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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

1. číslo/ Leden 2021 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 



2 
 

Rok 2020 je za námi. Jaký vlastně byl? Pro mnohé z nás ne 

úplně takový, jaký by se nám líbil.  Bylo méně společných 

aktivit, na které jsme byli zvyklí, a setkávání s blízkými byla 

také značně omezena. Ale to všechno už máme za sebou a 

pevně doufáme, že v novém roce 2021 nás už čekají jen samé 

hezké časy.  

Těšíme se na Vás u společného setkávání při pravidelných 

aktivitách a třeba také 

v naší nové jídelně v 1. 

patře, která si nový 

kabát určitě zasloužila. 

A co nás čeká v tomto 

měsíčníku? Zjistíme, 

jaký bude rok 2021, 

jaký byl Karel Čapek, připomeneme si úspěch českých 

hokejistů na Olympiádě v Naganu a osobnost Ivana Hlinky. 

Přejeme Vám hodně zdraví, úsměvů a pěkné počteníčko. 

Za kolektiv autorů Eva Plívová a Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

 Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 

 Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

 Když je leden bílý, je sedlákovi milý 

 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. 

 Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti. 
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Po malých skupinkách se pomalu ale jistě můžeme začít 

setkávat při oblíbených aktivitách.  

V úterý a pátek vždy od 9.30 do 10.30 hod. při čtení na 

pokračování. 

Ve středu od 9.30 do 10.30 hod. při výtvarné hodince či 

tréninku paměti. 

Ve čtvrtek od 13.30 hod. při společném poslechu dechovek. 

Obnovena je také Mše svatá, každou sobotu od 14 hod. 

 

Navštěvovat Vás také mohou Vaši blízcí, vždy však při splnění 

následujících podmínek: 

 musí se prokázat negativním testem na nový typ 

koronaviru 

 po celou dobu návštěvy mít zakrytá ústa a nos respirátorem 

FFP2 či KN-95 

 dodržovat hygienická pravidla (dezinfekce rukou při 

vstupu) 

 na návštěvu mohou vždy jen 2 dospělé osoby, předem 

objednané. 

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost. 
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Proč je rok 2021 rokem čísla pět? Stačí sečíst všechny číslice 

tohoto letopočtu a součet představuje právě číslo pět – vibraci 

nadcházejícího roku: 2 + 0 + 2 + 1 = 5. Pětka je nositelem změn 

a slibuje především to, že se v příštím roce všichni pohnou z 

místa. 

Číslo pět je velmi svobodné a nespoutané: v roce 2021 se 

naplno projeví touha cestovat, poznávat a objevovat a lidé 

budou mít potřebu pouštět se do nejrůznějších dobrodružství a 

podstupovat zážitky, které si dřív nedovedli ani představit. Snad 

jim to pandemická situace dovolí. 

Dle čínského horoskopu je letošní rok ve znamení kovového 

buvola. Letošní rok 

by měl být, aspoň 

v to všichni 

doufáme, lepší, než 

byl ten uplynulý. 

V roce 2021 

bychom se měli zaměřit na zdokonalování všeho – např. na 

zdokonalování znalostí a vztahů. Všechny, kteří nebudou líní a 

budou se opravdu snažit, odmění. Ačkoliv by na nás měl rok 
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2021 klást větší nároky, nemělo by dojít k žádným větším 

změnám a neměly by nás postihnout žádné větší ztráty. 

Rok kovového Buvola apeluje na to, abychom nadměrně 

pečovali o svůj zdravotní stav. Zaměřte se na prevenci. 

Zajděte si na prohlídku. Jezte zdravé potraviny a pečujte o 

své tělo i ducha. Udržujte své zdraví! 
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Karel Čapek, příslušník literární generace, která dozrála v 

letech první světové války, se narodil 9. ledna 

1890 v Malých Svatoňovicích. Pocházel z 

rodiny lékaře jako nejmladší ze tří dětí. Bratr 

Josef vynikl jako malíř a spisovatel, sestra 

Helena kromě několika próz je autorkou 

vzpomínkové knihy Moji milí bratři (1962). 

Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem, 

dramatikem, překladatelem a kritikem, autorem knih pro děti. 

Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a Brně, maturoval  

na Akademickém gymnáziu v Praze, studium na FF UK 

v Praze ukončil v roce 1915 doktorátem. 

