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Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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MMMiiilllééé   čččttteeennnááářřřkkkyyy   aaa   čččttteeennnááářřřiii   
Čas rychle utíká, máme za sebou měsíc únor a s měsícem 

březnem k nám přijde jaro. Po jarní rovnodennosti se den prodlužuje. 

Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžeme najít první posly jara 

– bledule a sněženky. Vyletují včely a probouzejí se první motýli. 

Sluníčko bude mít větší sílu a dodá nám tolik potřebnou energii pro 

život. Nastane také první jarní den, změna zimního času na letní.  

A co nás čeká v tomto čísle měsíčníku? Mnoho zajímavých 

článků například o jaru, významných dnech v měsíci březnu, Zdislavě 

z Lemberka, významu jmen,… Nebudou chybět ani tradiční 

pranostiky na měsíc březen. 

 

Sluníčkové jarní dny  

 

Lenka Vyčítalová, Eva Plívová, Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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Měsíc březen přinese nejen jaro, ale 

i tradiční ples 

Ve třetí třetině tohoto nového měsíce začne astronomické jaro, 

i když jako na jaře to občas vypadá už teď. Je už skoro za 

námi další zima, před námi další jaro. Do jara vstoupíme 

v Domově malováním, budeme malovat v pokojích budovy B. 

Upustíme od tradiční bílé výmalby a použijeme teplé 

pastelové barvy, abychom pokoje zútulnili a odlišili. Vše 

bychom chtěli stihnout v průběhu března a dubna, i když práce 

to bude dost. 

Na osmnáctého března připravují kolegyně ze sociálního 

úseku tradiční ples, tentokrát na téma „Ze života hmyzu“. 

Určitě se všichni těšíme na společné setkání s hudbou (opět 

přijede Šedous Band) a převleky.  

Na jaře bychom také chtěli začít opravovat starý lůžkový 

výtah na budově B. V měsíci březnu proběhne naplánování 

celé akce a bude připraveno výběrové řízení na dodavatele, od 

května by se mělo začít s prací. Provoz výtahu tak bude 

omezen, výtah nebude možné nějaký čas používat – to bude 

od nás všech vyžadovat trpělivost a toleranci. Oprava se ale 

udělat musí, jinak výtah brzy ztratí technickou způsobilost 

k provozu. 

Probíhá výběrové řízení na víkendový úklid – abychom 

odlehčili přímé péči, přijmeme úklidovou službu vždy od 13 

do 17 hodin o víkendech. V Domově tak budeme mít i 
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v sobotu a neděli uklizeno a pracovníci přímé péče se o úklid 

nebudou muset starat. 

Přeji nám všem, abychom do jara 2015 vstoupili s úsměvem, 

radostně a s vědomím, že i když ze světa okolo nepřicházejí 

zrovna dobré zprávy, tady uvnitř, doma, v Domově, máme 

stále klid a bezpečí. 

Na závěr jedna pozvánka: pan Bednář z přízemí budovy B by 

si rád občas zahrál mariáš. Jestli najdeme ještě alespoň 

jednoho do party, rád se připojím, i když jsem to už dvacet let 

nehrál. Najdeme s panem Bednářem třetího spoluhráče nebo 

spoluhráčku? Přihlaste se, prosím, u paní Mikulové, 

aktivizační pracovnice na budově B. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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ZMĚNA ČASU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna zimního času 

na letní: 

Ne: 29. březen 2015, 

2:00  3:00 
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Výzdoba prostor Domova důchodců Ústí nad Orlicí 

Pro zdomácnění atmosféry našeho Domova poptáváme 

oblečení, drobný nábytek, věci denní potřeby z dob mládí 

našich obyvatel (např. klobouky, kabelky, korále, křesílka, 

zrcadla, nádobí, mlýnek na kávu, vyšívané deky, ubrusy, 

obrazy, staré fotky, pohlednice, starý gramofon i gramofonové 

desky,…). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naším cílem je zdomácnění Domova důchodců Ústí nad Orlicí 

dobovou výzdobou z mládí současné generace obyvatel. 

Pokud máte možnosti našemu Domovu cokoliv darovat 

z těchto tradičních věcí, prosím, kontaktujte sociální 

pracovníky. Děkujeme. 

