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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

7. a 8. číslo/červenec a srpen 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Půl roku je za námi a máme tu letní měsíce – červenec a srpen. 

Školákům začaly oficiálně prázdniny, i kdyţ letos do školy 

nechodili od března, kvůli nouzovému stavu, který byl 

vyhlášen vládou. Bylo to nelehké období hlavně pro rodiče, 

kteří se s dětmi museli učit doma. Ale všechno je uţ za námi, a 

tak si snad děti uţijí „normální“ prázdniny a my dospělí 

zaslouţenou dovolenou.  

 

 

 

Červenec je měsíc lesních plodů a vyhřátých luk. Rostliny 

dozrávají, tráva schne a obilí ţloutne, vůně dozrávání je ve 

vzduchu. Srpen je měsíc končících prázdnin. V lese kvete 

vřes, kromě malin a borůvek dozrávají ostruţiny. 
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V tomto dvojčísle se také nezapomene ohlédnout za měsícem 

červnem. 

Přejeme Vám krásné dny plné sluníčka, pohody, klidu a 

radosti ze setkávání s Vašimi blízkými.  

 

Za kolektiv autorů Vaše sociální pracovnice Eva Plívová a 

Jitka Pecháčková 

 

 

V neděli dne 17. 5. 2020 byl ukončen nouzový stav vyhlášený 

vládou ČR v souvislosti s pandemií Covid 19. Velmi pomalu 

se vracíme do normálního ţivota, některá preventivní opatření 

musíme stále dodrţovat. Přesto nastal čas ohlédnout se zpět, 

co nám nouzový stav vzal a co nám dal a hlavně poděkovat 

všem, kteří nám pomáhali a mysleli na nás a solidarita byla 

obrovská.  

Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem, kteří se 

snaţili nám odlehčit ţivot a zpestřit sloţitou dobu.  
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Omlouváme se, ţe zde nemůţeme všechny vyjmenovat, ale 

poděkování patří všem jednotlivcům, kteří se obratem pustili 

do výroby roušek a celou karanténu nám je nosili, posílali 

přání a pozdravy. Děkujeme hudebníkům, kteří nám chodili 

hrát dobrovolně a zdarma pod okna, děkujeme našemu 

zřizovateli, který nám pruţně dodával osobní ochranné 

prostředky a zajímal se o naše potřeby.  Děkujeme všem 

známým i neznámým dárcům, kteří nám dodali technologie 

pro komunikaci klientů s rodinami, pračku se sušičkou, 

invalidní vozík, hygienické potřeby, nápoje a dobroty pro 

klienty a další a další dárky… Vaší materiální pomoci a 

psychické podpory si velmi váţíme. 

Velké díky patří všem zaměstnancům, ţe i přes náročnost 

výkonu sluţby v době nouzového i po nouzového stavu vzorně 

pečovali o naše uţivatele a respektovali všechna omezení. 

Disciplína a plnění hygienických opatření se vyplatilo a 

Domov zůstal výskytu nákazy ušetřen. 

 

Vedení Domova důchodců 
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ČERVENEC 

Červenec je sedmý měsíc 

gregoriánského kalendáře v 

roce. Má a vţdy měl 31 dní. 

V původním římském 

kalendáři byl jeho název 

Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 

44 př. n. l. byl Julius Caesar zavraţděn a poté římský senát na 

návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název 

měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. 

Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde 

je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, 

přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po 

červnu. 

 

SRPEN 

Srpen je osmým měsícem roku 

gregoriánského kalendáře. České 

jméno pochází pravděpodobně od 

slova srp, coţ býval 7 hlavní 
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nástroj uţívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při 

ţních), ţně pak obvykle končily právě v osmém měsíci 

kalendářního roku.  

 

V původním římském kalendáři (republikánském) byl název 

tohoto měsíce sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní. Při 

reformě kalendáře Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 př. n. l. 

získal měsíc sextilis navíc jeden den, takţe čítal dohromady 

třicet dnů. Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. 

l., kdy byla upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského 

kalendáře římskými pontifiky, navrhl Senát, aby byl měsíc 

sextilis přejmenován na augustus na počest reformátora 

kalendáře. Rozšířený názor říká, ţe z důvodu, ţe se 

nepovaţovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný 8 

po současném císaři měl méně dní neţ měsíc pojmenovaný po 

Iuliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden den, který 

byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 

(nebo v přestupném roce 29) dnů. Ale jsou některé indicie 

napovídající, ţe srpen měl 31 dní uţ po julianské reformě. 

Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň 

převeden jeden den ze září do října a jeden den z listopadu do 
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prosince a tak bylo rozrušeno Sósigenovo pravidelné střídání 

dlouhých a krátkých měsíců. 

 

 

 

 

 

     ČERVENEC 

 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

 Co červenec neupeče, to jiţ srpnu neuteče. 

 Svaté Anně ţitečka se naţne. 

 Svatá Anna - chladna z rána. 

 Červenec - úrody blíţenec. 

 V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj 

se. 

 Na Markétu kdyţ prší, ořechy ze stromu srší. 
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   SRPEN 

 V srpnu kdyţ půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

 Kdyţ je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

 Svatý Vavřinec - první podzimec. 

 Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 

 Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 

 Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. 
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Maliny 

Chutné a lákavé ovoce sytě růţové 

aţ načervenalé barvy je hotovým 

kosmetickým pokladem. Zvyšuje 

totiţ hustotu vlasů a posiluje zuby a 

nehty. Dále maliny sniţují 

cholesterol, pomáhají redukovat váhu a jsou povaţovány 

za afrodiziakum. Hodí se jako příloha k šampaňskému, do 

buchet, na zmrzlinu nebo jen tak. 