V době Čapkových vysokoškolských studií vznikla knižně 

publikovaná seminární práce Pragmatismus čili Filozofie 

praktického života (1918). V letech 1910 – 11 byl Karel Čapek 

na studijním pobytu v Paříži a v Berlíně. 

Po ukončení vysoké školy byl Karel Čapek vychovatelem v 

hraběcí rodině Lažanských, knihovníkem v Národním muzeu, 

do roku 1938 pak i redaktorem v Národních listech a v 

Lidových novinách. Ve Vinohradském divadle působil v letech 
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1921 – 23 jako dramaturg a režisér. 

Karel Čapek podnikl řadu cest do zahraničí, z nichž získal 

podněty pro své cestopisné fejetony a prózy. Byl zvolen prvním 

předsedou československého PEN-KLUBU. 

Ve své vinohradské vile organizoval Karel Čapek přátelské 

páteční besedy. Ženou Karla Čapka byla herečka a 

spisovatelka Olga Scheinpflugová. 

Čapkovo mnohotvárné a neobyčejně bohaté dílo přervala náhlá 

smrt. Zemřel 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic. Je 

pochován na Vyšehradě. 

 

Dílo Karla Čapka 

Čapkovu uměleckou osobnost 

formovalo jeho filozofické a 

estetické vzdělání a dlouholetá činnost novinářská. Hlásil se k 

mladé generaci a k jejím snahám o moderní umění. Své první 

prozaické práce psal společně s bratrem Josefem:  

Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916), Krakonošova zahrada 

(1917). 

V další tvorbě pokračoval K. Čapek samostatně. Z jeho díla si 

připomeňme např.: Výlet do Španěl (1930), Obrázky 

z Holandska (1932), Továrna na Absolutno (1922), Hovory 
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s T. G. Masarykem (1936), Krakatit (1924) - v románu 

položil Čapek otázku možnosti pokroku v technické civilizaci a 

současně bezpečnosti lidstva. Byla to podivuhodně výstižná 

vize krize lidstva ve století atomové bomby. 

Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (1929), 

románová trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život 

(1933-34), Válka s mloky (1936) - alegorický příběh Mloků, 

kteří svým zvířecím mechanismem nahradili mechanismus 

robotů a stali se hrozivým nebezpečím pro lidstvo. 

Bílá nemoc (1937) - v postavě Maršála ukazuje na scestnou a 

krutou logiku mocných jedinců a tragédii bezmoci ušlechtilého, 

ale izolovaného lékaře, který musí kapitulovat před davovým 

fanatismem. 

Matka (1938). 

Ve dvacátých letech 20. století se Čapek zaměřuje převážně 

na dramatickou tvorbu – RUR (Rossumovi Univerzální 

Roboti) – 1920, toto dílo bylo vyznamenáno státní cenou. Jedná 

se o střetnutí člověka s technikou, když se u dvou robotů, bez 

lidských vlastností, zrodil cit a oduševnění. 

Věc Makropulos (1922) - dílo bylo zhudebněno Leošem 

Janáčkem. 
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Tvorba pro děti: Devatero pohádek (1932), Dášeňka čili 

život štěněte (1933). 

Dášeňka čili život štěněte 

„Toho dne, kdy Dášeňka 

slavila desítidenní výročí svého 

života, potkala ji první velká 

událost: když� se ráno 

probudila, shledala k svému 

úžasu, �že vidí - zatím jen na 

jedno oko, ale ono i jedno oko 

je, abych tak řekl, veliký 

krok do světa. Byla tím tak překvapena, �že vykvikla, a toto 

památné kviknutí bylo počátkem psí řeči, která se jmenuje 

�štěkání. Dnes už Dášeňka umí nejenom mluvit, nýbrž�i 

nadávat a pouštět hrůzu; ale tehdy to jen tak vyjeklo, jako 

když�nůž�sjede po talíři. Hlavní ovšem bylo to nové oko; do té 

doby musela Dášeňka hledat jen čumáčkem, kde má maminka 

ty dobré knoflíky, co z nich prýští mlíčko; a když� se pokoušela 

lézt, musela před sebou strkat svůj černý a lesklý nos, aby 

nahmatala, co je před ní. Ba, lidi, takové oko, i když� je jen 

jedno, je znamenitý vynález: jen mrkneš�a víš, ouha, tady je 
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stěna, tuto jakási propast, a to bílé je máma. A když�chceš� 

spát, očičko se zaklopí a dobrou noc, mějte mě rádi. A co 

abychom se zase probudili? Otvírá se jedno oko, a vida, otvírá 

se i druhé, mžourá trochu a už se vykulí celé; a Dášeňka se od 

té chvíle dívá na svět dvěma očima a spí na dvě oči, takže už� 

nemusí vyspávat tak dlouho a může víc času věnovat tomu, aby 

se naučila sedět a chodit a ledacos jiného důležitého pro život. 

