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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

6. číslo/ Červen 2016 

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 prázdniny velmi těší. 

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

bouřky, místy i kroupy. Doufejme, že se počasí ustálí a bude 

nás svými paprsky ohřívat a hladit sluníčko. 

V úvodu Měsíčníku si můžete přečíst o měsíci červnu. 

Nebudou chybět pranostiky. Také si můžete přečíst, co nás čeká 

v červnu, jaké významné dny v tomto měsíci slavíme, chybět 

nebude ani trénink paměti a letní porce smíchu. Dočtete se také, 

jak dopadlo hodnocení pomazánek.  

V tomto měsíci se můžeme těšit na půldenní výlet na 

Pastvinskou přehradu, více se dočtete také v tomto čísle.  

 

Sluníčkové dny Vám za tým autorů přejí 

                                               Eva Plívová a Dana Matoušková    

                                              Vaše sociální pracovnice      
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OKÉNKO  

        ŘEDITELE 

Červen – měsíc stavebních úprav 

V měsíci červnu se v Domově nezastaví stavební práce. 

Pokračovat bude nejen oprava terasy u budovy A, ale bude se 

dláždit i prostor trávníku vedle kontejnerů – na vydlážděnou 

plochu pak budou umístěny sběrné nádoby na papír, plasty a 

sklo. Celý prostor kontejnerů bude následně osázen živým 

plotem a na ocelové sloupky bude umístěno jednoduché 

zastřešení. Dále se na části trávníku před vstupem do budovy 

vybuduje venkovní rehabilitační hřiště, kam umístíme cvičební 

prvky zakoupené z daru nadace Život 90 a daru spolku 

SPOUSTÍ. Probíhá navíc 1. etapa velké opravy lůžkového 

výtahu v budově B a obyvatelé slunečné strany nejvyššího 

poschodí budovy B se dočkají klimatizací, aby už to letošní léto 

mohli prožít v tepelné pohodě. 

Mám velkou radost z toho, že obyvatelé budovy A tráví za 

pěkného počasí hodně času venku, u „kavárenských“ stolků. 

Určitě to přispívá k udržování psychické pohody a je to od 

zaměstnanců budovy A fajn nápad. 
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Spolu s těmi., kdo bydlí v přízemí budovy B s okny k silnici, se 

těším, až vyroste živý plot, který nahradil nedávno vykácené 

jehličnany. Nadále chceme okolí Domova zvelebovat, aby se 

tady obyvatelům i zaměstnancům líbilo. Opraví se i zchátralé 

schodiště k zadnímu vchodu budovy B a vyměníme staré 

teplovodní potrubí, uložené v zemi mezi oběma budovami. 

Nejsme stavba, jsme Domov – nejsou u nás jen zdi, střechy, 

potrubí a podlahy, ale hlavně lidé. Myslíme na to. V červnu 

proběhnou v Domově dvě hodně kvalitní školení, při kterých se 

naši zaměstnanci naučí vcítit do problémů seniora a v září 

budeme pokračovat s proškolováním v kurzu Bazální 

stimulace®.  

A z květnového teambuildingu v Krkonoších jsme přijeli zpět 

nejen plní zážitků, ale i s novými impulsy pro vzájemnou 

spolupráci jednotlivých týmů na tom, aby se obyvatelé našeho 

Domova cítili dobře, bezpečně a jistě. 

P.S. Ten mladý pán s brýlemi, kterého potkáváte na chodbách, 

je nový zaměstnanec Bc. Radim Hájek, provozní manažer 

Domova. Na starosti bude mít také všechno kolem oprav, revizí 

a staveb, tak společně přejeme hodně zdaru! 

Přeji všem příjemný a ne moc horký červen. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 

Ve čtvrtek 9. 6. od 15. 00 hod. – Kavárnička u 

ohně – přijďte společně pobejt, popovídat si a 

zazpívat u ohně a vůně párku ve venkovních prostorách 

Domova (v případě nepříznivého počasí se akce 

koná v jídelně). 

 

 

Ve čtvrtek 16. 6. ve 13. 30 hod. - pojedeme na Výlet – 

tentokrát na Pastvinskou přehradu. Přes přehradu nás převeze 

vláček Pastvináček. Občerstvení je 

zajištěno na terase s výhledem na 

přehradu, v případě nepříznivého 

počasí pak v restauraci. 

