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Ústí nad Orlicí 

 

 

5. číslo/Květen 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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vítá nás další měsíc, který už svým názvem dokáže 

pohladit po duši. Téměř všechny květy kvetou právě 

v tuto dobu a včely jsou k nim magicky přitahovány 

jejich pestrobarevnou krásou a vůní. Všude to bzučí 

životem. 

 

Květen je měsíc lásky, rozkvetlých stromů, luk a 

zahrádek. A i když rána bývají zatím mrazivá, tak ani 

sluníčko nezůstává pozadu a hřeje nás svými paprsky.  

V tomto měsíčníku si můžete přečíst pranostiky a citáty. 

Seznámíte se s některými významnými dny v květnu. 

Vrátíme se trochu do minulosti a zavzpomínáme na 
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Karla Hynka Máchu, dozvíte se i jaké bylo jeho 

manželství.  

Nezapomněli jsme ani na zprávičky nejen z naší 

zemičky. V této nelehké době jsme zahlceni spíše 

smutnými zprávami, proto jsme se snažili pro vás najít 

takové, které zahřejí u srdce a které udělají radost.  

Na závěr se můžete těšit na filmový kvíz a na pár 

dubnových vzpomínek.  

 

Krásný květen a pěkné počteníčko 

Vám za kolektiv autorů přejí Eva Plívová a Jitka 

Pecháčková – Vaše sociální pracovnice. 

 

2.5. slečna Burešová se skupinou 

4.5. Vepřo knedlo aneb zpívání s Dádou 

6.5. Pouštění hudby S. Celý 
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7.5. Jan Pokorný – klávesy 

10.5. Zpívání s Jednotou bratrskou 

17.5. Vagabundos 

 

Květen získal svůj název 

podle toho, že se v něm 

příroda probouzí a dává 

to najevo mnoha 

rozličnými květy. 

Paleta barev i různorodosti květů je v měsíci květnu 

velmi pestrá. Stejně je tomu na loukách, polích, na 

okrajích lesů, ale i v zahradách. Žlutě kvetoucí 

kamzičníky se předhánějí s pampeliškami. Bílé květy 
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kalin soupeří v kráse s kvetoucími azalkami 

a rododendrony. 

Půvabná bílá a růžová srdíčka srdcovek nádherných visí 

v převislých hroznech nad svěže zeleným trávníkem. 

Bohaté květy šeříků již spíše odkvétají, ale jejich vůně 

nám je neustále připomíná. Zapomenout nesmíme ani na 

nepřehlédnutelné růžově kvetoucí bergénie. Na skalkách 

rozkvétají huseníky a půdopokryvné plamenky 

šídlolisté. 

Jak je vidět, tento nádherný jarní měsíc má v zásobě 

opravdu nepřebernou škálu květin v nejrůznějších 

barvách i tvarech, a to jsme ještě zdaleka nezmínili 

všechny nyní kvetoucí druhy. 
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KVĚTINOVÉ CITÁTY 

Tyto citáty vyvolají vřelý úsměv na každé tváři, právě 

tak, jako to dokáží slunečnice. Mají energii, která vaše 

srdce roztancuje a rozezpívá.  

 

➢ “Květiny jsou hudbou země. Znějí ze rtů planety 

země, bez hlásky“. – Edwin Curran 

➢ “Květiny jsou jako přátelé, vnesou do vašeho světa 

barevnost“. – autor neznámý 

➢ “Láska je jako divoké kvítí; často se nalézá na 

nepravděpodobných místech“. – Ralph Waldo 

Emerson 

➢ “Ten nejlepší vztah má zahradník a květina. 

Zahradník pečuje a květina kvete“. – Carole 

Radziwill 

➢ “Láska je květina, kterou musíš nechat růst“. – John 

Lennon  
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Pranostiky 

➢ Studený máj – ve stodole ráj. 