Bc. Marek Mana, DiS. – manadduo@gmail.com, Tel: 739 391 652 

Bc. Ivana Tesařová – tesarova@dduo.cz, Tel: 731 432 021 
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PPPrrraaannnooossstttiiikkkyyy   nnnaaa   bbbřřřeeezzzeeennn    

 Březen - za kamna vlezem. 

 Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 

 V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. 

 Březnové slunce má krátké ruce. 

 Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. 

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

 Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 

 Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí. 

 V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. 

 V březnu prach - jistý hrách. 

 Březen bez vody - duben bez trávy. 

 Mnoho dešťů březnových - hubené léto. 

 Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

 Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po 

velikonocích. 

 Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku. 

 Březnové mlhy - za 100 dní déšť. 
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Význam jmen 
1. 3. Bedřich - Bedřiška 

Domácké 

podoby: 
Béďa, Béda, Bedříšek, Beďouš, Beďka 

Původ: německý 

Význam: mírumilovný mocný vladař 

Zajímavost: Původem je staroněmecké jméno Fridurihhi, první 

složka jména Fridu znamená "mír", druhá část rihhi 

"vládce". Význam jména je tedy "mírumilovný vladař, 

mocný (bohatý) mírem".  

2. 3. Anežka 

Domácké 

podoby: 
Aňa, Anuška. Aneša  

Původ: řecký  

Význam: čistá, neposkvrněná, cnostná  

Zajímavost: Pochází z řeckého (h)agnos, což znamená "čistý, 

neposkvrněný". Přes latinu se dostala Agnes i do 

češtiny. 

6. 3. Miroslav 

Domácké 

podoby: 
Míra, Mirek, Mirča, Mireček, Mirko 

Původ: slovanský 

Význam: slavný mírem, mírumilovný 

Zajímavost: Jméno lze vyložit jako "slavný mírem, slavící mír, 

mírumilovný". Obdobné je jméno Friedrich (Bedřich).  

7. 3. Tomáš 

Domácké 

podoby: 
Tom, Tomi, Tomík, Tomášek, Tomek, Tomouš, Toman  

Původ: aramejský (biblické jméno)  

Význam: dvojče, blíženec  

Zajímavost: Základem je syrské Tómá, dříve teómá, které v 

překladu znamená "dvojče". 
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9. 3. Františka 

Domácké 

podoby: 

Fanča, Fany, Fanči, Fanda, Fanka, Fráňa, Franci, 

Francka, Frantina, Fanynka, Fančička,  

Původ: italský 

Význam: Francouzka 

Zajímavost: Ženská podoba k František. Toto jméno je původně 

přezdívka, kterou dal otec Františkovi z Assisi pro jeho 

znalost francouzštiny. 

19. 3. Josef 

Domácké 

podoby: 

Pepa, Pepek, Pepík, Pepča, Pepánek, Joska, Józa, 

Jozífek, Jožin, Jožo 

Původ: hebrejský (biblické jméno) 

Význam: on (Bůh) přidá, rozhojní 

Zajímavost: Základem všech forem jména je hebrejské Jóseph, 

které znamená buď "on (Bůh) přidá", dá se také 

přeložit jako "ať přidá, ať pokračuje".  

22. 3. Leona 

Domácké 

podoby: 
Lea, Leonka, Lejka, Leuška 

Původ: řecký 

Význam: lev 

Zajímavost: Význam jména pochází z řeckého león "lev", latinská 

forma je leo. Českou obdobou jména je Lev a Leoš. 

28. 3. Soňa 

Domácké 

podoby: 
Sonička, Soněčka, Soninka  

Původ: řecký  

Význam: moudrá; moudrost (ruské jméno)  

Zajímavost: Základem jména je řecké Sofija, jeho domácká forma 

Soňa se u nás i v cizině užívá jako samostatné jméno. 

V češtině se řecká Sofie změnila i na Žofii. 
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JJJAAARRROOO   
Začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc 

a tepla stále přibývá. A právě světlo a 

teplo probouzí ze zimního spánku celou 

přírodu. Stromy začínají pučet a 

ukazovat nové listy a větvičky, za země 

vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat 

má na jaře mláďata a ptáci se vracejí 

domů ze svých zimovišť. Všechno je 

v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje 

v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a prvním letům života 

člověka. 

Březen 

 Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení 

života.  

 Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první posly jara 

– bledule a sněženky. 

 Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (lindušky, sluky, čápi, 

vlaštovky…) a ptačí zpěv je stále intenzivnější. 

 Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují 

k páření obojživelníci – skokani, ropuchy a čolci. 

 Vyletují včely a probouzejí se první motýli - hlavně babočky a 

žluťásci řešetlákoví. 

 Netopýři se probouzejí ze zimního spánku. 

Práce v lese 

 Lesníci sbírají šišky modřínu a borovice, končí sběr šišek smrku. 

 Provádějí předosevní přípravu u buku, jedle a douglasky. 

http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/ptaci/dlouhokridli/sluka-lesni
http://www.mezistromy.cz/cz/les/rostliny-v-lese/jehlicnate-stromy/modrin-opadavy
http://www.mezistromy.cz/cz/les/rostliny-v-lese/jehlicnate-stromy/borovice-lesni
http://www.mezistromy.cz/cz/les/rostliny-v-lese/jehlicnate-stromy/smrk-ztepily
http://www.mezistromy.cz/cz/les/rostliny-v-lese/listnate-stromy/buk-lesni
http://www.mezistromy.cz/cz/les/rostliny-v-lese/jehlicnate-stromy/jedle-belokora
http://www.mezistromy.cz/cz/les/rostliny-v-lese/jehlicnate-stromy/douglaska-tisolista
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 Provádějí síje ve sklenících. 

 Vyzvedávají sazenice z lesních školek a začínají s jejich výsadbou. 

 Zásoby sazenic ukládají do sněžných jam a klimatizovaných skladů. 

 Zahajují výchovné těžby (probírky) v porostech do 40 let. 

 Dokončují mýtní těžby u listnáčů a borovice. 

 Kácí stromy napadené kůrovcem (lýkožroutem smrkovým). 

 Kladou stromové lapáky proti lýkožroutu smrkovému. 

 Instalují mechanicko – chemické lapače na lýkožrouta smrkového. 

 Provádějí jarní kontroly housenic ploskohřbetky smrkové. 

 Rozmisťují budky pro užitečné ptactvo. 

 Myslivci sčítají jarní kmenové stavy zvěře. 

 V březnu začínají klást mláďata bachyně (samice prasete divokého). 

Pozorování 

 V březnu je vhodná doba pro vyvěšení ptačích budek. 

 Všimněte si baculatých čmeláků, kteří poletují u země, prohledávají 

různé otvory a nevšímají si rozvitých květů – jsou to samičky hledající 

vhodné hnízdo. 

 Mravenci, kteří byli v zimě zalezlí v hloubi mraveniště, při určité 

teplotě vylézají na povrch své „kupy“. Nahřejí svoje tělíčka a 

vyhřívají jimi vnitřek mraveniště. Jsou to tzv. „teplonoši“. Teprve 

později se rozlézají po okolí. 

 

http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/hmyz/brouci/lykozrout-smrkovy
http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/savci/prase-divoke
http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/hmyz/ostatni-blanokridli/cmelak-zemni
http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/hmyz/mravenci/mravenec-lesni
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Významné dny v březnu 
1. 3. Mezinárodní den omylů v kalendáři (30. 2.) 

Lidé nejsou neomylní, ale že bychom nutně museli slavit lidské omyly, to 

snad ani radši ne. Jistě má každý z nás i takové, na které by rád zapomněl. 

Omyly se dějí všude, a to i v kalendáři. A právě omyly v kalendáři mají 30. 

února svůj den. Že se vám toto datum zdá poněkud divné… máte pravdu, 

vždyť 30. února neexistuje! A právě proto tento den uvádíme až na datum 1. 

března, protože kdyby 30. únor existoval, tak by připadl právě na tento den.  

6. 3. Den jódu 

Prvek jód je pro naše tělo velice důležitý a nepostradatelný, nedostatek 

tohoto prvku způsobuje zpomalení nebo dokonce úplně opožděný psychický 

vývoj. Právě Mezinárodní den jódu nám má vštípit jak je jód potřebný pro 

naše tělo, je obsažen v různých potravinách, například máme jodovou sůl. 

Mezinárodní den jódu byl uznán na základě iniciativy Českého výrobu 

UNICEF. 

8. 3. Mezinárodní den žen 

Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ, vznikl 

díky stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z New Yorku stávkovali za 

zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního 

práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a 

samozřejmě mír. V průběhu dějin se oslavy měnily, v živé paměti máme 

například socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, ručníky, 

chlebíčky apod. Tento den protestují např. feministky dodnes. V mnoha 

rodinách v ČR se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože od roku 1990 není 

MDŽ oficiálním svátkem. 

