 

během tohoto dne neměl nikdo mračit, znamenalo by to , že se 

bude mračit každou další středu po celý rok. Byla to středa, kdy 

se vymetaly komíny. 

Zelený čtvrtek  

Ve čtvrtek před Velikonocemi by se mělo brzo vstát, omýt se 

čerstvou rosou, tím se člověk vyhne nemocem. Tradicí také je 

zamést dům před východem slunce a vynést odpadky na 

křižovatku, aby se domu vyhýbaly blechy. 

Velký pátek 

I předvelikonoční pátek si mohou lidé zajistit zdraví po celý 

další rok, a to důkladným umytím v potoce. Na Velký pátek se 

nesmí prát a pracovat na poli či na zahrádce. 
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Bílá sobota 

Bílá sobota je dnem úklidu, velkého pečení (mazanců a 

beránků), pletení pomlázek a zdobení vajíček. Na pole lidé 

nosili křížky z ohořelých dřívek, aby si tím zajistili hojnou 

úrodu. Na Bílou sobotu se nesmí nic nikomu půjčovat, půjčená 

věc by se mohla očarovat. 

Boží hod velikonoční  

V neděli před 

Velikonocemi probíhalo 

svěcení mazance, vajec, 

beránka či vína. Každý host pak z těchto pochutin dostal 

ochutnat. V některých krajích se z vysvěceného jídla dalo 

trochu na zahradu či na pole, což zajišťovalo hojnost úrody.  

Velikonoční pondělí 

Chození chlapců s pomlázkami z vrbových prutů zdobených 

stuhami k Velikonočnímu pondělí prostě patří. Na Velikonoční 

pondělí se po čtyřicetidenním půstu bohatě hoduje. 

https://slovnik.vareni.cz/vino/
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Vejce - symbol Velikonoc a nového života 

Vejce jsou zásobárna bílkovin 

Jedno vejce pokryje 15 % denní potřeby bílkovin. Bílek se 

skládá z vody, dusíku, kalia, chloru a vitamínů rozpustných ve 

vodě. Oproti tomu žloutek obsahuje velké množství sloučenin 

bílkovin, tuku, fosforu, minerálních látek a vitamínů. Vejce se 

po celém světě prodávají podle velikosti od S až do XL, podle 

jakosti od A do B. 

Jak poznat čerstvé vejce 

Poznat čerstvé vejce je velmi těžké. Ale lze použít jeden trik. 

Připravíme si solný roztok (10 g na 1 dl vody). Do tohoto 

roztoku ponoříme vejce, pokud klesne, je vejce čerstvé. Vejce, 

které ve vodě plave volně, může být až několik měsíců staré. 

K velikonočním symbolům zákonitě patří 

Kříž (jako symbol ukřižování Ježíše Krista), beránek (symbol 

Ježíše Krista jako oběti za 

spásu světa), zajíček (symbol 

přicházejícího jara), svíce 

(symbol vítězství Ježíše Krista 

nad smrtí), pomlázka (mužská 

část s ní chodí na koledu).  

https://slovnik.vareni.cz/tuky/
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Maso při příležitosti velikonočních svátků 

Rolovaná sekaná, králík na 

bylinkách, telecí a jehněčí maso na 

více úprav, krůtí a plněné kuřecí 

maso, ale i vnitřnosti nechybí o 

hlavním chodu. Stoly se probíhají 

pod studenými masovými roládami, i 

masové koktejly se zeleninou obohacují velikonoční 

jídelníček. O Velikonocích by v jídelníčku neměly chybět ani 

polévky, co třeba bramborová, selská, bílá nebo vaječná?  

Velikonoční nádivky a paštiky 

Nádivky si o Velikonocích nesmíme odepřít. Dělá se housková, 

pravá velikonoční z bílého 

nebo uzeného masa. 

Výborné jsou také paštiky z 

mletého masa, které 

můžeme netradičně 

"zabalit" do plátu listového těsta a naplnit vejcem uvařeným 

natvrdo. 

https://slovnik.vareni.cz/koktejly/
https://slovnik.vareni.cz/zelenina/
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1. Jak se vypočítává termín Velikonoc? 

 Velikonoční pondělí je prvním pondělím po prvním jarním 

úplňku 

 Velikonoční neděle je první nedělí po prvním jarním 

úplňku 

 Velikonoční neděle je první nedělí před prvním jarním 

úplňkem 

2. Jak se jmenuje den, kdy začíná čtyřicetidenní postní 

období před Velikonocemi? 