➢ Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

➢ Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 

➢ Bujný květ – plný úl. 

➢ Je-li o dni svatého Floriána Veliký vítr, jest toho 

roku mnoho ohňů. 

➢ Déšť svaté Žofie švestky ubije. 

 

Významné dny v květnu 

1. květen – Svátek práce 

3. květen – Den Slunce 

4. květen – Mezinárodní den hasičů 
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8. květen – Světový den Červeného kříže 

8. květen – Den vítězství             

15. květen – Mezinárodní den rodiny 

23. květen – Světový den želv 

25. květen – Den Afriky 

31. květen – Den otevírání studánek 

 

 

 

 

Domácího mazlíčka měl snad každý z nás, ať to byl 

pejsek, křeček, morče, papoušek nebo nenáročná želva. 

Hodí se pro všechny chovatelé, pro děti i dospělé. Na 

světě existuje víc než dvě stě druhů želv, vodní, 

suchozemské. Stačí si jen vybrat takový druh, který se 
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vám bude líbit. Věděli jste například, proč želvy 

potřebují zimní spánek? Nebo jak zjistíme věk želvy? 

 

Zimní spánek u želv 

Zvířata z Evropy a severních zemí USA jsou zvířata 

z takzvaných mírných pásem. A v zimě povětšinou 

musejí přežívat v jiném režimu, klidovém režimu. Nízká 

teplota a ne příliš pestrý výběr stravy jim neumožňuje 

přežívat v aktivním stavu, tak jak například v létě. Aby 

přežili, navozují takzvaný zimní spánek. Během něj se 

životní funkce zpomalují. Co například? Látkové 
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výměny, tep srdce, dýchání, pohyby a podobně. 

Samozřejmě to platí také u želv. 

Kolik je mojí želvě let? 

Neznáte rok narození své želvy? Pak se musíte 

spolehnout na nějaký odhad. Můžete věk své želvy 

odhadnout podle délky želvy. Zhruba po třech letech 

bude mít želva jednu třetinu své konečné velikosti. Po 

dalších dvou letech dosáhne dvou třetin. Jde však o 

údaj, který je přibližný. Růst želvy závisí na životních 

podmínkách, které vaší želvě poskytujete. Stáří želvy 

není možno určit podle „letokruhů“, které mají želvy na 

krunýři. 

Uctívaná zvířata 

V Číně a Indii jsou želvy uctívaná zvířátka, jsou často 

patrony všech chrámů a jsou nedotknutelná zvířata. 

V těchto končinách se také objevuje řada příběhů. 

Povídek a mýtů, kde figurují právě želvy. Jde o jednu ze 

čtyř zvířat, které se označují za zvířata božská. 
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Známé druhy želv: 

• Želva suchozemská 

• Želva obrovská 

• Želva vodní 

• Kareta obrovská 

• Želva sladkovodní 

• Želva nádherná 
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Surová a rafinovaná, složitá i jednoduchá, inspirující i 

znepokojující, tak to je Afrika.  

Afrika je kontinent, který se skládá z 54 nesmírně 

různorodých zemí a je třetím největším kontinentem na 

planetě zemi.  

Slovo Afrika bylo původně označením pro slunečnou 

zemi bez chladu, je plná nekonečně vlnících se 

písečných dun i dalších přírodních krás. Za zmínku 

určitě stojí Viktoriino jezero a Sahara.  
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Co jste možná nevěděli. 

➢ Afrika je větší než Čína, USA, Indie, Mexiko a 

velké státy Evropy dohromady. 

➢ Evropu a Afriku odděluje pouze 14,3km pás moře. 

V současnosti se projednává stavba nejdelšího 

mostu na světě. 

➢ Afrika domovem největšího suchozemského 

živočicha na světě – slona. Nejvyšším živočichem 

je žirafa. 

 

➢ Lidé v Africe ujdou v průměru 6km denně, aby 

získali vodu. 