 

 

Borůvky 

Trpčí a přesto oblíbené ovoce především u 

dětí. Při pravidelné konzumaci 

borůvky posilují imunitní systém, sniţují 

hladinu špatného cholesterolu, pomáhají při 

průjmu, podporují funkci lymfatického 

systému a působí preventivně proti vzniku rakoviny. Připravit 

se z nich dá skvělá bublanina, koláč, muffiny či pečený čaj.   

 

https://www.studentpoint.cz/257-gourmet/6162-zmrzlina-jak-ji-jeste-neznate/#.UahgDJzqkm0
https://www.studentpoint.cz/280-jak-na-to/4997-pecene-caje-jsou-hitem-letosnich-vanoc/#.UahgTZzqkm0
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Jahody 

Patří mezi nejdietnější ovoce s minimálním počtem kalorií 

vůbec. Zároveň jsou plné vitamínu C, 

ţeleza, draslíku a vlákniny. Jahody 

mají antioxidanční a močopudné 

účinky, zlepšují proudění krve 

v artériích a jejich afrodiziakální 

účinky jsou taktéţ poměrně známé. Pouţít je lze do mléčného 

koktejlu, bublaniny nebo dţemu.   

 

Ostružiny 

Na konci léta se těšte na další chutné lesní ovoce – ostruţiny. 

Tyto nenápadné tmavě fialové plody vybízejí ke sběru nejen 

kvůli své chuti, ale i díky účinkům na zdraví. Regenerují 

sliznice, zbavují tělo volných radikálů, pomáhají při léčbě 

kašle a nachlazení, 

zklidňují podráţděný 

ţaludek a pomáhají 

při průjmu. Z ostruţin 

se dělají báječné 

dţemy a sirupy stejně 

jako lahodné koláče či buchty. 

https://www.studentpoint.cz/280-jak-na-to/10912-k-jaru-patri-jahodova-bublanina/#.UahgcZzqkm0
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Brusinky 

Toto oblíbené kyselé ovoce 

v našich lesích moc 

nepotkáte. Přesto by 

nemělo ujít vaší pozornosti. 

Nejznámější pouţití 

brusinky je při léčbě a prevenci zánětu močového měchýře a 

ledvin. Pomáhají však také proti zubnímu kazu a onemocnění 

prostaty. Z brusinek se dělají léčivé šťávy a sirupy, různé 

nápoje, dţemy a koláče.   

 

Alergici pozor! 

Ač je lesní ovoce velice zdravé, nemělo by se to s jeho 

konzumací přehánět. Pro citlivé jedince mohou být silným 

alergenem (obzvláště jahody) a při vysoké konzumaci 

zabraňují vstřebávání ţeleza. 
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 Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni jako 

jediný potomek Karla Gotta a Marie, rozené Valešové. 

V mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v 

Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného 

umění. Kdyţ nebyl přijat, odešel do učení (ČKD) v oboru 

elektromontér. Během učňovských let se věnoval své druhé 

velké lásce – hudbě a zpěvu. Aby se stal zpěvákem, šel na 

konzervatoř. V 50. letech příleţitostně vystupoval zároveň 

jako zpěvák-amatér a účastnil se různých pěveckých soutěţí. 

Poprvé na sebe upozornil v roce 1957, tedy v době, kdy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CKD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950%E2%80%931959
https://cs.wikipedia.org/wiki/1957
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v Československu stále ještě doznívala éra swingu a rock and 

rollu (Akord klub, Reduta). U poroty sice zcela propadl, dostal 

však nabídku na angaţmá v praţských tanečních kavárnách 

s orchestry. Vedle svého zaměstnání v ČKD začal 

poloprofesionálně vystupovat jako zpěvák. 

Karel Gott se v roce 1958 přihlásil do soutěţe 

amatérských zpěváků, kde získal první místo a začal častěji 

vystupovat v různých kavárnách. Tato večerní vystoupení se 

dostávala do konfliktu s jeho zaměstnáním, a proto se v 

roce 1960 rozhodl definitivně odejít z ČKD a začít se věnovat 

profesionálně zpěvu (v dokumentu z roku 1986 na tento krok 

vzpomínal s tím, ţe pak míval časté špatné sny o tom, jak 

zpívá před sálem, kde sedí pouze jeho mistr a jeho otec, který 

říká: „Proč jen se ten chlapec raději nedrţel 

řemesla...“). Nastoupil na praţskou státní konzervatoř, kde do 

roku 1963 studoval operní zpěv u Konstantina Karenina (ţák 

ruského pěvce Šaljapina) a ještě do roku 1966 dálkově. 

Zpočátku u publika budil smíšené a kontroverzní pocity, 

způsobené jeho projevem, který se zcela vymykal zaţitým 

trendům ze začátků 60. a celých 50. let v Československu. Aţ 

éra twistu v letech 1962 – 64 přinesla do české populární 

hudby výrazné oţivení. Tehdy se začala také prosazovat 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Swing_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akord_klub&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reduta_Jazz_Club
https://cs.wikipedia.org/wiki/1958
https://cs.wikipedia.org/wiki/1960
https://cs.wikipedia.org/wiki/1986
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Ivanovi%C4%8D_%C5%A0aljapin
https://cs.wikipedia.org/wiki/1966
https://cs.wikipedia.org/wiki/Twist
https://cs.wikipedia.org/wiki/1962
https://cs.wikipedia.org/wiki/1964
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rn%C3%AD_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rn%C3%AD_hudba
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divadla malých forem, v nichţ se rodila moderní 

česká populární hudba. V roce 1962 se stal jeho duet s Vlastou 

Průchovou („Aţ nám bude dvakrát tolik“) hitem roku. 