 

 

Ve čtvrtek 23. 5. ve 14 hod. – vystoupí k příležitosti Dni otců 

taneční country skupina 

ALABAMA. Přijďte do jídelny 

na prvním patře budovy B. 
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PRANOSTIKY NA ČERVEN 

 Červen studený, sedlák krčí rameny. 

 Jaro přízeň, a léto trýzeň.  

 Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

 Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

 Na mokrý květen přichází suchý 

červen. 

 Netřeba boha o déšť prositi; 

přijde hned, jak začnem kositi. 

 Suchý květen – mokrý červen. 

 

8. Když na Medarda prší, voda břehy vrší. 

11. O svatém Barnabáši bouřky často straší.  

12. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

13. Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

24. Na svatého Jána otvírá 

se k létu brána.  

27. Prší-li na Ladislava, 

déšť po sedm neděl trvá.  
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ČERVEN  

Červen je šestý 

měsíc gregoriánského 

kalendáře v roce, má 

30 dní. Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto. 
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, někteří 

viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v 

tomto měsíci, jiní odvozovali slovo od červenosti 

vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště 

na štěpích a ovoci. Někteří pak odvozují jméno měsíce od 

sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo. 

Slunovrat je astronomický termín pro okamžik, 

kdy sluneční paprsky dopadají kolmo na 

obratník Raka. Na severní polokouli nastává 

nejdelší den a nejkratší noc a také astronomické 

léto. Letní slunovrat připadá na 21. června, přesný čas se může 

mírně měnit. Slunce vstupuje do trojice tzv. letních znamení – 

Raka, Lva a Panny. K letnímu slunovratu patří mnoho tradic, 

zvyků a také ohně. Podle keltské a germánské tradice mají ohně 

dodat slunci sílu, navíc oživují tajemné síly, které střeží poklady 

země. Slunovrat býval dnem magických obřadů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
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SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ - 5. ČERVEN 
Valné shromáždění Organizace spojených národů v roce 1972 

ustanovilo 5. červen Světovým dnem životního prostředí. Z 

pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je oslava 

Světového dne životního prostředí považována za jednu z 

nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit 

obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost 

světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti. 

V průběhu let dosáhl tento svátek celosvětového rozměru a je 

oslavován ve více než 100 zemích světa. Neslouží pouze 

informování široké veřejnosti, ale také jako den, kdy se mají 

lidé ve svém úsilí o změnu a vliv na planetu spojit a společně 

pozitivně působit na životní prostředí. Každý rok je věnován 

určitému tématu. Světový den životního prostředí  v roce 

2016 bude tematicky zaměřen na téma „boje proti 

nelegálnímu obchodu s volně žijícími zvířaty“ Jeho 

hostitelskou zemí je Angola, která se 

potýká s ilegálním obchodem, 

zejména obchodem se slonovinou a 

rohem nosorožců, což je problém celého afrického kontinentu. 

 

http://www.ekovychovalk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=666297&x=600&y=292&hash=5fc4bdac4a949c953b42df0b6e1271a2&ratio=1
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19. 6. Den otců  

je svátek na počest otců, 

oslavující otcovství, vztah 

otce k dítěti a roli otců ve 

společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví 

třetí neděli v červnu, v některých státech se ale tradičně váže ke 

svátku sv. Josefa (19. března) či ještě k různým jiným datům. V 

České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle. První 

akcí podporující Den otců je Tátafest, pořádaný v mnoha 

městech České republiky od roku 2007 Ligou otevřených mužů 

spolu s různými rodinnými a komunitními centry za podpory 

Unie center pro rodinu a komunitu.  

Historie - tradici oslavy otců založila Američanka Sonora 

Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další 

čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava 

Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě 

Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce. 

První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita 

svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi 

Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně 

Dnem otců. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Josef
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vdova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spokane
https://cs.wikipedia.org/wiki/Washington_(st%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/1966
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
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27. 6. – Světový den rybářství 

Tento významný den si 

připomínají svazy 

rybářů a nejrůznější 

rybářská sdružení 

takřka po celém světě. 

Lidé ho slaví 

nepřetržitě již od roku 1985. Od roku 2001 je pořádán pod 

záštitou OSN. Bohužel nejsou na našem území pořádány 

aktivity, které by tuto akci podpořily. Nepostaralo se o to ani 

Ministerstvo zemědělství ani Český rybářský svaz. 