➢ Nejsmrtelnější zvíře v Africe je hroch. 

➢ V Africe existuje pivo, které se vaří z banánů. 



14 
 

➢ Každý rok je zde vykáceno více než 4miliony 

hektarů lesa. 

➢ 37% dospělých v Africe je negramotných. 

➢ Nachází se zde více než 3000 chráněných 

krajinných oblastí. 

➢ Miliony tun světového elektronického odpadu 

končí na skládkách v Africe. 

➢ První prezident Zimbabwe byl prezident Banana. 

➢ Nejstarší univerzita na světě, která je nepřetržitě 

v provozu, se nachází v africkém Karueeinu a byla 

založena v roce 859 v Maroku.  
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Josef Václav Sládek: Lesní studánka 

Znám křišťálovou studánku, 

kde nejhlubší je les, 

tam roste tmavé kapradí 

a vůkol rudý vřes. 

 

Tam ptáci, laně chodí pít 

pod javorový kmen, 

ti ptáci za dne bílého, 

ty laně v noci jen. 

 

Když usnou lesy hluboké 

a kolem ticho jest, 

a nebesa i studánka 

jsou plny zlatých hvězd. 
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Slavnost otvírání studánek 

Tento předkřesťanský, středověký obřad byl počátkem 

minulého století zdokumentován (především díky učiteli 

z Vlčkova na Litomyšlsku Josefu Karlovi) a v mnoha 

obcích pak i obnoven. Jeho průběh býval přibližně 

následující: 

Když na jaře roztál sníh, lidé z vesnice se v určený čas 

vypravili společně do lesa k pramenům či ke studánce. 

Tam dětský průvod vedený královnou, deseti až 
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dvanáctiletou dívkou, za doprovodu hudby zazpíval a 

zatancoval scénku otvírání studánek:  

Děti kolem ní utvořily kruh, zpívaly a tancovaly. 

Královna pak nabrala hrst loňského listí, hodila je za 

sebe, čímž zahnala „zlý moci a nemoci“. Všechny děti 

pak společně rýči a lopatami, které si přinesly, vyčistily 

pramen.  

 

Bohuslav Martinů složil kantátu i díky vlastnímu 

zážitku 

K tradici otvírání studánek se váže i vznik kantáty 

Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Skladatel totiž 
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navštívil v roce 1938, ještě před svým odjezdem do 

Francie, vysočinskou vesnici Tři Studně a strávil v ní 

měsíc. A právě tam se stejně jako v jiných vesnicích 

odehrával každoročně zjara zmiňovaný obřad, který byl 

provázen silnou emotivní atmosférou. 

Když byl počátkem 50. let básník Miloslav Bureš 

svědkem tohoto zajímavého lidového obyčeje, napsal na 

břehu nedalekého rybníku Sykovec báseň Píseň o 

studánce Rubínce. Poslal ji pak do Francie právě 

Bohuslavovi Martinů, rodákovi z blízké Poličky. Ten 

dojat vroucností básně i vzpomínkou na předválečný 

pobyt ve Třech Studních ji v roce 1955 zhudebnil a 

přejmenoval na Otvírání studánek. Tak vznikla známá 

kantáta, která měla premiéru 7. ledna 1956 v podání 

brněnského sboru Opus pod vedením Zdeňka Zouhara, 

přítele Bohuslava Martinů. 
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Zatímco vztyčování májky je prastará tradice rozšířená 

v různých podobách po celé Evropě, jiné obyčeje tak 

dlouhou tradici nemají. Všechny květnové zvyky ale 

patří k těm nejradostnějším z celého roku a stojí za to si 

je připomenout. 

 

➢ Stavění máje. Vychází ze staré zvyklosti, kdy se 1. 

května do vesnice přinášely mladé stromky a 

mládenci je dávali svým dívkám před dům. 