 Popeleční středa 

 Popeleční čtvrtek 

 Popeleční neděle 

3. Jaké také má přízvisko první neděle postní, kromě 

toho, že je "černá"? 

 Zaječí, protože zajíček tehdy měl dětem přinést nadílku 

 Kočičí, protože lidé trhali proutky z vrby jívy, tzv. kočičky, 

a nechali si je v kostele vysvětit 

 Lišcí, protože liška měla dětem přinést preclíčky a nechat je 

na stromech 
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4. Typickým jídlem pro postní období před 

Velikonocemi bývala pučálka. Co to je? 

 Slaná vánočka 

 Pokrm z praženého hrachu 

 Sladké jáhlové kuličky 

5. Na čtvrtou neděli postní, tzv. Družebnou, bylo lidem 

povoleno scházet se, trochu se pobavit a dojednávat 

svatby. Ten den se také dělaly družbance. Co to je? 

 Věnečky na dveřích, které označovaly, že tu bydlí 

neprovdaná dívka 

 Ozdobené stromky, kolem nichž bylo možné si zatančit, ale 

jen do západu slunce 

 Koláče, které se rozdávaly a konzumovaly při společných 

setkáních 

6. Co to je "Morana s vejdumky"? 

 Figurína Smrtky zdobená vyfouknutými vajíčky 

 Postní jídlo 

 Lidový velikonoční tanec Morany (též Mařeny) s mládenci 
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7. Co je to líto a jaký má význam? 

 Jiný název pro pomlázku, s níž se vyplácejí dívky, aby do 

nich přešla mladost proutku 

 Ozdobená zazelenalá větvička, se kterou se na Smrtnou 

neděli nosil do stavení život 

 Postní knížka, do níž si lidé psali své hříchy, kterých nyní 

litovali 

8. Proč se na Květnou neděli zdobí kostely květy? 

 Květy mají připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali 

Ježíše při jeho vstupu do Jeruzaléma 

 Květy mají připomínat příchod jara  

 Květy mají vítat poslední neděli postní 

9. Co to jsou pašije? 

 Jedná se o starý křesťanský výraz pro Velikonoce 

 Říká se tak bohoslužbě na Velký pátek 

 Toto slovo označuje vyprávění o utrpení a smrti Ježíše 

Krista 

10. Poslední středu před Velikonocemi se připomíná 

Jidášova zrada. Tato středa má několik přízvisek. Které ne? 

 Škaredá 

 Zrádná 
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 Sazometná 

11. Jaký tvar má mít velikonoční pečivo zvané jidášek? 

 Tvar smyčky, neboť symbolizuje smyčku provazu, na níž 

se Jidáš oběsil 

 Tvar mince, neboť symbolizuje třicet stříbrných, za něž 

Jidáš zradil Ježíše 

 Tvar kříže, neboť symbolizuje Ježíšovo utrpení po Jidášově 

zradě 

12. Která událost nesouvisí se Zeleným čtvrtkem? 

 Poslední večeře Páně 

 Odlet zvonů do Říma 

 Konec půstu 

 

 

 

13. Slouží se na Velký pátek mše svatá? 

 Ano 

 Ano, ale nezpívá se při ní 

 Ne 
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14. Kdy začíná velikonoční vigilie, připomínající Ježíšovo 

zmrtvýchvstání? 

 Na Bílou sobotu po západu slunce 

 Na Boží hod velikonoční ráno 

 Na Boží hod velikonoční po západu slunce 

15. Co to je paškál? 

 Velikonoční oheň 

 Vysvěcené kočičky 

 Velikonoční svíce 

16. Kdy se slaví letnice, nebo též svatodušní svátky? 

 Týden po Božím hodu Velikonočním 

 Měsíc po Božím hodu Velikonočním 

 Padesát dnů po Božím hodu Velikonočním 

Správné odpovědi: 1b; 2a; 3c; 4b; 

5c; 6a; 7b; 8a; 9c; 10b; 11a; 12c; 

13c; 14a; 15c, 16c. 
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Včera jsem chytil zlatou rybu a ta mi 

slíbila splnit tři přání." "A co sis přál?" 

"Abych věděl všechno o mé ženě."  

"A potom?"  

"Abych o ní raději nevěděl vůbec nic." 
 

„Pane doktore, pane doktore! 