„Ministerstvo zemědělství má navíc pod sebou Operační 

program Rybářství, jehož podobu na roky 2014 až 2020 

nedávno schválila Evropská unie. Součástí programu je i 

propagace chovů sladkovodních ryb. Existenci Světového dne 

rybářství ale dokument vůbec nezmiňuje.“ A spousta aktivních 

rybářů o tomto významném dni ani neví. Ve světě jsou ale 

běžné semináře, workshopy, výstavy či jiné doprovodné 

kulturní programy. U nás se členové některých lokálních spolků 

v tento den setkávají, slaví s alkoholem s kamarádem kaprem 

nebo naopak výjimečně dodržují stanovy rybářského řádu, 
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darují či odeberou život chycené rybě nebo prostě navštíví 

nějakou vodní plochu, kde zaloví.  
Rybolov jako odvětví hospodářství i jako sport  

Rybolov je odchyt ryb 

z tekoucích vod, 

jezer, z umělých 

nádrží jako jsou 

přehrady či rybníky 

nebo odchyt přímo 

v mořích. V České republice má rybaření mnohaletou tradici, a 

to především díky známé jihočeské rybníkářské soustavě. 

Rybářské svazy a spolky se zde starají nejen o pravidelný výlov, 

ale také o přikrmování ryb a kontrolu čistoty vodního sloupce, 

případně její čištění. Odchyt ryb se v podstatě dělí na dvě 

základní odvětví. Těmi jsou hospodářské výlovy za účelem 

zisku a druhou kategorii tvoří sportovní rybaření. U prvního 

zmiňovaného se k odchytu 

používají rybářské sítě, ale 

někdy i elektrický proud. 

Tento druh rybolovu spadá do 

primeru, tedy primárního 

hospodářství, kde se 

http://www.priroda.cz/clanky/foto/2_planet_europe_kapr_obecny.jpg
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povětšinou využívají přírodní zdroje naší planety. Sportovní 

rybáři používají klasický prut s udicí, háčky a návnadou. Potkat 

je můžete od jara do podzimu na většině našich vodních ploch. 

Rybaření je pro ně zábavou a možností relaxace či úniku od 

přecivilizované společnosti. Častokrát se se svojí kořistí jen 

vyfotí a svou „zlatou“ rybku pustí zpět do vody, čímž jí darují 

život. K provozování této 

činnosti je u nás, stejně jako ve 

většině států světa, vyžadováno získat potřebná povolení.  

 

 

Orchideje v české krajině 

Přestože v České republice ani v Evropě nerostou druhy 

orchidejí, které se rozšířily v poslední době do našich domovů 

z exotických krajin, najdeme i u nás nádherné rostliny. Květy 

různých barech, tvarů i velikostí zdobí naše louky, lesy i 

rašeliniště po celé republice, a je na naší všímavostí, zda tuto 

krásu dokážeme při procházkách objevit. 
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Název Orchidales pochází z řeckého slova orchis, které v 

překladu znamená varle – podle tvaru podzemních hlíz. 

Orchideje jsou rozšířené po celém světě, zatím známe asi 850 

rodů a asi 17000 druhů. V ČR roste asi 60druhů orchidejí a my 

si představíme několik nejzajímavějších. 

 

Bradáček vejčitý 

Vytrvalá rostlina, která může mít až 

0,6 m vysokou dužnatou lodyhu. 

Z koncového pupenu vyrůstá příští rok 

lodyha nová, neboť původní zimu 

nepřečká, a po uschnutí zanechává na 

oddenku jizvu. Květy jsou seskupené 

do klasovitého květenství vysokého od 

7 do 20 cm. Květy mají žlutozelenou 

barvu. Na kratší vzdálenosti 

se rostlina rozšiřuje 

oddenky, do větších 

semeny, která však jen 

výjimečně vyklíčí. 

Vyskytuje se jen na 

omezeném teritoriu, a patří mezi vzácnější rostliny.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Varle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_%28biologie%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_%28biologie%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btenstv%C3%AD
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Vstavač mužský pravý 

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 20 – 60cm. Na vzpřímené 

lodyze roste 4 – 8 listů, které jsou 

buď čistě zelené, nebo mohou mít 

tmavé skvrny po celé ploše. Květy 

jsou větší, barva může být od 

růžové až po fialovou. Výjimečně 

můžou být bílé. Kvete od května do 

června. Má rád světlé lesy, 

pastviny, louky bohaté na živiny. 

Najdeme ho v horách a podhůří. 

V ČR se nachází nejčastěji na 

Moravě (Bílé Karpaty, Javorníky, Jeseníky, Beskydy), 

v Orlických Horách, Pošumaví či v Krkonoších. V Česku je 

tato rostlina chráněna a patří k našim nejvzácnějším orchidejím.  