Milníkem kariéry byla nabídka v roce 1962 na angaţmá do 

divadla Semafor od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.  

Tato dvojice mu napsala píseň „Oči sněhem zaváté“, 

která ovládla první příčku československých hitparád, stala se 

hitem roku a Karlu Gottovi dopomohla k získání 

prvního Zlatého slavíka. 

 

V roce 1965, po odchodu ze 

Semaforu, zaloţil se svými 

novými spolupracovníky, bratry 

Štaidlovými (textařem Jiřím a 

skladatelem Ladislavem), vlastní 

divadelní scénu Apollo a stal se 

její hlavní hvězdou aţ do 

roku 1967, kdy bylo divadlo rozpuštěno. Od té doby ho na 

všech koncertech doprovázela nově zaloţená Skupina 

Ladislava Štaidla. V tomto roce také vydal singl, který se 

později stal rock‘n’rollovým hitem – jednalo se o píseň 

„Trezor“. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_music
https://cs.wikipedia.org/wiki/1962
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Pr%C5%AFchov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Pr%C5%AFchov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semafor_(divadlo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Such%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0litr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_slav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1965
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0taidl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_%C5%A0taidl
https://cs.wikipedia.org/wiki/1967
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_Ladislava_%C5%A0taidla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_Ladislava_%C5%A0taidla


15 
 

Karel Gott v letech 1971 aţ 1972 absolvoval dvě velká 

turné. První s názvem Karel Gott ’70 čítalo 22 koncertů a 

druhé pod názvem Evropské turné mělo 64 koncertů. Ono 

turné bylo zakončeno 

koncertem v Moskvě. V 

Československu dále 

sbíral ceny, vyprodával 

koncerty a nahrával 

pravidelně alba. 

Od roku 1973 se natáčel pořad Zpívá Karel Gott, do 

kterého byly zaznamenávány pravidelné koncerty Karla Gotta 

ve Slaném. Do pořadu si zval i různé hosty, kteří s ním zpívali. 

Pořad se vysílal v letech 1973–1978 a v roce 1979 vyšlo 

album s názvem To nejlepší z  Zpívá Karel Gott. 

V 80. letech vystupoval Karel Gott nejen v 

Československu, ale také v Sovětském svazu, stejně jako jinde 

v Evropě, zvláště v Německu, v zámoří i v Asii. Svůj repertoár 

rozšířil od popu přes „lidovky“ aţ po upravené skladby 

klasické hudby. Objevil se i v několika celovečerních hraných 

filmech a v krátkých dokumentárních snímcích.  

V polovině 80. let jeho popularita v Československu i v 

zahraničí dosáhla vrcholu. Na domácí scéně mu vyrůstala 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1971
https://cs.wikipedia.org/wiki/1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
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konkurence v podobě mladých zpěváků, která však jen 

nakrátko přerušila jeho kralování. Poprvé od roku 1967 byl 

sesazen z první příčky ankety Zlatý Slavík. Mimo to v 

roce 1984 oslavil 20 let trvající spolupráci se Skupinou 

Ladislava Štaidla dvojkoncertem ve vyprodané 

praţské Lucerně. V roce 1985 získal tehdy nejvyšší moţné 

ocenění národní umělec – jako první zpěvák pop music v 

historii. Kromě toho se v roce 1985 vysílala německá 

show Karel, Hits und Karneval. 

V roce 1989, těsně před sametovou revolucí, oslavil své 

50. narozeniny vyprodaným koncertem v praţské Lucerně, 

kterého se zúčastnily tehdejší hvězdy československé pop 

music. Ve stejném roce byla rozpuštěna Skupina Ladislava 

Štaidla a od té doby jej doprovázel ve stejném roce zaloţený 

Orchestr Karla Gotta pod vedením Pavla Větrovce. 

V roce 1990 se Gott rozhodl ukončit svou kariéru. Jako 

rozloučení uspořádal mamutí turné po sportovních halách v 

Československu a Německu. Nicméně úspěch turné jej donutil 

rozhodnutí přehodnotit. V roce 1991 byl uveden do Síně slávy 

hudebních cen Anděl a v roce 1992 se jeho album Když muž se 

ženou snídá stalo, nejprodávanější deskou roku (stejná ocenění 

obdrţel také v letech 1995 a 1997). Během 90. let se začal 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1984
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Lucerna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1985
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_um%C4%9Blec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_V%C4%9Btrovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl_(cena)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/1995
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
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více věnovat malování. Obrazy vystavoval v Česku i v 

zahraničí.  

 

V obnovené anketě Český slavík, navazující na 

československého Zlatého slavíka, obsadil v roce 1996 s 

velkým náskokem opět první místo, které si (kromě let 1998 a 

2012) udrţel aţ do roku 2017. V 

roce 1997 se jeho společné album 

s Lucií Bílou s názvem Duety stalo 

nejprodávanějším albem roku. Toto 

album představili na svém společném 

turné.  

