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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK 

DOMOVA DŮCHODCŮ

  

Ústí nad Orlicí 

6. číslo/ Červen 2015 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Milé čtenářky a milí čtenáři, 

Po měsíci lásky přichází červen. Tento měsíc je posledním pro 

školáky, kteří se určitě na zasloužené prázdniny velmi těší. 

Počasí si s námi pohrává, slunečné a teplejší dny střídá déšť, 

a chladná rána. Doufejme, že se počasí ustálí a bude nás svými 

paprsky ohřívat a hladit sluníčko. 

Červnový měsíčník nabízí pranostiky, něco o historii 

Gymnázia v Ústí nad Orlicí, léčivé možnosti smíchu, trénink 

paměti a další zajímavé čtení.  

V tomto měsíci se můžeme těšit na půldenní výlet do 

Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí.  

V tomto měsíci Vás také budou navštěvovat praktikantky 

z vysoké školy – Darja a Lucie. 

 

Sluníčkové dny Vám přejí 

Lenka Vyčítalová, Eva Plívová, Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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Domov důchodců:  
Co nového v květnu? 

Domov úspěšně prošel kontrolou registračních podmínek, 

kterou provedl Krajský úřad Pardubického kraje. Poděkování 

patří především pracovníkům sociálního úseku Daně 

Matouškové a Marku Manovi, kteří se podíleli na zpracování 

dokumentace a představení provozu. Velký kus práce odvedla 

také asistentka ředitele Dana Vacková, která v rekordně 

krátkém čase zpracovala podklady personálního zajištění. 

Od července otvíráme v Domově novou sociální službou – 

Pobytovou odlehčovací službu. Budou k nám na krátkodobý 

pobyt přicházet senioři, o které doma pečují jejich blízcí, kteří 

si potřebují odpočinout, odjet na dovolenou, nebo si vzít 

nemocenskou. Služba bude provozována na dvou nově 

zřízených lůžkách ve třetím poschodí, v bývalé kanceláři 

nutriční terapeutky. Lenku Andrlovou a její dokumentaci jsme 

přestěhovali blíže ke stravovacímu provozu. Navíc 

připravujeme v Domově půjčovnu kompenzačních pomůcek 

pro širokou veřejnost – zařadíme do ní nepotřebný, vyřazený 

majetek, který byl v Domově nahrazen novým. 
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Pan provozní Pavel Čáslavka se postaral o to, aby z fasády 

kuchyně zmizel zelený botanický porost. Dobrá práce, 

děkujeme! 

 Velmi dobrou práci odvádějí v posledních měsících 

zaměstnanci stravovacího provozu, děkujeme! 

Ekonomický úsek (paní Kubíková, paní Novotná a paní 

Šimková) se celý květen věnoval řešení restů z dávno 

minulých let a k tomu musel zvládat svoji práci – děkujeme za 

vysoké pracovní nasazení a trpělivost. 

Několik desítek pracovnic (a jeden pracovník) přímé péče 

společně s aktivizačními pracovníky, stravovacími asistenty a 

vedením sociálního úseku důsledně rozvíjejí systém práce a 

zvyšují kvalitu služby – i jim patří poděkování. Jsme všichni 

rádi, že vás tu máme! 

Se stále se zhoršujícím nástupním zdravotním stavem obyvatel 

Domova roste zatížení zdravotního úseku a politika 

Všeobecné zdravotní pojišťovny přitom neumožňuje stav 

sester navýšit – děkujeme za vaši obětavost. Všichni víme, že 

pracujete v těžkých podmínkách a vážíme si toho. 

Ostatní zaměstnanci – v prádelně, úklidu a údržbě nejsou tolik 

vidět, ale i oni si zaslouží pochvalu – Domov by bez nich 

nefungoval. 
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V květnu odchází na mateřskou dovolenou manažerka kvality 

Lenka Vyčítalová (dříve Jiruchová). Nechala v Domově 

spoustu kvalitně odvedené práce, byla v našem týmu velmi 

potřebnou a přínosnou součástí. Přejeme hodně radosti 

z budoucího člena rodiny, aby dobře prospíval a zdárně rostl. 

Budeme se na vás zase těšit, držíme vám místo! 

Dnes to bylo takové děkovací, ale všichni si to zasloužili. A už 

za několik dní, 18. června, se společně sejdeme, obyvatelé i 

zaměstnanci, při každoročním letním výletu – tentokrát do 

Měšťanského pivovaru v Hylvátech. Pěkné prostředí 

zrekonstruovaného areálu jistě mnohé z nás příjemně 

překvapí. 