 

Vemeník dvoulistý 

Je vytrvalá středně vysoká rostlina (asi 30 

– 50cm) z čeledi vstavačovitých. Má 

světle zelenou, dutou lodyhu, na které 

většinou rostou dva až tři drobné lístky. 

Květenství je klas složený z bílých květů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_Karpaty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Javorn%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesen%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beskydy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstava%C4%8Dovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADstek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
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Roste na různých stanovištích, především na loukách, v 

křovinách, v 

světlých 

listnatých 

lesích. V Česku 

se řadí mezi 

nejčastěji se vyskytující orchideje. Patří mezi 

ohrožené druhy a je zákonem chráněný. 

 

Okrotice bílá 

Je 10–60 cm vysoká rostlina s přímou lodyhou a 3–6 listy. 

Květy mají barvu smetanovou, mléčně 

bílou, nažloutlou nebo výjimečně světle 

zelenou. Na lodyze vyrůstá obvykle 3–

8 květů, kvete od května do června. Tato 

rostlina má ráda listnaté lesy (doubravy, 

bučiny, dubohabřiny), křovinaté stráně a 

světlé lesy. 

Potřebuje půdu 

bohatou na humus. V Evropě roste ještě 

okrotice dlouholistá a červená. 

  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
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Kruštík bahenní 

Je vzpřímená rostlina, které dorůstá 30-50 cm. Z plazivého 

oddenku vyrůstá lodyha s několika listy a 8 – 30květy. Okvětní 

lístky jsou světle žluté až nachově hnědé s 

nachovými skvrnkami či žilkami. Kvete v 

období od června do srpna. Má ráda vlhká 

stanoviště - podmáčené, bažinné nebo 

rašelinné louky, 

prameniště, slatiny. 

Vyskytuje se téměř v celé Evropě, V 

České republice se vzácně vyskytuje na 

Šumavě, v Polabí a v okolí Brna či v 

Bílých Karpatech. Patří k silně ohroženým druhům. 

 

Střevíčník pantoflíček 

Střevíčník je bylina, která má ráda polostín, často se vyskytuje 

pod keři či stromy.  Vytváří trsy jasně 

zelených dužnatých listů, z nichž na jaře 

vyrůstají stonky s krásnými květy. Ty mají 

tvar baňatého střevíčku, mají zelenožlutou 

barvu. Okvětní plátky jsou červenohnědé. 

Kořeny jsou velmi mělké, těsně pod 

povrchem půdy. Vyskytuje se častěji na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
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Moravě. V Čechách je rozšířen 

zejména v pohoří Džbán, Orlickém 

podhůří, Českém středohoří, a 

ojediněle v Pošumaví. Nevyskytuje se 

v západních Čechách a na Ostravsku. 

V České republice patří mezi silně 

ohrožené druhy rostlin. 

(text připravila Iva Tesařová) 

 
OHLÉDNUTÍ ZA MĚSÍCEM 

KVĚTNEM 
 

3. května nás navštívily děti ze ZŠ Třebovská a spolu 

s členkami ČČK popřály našim obyvatelkám ke Dni matek. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEb%C3%A1n_%28geomorfologick%C3%BD_celek%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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10. května jsme si uspořádali Květinovou kavárničku. O 

program se nám postarali členové Domovské muzikoterapie. 

 

11. května  nám svůj program předvedly děti ze Speciální školy. 
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17. května nás kolegyně Iva Tesařová seznámila s netradičními 

bylinkami a jejich různorodým využitím. Pro potěšení našich 

chuťových pohárků si pak připravila pampeliškovou 

pomazánku a žaludovou kávu. „Z dílny“ paní Kulichové jsme 

měli možnost ochutnat med ze sedmikrásek  

18. května si pro nás kuchařky připravily ochutnávku 

pomazánek, při které provedly dotazníkové šetření, aby věděly, 

která že je nejoblíbenější a kterou do jídelníčku zařazovat co 

možná nejméně. A jak to dopadlo? 

O První místo se dělí salámová pomazánka pod názvem Sloní 

pochoutka a česneková pomazánka se sýrem. Chuti však 
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lahodila i pomazánka s ořechy a pórková pomazánka s jablky. 