Obyčejně na návsi se pak stavěla také jedna 

společná velká máj, vzrostlá jedle zbavená větví a 

kůry a na špičce ozdobená barevnými fábory. Dělo 

se tak obyčejně již v noci na prvního května a bylo 
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třeba ji hlídat před „nájezdníky“ z okolních vesnic, 

kteří se snažili tyto cizí symboly jara podříznout. 

➢ Květnové pranostiky. S obdobím 10. až 14. května 

se pojí jména takzvaných zmrzlých mužů a ledové 

světice – Pankráce, Serváce, Bonifáce a Žofie. V 

této době se často citelně ochladí a teploty občas 

padají i pod bod mrazu. Tuto starou zkušenost 

ilustrují například pranostiky „Před Servácem není 

léta, po Serváci s mrazy veta“ nebo „Svatá Žofie, 

políčka často zalije“. 

➢ Polibek pod třešní. Tradice praví, že žena políbená 

na prvního máje pod rozkvetlým stromem po celý 

příští rok „neuschne“. Zvyk však určitě nepatří 

mezi staré lidové tradice a možná, že se objevil až v 

souvislosti s notoricky známým Máchovým Májem, 

romantickými vycházkami na Petřín a kladením 

květin k básníkově soše. Ale ať už je to jakkoli, v 

dnešním městském prostředí se tento 

obyčej dodržuje rozhodně snadněji než stavění 

máje. 
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Životopis 

Karel Hynek Mácha byl romantický 

básník a prozaik. Narodil se v Praze na 

Újezdě na Malé Straně. Otec byl 

mlynářský pomocník, matka pocházela 

z muzikantské rodiny. Syn po ní zdědil 

hudební vnímavost. 

 

Záhy po Hynkově narození se rodina, postižená 

finančním státním krachem v roce 1811, přestěhovala 

do chudinské čtvrti kolem kostela sv. Petra, kde Mácha 

prožil své dětství i dospívání. 

Karel Hynek Mácha navštěvoval svatopetrskou farní 

školu, poté novoměstské gymnázium. V roce 1826 si 

otec otevřel na Dobytčím trhu (Karlovo náměstí) 

krupařství, k němuž náležel nuzný byt. To už měl 

Mácha za sebou první básnické pokusy v němčině. 
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V roce 1832 ukončil Karel Hynek Mácha filozofii a 

pod Jungmannovým vlivem začal psát české verše, které 

uveřejňoval v časopisech. V té době, jako většina 

studentů, neskrýval Mácha své sympatie k povstání 

Poláků proti ruskému carskému útisku i k ostatním 

revolučním hnutím v Evropě.                  

 

Karel Hynek Mácha se účastnil českého společenského 

života, hrál v ochotnických divadelních představeních 

ve Stavovském a Kajetánském divadle. Patřil do 

skupiny spolupracovníků Josefa Kajetána Tyla. 

 

Zde se, už jako student práv, seznámil s Eleonorou 

Šomkovou, dívkou z řemeslnické rodiny. Vztah mezi 

Lori a Hynkem probíhal v bouřlivých zvratech, jak o 

tom svědčí intimní básníkův Deník z roku 1835.  

 

Vedle studia, četby a lásky bylo zdrojem Máchových 

zážitků cestování. Podnikal dlouhé pěší túry, lákala ho 

http://www.spisovatele.cz/josef-jungmann
http://www.spisovatele.cz/josef-kajetan-tyl
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zejména místa, kde jeho fantazie mohla dokreslovat 

zbytky dávné minulosti. 

 

V roce 1834 podnikl Karel Hynek Mácha svou nejdelší 

cestu - přes Rakousko a Alpy se vydal do Itálie. O této 

cestě napsal svůj Deník na cestě do Itálie. 

 

V roce 1836 byl vydán autorovým nákladem Máj. 

Mácha dokončoval v té době právnická studia a myslel 

na uspořádání svého vztahu k Lori. Získal místo 

advokátního praktikanta v kanceláři Litoměřicích. 