11. 3. Evropský den mozku 

Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku, který 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-omylu-v-kalendari-30-2-17/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-jodu-19/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zen-20/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-mozku-23/
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začíná každý rok cca 11. března, v některých případech se tento datum i 

posouvá. Připomínat význam mozku zřejmě příliš nemusíme, neboť bez 

mozku by žádný živočišný druh nemohl žít a přitom se jedná o nejméně 

probádaný orgán nejen lidského těla. V souvislosti s tímto světovým dnem 

se koná mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru, aby 

předali své nové poznatky a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti. 

Světový den mozku se slaví prakticky celosvětově a v České republice jej 

zaštiťuje Akademie Věd ČR a na přednáškách se podílí odborníci z 

neurovědních oborů z Centra neurovědy, České společnosti pro neurovědu J. 

E. Purkyně a Ústav experimentální medicíny AV ČR. Nejčastějšími tématy 

přednášek jsou fungování mozku jako takové či konkrétní případy jako je 

zpracování bolesti, zpracování chutí, vnímání obrazu, přenosu sluchových 

informací a samozřejmě dostanete i informace ohledně mezinárodních 

projektů a spoluprací. 

21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku 

Na první jarní den připadá Mezinárodní den zdravého spánku. V dřívějších 

dobách se zdravý spánek příliš neřešil, ale s nástupem rychlejšího životního 

tempa a stresu v kombinaci se sedavým zaměstnáním, bychom se měli 

zaměřit na problematiku poruchy spánku a její možné prevence.  

22. 3. Světový den vody 

Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které 

nám naše planeta dává, i z těchto důvodů byl právě na tento den vyhlášen 

Světový den vody. V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes 

miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na 

svém zdraví. 

28. 3. Den učitelů v ČR 

Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá 

tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana 

Ámose Komenského (28. 3. 1592).  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zdraveho-spanku-30/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-vody-33/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-ucitelu-v-cr-38/
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Zdislava z Lemberka 
Česká světice Zdislava z Lemberka se narodila v Křižanově 

poblíž Velkého Meziříčí. Přesné datum jejího narození není 

známo, ale předpokládá se, že to bylo v letech 1220 až 1225. 

Zdislava byla prvorozenou dcerou pana Přibyslava z 

Křižanova, královského purkrabího v Brně a na hradě Veveří, 

a paní Sibyly, která pocházela ze Sicílie. Zdislava měla mladší 

sourozence - tři sestry a bratra: Eufemii, Elišku, Libuši a Petra.  

Otec, pan Přibyslav z Křižanova byl jeden z důvěrníků 

českého krále Václava I. Zemřel pravděpodobně v roce 1251, 

pohřbený je v Brně.  

Matka, paní Sibyla přišla 

do Čech jako dvorní dáma 

v průvodu Kunhuty 

Štaufské, nevěsty 

budoucího krále Václava I. 

Tato krásná žena byla 

vzdělaná a zbožná. Pan 

Přibyslav si ji vzal jako 

vdovu po zemřelém 

velmoži kolem roku 1220. 

Zdislava z Lemberka se 

provdala velmi mladá za 

pana Havla Jablonského, 

který byl pobočníkem krále 



16 
 

Václava I. Hned po svatbě se přestěhovali na právě dostavěný 

hrad Lemberk. Manželé uvážlivě spravovali svá panství a 

zasloužili se tak o jeho nebývalý hospodářský a duchovní 

rozkvět. Z manželství pravděpodobně vzešly čtyři děti: Havel, 

Markéta, Jaroslav a Zdislav.   

Na hradě často bývalo rušno, ale paní Zdislava zvládala plnit 

jak společenské povinnosti svého stavu, tak se pečlivě starat o 

svou rodinu. Přitom všem vedla duchovní život, z něhož 

čerpala sílu pro všechny činnosti. Byla dokonalou hradní paní 

i světicí zároveň.  