A jakou pomazánku byste si přáli v jídelníčku nemít příliš 

často? „První místo v kategorii nepopulární pomazánka“ si 

vysloužila pomazánka s červené řepy doprovázená mrkvovou 

pomazánkou s vajíčkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. května jsme společně 

s Domovským divadelním 

souborem Radost uctili 

památku Karla IV. Oku 

lahodily dobové kostýmy, 

k poslechu hrála hradní 

hudba a my jsme se tak 

opravdu mohli na chvíli 
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vcítit do doby 14. století. Všem zúčastněným divadelníkům 

patří VELKÝ DÍK  
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TRÉNUJEME PAMĚŤ 
 

1. Název měsíce června se odvozuje od: 

a) Častého zčervenání nosu 

b) Červenání jahod a třešní 

c) Častého nošení červeného oblečení 

 

2. Doplňte správně přísloví - Červen mokrý a studený  

a) Je čas připravit maso uzený 

b) Bude každý hubený 

c) Bývají žně vždy zkažený 

 

3. První červnový den se slaví: 

a) Mezinárodní den dětí 

b) Mezinárodní den žen 

c) Mezinárodní den míru 

 

4. V červnu roku 1942 byly na našem území vyhlazené dvě 

vesnice. Jmenovaly se: 

a) Hrabůvka a Klimkovice 

b) Potštejn a Litice 

c) Lidice a Ležáky 
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5. 19. června 1905 se narodil známý herec, zakladatel 

Osvobozeného divadla: 

a) Jiří Voskovec 

b) Hugo Hass 

c) Jiří Šlitr 

 

6. Na území České republiky se nejčastěji vyskytuje čeleď 

orchidejí: 

a) Vstavače 

b) Pryskyřníkovité 

c) Motýlokvěté 

 

7. 7. června 1953 se narodila známá herečka, která hrála 

Popelku v pohádce Tři oříšku pro Popelku. Její jméno je: 

a) Ivana Andrlová 

b) Libuše Šafránková 

c) Daniela Kolářová 
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8. 21. června nastává letní slunovrat. V tento den je: 

a) Nejdelší noc 

b) Nejdelší den 

c) Nejdelší pracovní doba 

 

9. 8. června slaví svátek jméno, podle kterého bude 40 dní 

pršet, pokud ten den prší. To jméno je: 

a) Martin 

b) Michal 

c) Medard 

 

10. Lidé narození v rozmezí 23.5. - 20. 6. jsou narozeni ve 

znamení: 

a) Blíženců 

b) Raka 

c) Býka 

 

11. Všechny orchideje rostoucí na našem území jsou: 

a) Už skoro vyhubené  

b) Běžně rostoucí 

c) Chráněné a vzácné  
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12. V červnu 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na 

následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. 

Tento čin byl počátkem: 

a) první světové války 

b) druhé světové války 

c) vzniku Československé socialistické republiky 

 

13. 19. června se nově slaví svátek: 

a) Den vzdělanosti 

b) Svátek otců 

c) Památka zesnulých 

 

14. V předvečer 24. června, se slaví Svatojánská noc. Na 

kopcích jsou zapalovány svatojánské ohně, které 

symbolizují: 

a) Síly slunce, které je v tomto čase na vrcholu sil 

b) Velký úklid, protože se spálí suché větve a stará tráva 

c) Nesymbolizují nic, je to jen pověra 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C4%8Derven
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15. Lidé věřili, že o Svatojánské noci v lese můžou najít: 

a) Lásku na celý život 

b) Zakopaný poklad    

c) Zlaté kapradí 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 

1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10a, 11c, 12a, 13b, 14a, 15c 

 
21. června 2016 v 

00:33:55h 

Začíná astronomické léto 
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SMĚJEME SE 
Ptá se Pepíček ve škole: „Paní učitelko, 

můžu být potrestán za něco, co jsem 

neudělal?“ „V žádném případě, Pepíčku,“ 

odpovídá paní učitelka. „To je dobře, 

protože jsem neudělal domácí úkol.“ 

 
 

Potkají se dva kamarádi: „Kam jdeš s tím pravítkem?“  

„K soudu. Mám strach, abych nevypovídal křivě.“ 

 

 

Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku VSTUP JEN 

SE PSEM NA VODÍTKU. Zamyslí se a pak si pro sebe říká: 

„Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa?“ 

 

 

 

Víš, co udělá žirafa, když jí plivneš do obličeje? 

Podkopne ti žebřík!  

 
 

 

Táta říká dceři: „Jestli zítra dostaneš z té písemky horší 

známku než jedničku, zapomeň, že jsem tvůj otec!“ Druhý den 

se otec ptá: „Tak co jsi dostala z té 

písemky?“ Dcera po chvilce odpoví: „A ty 

jsi kdo?“ 
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