 

Po narození dítěte mělo konečně dojít ke sňatku Máchy 

s Lori. Avšak v plánovaný den svatby, 8.11.1836 byl 

Karel Hynek Mácha pohřben. Zemřel náhle 6. listopadu 

1836 v Litoměřicích. Jeho syn skonal nedlouho potom. 

Lori zemřela v roce 1891. 
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Život po boku slavného romantika nebyl žádný med 

 

Dceru Eleonoru (1817-1891), později nazývanou "Lori", 

přivítala na svět rodina pražského knihaře Šomka 25. 

února 1817. Kromě budoucí Máchovy lásky pobývali s 

rodiči v pražské Truhlářské ulici č. 1099/II čtyři další 

sourozenci. V rodinné dílně se nejen vázaly knihy, ale 

také vyráběla tzv. knihařská galanterie, obrazové rámy, 

krabičky pro lékařské zboží či žižkovskou kapslovnu. 

S Karlem Hynkem Máchou (1810-1836) se mladá 

Eleonora seznámila přes divadlo. Mezi české ochotníky 

ji v necelých sedmnácti letech přivedla přítelkyně 
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Magdalena Forchheimová, pozdější manželka J. K. 

Tyla. Zkoušelo se v bytě na rohu Truhlářské ulice, hrálo 

ve staroměstském domě nedaleko svatomikulášského 

kostela. Lori získala roli v Klicperově Kytce. 

 

Seznámení přes divadlo 

Po jedné zkoušce se zašli ochotníci občerstvit do 

kavárny U Suchých v Celetné. Tady se Lori prvně 

setkala s Hynkem. "Byla tam hojná 

návštěva," vzpomínala po letech. "Tyl dal mně a 

Forchheimové, která jeho nevěstou byla, přinést 

čokoládu. Ostýchala jsem se, bylo to poprvé, kdy jsem 

byla mezi tolika mladými muži. Jeden z nich uprostřed 

nevelké místnosti stoje o stůl se opíral a bedlivě mne 

pozoroval, a konečně přistoupiv k nám praví: 'Prosím, 

jen pijte, panno, to vás příjemně zahřeje.' Byla jsem 

zjevem mladého muže tak zaražena, že sotva jsem 

odpověděla. 'To je pan Mácha,' šeptla mi Lény 

Forchheimova, 'ten bude hrávat hrdiny, má k tomu 
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postavu a silný hlas - viď?'" (Aleš Česal: "Tajemná 

tvář") 

Po cestě domů Mácha vyzvídal, jaký že slečna 

navštěvuje kostel. Samozřejmě, i on sám chodil ke sv. 

Jakubu na půl dvanáctou. A skutečně v neděli dorazil a 

rovnou si vyprosil svolení docházet za Lori domů. 

Rodiče souhlasili, ač nepříliš vřele. Mácha neoplýval 

financemi, a ani Hynkovu matku synův výběr 

nenadchl. "Co sis to vybral za ťopku?" pravila prý po 

vzájemném setkání. Ostatně ani sám Hynek nečinil své 

vyvolené samé potěšení, přestože ona sama tvrdila: "Byl 

tak dobrý, srdce by byl rozdělil s každým, koho měl 

rád." 

Máchova milá tvář se rychle střídala s panovačnou 

stránkou. "Jednou jsme byli v bále U Černého orla na 

Dobytčím trhu. Hostinský Svoboda vzal mne tam za 

ruku, a Mácha se proto rozhněval. Na cestě domů jsem 

mu domlouvala: 'Ale což je to něco zlého? Nemohu za 

to, že mě za ruku vzal.' – 'Je to zlé a já to dokonce 

nechci,' pravil. Také jsem bez jeho vědomí nesměla 
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nikam chodit, a vyšla-li jsem si, musel být při tom." K 

manželství se vyjádřil nekompromisně: "Buď mne 

budete chtít a je dobře, nebo mne nebudete chtít a já se 

usmrtím… A když jsem plakala, konejšil mne, že to zle 

nemyslil. Tehdy jsem mu slíbila, že nikdo mým nebude 

než on." 