Závěrem přeji mnoho štěstí kolegyním, které po Lence 

Vyčítalové převezmou vydávání Měsíčníku, Evě Plívové a 

Daně Matouškové. Laťka je nastavena vysoko, ale čtenáři na 

vás jistě nebudou přísní  

A ještě jeden osobní vzkaz. Paní Leona Mikulová nás 

pravidelně rozesmívá ranním vtipem v domácím rozhlase. 

Paní Leono, je to dobré!  

Mějme všichni příjemný červen.   

Jan Vojvodík, ředitel 
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V měsíci červnu plánujeme tradiční výlet. Doufáme, že nám 

bude přát počasí a že si výlet v hojném počtu užijeme. 

Půldenní výlet - Měšťanský pivovar 

Kam: Měšťanský pivovar v Ústí nad Orlicí 

Kdy: ve čtvrtek 18. 6. 2015 

Čas odjezdu: ve 14.00 hodin 

od Domova 

Návrat: kolem 17 hodiny    

 

Plníme přání seniorům 
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že se nám 

v projektu Plníme přání seniorům po necelém měsíci 

podařilo vybrat potřebné peníze na pořízení hry 

Člověče, nezlob se! v nadživotní velikosti. Vám všem, 

kteří jste nás podpořili, upřímně děkujeme a těšíme se 

na společné setkávání při hře  
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Podnět, připomínka 

Dne 22. 05. 2015 byla ve schránce na Náměty, připomínky a 

stížnosti vyzvednuta připomínka týkající se slanosti jídla 

v Domově. Na připomínku reaguje nutriční terapeutka 

Domova paní Lenka Andrlová: 

Solit, nesolit? 

Denní doporučená dávka soli je 5g. Z toho už se 4g soli 

nacházejí v potravinách, které nakupujeme, jako jsou sýry, 

uzeniny, pečivo aj. Dospělí lidé v ČR často přijímají 

až trojnásobek doporučovaného množství soli. Jestliže patříme 

mezi strávníky, kteří si jídlo na talíři pravidelně výrazně 

přisolují, zvyšujeme tím riziko vzniku zdravotních potíží. 

Ve stravovacím provozu v našem Domově se snažíme, aby se 

příjem soli přibližoval doporučeným 5g dodržováním receptur. 

Samotná gramáž soli ale nemůže být v praxi rozhodující. 

Některá sůl solí méně, některá více. Někteří výrobci dodávají 

tytéž suroviny s přídavkem soli, jiní bez soli a tak dále. Vždy 

je proto rozhodující chuť pokrmu. A to je důvod, proč zeptáte-

li se strávníků: „Jaká dnes byla polévka?“ odpovědí jedni, že 

byla příliš slaná a druzí, že jsme ji osolit zapomněli. Každý 

z nás vnímá slanou chuť v jiné intenzitě. Proto existují normy 



8 

 

a proto se naše paní kuchařky snaží najít nějaký kompromis, 

aby vyhověly jak těm, kteří si rádi přisolí, tak těm, kteří 

solničku na stole vůbec nepotřebují.  

Velmi děkuji za podněty, které od Vás k jídelníčku i 

k jednotlivým pokrmům dostávám. Věřte, že se s kuchyní 

snažíme na Vaše podněty reagovat. 

Kuchyni přeji spoustu spokojených strávníků a nám ostatním 

Dobrou chuť. 

Za stravovací provoz Vaše nutriční terapeutka. 

   Lenka Andrlová 
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Začíná červen – šestý měsíc v roce. Uvažovali jste někdy nad 

tím, odkud pochází český název tohoto měsíce? Možných 

vysvětlení je více. Nejpříhodnější se zdá být teorie o tom, že 

název červen se odvozuje od červené barvy ovoce, které teď 

začíná dozrávat – třešně, višně, jahody nebo rybíz. Jiné 

vysvětlení přisuzuje původ názvu červům, kteří se teď 

objevují v přírodě. Tyto dvě možnosti však nejsou tak 

protikladné, jak se na první pohled zdá! Věděli jste, že kdysi 

se červená barva získávala z larev hmyzu jménem červec? 