 

Roku 2000 absolvoval Karel Gott koncert v 

newyorské Carnegie Hall, kam se vrátil i podruhé v roce 2005. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_slav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_slav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucie_B%C3%ADl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hall
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
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V letech 2007, 2008 a 2009 absolvoval tři česká turné a 

dvě německá, přičemţ to české roku 2008 zakončil ve 

vyprodané Tipsport Aréně v Praze. Ještě v roce 2008 získal 

trojnásobnou platinovou desku Supraphonu za prodej svých 

alb a o rok později mu na galakoncert k jeho 70. narozeninám 

přišlo do O2 Arény 130 zpěváků a zpěvaček a 15 000 diváků. 

V rámci těchto narozenin vydal kompilační alba Mé 

písně a Když jsem já byl tenkrát kluk aneb 70 hitů. Obě alba 

obdrţela Zlatou desku Supraphonu. 

 

Během let 2009–2014 vydal šest alb, z nichţ dvě jsou 

zaměřená na přejaté světové popové hity. Po zdravotních 

potíţích v roce 2015 se znovu vrátil na pódia na jaře 2016. Ve 

stejném roce vydal album 40 slavíků, které bylo poděkováním 

za čtyřicet prvních míst v anketách Zlatý slavík a Český 

slavík. V roce 2018 absolvoval koncertní šňůru zakončenou 

vyprodaným koncertem v Bratislavě. V červnu vydal studiové 

album Ta pravá a absolvoval koncert ve vyprodané O2 Aréně 

před 20 000 diváky. V témţe roce si zahrál v pohádce Když 

draka bolí hlava a po jeho boku i dcery Charlotta a Nelly. Na 

jaře roku 2019 absolvoval turné, které začalo koncertem v 

Plzni a vyvrcholilo vyprodanými halami v Brně a Košicích. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tipsport_arena_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/O2_arena
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ta_prav%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kdy%C5%BE_draka_bol%C3%AD_hlava&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kdy%C5%BE_draka_bol%C3%AD_hlava&action=edit&redlink=1
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Obzvláště úspěšným hitem se stala novinková píseň Srdce 

nehasnou, kterou nazpíval jako duet se svou dcerou Charlottou 

a která dosáhla během sedmi měsíců na YouTube 38 miliónů 

zhlédnutí. V létě vydal u příleţitosti svých 80. narozenin dvě 

kompilační alba a znovu nazpívanou píseň „Jdi za štěstím“. 

 

V říjnu 2015 mu bylo diagnostikováno zhoubné nádorové 

onemocnění mízních uzlin. Dne 18. března 2016 média 

oznámila, ţe Karel Gott nad rakovinou definitivně zvítězil. 

 V roce 2018 se u Karla Gotta objevila porucha krvetvorby a v 

polovině září následujícího roku (2019) problémy přerostly v 

akutní leukémii, kvůli níţ zrušil veškerá nadcházející 

vystoupení a zahájil ambulantní léčbu. Ve věku 80 let zemřel 

ve spánku před půlnocí 1. října 2019 doma na Bertramce v 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce_nehasnou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce_nehasnou
https://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://cs.wikipedia.org/wiki/Non-Hodgkin%C5%AFv_lymfom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Non-Hodgkin%C5%AFv_lymfom
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADzn%C3%AD_uzlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leukemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bertramka
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rodinném kruhu. Média úmrtí oznámila následujícího dne 

dopoledne.  

 Vláda na mimořádném zasedání 2. října schválila 

vypravení státního pohřbu a den pohřbu vyhlásila státním 

smutkem. O den později však premiér Babiš od záměru 

státního pohřbu ustoupil s tím, ţe by se mělo jednat jen o 

pohřeb se státními poctami. Na prezidentském zámku v 

Lánech byly z rozhodnutí prezidenta na znamení smutku 

staţeny státní vlajky na půl ţerdi.  

Uctění památky pro veřejnost se konalo v pátek 11. října 2019 

v praţském Paláci Ţofín, jímţ během dne prošlo zhruba 50 

000 lidí. Pohřeb se státními poctami se pak uskutečnil pro 

pozvané hosty v sobotu 12. října v katedrále sv. 

Víta na Praţském hradě. Pohřeb vysílala v přímém přenosu 

televize a na velkém plátně na Hradčanském náměstí, kde se 

shromáţdilo přes 3 000 lidí. Gottovy ostatky byly krátce po 

obřadu zpopelněny v Motolském krematoriu. 

 20. prosince 2019 byla jeho urna uloţena do hrobu 

na Malvazinském hřbitově. 

Karel Gott byl český šlágrový zpěvák, herec a malíř.  

V letech 1965 – 2019 se prodalo 50 milionů nosičů alb s jeho 

nahrávkami, coţ z něj učinilo nejúspěšnějšího českého 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_poh%C5%99eb
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_smutek
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_smutek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_%C5%BDof%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad%C4%8Dansk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krematorium_Motol
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99bitov_Malvazinky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0l%C3%A1gr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1965_v_hudb%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019_v_hudb%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_album
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interpreta. Během kariéry vydal 293 sólových alb na domácí 

scéně i v zahraničí. Zpíval nejen česky, ale 

i německy, anglicky, italsky a rusky.  

V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal celkem 

42 ocenění. Dále obdrţel více neţ 120 televizních ocenění, 

8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, 2 ceny Anděl, 

opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a 

prodeje desek. 