V blízkém městě Jablonném založila se svým manželem 

Havlem špitál, postavila chrám 

svatého Vavřince s klášterem pro 

dominikány, v Turnově kostel a 

dominikánský klášter. Nejvíce však 

vynikala svou velkou láskou k 

potřebným. Často navštěvovala 

chudé, zákon lásky k bližnímu byl 

náplní jejího života podle 

evangelia. Hluboce cítila s 

nemocnými a zraněnými, kteří byli 

upoutáni na lůžko nebo byli 

postiženi jakýmkoliv neštěstím a 

pohromou. Podle Dalimilovy 

kroniky dokonce prý křísila mrtvé, 

vracela zrak slepým a uzdravovala 

chromé i jinak nemocné.  

Sama si odříkala vše, co jen bylo 

možné. Žila s Kristem v celém svém životě, nejen v modlitbě, 
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rozjímání nad Písmem svatým, účastí na bohoslužbách a 

přijímáním svátostí. To byly jen zdroje, které ji posilovaly. 

Příkladným životem získávala i druhé, především svého muže, 

s jehož svolením se stala dominikánskou terciářkou a už 

předtím s ním mnohé dokázala vykonat. Zemřela 

pravděpodobně ve 32 letech na tuberkulózu.  

Hrob Zdislavy se těší úctě od její smrti až dodnes, věřících 

sem přijíždějí na pouť z Čech, Slovenska, Polska a dokonce i 

z Německa a Rakouska. U jejího hrobu prý dodnes dochází k 

podivuhodným vyslyšením, uzdravením a dalším tajemným 

jevům.  

K blahořečení Zdislavy došlo roku 1907 papežem Piem X. a 

ke kanonizaci r. 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.  

 

Modlitba k sv. Zdislavě 

Blahoslavená matko Zdislavo 

matko našeho rodu, vyslyš modlitbu Tvých potomků a 

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvé krve 

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého ducha 

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého stavu 

 

 

 

 



18 
 

Jak jsem chovala škebli 
Bydlela jsem na malé vesnici, kde žije asi 1500 lidí a těch pár 

našich ulic se táhne víc než dvacet kilometrů do dálky. Přejít 

celou vesničku trvá docela dlouho, zato domky obklopují pole 

a rozsáhlé lesy, kde je radost chodit na houby nebo na 

procházky se psy. A na jednom konci naší vísky, je v lese 

mezi stromy schovaný malý rybníček. Kouzelné místo, kam 

nás rodiče nikdy nechtěli pouštět samotné, aby se nám něco 

nestalo. Kouzelné místo, které nás děti přitahovalo jako 

magnet i proto, že to bylo zakázané.  

V zimě, když přišly tuhé mrazy, celý rybníček zamrzl, sešly se 

tady všechny děti s bruslemi z celé vesnice, a to i když mnoho 

z nás muselo přijet autobusem. Kluci zkoušeli hrát hokej, my 

holky jsme se pokoušely o první piruety, nad celým rybníkem 

se ozýval smích, výskot. Někdy ovšem taky křik, když bylo 

nutné vyřídit spory o platné góly. Ale tyto hádky netrvaly 

dlouho. 

Odpoledne 

se brzy 

setmělo a tak 

jsme všichni 

raději bruslili 

a honili se po 

ledě, než se 

hádali.  
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Zima byla na rybníku kouzelná. Zato v létě tady bylo většinou 

ticho. Na koupání tady bylo mnoho bláta a rákosí, a ani 

hloubka nebyla velká. Ovšem dvakrát do roka okolí ožívalo 

společenskými akcemi. Celá vesnice se scházela na 

myslivecké chatě, kde se na jaře škvařila vaječina, a na 

podzim byly myslivecké hody. Pro nás děti to byly hodiny 

naprostého štěstí, neboť rodiče se veselily u jídla, pití a 

společenských drbů a my jsme měli naprostou volnost. Nikdo 

nás nehlídal, všem bylo jedno, jestli lezeme na stromy, 

přeskakujeme potok nebo se honíme kolem rybníka. Těchto 

okamžiků jsme všichni plně 

využívali, a k rodičům jsme 

se přiblížili pouze v případě, 

že nás dohonil hlad nebo 

žízeň. Takhle to šlo několik 

let, a až jedno jaro jsme 

objevili, že v rybníčku žijí 

škeble. Bylo mi asi dvanáct 

nebo třináct a poprvé jsme 

našli na břehu v blátě polámané kousky třpytivých ulit. 