Žárlivý Hynek Lori divadlo zakázal, sám však s 

ochotníky hrával. Původní zamilovanost se proměnila v 

majetnický vztah zákazů a příkazů. Máchovy deníky 

jsou plny nelichotivých záznamů, v dopisech nazývá 

Lori prostě "holkou". Když Eleonořina matka v květnu 

1836 zemřela, bránil dokonce docházkám k jejímu 

hrobu. Inu, kdo ví, jak by vztah pokračoval nadále… 

Lori byla ovšem v jiném stavu a Mácha hledal výhodné 

místo. Litoměřice byly sice z ruky, leč slušně placené. 

Jako koncipient u justiciára Durase zde nastoupil 

koncem září. Už 2. října 1836 se nesezdanému páru 

narodil syn Karel Ludvík. "Když tedy k půlnoci na ni to 

přišlo, vedli ji v největších bolestech pěšky od Svatého 

Petra ze Soukenické ulice až do Jirchář k Svatému 
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Vojtěchu k bábě, a sotvaže ji - dlouho hledavše - našli, 

zrodil se chlapec při vstoupení do pokoje," popisuje 

strasti rodičky v dopise příteli Hindlovi Hynek, který 

neprodleně vyrazil z Litoměřic do Prahy. "Kdybyste ho 

viděl, řeknete, to je mladý Mácha." 

Místo svatby pohřeb 

"Ráno u mého lože stanul," popisuje Lori. "Můj Bože, 

člověče, proč to děláš, vždyť se zabíjíš, zvolala jsem, on 

však mě těšil. Pro tebe desetkrát za sebou tu cestu 

vykonám, pravil, a naše dítě k srdci vinul." Chlapec byl 

pokřtěn v kostele sv. Vojtěcha, kmotrovstvím posloužili 

přátelé Strobach a Trojan. Lori poslala do Litoměřic 

výbavu a chystala se na svatbu. V noci z 15. na 16. října 

spěchal Mácha do Prahy znovu za nemocným synem. 

Tehdy jej Lori viděla naposled. 

Další události jsou notoricky známé. Třiadvacátého 

října spatřil básník z vrchu Radobýl požár v 

Litoměřicích. Nemeškal a utíkal na pomoc. "Tak jsme se 

přeci odvážili čtyři. Já jsem slík kabát a klobouk a jeden 

mi polil hlavu vodou, aby mi vlasy nechytly, a běžel 
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jsem okolo třech po každé straně hořících stodol, a za 

mnou ještě tři lidi," napsal Lori v dopise. Silně se 

vyčerpal a onemocněl, příznaky choroby však bral na 

lehkou váhu. 

V necelých šestadvaceti letech zemřel slavný romantik 

již 6. listopadu 1836. Pohřeb se paradoxně konal v den 

plánované svatby. Příčinou smrti nebyl ovšem dlouho 

tradovaný zápal plic, nýbrž pravděpodobně cholerina, 

mírnější forma obávané cholery. Mácha se jí mohl 

nakazit za svého pobytu v Praze či infikovanou vodou 

při hašení požáru. Za pouhých devět měsíců následoval 

svého otce i malý Karel Ludvík. 