Celkově nazpíval kolem 2 500 písní. Spolupracoval s mnoha 

významnými umělci. Stal se druhým nejúspěšnějším 

absolventem mezinárodní pěvecké soutěţe Eurovision Song 

Contest, který pocházel z České republiky.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_slav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_slav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_deska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diamantov%C3%A1_deska
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl_(cena)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest
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V létě vzniká nejvíc bouřek z celého roku. Při vysokých 

teplotách se totiţ od rozpálené země nejvíc ohřívá vzduch, 

který stoupá do atmosféry a tvoří bouřková oblaka. Velké 

mnoţství energie soustředěné na jednom místě v atmosféře se 

najednou rozbouří a na zem se snese v podobě prudkého deště 

doprovázeného mohutnými zvukovými a světelnými efekty.  

Věděli jste, ţe... 

1. Skoro kaţdý blesk se k zemi řítí desetinou rychlosti světla, 

tedy 30 000 metrů za sekundu? 
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2. Blesk okolní vzduch zahřeje aţ na neuvěřitelných 20 000 

°C? 

  

3. Naštěstí jen 5 % ze všech blesků se skutečně dotkne 

zemského povrchu? 

  

4. Na Zemi probíhá zhruba 44 000 bouřek denně? 

  

5. Každou vteřinu udeří na zem asi 100 blesků? 

  

6. Blesky kaţdý den připraví o život v průměru 10 lidí? 

  

7. Desítky dalších lidí denně bouřka zraní?  

Pokud totiţ blesk do lidského těla neuhodí tak, aby proletěl 

přímo srdcem nebo páteří, zasaţený většinou utrpí „jen“ šok a 

popáleniny. 

Jak se chránit před bouřkou? 

Letní obloha prozářená blesky nabízí úchvatnou podívanou, 

ale je přeci jen bezpečnější se před bouřkou schovat. Jistotu 

poskytnou budovy, zejména ty s železobetonovou 

konstrukcí a vybavené hromosvodem (správně 

bleskosvodem). 
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A kde se před bouřkou neschovávat? 

 nehledejte úkryt pod osamocenými stromy ani skalami, 

 nezůstávejte stát na holém kopci, 

 nepohybujte se v blízkosti sloupů vysokého napětí. 

 
Vedle svátku svatého 

Valentýna mají 

zamilované páry ještě 

jeden den v roce důvod 

oslavit svou lásku. Je to 

Světový den polibku, 

který se slaví 6. července. Jak je známo, polibek velice 

prospívá našemu zdraví, jelikož snižuje stres, a dokonce se 

traduje, že se během líbání spalují tuky. Avšak jak se říká, 

jiný kraj, jiný mrav, proto je polibek v různých koutech 

světa vnímán jinak. Podívejte se na přehled zvyklostí 

souvisejících s líbáním ve vybraných zemích. 
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USA: 

Uvítací polibek na tvář vyvolává u Američanů zděšení. Jiţ 

samotná představa, ţe by měli na tváři pocítit rty přátel, 

známých, nebo dokonce cizích lidí, vede k úhybným 

manévrům. Naopak polibek z lásky není jen doménou 

hollywoodských filmů, povolen je jiţ na první schůzce. 

 

Brazílie: 

V Riu de Janeiro se dámy při pozdravu dvakrát políbí, jednou 

na levou a podruhé na pravou tvář, zatímco v São Paulu po 

pozdravu následuje jen jeden polibek 

 

Čína: 

Líbání na veřejnosti zde mohlo ještě v sedmdesátých či 

osmdesátých letech přivést páry do problémů s policií. Kdo 

byl dopaden, mohl dostat za "nemorální chování" výchovné 

kurzy, a dokonce i vězení. Teprve v roce 1997 Čína zmíněný 

zákon zrušila. S bouřlivým hospodářským rozvojem se toho v 

zemi nyní hodně mění. Ve velkoměstech jako Peking či 

Šanghaj se páry běţně líbají.  
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Thajsko: 

V této dovolenkové zemi, kde se na pláţích konají úplňkové 

oslavy a kde jsou běţná vystoupení ladyboyů, tedy takzvaného 

třetího pohlaví, je podle názoru turistů moţné cokoli. Ve 

skutečnosti je ale tamní společnost konzervativní. Při uvítání 

je dotek tabu, natoţpak polibek na tvář. Místo toho se Thajci 

při pozdravu zvaném vaj mírně ukloní.  

 

Indie: 

V zemi Kámasútry si lidé polibky veřejně nevyměňují. 

Dokonce ani ve filmovém světě Bollywoodu nebylo před 

několika lety 

neobvyklé, kdyţ 

tisk několik týdnů 

vláčel po titulních 

stránkách herce za 

polibek na plátně. 

Filmoví milenci se 

často, neţ se jejich 

rty setkaly, zakryli 

deštníkem, 

případně se záběr 
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kamery zaměřil na dvě k sobě se naklánějící květiny. Kdyţ se 

mládeţ chce líbat, často jim k tomu chybí místo, neboť aţ do 

svatby ţijí u svých rodin a hotely běţně vyţadují oddací listy. 

K randění tak zůstávají jen parky. 

 

Nový Zéland: 

Domorodí Maorové se k sobě při pozdravu přimáčknou čelem 

a nosem. Pozdrav se jmenuje hongi a je skutečně intimní. Jeho 

myšlenkou totiţ je vyměnit si dech, aby se mohly setkat duše. 