Všichni jsme začali běhat po břehu a prohrabávat bláto, 

protože každý z nás nutně potřeboval kus ulity. A co teprve 

když někdo z nás našel celou nerozlámanou polovinu! Nálezce 

byl štěstím bez sebe radostí a nám ostatním tváře zezelenaly 

závistí a zvýšili jsme své hledací úsilí. 

A najednou někdo zjistil, že je ve vodě celá škeble….a 

druhá….třetí…vlastně jich tam byla spousta a to nejen 

prázdné třpytivé ulity, ale naprosto živé škeble. To bylo něco! 

Živá škeble a určitě v ní jsou perly!!! Vytáhli jsme jednu 
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z vody, prohlídli si ji a někdo zkusil sáhnout dovnitř pro perlu. 

No, překvapivě tam nebyla. Ale ani chybějící perla nezkazila 

dětskou radost z tohoto objevu. 

Do večera jsme si vyhráli se škeblemi, a potom postupně si 

nás rodiče začali zase dohledávat a rozebírat do domovů. Já 

jsem neváhala, na břehu se mi podařilo najít starou plechovku, 

a aniž by to rodiče tušili, jednu živou škebli jsem si vzala 

domů. Och, ani se nedá vypodobnit moje radost, když jsem 

doma hledala láhev od okurek, abych mohla vytvořit útulné 

bydlení pro škebli. Na dno jsem naházela trochu hlíny z 

mrkvového záhonku i s kusem rostoucího plevele, zalila to 

vodou z vodovodu, a když se hlína trochu usadila, vložila jsem 

tam škebli. Láhev jsem venku umístila na poklop od žumpy, 

protože tam hezky svítilo sluníčko. Každý den jsem se chodila 

dívat, jak se mé škebli daří, občas jsem přihodila trošku hlíny, 

vyměnila vodu a to stačilo k mé spokojenosti. Bohužel jen 

k mé spokojenosti, škeble to asi viděla jinak. Stačilo několik 

slunečných dnů, 

kdy láhev se 

ohřívala od 

slunce a i od 

rozpáleného 

betonu. Voda se 

nejdříve zakalila 

a pak začala i 

zapáchat. Díky 

kohoutkové vodě, která je nevhodná pro život škeblí a 

slunečním paprskům, se moje škeble totiž uvařila. Nakonec mi 

nezbylo nic jiného, než celou sklenici s mrtvou škebli vyhodit. 
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A tak díky této zkušenosti vím, že každý živý tvor i každá 

kytka žije v určitém prostředí. Pokud to někdo najednou změní 

a nedodrží potřebné podmínky pro život, těžko takové 

přesazení dopadne dobře. A já od té doby vím, že když chci 

mít doma nějaké zvířátko nebo chci pěstovat netradiční kytku, 

musím mít dostatek informací předem, abych zase nedala 

cokoliv živého do okurkové láhve. 

Iva Tesařová, aktivizační pracovnice 

  

 

 

 

 

 

 

Poznáte nahatého chlapečka? 

Měl tajného levobočka a jeho 

dcera podlehla ve 45 letech 

rakovině 

Miminko na fotce se sice mračí, ale později z něj vyrostl 

populární herec, komik, scenárista a významný představitel 

meziválečné avantgardy, který se narodil přesně před 110 lety 

a vytvořil nezapomenutelnou dvojici s Jiřím Voskovcem. 
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Ano, řeč není o nikom jiném než o Jan Werichovi, jenž v 

meziválečném období působil v legendárním Osvobozeném 

divadle, které bylo roku 1938 z politických důvodů uzavřeno. 

Ještě předtím zde společně s Voskovcem a hudebním autorem 

Jaroslavem Ježkem uvedli hry Vest Pocket Revue či na svou 

dobu odvážnou Baladu z hadrů (ta vznikla pod hlavičkou 

Spoutaného divadla). Společně s Jiřím Voskovcem si zahráli 

také v klenotech československé kinematografie: Hej rup!, 

Svět patří nám, Pudr a benzin a Peníze nebo život. 

Po uzavření divadla byli nuceni utéct před nacisty do 

USA. Po skončení války se sice vrátili domů a založili 

Divadlo Voskovce a Wericha, ale Jiří Voskovec brzy 

emigroval, protože podmínky pro politickou satiru, kterou 

prosluli, nebyly po komunistickém převratu vůbec dobré. 