Bylo potřeba nasbírat jich hodně, aby se získalo dostatečné 

množství barviva, které bylo velmi ceněné. Ve středověku 

nemohl červené oblečení nosit kdokoliv – bylo díky vysoké 

ceně vyhrazeno jen vyšší společenské vrstvě! Někdy se proto 

červené barvě říkalo také "krásná barva" nebo "králova 

barva". Hlavní sezona sběru červců byla právě v červnu – 

takže je možné, že kořeny názvu můžeme hledat i tady! K 

červnu se rovněž váže velké množství pranostik. Na začátku 

měsíce se často objevuje dočasné ochlazení a červen může být 
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deštivý: "Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne 

kositi." Mrazy jsou však již definitivně pryč. Chladný červen 

navíc věští špatnou úrodu: "Červen mokrý a studený – bývají 

žně vždy zkaženy." Pokud tedy chceme slunečný a hojný 

závěr léta, doufejme, že červen bude hezký! 

 

 

 

 

 

 

V červnu deštivo a chladno, 

 způsobí rok neúrodný snadno. 

 

Počasí dle 100letého kalendáře. 

Téměř celou první půl měsíce horký teplý čas. Pak bouřky, 

obrat v počasí, nastane deštivo po více než týden. Pak teplo 

s bouřkami téměř až do konce měsíce. 
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 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

 Červen studený - sedlák krčí rameny. 

 Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 

 Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

 Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

 Když na Medarda prší, voda břehy vrší. 

 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

 Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích 

budeme mít řídko. 

 Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

 Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

 Svatý Vít dává trávě pít. 

 Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá. 
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GYMNÁZIUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Budova gymnázia 

Budova gymnázia se nachází v ulici 

T. G. Masaryka a je označena 

číslem popisným 106. 

O stavbě nové školní budovy začalo město jednat 

v devadesátých letech 19. století. Důvodem byly zejména 

nedostačující prostory pro výuku. Město však již v této době 

mělo zájem o vyšší školství. 

Konkrétního řešení se školská otázka dočkala na počátku 

20. století. První krok udělal Florián Hernych se svými syny 

Emilem a Richardem, když 10. dubna 1907 darovali pro tento 

účel pozemky. 

Roku 1908 vyzvala místní školní rada dopisem svého 

předsedy a starosty MUDr. Františka Viceny pražského 

architekta Jana Pacla ke zpracování projektu. 

Po jeho vypracování stavebních plánů roku 1910 byla stavba 

vytyčena. Zednické a betonářské práce prováděla firma Josefa 

Hernycha. Řemeslnické práce byly zadávány školní radou po 

dílčích řízeních, která probíhala po celou dobu stavby. 

Celý průběh stavby značně komplikovalo špatné finanční 

zajištění. Původní rozpočet na téměř půl miliónu korun byl 
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překročen o polovinu. Problémy mezi školní radou a 

architektem vyvrcholily oboustranným podáním žalob. Spory 

byly nakonec úspěšně vyřešeny. Odvaha představitelů města 

jít do finančně náročné stavby byla odměněna velkorysou 

školní budovou. K vybudování a vybavení tělocvičny se město 

spojilo s místním Sokolem. Celý areál byl dokončen 

roku 1913.   

Nová školní budova byla vystavěna v secesním slohu s prvky 

individualismu. Do budovy se vcházelo vchodem hlavním 

nebo dvěma postranními. Fasáda nad hlavním vchodem je 

zdobena třemi reliéfy sochaře Kofránka, zobrazující studenty. 

Ve štítu jsou umístěny hodiny. Součástí výzdoby posledního 

patra jsou Mařatkovy a Kofránkovy portréty význačných 

českých spisovatelů a hudebních skladatelů. Drobnější vnitřní 

sochařská výzdoba je dílem Kofránkovým a Šejnostkovým. 

V tělocvičně se nalézají reliéfy Tyrše a Fügnera také od 

Mařatky. 

Stavbu od počátku existence doprovázejí poruchy, které 

souvisí s jílovitým podložím. Roku 1915 byly zatopeny 

sklepy. V roce 1926 došlo k rozlámání opěrných zdí a 

vstupního schodiště. Základy byly opakovaně velmi náročným 

způsobem opravovány v desetiletých intervalech až dodnes. 
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Po dokončení sloužila třípatrová budova chlapecké a obecné 

škole. Město však stále toužilo po škole střední. V době mezi 

dvěma světovými válkami jeho šance značně ztěžovala 

existence Státního reálného gymnázia v České Třebové, navíc 

v nově postavené budově. Plány přerušila okupace a druhá 

světová válka. 