 

Mexiko: 

Ve městě Guanajuato v centrálním Mexiku existuje ulička 

polibků. Podle legendy se dívka Carmen zamilovala do 

chlapce Luise. Carmenin otec byl však proti tomuto vztahu a 

pohrozil, ţe dceru pošle do kláštera nebo do Španělska, aby se 

tam provdala za jistého zámoţného muţe. Luis proto koupil 

dům, odkud bylo moţné dostat se úzkou uličkou do 

Carmenina domu. Na jeho balkoně se pak setkávali. Při 

jednom dostaveníčku vtrhl otec do pokoje dcery a vrazil jí do 

prsou dýku. Luis ještě políbil Carmen ruku a pevně ji sevřel, 

dokud naposledy nevydechla. Ulička je dnes oblíbeným cílem 

turistů. 
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Afghánistán a Pákistán: 

V těchto přísně islámských státech je líbání na veřejnosti zcela 

vyloučeno. Muţi se při loučení či vítání běţně objímají, 

naopak při pozdravu muţe a ţeny často nedojde ani na podání 

ruky, o polibku ani nemluvě. Nejen dotýkání, ale i pohledy 

jsou tabu. Mnohé ţeny v Afghánistánu navíc nosí burku, která 

je zcela zahaluje. 

 

Írán: 

Líbání je podle islámských nařízení na veřejnosti zakázáno. 

Platí to jak pro manţele, tak nesezdané páry. Od nástupu 

umírněného prezidenta Hasana Rúháního loni v srpnu se 

dvojice na ulicích opět vodí za ruce. Intimnější záleţitosti jsou 

ale stále zcela zapovězené. 

 

Rusko: 

Mezi přáteli je oblíbená 

trojitá pusa na tvář. 

Mnoho ruských muţů 

věnuje ţenám také letmý 

polibek na ruku. Po 

pitkách je běţná i mlaskavá pusa na rty. 



29 
 

Francie: 

Proslula jako země líbání, která dokonce dala jméno 

"francouzskému polibku". Při setkání či loučení se zde lidé, s 

ohledem na region, políbí na tvář dvakrát aţ čtyřikrát. 

Například v Paříţi po pozdravu následují dva polibky, ve 

městě Montpellier na jihu země tři a v západofrancouzském 

regionu Turballe čtyři. 

 

Rumunsko: 

Uvítací polibek na tvář je zde běţný. U dam a církevních 

představitelů je časté políbení ruky. Tento způsob polibku má 

mnoho významů, mimo jiné je vyjádřením respektu. Pozdrav 

"ruku líbám" určený pro ţeny a duchovní je také často 

pouţíván jako synonymum pro "děkuji". V telefonu či v 

dopisech je rozšířená fráze "líbám tě". Mezi úplně neznámými 

ţenami dokonce existuje i forma "líbám Vás", coţ je pro 

cizince matoucí. 

 

Skandinávie: 

Seveřany uvádí polibek na tvář do rozpaků. Nevědí totiţ, jak 

se správně nastavit. Ale přinejmenším ve Švédsku je tento typ 

pozdravu běţnější. Dánové se zase raději drţí filozofa Sørena 
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Kierkegaarda, podle kterého je "polibek symbolickým aktem, 

který nic neznamená, kdyţ cit, který má vyjadřovat, 

neexistuje". 

 

Rakousko: 

Je známé díky dokonalému políbení ruky. "Původně ho do 

Rakouska přinesli Habsburkové ze Španělska," řekl expert na 

etiketu Thomas Schäfer-Elmayer. "Tam byl součástí dvorních 

ceremonií." Běţné je i v dnešní době, zejména během 

vídeňské plesové sezony. Pro správné provedení muţ lehce 

ruku dámy pozvedne, skloní se a jemně se rty dotkne hřbetu 

ruky. "Kontakt by měl být suchý 

a ne takový, ţe dáma si poté 

musí ruku otřít," dodal Schäfer-

Elmayer. V tisících rakouských 

obývacích pokojích visí 

reprodukce secesního obrazu s 

názvem Polibek malíře Gustava 

Klimta, toto dílo je povaţováno 

za jedno z nejvýznamnějších v 

dějinách umění. 
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Historie hřebčína v Kladrubech nad Labem a 

starokladrubského koně  

Historie chovu koní v Kladrubech nad Labem je zřejmě stejně 

stará jako historie zdejšího osídlení. Krajina hřebčína podél 

řeky byla osídlována ve středověku a samotné osídlování bylo 

vyvoláno aţ v souvislosti s mýcením luţních lesů za účelem 

získávání kvalitního dubového dřeva. Koně si zřejmě přivedli 

s sebou pro těţkou práci jiţ první dřevorubci. Plochy po 

vymýceném luţním lese se kvůli vysoké hladině spodní vody 

a pravidelným záplavám příliš nehodily jako orná půda, 

poskytovaly však ideální podmínky pro pastvu koní. 
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Samotný název obce Kladruby nad Labem (Kladruby = rube 

klády) naznačuje, ţe první osídlení zaloţili dřevorubci. 

Kladruby nad Labem jsou zmíněny k roku 1295 jako součást 

klášterního majetku cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné 

Hory. 

Po roce 1491 přešly Kladruby nad Labem, jako součást 

panství Pardubice, do rukou jednoho z nejvýznamnějších rodů 

českého království – Pernštejnů, kteří tam před rokem 1522 

zaloţili oboru, v níţ byli chováni také koně („koňskou oboru“) 

a tím navázali na středověkou tradici chovu koní v krajině. 