A Lori? Po Máchově smrti prodala nábytek a odešla od 

Hynkových rodičů. Financí neměla nazbyt, a když bratr 

Josef převzal knihařskou dílnu, soudila se s ním o 

dědický podíl. Přitom se seznámila s policejním 

oficiálem Františkem Siehem, který půvabné Lori 

pomáhal u soudu, poté i s nákupem niťařského krámku 

a při usmíření s rodinou. Přátelství přerostlo v hlubší 

vztah, sňatek následoval v roce 1849. 
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Koalové zranění při požárech v Austrálii se zotavili, 

vracejí se i na původní stromy 

 

Dvacet šest koalů, kteří utrpěli zranění při rozsáhlých 

požárech v Austrálii, bylo tento měsíc po léčbě 

vypuštěno zpět do přírody. Mezi nimi je také čtyřletá 

Anwen, která byla po loňských požárech jednou z 



31 
 

prvních přijatých do péče v této nemocnici v Port 

Macquarie na východním pobřeží Austrálie. 

 

"Je to skvělé. Zvířata 

se vrací do svého 

přirozeného prostředí, 

některá dokonce na 

svůj původní strom," 

říká vedoucí kliniky Sue Ashtonová. Díky dešťům se 

totiž i jejich teritoria vzpamatovala více, než se původně 

předpokládalo. 

Ve speciální klinice v 

Port Macquarie se 

kvůli požárům léčilo 

49 zvířat. Pro tyto 

australské vačnatce 

představují požáry 

velké riziko také z toho důvodu, že před ohněm 

neprchají, ale zůstávají přichycení na stromech. V 
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australském státě Nový Jižní Wales, který byl požáry 

nejvíce zasažen, se populace koalů znatelně ztenčila. 

Požáry, které Austrálii sužovaly od loňského září do 

letošního března, zasáhly přibližně 19 milionů hektarů 

země, což je plocha dvakrát větší než celé Česko. 

Kladno zakládá ve městě květinové pásy pro hmyz 

Brouci a čmeláci potřebují 

naši péči. Přístup Kladna je 

v tomto případě příkladný. 

Město založilo na deseti 

místech pásy pro osev 

mnoha druhy rostlin. Ty by měly vytvořit vhodné 

prostředí pro hmyz a včely. Hlavní benefity spočívají ve 

zvýšení rozmanitosti přírody a zlepšení klimatu ve 

městě. 

Celkem bude v Kladně speciální směsí rostlin oseto na 

dva tisíce metrů čtverečních. Největší osetou plochou 

bude takzvaná Psí louka. První květy by se měly 
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objevit v květnu a červnu, některé druhy však 

pokvetou až příští rok. Zájemci budou moci mezi 

rostlinami najít jetel, pohanku, vikev nebo vičenec. 

Rozkvetlá louka oživila a přinesla barvu minulý rok 

například i do centra Slaného. Letos ji chystají také 

v Rakovníku nedaleko Pražské brány. Louky 

s rostlinami přinášejí městům také výhodu v podobě 

minimalizace údržby. Oproti trávníkům totiž nemusí 

být plochy tak často sečeny. 

Když zvířata pomáhají 

I zvířata mají srdce a 

v leckterých situacích se umějí 

zachovat nesmírně soucitně. 

Dokazuje to dojemné setkání 

mezi orangutanem a mužem 

v Borneu. Amatérský fotograf 

Anil Prabhakar zachytil 

okamžik, kdy lidoop natáhl 
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ruku, aby pomohl muži ven z vody plné hadů. 

Informoval o tom zpravodajský server CNN. 

Prabhakar se účastnil safari v chráněné rezervaci 

spravované Bornejskou nadací pro přežití orangutanů. 

„Správci rezervace dostali informaci o tom, že se 

v tamní oblasti nacházejí hadi. Proto se tam vydal 

strážce, aby je odchytil. Orangutan se k muži v bahnité 

vodě přiblížil velice blízko a podal mu ruku,“ popsal 

situaci fotograf Prabhakar. „Vypadalo to, jako kdyby 

orangutan říkal: ‚Můžu nějak pomoci?‘ Byl to velmi 

emotivní okamžik,“ doplnil. 