Léta okupace byla pro město zvláště tíživá, neboť leželo na 

samé hranici Protektorátu a Říše. Okupanti podnikali všechny 

kroky proti českému školství a inteligenci. Stav ve školství 

dokládá například i to, že větší část této budovy sloužila od 

roku 1939 jako ubytovna pro příslušníky Wehrmachtu. V roce 

1943 bylo pro mládež z Berlína zabaveno dalších sedm tříd. 

Vyučování tak bylo z hlediska prostoru značně omezené. 

Situaci komplikoval i nedostatek uhlí. Žáci si tedy chodili 

pouze pro úkoly. V této době byla zapečetěna školní knihovna 

a likvidovány sbírky školy. Mnohé věci a doklady lidé 

ukrývali, samozřejmě tajně a s velkými riziky. Díky tomu se 

do dnešní doby dochovala kronika školy či socha T. G. 

Masaryka, ukrytá mezi harampádím na půdě. V únoru roku 

1945 se neučilo vůbec. Budova sloužila jako sklad lékařských 

přístrojů. Žáci nesměli vstupovat do budovy. 
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V posledních týdnech války město téměř o pozoruhodnou 

budovu přišlo. Německý velitel měl totiž rozkaz při ústupu 

odpálit nálože, které by budovu rozmetaly a zřejmě by 

poškodily i velkou část města. Zásluhu na tom, že se tak 

nestalo, měl tehdejší ředitel školy František Musil. Po 

rozmluvě s ním se německý velitel rozhodl školní budovu 

ušetřit. 

Po válce město prošlo řadou jednání k získání střední školy. 

Úsilí bylo odměněno 6. září 1946, kdy rozhodla 

československá vláda kladně ve věci zřízení reálného 

gymnázia v Ústí nad Orlicí. Toto rozhodnutí bylo občany 

města přijato s velkým nadšením. 

Tradice této školy přečkala všechny změny ve městě a v celé 

společnosti až do současnosti. Dnes jsou v budově učebny 

osmiletého a čtyřletého gymnázia. V roce 1996 bylo opět 

provedeno statické zajištění a celková rekonstrukce budovy. 

Během ní byly v suterénu zmodernizovány šatny, nově 

zbudován gymnastický sálek a posilovna. Ve všech patrech 

byly upraveny učebny a kabinety se zachováním původního 

členění. Na závěr byla provedena oprava fasády. O několik let 

později proběhla i úprava okolí včetně obvodových zdí. Byla 
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postavena fontána, vysázeny keře a zbudováno pískové 

doskočiště. Nyní je nově zrenovována tělocvična. 

Stručná historie v datech 

 6. září 1946 rozhodla československá vláda kladně 

o zřízení střední školy v Ústí nad Orlicí, 

 4. října 1946 byla střední škola – Reálné gymnázium 

v Ústí nad Orlicí zřízeno dekretem ministerstva školství a 

osvěty, vyučování bylo zahájeno 29. října 1946, 

 1. ředitelem školy byl dr. Jaroslav Hradil, gymnázium 

mělo 184 studentů v 7 třídách, 

 škola získala pojmenování Reálné gymnázium Víta 

Nejedlého, 

 10. července 1949 bylo gymnázium zrušeno z důvodu 

„zbytečnosti“ dvou gymnázií v okrese, 

 střední škola, která původní gymnázium vystřídala, měla 

mnoho různých názvů – osmiletá, později jedenáctiletá a 

dvanáctiletá střední škola, čtyřletá střední všeobecně-

vzdělávací škola, od roku 1968 konečně opět 

gymnázium, 

 v 60. letech byl na škole zaveden předmět Výrobní praxe, 

od roku 1978 zde probíhala experimentální výuka 
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předmětu, který byl zaveden ve školním roce 1981–1982 

pod názvem Základy výroby a odborné přípravy, 

 od školního roku 1975 – 1976 byli na školu přijímáni 

studenti z 8. tříd ZDŠ, 

 v roce 1991 se gymnázium se čtyřletým studijním cyklem 

rozrůstá o gymnázium víceleté, zpočátku sedmileté, od 

roku 1995 osmileté. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc 

rozumu než učitel:“  

František Vymazal 

 

http://www.gymuo.cz/original=94/
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Červen – měsíc myslivosti 

Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. 

Období přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a 

nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového 

života v přírodě. 