Panství Pardubice, na jehoţ území se obora nacházela, 

zakoupila roku 1560 pro panovníka Česká komora. Císař 

Maxmilián II. Habsburský na tomto panství zaloţil v roce 

1563 hřebčín, který byl 6. března 1579 jeho nástupcem 

Rudolfem II. Habsburským povýšen na hřebčín dvorní. Brzy 

po povýšení hřebčína na dvorní byly v letech 1579–1582 v 

Kladrubech nad Labem provedeny stavební práce na 

modernizaci panského sídla a nově postaveny stáje. 

Hřebčín se v přímé vazbě s okolní krajinou specializoval od 

počátku 17. století na chov ceremoniálních kočárových koní 

určených výhradně pro potřeby císařského dvora. Tento 
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hřebčín funguje dodnes a stal se funkčním ohniskem jedinečné 

krajiny. Kontinuita chovu kočárových koní v ní nebyla 

přerušena. Kočároví ceremoniální koně typu galacarrossier 

starokladrubského plemene, jsou v ní chováni a cvičeni 

nepřetrţitě od počátku 17. století. 

Starokladrubský kůň byl začleněn do ceremoniálu prvního 

Československého prezidenta Tomáše G. Masaryka: s 

kočárem taţeným starokladrubskými koňmi se konaly 

nástupní audience vyslanců, inaugurace nového prezidenta 

republiky a další oficiální akce, jako byly například časté 

státní návštěvy v nově vzniklé republice. 

Po 2. světové válce byl hřebčín začleněn do Státního 

plemenářského podniku. V době kolem poloviny 20. století 

bylo v budově zámku zřízeno zemědělské učiliště pro obor 

chovatel koní. 
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Starokladrubští koně ve službách dánského 

královského dvora  

Spolupráce Národního hřebčína Kladruby nad Labem 

s královským dvorem v Dánsku započala jednáním v roce 

1993, myšlenku vyuţití starokladrubských koní pro 

ceremoniální zápřeţ inicioval princ Henrik. V roce 1994 

putovalo do Kodaně první šestispřeţí běloušů. Následně aţ do 

současnosti byli kontinuálně vybíráni a dodáváni další koně 

pro královské stáje. 

Mezi nejvýznamnější okamţiky ceremoniální sluţby 

starokladrubských běloušů pro dánskou královnu Margaretu 

II. patří Novoroční audience u královny, přijímání diplomatů, 

výročí v královské rodině, přesun královské rodiny na letní 

sídlo.  
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Táta říká dceři: "Jestli zítra dostaneš z té 

písemky horší známku neţ jedničku, zapomeň, 

ţe jsem tvůj otec." Druhý den se otec ptá: "Tak 

co jsi dostala z té písemky?" Dcera po chvilce 

odpoví: "A ty jsi kdo?" 

 

 

 

Jdou dvě blondýnky po chodníku a jedna povídá: "Hele, 

támhle je měsíc." Druhá povídá: "Leden, únor, březen nebo 

kterej?" 

 

Policista říká jinému: „Hele, padesátikoruna! A papírová, to 

uţ se jen tak nevidí!“ „Ale ta je falešná,“ řekl druhý policista. 

Tak první policista bankovku roztrhá a jdou dál. Po chvíli se 
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první policista ptá: „A jak jsi poznal, ţe je falešná?“ 

„Padesátikoruna nemá přeci tři nuly!“ 

 

 

Přijde holčička do cukrárny a říká, ţe by si dala zmrzlinu. Paní 

prodavačka se zeptá, jakou chce, jestli čokoládovou nebo 

vanilkovou. Holčička na to: „Mně je to jedno, ona mě stejně 

spadne.“ 

 

 

 

Usmívat, smát nebo dokonce chechtat se umí i zvířata. 
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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Nabídka stravování nejen pro seniory 

                                                 

                                            Co nabízíme? 
                  Obědy v jídelně či s sebou do jídlonosičů. 

 
                                                                                                                                                           

                                                                               Menu č.1:  Polévka, hlavní jídlo, nápoj …....67,- 

                                                                                                                                                             

                                                                        Menu č.2:  Po, St, Pá 
                                                                                          Polévka, hlavní jídlo, nápoj ….....67,-  

                                  

                                                                               

 

 

 

 

 

Diabetická dieta: 

Polévka, hlavní jídlo, nápoj ………69,- 

                                                                                 

                                                                 
 

 

 

                                                                         Dále je možné objednat dle aktuální nabídky: 

                                                                                     Zeleninový salát (120g)……………..10,- 

                                                                                     Kompot (100g)……………………...10,- 

                                                                                     Oplatek (1ks)……………..................10,- 

                                                                                     Puding (100ml)……………………...10,- 

                                                                                     Tatarská omáčka (1ks)…...…………10,- 

                                                                                     Moučník (40g-60g)………………......15,- 

                                                                                     Obloţený chlebíček (1ks)…………...15,- 

                                                                                     Mascarpone dezert (100ml).................20,- 

                                                                                     Aspiková miska (150g)……………...20,- 

                                                                                     Zmrzlina (1ks)………………………20,- 

 

Bliţší informace ohledně objednávky, jídelníčku, formy úhrady naleznete na www.dduo.cz, 

nebo Vám informace poskytne nutriční terapeutka osobně, telefonicky 734 186 389, či 

emailem nutricni@dduo.cz 

 

http://www.dduo.cz/
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Informace k podmínkám stravování v Domově důchodců 
 

 

1) Přihlašování a odhlašování obědů 

 

Strávník si přihlašuje oběd nejpozději 1 pracovní den před následujícím 

pracovním dnem 

odběru oběda do 9:00 hod (pro víkendové obědy přihlášení nejpozději ve 

čtvrtek). 