Inu, je to pokrok.“ 

 

 

 

 

Dobrý den děti, jmenuji se 

Dášeňka. 

Ukážu Vám, jak jsem rostla a 

učila se být správným psem. 

Zprvu jsem se vešla celá 

paničce do dlaně. 

 

Od maminky Iris jsem se 

zpočátku nehnula na krok. 

Však mi u ní bylo nejlépe. 

Maminka o mě pečovala, 

krmila mě a připravovala na 

zvládnutí všech psích 

disciplín. 
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Ivan Hlinka  

Ivan Hlinka (26. ledna 1950 Most – 16. 

srpna 2004) přezdívaný Šéf byl český 

hokejista (střední útočník) a klubový a 

reprezentační trenér. V roce 2004 tragicky 

zemřel na následky autonehody. 

Dráha hokejisty 

Hokejovou kariéru započal malý Hlinka už v šesti letech, kdy 

hrál za mládežnický tým Litvínova. Do československé 

hokejové ligy vstoupil v 16 

letech rovněž za litvínovský 

tým. Současně s hokejovou 

kariérou vystudoval nejdříve 

průmyslovku a později 

Vysokou školu ekonomickou 

v Praze a současně i obor trenérství na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu. 

Ve dvaceti letech se stal kapitánem litvínovského hokejového 

týmu a ve stejném věku také začal hrát za národní reprezentaci. 

S československým týmem získal Hlinka coby hráč celkem tři 

tituly mistrů světa: v roce 1972 na šampionátu v Praze, v roce 

1976 v polských Katovicích a v roce 1977 v rakouské Vídni. 
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Celkem odehrál jedenáct turnajů na mistrovstvích světa a dva 

turnaje olympijské (v roce 1972 v japonském Sapporu 

vybojovali českoslovenští hokejisté bronz a v roce 1976 v 

rakouském Innsbrucku dokonce stříbro). 

Hlinka se za reprezentaci zúčastnil celkem 256 zápasů a 

zaznamenal 132 gólů, v československé lize odehrál 544 

zápasů a zaznamenal 347 gólů. 

V letech 1977–1980 byl Hlinka kapitánem reprezentace, 

v roce 1978 získal Zlatou hokejku. 

V roce 1981 legálně opustil Československo a odešel hrát do 

zámořské NHL, kde až do roku 1983 hrál za tým Vancouver 

Canucks. Po dvou letech se vrátil do Evropy a v období let 

1983–1985 působil ve švýcarském týmu EV Zug. 

Od svého návratu do Československa začal působit jako trenér, 

nejprve v domovském Litvínově, později v německém 

Freiburgu. 

Kariéra trenéra 

Koučem československé reprezentace se stal v roce 1991 a pod 

jeho vedením národní tým získal v dalším roce bronzové 

medaile na olympiádě i na mistrovství světa. O rok později 

přivedl ke stejnému úspěchu na mistrovství světa českou 

hokejovou reprezentaci. 
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V roce 1994 po dvou neúspěšných turnajích reprezentaci 

opustil a odešel do Itálie (národní tým v tomto roce na světovém 

mistrovství spadl na sedmé místo, což je jeho 

historicky nejhorší umístění). 

V roce 1997 se Hlinka k české reprezentaci vrátil a pod jeho 

vedením získal tým na mistrovství v Německu bronzovou 

medaili. 

Poté začala zlatá éra kouče Ivana Hlinky. V roce 1998 na 

olympiádě v japonském Naganu získal národní tým 

samostatné České republiky svoji první zlatou medaili. O 

rok později se čeští hokejisté stali i mistry světa. 

Podruhé do NHL odešel Hlinka v roce 2000 jako hlavní kouč 

týmu Pittsburgh Penguins. Jeho angažmá zde skončilo po 

několika nepovedených zápasech na začátku dalšího ročníku. 

V letech 2001–2002 se Hlinka stal generálním manažerem 

české hokejové reprezentace. Po olympiádě v Salt Lake City 

Hlinka jednu sezónu trénoval ruský tým Avangard Omsk. 