  

Myslivost nikdy nebyla a není 

jen pouhý lov zvěře, jak si stále 

ještě dost lidí myslí, ale je to 

především péče o zvěř a velká 

snaha o zachování přírodního 

prostředí zvěře. 

A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu 

nových životů, pečujeme o klid v přírodě, bojujeme proti 

ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře. 

Myslíme na dostatečné zabezpečení krmiv pro zvěř na dobu 

strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale především kvalita a 

rozmanitý sortiment krmiv. 

Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý a mohli 

bychom jej rozebírat ještě velmi dlouho. Musíme si však 

uvědomit, že provoz myslivosti není sport, kdy dělám to, co 
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mě baví, a co ne, to vynechám. Myslivost je složitá 

hospodářská činnost 

skládající se z celé řady 

povinností a rovněž i práv, 

jejichž dodržování slouží 

především k zachování volně 

žijících živočichů (nejen zvěře), ale také k zachování 

ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak 

výrazně poničená, by i v budoucnu měla zůstat hlavním 

faktorem přežívání člověka na této planetě. Tradice “ Červen - 

měsíc myslivosti a ochrany přírody “, vznikla v roce 1959. Od 

té doby každoročně bývá tento měsíc takto prezentován.  

V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které 

ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Chovejme se 

právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou 

potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. 

Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby na něm 

neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co 

nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho 

máma. 

Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více 

přírodu, ale zároveň působí svou činností i negativně na své 
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životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě, rašení a 

kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to 

všechno jsou projevy, které naplňují duši lesníků a myslivců, 

pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu není 

zbytečná.  

Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem má 

asi také každý milovník a 

návštěvník lesa. Jenže právě 

období prvních týdnů života 

mláďat mohou návštěvníci lesa 

nechtěně ztěžovat a to především 

hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na 

jednom místě a také umožněním volného pobíhání psů. 

Chovejme se právě v tomto období v lese, na polích a loukách 

tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme 

také náležitou pozornost volnému pohybu psů. 
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Kromě filosofických teorií zabývajících se smíchem existuje i 

názor, že smích může mít léčivé vlastnosti, o čemž jsou 

zmínky již ve starověkých lékařských spisech, které 

zdůrazňují vliv vnitřního stavu na vývoj a léčení nemoci. Na 

rozdíl od psychologů, myslitelů a filosofů to byli právě lékaři, 

kteří začali přistupovat k problémům smíchu pragmatickým 

způsobem, aniž by se příliš nechali pohltit etickými úvahami. 

Od Aristotela až do dnešní doby najdeme v lékařské literatuře 

jasné zmínky o smíchu. Lékaři starověku doporučovali smích 

jako prostředek k posilování plic a regeneraci celého 

organismu. Jeden ze známých chirurgů 13. století Henri de 

Mondeville doporučoval smích při pooperační 

rekonvalescenci. Richard Mulcaster, anglický lékař z 

16.století, navrhoval smích jako fyzický cvik podporující 

zdraví. Tvrdil, že smích může velice pomoci těm, jenž jsou 

melancholičtí a mají hrudník a ruce studené, protože dodává 

mnoho vzduchu do plic a to vyvolává teplo, které rozproudí 

krev. Francouzský lékař ze středověku jménem Brambille zase 

tvrdil že "negativní emoce zhoršují stav těžkých ran, zatímco 

smích a naděje umožňují jejich zahojení". V 19. století pro 

změnu německý lékař Gottlieb Hupland řekl, že smích je 
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jedním z nejdůležitějších faktorů trávení a na podporu tohoto 

svého tvrzení připomínal středověké šašky, jež měli za úkol 

při jídle bavit královskou rodinu. Sám tento lékař považoval 

smích za výbornou léčebnou metodu. Na počátku 20. století 

James Sully zařadil smích mezi "tělesné cviky" a píše o něm 

jako o faktoru, jenž vyvolává důležitý růst vitálních činností a 

aktivuje nervový systém.  

 

Proto neváhejme a začněme se více smát!  

 

   

Policajt volá letecké informace: 

"Jak dlouho letí letadlo z Prahy do Bratislavy?" 

"Okamžik... odpoví operátor." 

Na což policajt: "Děkuji" a zavěsí. 

 

Malý Karlík povídá doma mamince: 

"Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, jestli mám 

sourozence." 

"A cos odpověděl?" 

"Že jsem jedináček." 
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"A co na to učitelka?" 

"Chválabohu!" 