Orangutani patří mezi kriticky ohrožené lidoopy 

indonéského poloostrova. Nacházejí se převážně 

v Borneu a Sumatře v Indonésii. Zbývajících 10 

procent je možné potkat také v Malajsii. Odhaduje se 

přitom, že populace orangutanů v Borneu se za 

poslední tři generace snížila o více než 80 procent. 

Bornejská nadace pomáhá jedincům, kteří jsou 

zranění, ohrožení lovci nebo čelí zničení jejich 

https://edition.cnn.com/2020/02/07/asia/orangutan-borneo-intl-scli/index.html
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domovů. Jakmile je to možné, nadace navrací zdravá 

zvířata zpět do jejich přirozeného prostředí.  

 

Stařence nosí během karantény jídlo a noviny psí 

kurýr 

Jednasedmdesátiletá Renee Hellman z Colorada je 

vzhledem k aktuální situaci umocněné chronickým 

onemocněním už přes měsíc v karanténě. Protože ale 

žije sama, nemá jí kdo pomoct s nákupy nebo vařením. 

To ale nenechala její sousedka jen tak. 
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Karen Eveleth přemýšlela, jak ženě od vedle ve 

stávající situaci pomoct. Ve snaze o maximální 

opatrnost se nechtěla do předávky nákupu pouštět 

osobně, aby svou starší sousedku potenciálně 

neohrozila. A tak vymyslela jinou, zábavnější cestu – 

vycvičila pro tento úkol svého zlatého 

retrívra Sundance. A tak začal pes seniorce nejen 

donášet jídlo a nákupy, ale i vyzvedávat dopisy z 

poštovní schránky. 

Aby nezůstala pozadu, činí se i sama panička. 

Sousedce nejenom nakupuje, ale i pravidelně 

připravuje teplá jídla. S distribucí už pak 

pomáhá Sundance a zpátky domů se vrací jen s 

prázdnými nádobami. Krátká psí návštěva seniorce 

podle vlastních slov zpříjemňuje každý den a svého 

poslíčka označuje za skromného hrdinu. 
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1. Ve kterém filmu říká Nataša Gollová: 

„Já měla kanárka, jmenoval se Maníček a 

chcípnul.“ 

o Muži nestárnou 

o Hotel modrá hvězda 

o Eva tropí hlouposti 

 

2. V které komedii Hugo Haas telefonuje svému 

psíkovi a svěřuje se mu: „Lumpíku, zase jsem se 

opil.“ 

o Život je pes 

o Ať žije nebožtík 

o Andula vyhrála 

 

3. „Je to dlouhý, dole zahnutý, nohy to jsou!“  Kde 

zazněla tato slova 

o Studujeme za školou 

o Jarčin profesor 
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o Falešná kočička 

 

4. Ve kterém filmu se dožaduje Vlasta Burian 

proplacení „tarifu ZDRDODUCH“? 

o Ducháček to zařídí 

o U pokladny stál 

o To neznáte Hadimršku 

 

5. Ve které komedii říká František Filipovský: 

„Chlapeček byl bosý, protože neměl botičky.“ 

o Jarčin profesor 

o Studujeme za školou 

o Škola základ života 
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Hudba nás provází od narození a má obrovský vliv na 

náš život a v těch nejtěžších chvílích spojuje lidská 

srdce.  

Hudba nám vrací úsměv na rty 

a dává naději, že společně tuto 

nelehkou dobu zvládneme.  
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Na závěr bychom chtěli poděkovat uživatelům, 

zaměstnancům, rodinám, dobrovolníkům, zkrátka všem, 

kteří v této těžké době pomáhají a jsou s námi.  

DĚKUJEME. 
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Zdroje:

www.pranostika.cz 

www.ifenomen.cz 

www.magazinzahrada.cz 

www.tyden.cz 

www.zpravy.tiscali.cz 

www.spisovatele.cz 

www.svetemzvirat.cz 

www.magazin.aktualne.cz 

www.pozitivni-zpravy.cz 
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