 

 pomocí stravovacího terminálu v jídelně 

 osobně (přihlašování zakrouţkováním v jídelním lístku u nutriční 

terapeutky) 

 telefonicky nebo mailem u nutriční terapeutky: tel. č. 734 186 389 (v 

pracovních dnech v dopoledních hodinách nebo mailem: 

vera.matejkova@dduo.cz, v její nepřítomnosti zastupuje kuchyň (tel. č. 

731 126 664). 

 

2) Čip (stravovací karta) 

 

Strávníkovi je přidělen čip (vratná záloha 100 Kč), který slouţí k identifikaci 

přihlášených obědů u výdejního okénka a můţe slouţit k objednávání a 

odhlašování obědů pomocí stravovacího terminálu v jídelně. 

 

3) Výdej obědů 

 

Výdej obědů probíhá v jídelně v 1. patře budovy B od 10:45 do 11:30. hod. do 

jídlonosičů. Ve stejné době je moţné stravovat se i v jídelně. 

 

4) Způsob úhrady obědů 

 

Úhrada obědů probíhá bezhotovostně na účet 20739611/0100 s identifikací 

strávníka nebo hotově na pokladně v účtárně. Úhrada vţdy předchází odběru 

stravy. Lze uhradit i více obědů předem. Přeplatky budou na ţádost strávníka 

vráceny. Ceny obědů jsou stanoveny v platné cenové kalkulaci stravování.  

 

 

Děkujeme za vaši přízeň. 

mailto:vera.matejkova@dduo.cz


39 
 

Zdroje: 
https://magazin.ceskapojistovna.cz/clanek?1485-7-fascinujicich-faktu-o-bourkach-o-kterych-

urcite-nevite 

https://www.nhkladruby.cz/ 

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/svetovy-den-polibku-jak-se-liba-ve-svete_312225.html 

https://www.studentpoint.cz/2013/06/02/poznejte-lesni-plody/ 

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

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

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

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott 

https://www.google.com/search?q=obraz+polibek+klimt&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB-

MakvKnqAhXM0OAKHYR3AMMQ2-

cCegQIABAA&oq=obraz+polibek&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADIGCAAQCBAeMgQIABAYM

gQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoECAAQHlC1-

AtY0pwMYIy1DGgAcAB4AoABYIgBmw2SAQIyMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&scli

ent=img&ei=ySb7XsHvBMyhgweE74GYDA&bih=920&biw=1903&hl=cs#imgrc=1Kq4jx0ZogrS

NM&imgdii=0v0enkkCxklCKM 

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/67524/blazeny-usmev-i-absolutni-vytlem-v-

podani-zvirat?foto=15 
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https://www.google.com/search?q=obraz+polibek+klimt&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB-MakvKnqAhXM0OAKHYR3AMMQ2-cCegQIABAA&oq=obraz+polibek&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoECAAQHlC1-AtY0pwMYIy1DGgAcAB4AoABYIgBmw2SAQIyMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=ySb7XsHvBMyhgweE74GYDA&bih=920&biw=1903&hl=cs#imgrc=1Kq4jx0ZogrSNM&imgdii=0v0enkkCxklCKM
https://www.google.com/search?q=obraz+polibek+klimt&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB-MakvKnqAhXM0OAKHYR3AMMQ2-cCegQIABAA&oq=obraz+polibek&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoECAAQHlC1-AtY0pwMYIy1DGgAcAB4AoABYIgBmw2SAQIyMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=ySb7XsHvBMyhgweE74GYDA&bih=920&biw=1903&hl=cs#imgrc=1Kq4jx0ZogrSNM&imgdii=0v0enkkCxklCKM
https://www.google.com/search?q=obraz+polibek+klimt&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB-MakvKnqAhXM0OAKHYR3AMMQ2-cCegQIABAA&oq=obraz+polibek&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoECAAQHlC1-AtY0pwMYIy1DGgAcAB4AoABYIgBmw2SAQIyMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=ySb7XsHvBMyhgweE74GYDA&bih=920&biw=1903&hl=cs#imgrc=1Kq4jx0ZogrSNM&imgdii=0v0enkkCxklCKM
https://www.google.com/search?q=obraz+polibek+klimt&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB-MakvKnqAhXM0OAKHYR3AMMQ2-cCegQIABAA&oq=obraz+polibek&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoECAAQHlC1-AtY0pwMYIy1DGgAcAB4AoABYIgBmw2SAQIyMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=ySb7XsHvBMyhgweE74GYDA&bih=920&biw=1903&hl=cs#imgrc=1Kq4jx0ZogrSNM&imgdii=0v0enkkCxklCKM
https://www.google.com/search?q=obraz+polibek+klimt&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB-MakvKnqAhXM0OAKHYR3AMMQ2-cCegQIABAA&oq=obraz+polibek&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoECAAQHlC1-AtY0pwMYIy1DGgAcAB4AoABYIgBmw2SAQIyMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=ySb7XsHvBMyhgweE74GYDA&bih=920&biw=1903&hl=cs#imgrc=1Kq4jx0ZogrSNM&imgdii=0v0enkkCxklCKM
https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/67524/blazeny-usmev-i-absolutni-vytlem-v-podani-zvirat?foto=15
https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/67524/blazeny-usmev-i-absolutni-vytlem-v-podani-zvirat?foto=15
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