   

Šestiletému Honzíkovi přivezli malou sestřičku a babička se 

ho ptá: 

"Honzíku, líbí se ti Janička?" 

"Nelíbí, babi, a vůbec se mámě nedivím, že ji tak dlouho 

schovávala v břichu!" 

 

Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého 

optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti vyzkoušet. 

Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi 

dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. Zazvoní na zvonek 

a děti běží do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty 

se ozývá pláč. "Tolik dárků, všichni mi budou závidět, 

hračky se budou kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje 

optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista 

se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik hnoje, to tu musí být 

někde koník!" 

 

Nová paní učitelka si chce ověřit znalosti z psychologie a tak 

se zeptá: "Kdo si myslí, že je hloupý ať se postaví." 

Když dlouho nikdo nevstává, tak se postaví Pepíček. 

"Pepíčku ty si myslíš, že jsi hloupý?" 

"Ne, ale nechtěl jsem, abyste tu stála tak sama." 
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CO JE TO? 

1. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to 

je? 

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

3. V jednom rožku trošku, v druhém rožku trošku, v třetím 

rožku trošku, v prostředku nejvíc. 

4. Stojí babice rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené 

má vlasy, když tělo chřadne, do vody padne. 

5. Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, 

je hladká, ukousni, je sladká. 

 

 

(MĚSÍC, PÁV, PEŘINA, VRBA, 

MRKEV) 

 

 

 

TRÉNINK PAMĚTI 

Tentokrát z českého 

filmu 

1. „Děláte machry a 

hajzl máte na chodbě!“  se 

objevilo ve filmu 

a) Jáchyme hoď ho do stroje  

http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=1&do=answer
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b) Pelíšky  

c) Dědictví aneb kurvahošigutntag  

d) Vesničko má středisková  

2. „Až budeme nahoře, to teprv budou panoramata!“ 

řekl jeden z herců ve filmu 

a) Anděl na horách  

b) Homolka a Tobolka  

c) Krakonoš a lyžníci  

3. „Nemá někdo zájem o dobrou brazilskou kávu?“  

zaznělo ve filmu 

a) Světáci  

b) Vrchní, prchni!  

c) Kulový blesk  

4. „Hliník se vodstěhoval do Humpolce!“ řekl jeden žák 

ve filmu 

a) Cesta do hlubin študákovy duše  

b) Obecná škola  

c) Škola základ života  

d) Marečku, podejte mi pero  

e) Venkovský učitel  

5. „Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“ se ptala jedna 

postava ve filmu 

a) Občanský průkaz  

b) Samotáři  

c) Vratné láhve  

http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=1&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=1&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=4&quizquestion_id=1&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=2&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=2&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=2&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=3&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=3&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=3&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=4&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=4&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=4&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=4&quizquestion_id=4&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=5&quizquestion_id=4&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=5&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=5&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=5&do=answer
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d) Pelíšky  

6. „A tati, prdí taky hadi?“ se ptal chlapeček tatínka ve 

filmu 

a) Kolja  

b) S tebou mě baví svět  

c) Báječná léta pod psa  

d) Lucie, postrach ulice  

7. „Stěrače stírají, klakson troubí...“ zaznělo při 

kontrole vozidla ve filmu 

a) Vrchní, prchni  

b) Cesta z města  

c) Návrat idiota  

8. „Nečum na mě, nebo ti useknu ruku!“ někdo 

vyhrožuje ve filmu 

a) Samotáři  

b) Jáchyme, hoď ho do stroje  

c) Dívka na koštěti  

d) Jedna ruka netleská  

9. „Spadlo ti to, asi vítr.“ buzeruje postava v pohádce 

a) Tři oříšky pro Popelku  

b) Tři veteráni  

c) S čerty nejsou žerty  

d) Ať žijí duchové  

 

http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=4&quizquestion_id=5&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=6&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=6&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=6&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=4&quizquestion_id=6&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=7&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=7&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=7&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=8&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=8&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=8&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=4&quizquestion_id=8&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=9&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=9&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=9&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=4&quizquestion_id=9&do=answer
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10. „Zavřete oči, odcházím.“ se říkávalo dámám ve filmu 

a) Černý Petr  

b) Kristian  

c) Kráva  

   

  

(1c, 2b, 3c, 4d, 5d, 6b, 7a, 8d, 9c, 10b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=1&quizquestion_id=10&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=2&quizquestion_id=10&do=answer
http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/1?answer=3&quizquestion_id=10&do=answer
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