Novým partnerem se Werichovi stal Miroslav Horníček, s 

nímž ho proslavily takzvané forbíny neboli předscény. 

Později bylo Werichovi vyčítáno, že podepsal Antichartu. 

Samotný herec ale tvrdil, že žádal o vyškrtnutí ze seznamu 

podporovatelů komunistického režimu, což ve své knize 



23 
 

potvrdili i bratři Jiří Suchý a Ondřej Suchý. Z poválečné 

filmové tvorby si Wericha diváci nejvíc pamatují z filmových 

pohádek Císařův pekař, Pekařův císař a Byl jednou jeden král. 

Dále byl obsazován především do menších, byť v jeho podání 

výrazných rolí. 

Oblíbený komik byl od roku 1939 ženatý. Jeho 

vyvolenou se stala návrhářka divadelních kostýmů a švadlena 

Zdeňka. Společně měli dceru Janu, která byla herečkou a 

překladatelkou. Zatímco se svérázným otcem si Jana 

rozuměla, s matkou moc dobré vztahy neměla. 

Jediná Werichova dcera se dožila pouhých pětačtyřiceti 

let, když nedlouho po smrti svého otce podlehla rakovině. 

Werichova vnučka Zdeňka, jíž se přezdívalo Fanča, žije ve 

Švýcarsku. Musela se vypořádat s tím, že jí nejen zemřeli 

předčasně matka a otec, ale kromě dědečka Wericha i babička 

Zdena, která zemřela pár měsíců před Werichem. 

Teprve nedáno vyšlo najevo, že měl Jan Werich i 

utajovaného syna, který byl jako malý odložen do ústavu a 

následně osvojen adoptivními rodiči. „Po smrti Jana Wericha 

mi maminka řekla, kdo jsem, ale o biologické matce se zmínit 

nikdy nechtěla. Zřejmě ještě žila a ona se bála, že budu pátrat. 

Už z úcty ke své adoptivní rodině jsem toto tajemství nesl celý 

život v sobě, snad jen s výjimkou členů rodiny a možná 

nejbližších přátel,“ prozradil nedávno Super.cz pan Jiří 

Petrášek, který jako by svému slavnému biologickému otci z 

oka vypadl. 

 

http://www.super.cz/7853-levobocek-jana-wericha-promluvil-mama-mi-o-tatovi-rekla-az-po-jeho-smrti.html
http://www.super.cz/7853-levobocek-jana-wericha-promluvil-mama-mi-o-tatovi-rekla-az-po-jeho-smrti.html
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Oblíbený herec byl roztomilý klučina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Werich vytvořil legendární dvojici s Jiřím Voskovcem. 
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Jan Werich ve filmu Císařův pekař 

 

Jan Werich v komedii Drahý zesnulý. 
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SMĚJEME SE  
 

Učitelka se ptá: „Janičko, víš, jak se říká hlemýždi bez ulity?“ 

Janička odpovídá: „No asi bezdomovec?“ 

 

Přijde pán do obchodu se zvířátky, na řetězu vede ledního 

medvěda a křičí: „Kde je ten chlap, co mi před rokem prodal 

roztomilé bílé morče?“ 

 

Přijde Pepíček k doktorovi a stěžuje si: „Pane doktore, mám 

takový problém, nikdo si mě nevšímá.“ Doktor říká: „Další 

prosím.“ 

 

Američan a Rus si telefonují… 

A: „Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsný 

mrazy, přes -60 stupňů.“ 

R: „To je blbost, nanejvejš tak -20.“ 

A: „No ne, teď to říkali na CNN, prej přes -60.“ 

R: „Ale no tak možná někde třeba -25, ale to spíš 

výjimečně.“ 

A: „No ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky…“ 

R: „Jo ty myslíš venku?! No, tak to jo.“ 

Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi: 

„Sleduješ ty neukázněné 

chodce? Pořád se mi pletou do cesty!“ 

„Nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z toho 

chodníku!“ 
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HÁDANKY 

Na počátku je to černé, při použití je to rudé, na konci je to 

šedé. Co je to? 

(uhlí) 

 

Spadne to do vody a vodou to ani nehne. Co je to? 

(Stín) 

 

Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu 

v lesíčku. Co je to? 

(hřib) 

 

Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 

(páv) 

 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to kulaté. Co je to? 

(měsíc) 

 

Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, 

na kolikátém místě budete? 

(na druhém)  
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