Právě jsem spolknul ovci!“ 

„A jak Vám je?“ 

„Zle-eee“ 
 

 
„Vojíne, neviděl 

jsem Vás včera na 

tréninku 

maskování!“ 

„Děkuji, pane!“ 

 

Blondýna vezme do ruky zrcadlo 

a podívá se do něj: „Já tu holku 

odněkud znám!“ 

Zrcadlo vezme její kámoška 

a říká: „Co děláš, vždyť to 

jsem já!“ 

Co dělá 17 blondýnek před 

kinem? 

Čekají, až přijde ještě 

jedna, protože film je 

přístupný až od osmnácti  
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Ještě než přišlo nařízení o povinném nošení roušek (zakrývání 

nosu a úst) jsme stihli čerpat energii ze sluníčka, cvičit, 

relaxovat. A pak jsme se pustili do šití roušek a taky jsme jich 

hodně dostali  
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4. 3. 2020 – Velké překvapení čekalo na ornitologa Václava 

Berana během jeho první letošní návštěvy Elektrárny Počerady. 

Původně lezl k sokolí budce na ochozu jednoho z komínů pouze 

kvůli výměně fotopasti, uvítal ho však křik sokolí samice, která 

seděla na třech vejcích. Samici 

se podařilo zkontrolovat a 

vyfotit. Je kroužkovaná a 

pochází odněkud z jižního 

Německa. Loňská samice 

kroužek neměla, takže došlo 

k výměně. Sokolí pár byl spatřen už také u své budky na ochozu 

komína v Elektrárně Prunéřov a v budce na chladicí věži v 

Elektrárně Tušimice již seděla samice. Podle ornitologa byly 

zaznamenány první sokolí přelety i nad dalšími elektrárenskými 

lokalitami Skupiny ČEZ v severních a středních Čechách. 

Prakticky ve všech jejích elektrárnách, uhelných i jaderných 

jsou na tamních výškových stavbách umístěny sokolí budky. Ve 

většině z nich pravidelně vyvádějí páry tohoto kriticky 

ohroženého dravce své mladé. Od roku 2011, kdy byla v 
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Elektrárně Tušimice umístěna na ochozu chladicí věže vůbec 

první hliníková sokolí budka v republice, tak světlo světa 

spatřilo 83 „elektrárenských“ sokolů. Například vloni se jich 

deset vylíhlo na severu a sedm ve středních Čechách,“ 

6. 3. 2020 - Ministerstvo kultury zahájilo z podnětu Národního 

památkového úřadu řízení, v 

němž posoudí, zda unikátní hotel 

Intercontinental a jeho okolí na 

pražském Josefově prohlásí za 

kulturní památku. Výjimečná 

stavba z přelomu 60. a 70. let je jednou z mála dochovaných 

staveb ve stylu brutalismu. 

7. 3. 2020 – Uplynulá letošní zima byla v pražském Klementinu 

druhá nejteplejší od roku 1775, kdy začalo soustavné měření 

teplot. S průměrnou teplotou 5,1 stupně Celsia se zařadila za 

rekordní zimu 2006/2007. 

7. 3. 2020 – Jsme si připomněli 170 let od narození prvního 

československého presidenta. T. G. Masaryk se narodil v 

Hodoníně a zemřel v Lánech, kde je také pochovaný. 

10. 3. 2020 - Zajímavý nebeský úkaz si připravila noc z 9. 

března, kdy jsme mohli být svědky tzv. superúplňku, kdy je 
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Měsíc k naší planetě o něco blíže než obvykle a vypadá jasnější 

i větší.  

13. 3. 2020 - Ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana 

Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952 

a bývalá světová 

rekordmanka. Jak 

informoval Český 

olympijský výbor, vdova 

po slavném běžci Emilu 

Zátopkovi zemřela ráno v Ústřední vojenské nemocnici.  

20. 3. 2020 - Vědci nalezli zkamenělinu ptáka, jež by mohla 

nabídnout nový pohled na ranou evoluci současných opeřenců. 

O tvorovi se domnívají, že je předchůdcem dnešní drůbeže, 

teoreticky i jedním z posledních společných předků. Pták před 

66,7 až 66,8 miliony lety obýval pobřežní oblasti dnešní Belgie.  

24. 3. 2020 - Na Šumavě 

přibyli další vlci. Celkem už 

by jich mělo být v centrální 

oblasti sedm, kdy kamera 

zachytila i tři loňská 

mláďata. Bohužel jeden vlk 

uhynul po sražení autem.  
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