Mezinárodní hokejová federace IIHF v roce 2002 uvedla 

Ivana Hlinku do Síně slávy. 

A jak to bylo v Naganu? 

Místo mezi hrdiny v Národním památníku na Vítkově nemají 

teď jen legionáři, odbojáři nebo letci RAF. Malá výstava tu 
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připomíná velký sportovní příběh českých dějin. Před dvaceti 

lety porazili ve finále olympijského hokejového turnaje gólem 

Petra Svobody Rusy a vypuklo národní šílenství. 

 „Fenomén Nagano není spjatý jen s vlastním úspěchem jedné 

generace českých hokejistů, ale i s tím, jak zapůsobil úspěch 

hokejového týmu v celé společnosti. Nagano se stalo 

předmětem kolektivní paměti, ať se jedná o samotný turnaj, 

komentáře Roberta Záruby, přijetí hokejové reprezentace u 

prezidenta Václava Havla, či samotné přivítání českého 

hokejového týmu v České republice,“ říká autor výstavy Jan 

Lomíček. 

Kolem toho, kolik se vypilo piva a co se dělo v letadle, se tradují 

až mytické informace. Byla to první novodobá olympiáda, která 

přinesla výrazné sportovní úspěchy. „Úspěch na sportovním 

poli se odrazil ve společnosti. Slavilo se v celé republice. 

Oslavy zastavily život všude. Byl jsem v té době ve škole a 

učitelé nám pouštěli hokej během vyučování. Do té doby věc 

nevídaná,“ přidává Lomíček osobní vzpomínku. 

Oslavy byly větší, než když čeští fotbalisté v roce 1996 získali 

stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. „Byla to první zlatá 

medaile z kolektivního sportu po rozdělení republiky, tohle ten 

národ stmelilo,“ upozorňuje Lomíček. 
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Zázrak na ledě 

Nagano je nazýváno turnajem století, protože to bylo poprvé, 

co NHL udělala přestávku a na turnaj se 

vypravily její největší hvězdy. „Proti 

Čechům stála jména jako Wayne 

Gretzky,“ upozorňuje Lomíček. 

„Poprvé po dlouhé době se sešli 

profesionálové během sezony a na olympiádě. Nejlepší proti 

nejlepším. Nikdo nás nepasoval na medaili a nám se to 

povedlo,“ řekl při vzpomínkovém setkání hráčů Jaromír Jágr. 

Hlavním hrdinou týmu z Nagana byl brankář Dominik Hašek. 

Triumf považuje i díky premiérovému startu hvězd z NHL za 

neopakovatelný. „Mělo to atributy, že byla poprvé otevřená 

olympiáda a sjeli se ti nejlepší. Ve sportu se nedají věci 

opakovat, vždycky to bude něčím specifické. Když člověk 

něčeho dosáhne poprvé, tak 

o to víc je to nesmrtelné. Já 

zažil něco podobného ve 

Stanley Cupu,“ řekl Hašek. 

To, že dějiny píší vítězové, 

nicméně platí i pro Nagano. 

Za hranicemi prošlo dvacáté výročí víceméně bez povšimnutí. 
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Pro poražené soupeře to byl jen jeden z mnoha olympijských 

turnajů. Snad jen Kanaďané dosud nevěřícně kroutí hlavami, 

jak mohl jejich tým vedený Gretzkým v semifinále tak narazit. 

Naganské vítězství inspirovalo vznik řady upomínkových 

předmětů, třeba hracích karet s 

obrázky členů slavného týmu. 

Objevila se však i spousta věcí 

běžné spotřeby, třeba igelitové 

tašky Nagano. 

Fenomén Nagano změnil život 

všem, kteří se v jeho blízkosti vyskytli. Zvláštním příkladem 

může být hudebník Michal David. Ten v devadesátých letech 

neprožíval právě hvězdnou dobu své kariéry, jako normalizační 

zpěvák se z pódia stáhl do ústraní. 

O restart se postarala informace ze zákulisí hokejové kabiny. 

Hokejisté tehdy novinářům prozradili, že jeho hity z 

osmdesátých let byly jejich motivační oporou v šatně. Michal 

David chytil příležitost za flitry. Využil vlny popularity, složil 

pro hokejisty píseň 

Správnej tým a patřil 

mezi ty, kteří je vítali 

přímo na pódiu na 
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Staroměstském náměstí. Díky tomu se vrátil do veřejného a 

hudebního života. 

Vzpomínání na olympijský úspěch hokejistů je navíc trochu 

nespravedlivé vůči Kateřině 

Neumannové. Horečka z 

hokejového zlata totiž 

zastiňuje to, že běžkyně na 

lyžích z olympiády přivezla 

stříbro a bronz.  
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Dějiny českých zemí se píšou už hezkou řadu let. Pojďte si 

s námi udělat výlet napříč minulými stoletími a v kvízu si 

zkuste, jak jste na tom se znalostmi naší historie. 

 „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat,“ 

prohlašoval americký filozof a spisovatel George Santayana. 

Ať ho budete brát s menší, či větší nadsázkou, jistě uznáte, že 

na něm aspoň trochu něco je.  

1. Každoročně v červenci slavíme den slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V rámci své mise na Moravu 

bratři tehdy vytvořili vůbec první slovanské písmo. Jak se 

jmenuje? 

hangul   

cyrilice   

hlaholice 

 

2. V roce 1212 vydal budoucí římský císař Fridrich II. 

Přemyslu Otakarovi I. listinu, která uznávala suverenitu 

Českého království, stvrdila Přemysla jako českého krále a 

jeho potomky jako dědice trůnu. Znáte název dokumentu? 

Deklarace nezávislosti 

Zlatá bula sicilská 

Královský list na svobody stavů českých a moravských 
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3. Za čí vlády byla na českém území zavedena povinná 

školní docházka? Napovíme, že se tak stalo roku 1774. 

Karel VI. 

Marie Terezie   

Josef II. 

 

4. Za vlády Karla IV. byla založena Univerzita Karlova, 

Nové Město a zahájena stavba Karlštejna. Ve kterém roce 

se tyto tři významné počiny staly? 

1316 

1333 

1348 

 

5. V listopadu 1620 proběhla poblíž Prahy bitva Třicetileté 

války, která na další skoro tři století uvrhla české země opět 

pod rakouskou nadvládu. O jakou bitvu jde? 

bitva na Bílé hoře 

bitva u Slavkova 

bitva u Domažlic 

 

6. Mezi „muže 28. října“, kteří se zasloužili o vznik 

Československa v roce 1918, nepatří: 

Karel Kramář 

Antonín Švehla   

Jiří Stříbrný 

 

7. Které země s Německem v září roku 1938 uzavřely 

Mnichovskou dohodu? 

Francie, Itálie, Velká Británie 
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Francie, Rusko, Velká Británie 

Itálie, Španělsko, Rakousko-Uhersko 

 

8. Ve kterém roce proběhla měnová reforma, kterou se 

tehdejší komunistická vláda snažila dosáhnout 

znehodnocení československé koruny? 

1948 

1953 

1959 

 

9. Který rok symbolizuje období nazývané pražské jaro? 

1968 

1948  

1989 

 

10. Poslední otázka je už z dějin samostatné České 

republiky. Kdo se stal prvním premiérem v roce 1993? 

Václav Klaus 

Miloš Zeman 

Petr Pithart 

 

Správné odpovědi: 1c), 2b), 3b), 4c), 5a), 6a), 7a), 8b), 9a), 

10a). 
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Honzíček zavolá maminku, aby jí ukázal, 

jakého udělal sněhuláka. „Je moc hezký, ale 

proč nemá nos? Dala jsem ti přece mrkev.“ 

„To je pravda, ale sněhuláci mrkev nejedí!“ 

 

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé – připnout si lyže, 

za druhé – spustit se po svahu, a za třetí – naučit se chodit o 

berlích.   

 

Říká paní učitelka: "Venku nám krásně sněží, co kdybychom 

začali s koulováním?"  "Ano, ano," volají všichni. "Dobrá ... k 

tabuli půjde Nováková."    

 

Žádosti policie, aby se kvůli padání sněhu řidiči zatím 

vyvarovali jízdy motorovými vozidly, vyslyšeli pouze 

zaměstnanci odklízecích firem. 

 

Jaký je rozdíl mezi silničářem a skautem? 

Skaut je vždy připraven!!! 
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Z provozních důvodů kuchyně Vám letos 

nemohly naše kuchařky napéct cukroví. 

Prostřednictvím dárců přes sbírku ČČK 

jsme Vám však mohli dopřát cukrovíčko 

různých chutí i vůní. Obdrželi jsme také 

dárečky. Zdobili jsme stromečky a 

rozsvítili domovský strom. 
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