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5. číslo/ KVĚTEN 2015 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 



Milé čtenářky a milí čtenáři, 

Tak už nám konečně začalo jaro.  Květen je hlavně pravý jarní 

měsíc, už jeho název to napovídá. Na zahrádkách se začínají 

objevovat narcisky, tulipány a jiná barevná podívaná. Svou 

barevností potěší snad každé oko. Stromy se začínají zelenat a 

obalovat prvními květy. Snad každý se už těšil na to, až 

konečně obuje jarní boty a bude moci chodit na procházky a 

užívat si teplíčka. 

V tomto měsíci nás čeká spoustu jarních zvyků, budeme slavit 

den matek, líbat se pod rozkvetlou třešní a hlavně začínají 

práce na zahrádce.  

Krásné jarní dny plné sluníčka. 

Lenka Vyčítalová, Eva Plívová, Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 

  



Jaký byl duben v Domově důchodců Ústí 
nad Orlicí? A co nás čeká v květnu? 

V měsíci dubnu navštívilo několik zaměstnanců Domova v rámci své 

dovolené Domov pro seniory v Dovhe na Zakarpatské Ukrajině. Pro 

zájemce uspořádáme začátkem května přednášku s promítáním 

fotografií. Budeme tak zároveň moci vyzkoušet ozvučení jídelny, 

které jsme mohli díky daru společnosti RWE pořídit. V prvním 

květnovém týdnu budou na jídelně trvale umístěny dva inteligentní 

reproduktory, které při schůzích obyvatel, přednáškách, promítáních i 

kulturních vystoupeních umožní využít bezdrátové mikrofony. 

Inteligentní jsou proto, že umí upravit výstupní výkon reprodukce tak, 

aby se pohyboval těsně nad okamžitou hladinou hluku v místnosti – 

všichni tak budou dobře rozumět, a přitom hlasitost nebude 

nepříjemná. Systém navíc dokáže samostatně upravovat i hlasitost 

v naslouchátkách. Děkujeme společnosti RWE, která sponzorsky 

uhradila 2/3 ceny ozvučovacího systému. Sami bychom si takovou 

moderní technologii nemohli ze svých zdrojů dovolit. 

Postupně budou z chodeb mizet lůžka a další nábytek, protože jsme 

konečně uvolnili půdní prostory od vyřazeného materiálu.  

Kolegyně Renata Raková z budovy A a její „zahradnický“ tým přišli 

s nápadem upravit svah před budovou A na skalku. Považuji to za 

výborný nápad a moc děkuji těm, kdo se jej rozhodli realizovat a 

přiloží ruku k dílu. Květinám se někteří ze zaměstnanců i obyvatel 



věnovali již minulý týden, kdy přesazovali muškáty, které znovu 

ozdobí naše balkóny. 

V současné době připravujeme výběr dodavatele pro opravu starého 

lůžkového výtahu v budově B. Chceme, aby byl stejně funkční a 

pěkný, jako výtah naproti. 

Možná jste zaregistrovali, že ve městě proběhly aktivity „Ukliďme si 

Česko a Den země.“ Domov důchodců se materiálně podílel 

poskytnutím plastových kbelíků a zapůjčením nápojových várnic. 

Jsme rádi, že jsme mohli pomoci.  

A v měsíci květnu zahajujeme přípravu tradičního výletu. Kam se 

pojede? Dozvíte se v příštím měsíčníku! 

Jan Vojvodík, ředitel 

 

  



Plánované akce na měsíc květen 

 

7. 5. 2015 – členky ČČK obejdou uživatele s přáníčky 

ke svátku matek 

 

 

Srdečně zveme uživatele a jejich rodinné příslušníky 

na SPOLEČNÉ SETKÁNÍ se zaměstnanci DDÚO, 

které se bude konat 

Ve čtvrtek 14. května 2015 

v 15.00 hodin 

v areálu Domova 

V případě hezkého počasí se budou opékat párky. 

 

 

20. 5. 2015 – vystoupení dětí ze Speciální školy 

 

 

26. 5. 2015 – kavárnička na téma „Jak jsme vyrůstali“ 

  



 

 Májová voda vypije víno 

 Večerní rosy v máji hodně sena dají. 

 Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

 Suchý květen – mokrý červen. 

 Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

 V máji hřímoty nedělají trampoty. 

 Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 

 Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

 Bujný květ - plný úl. 

 V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 

 Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste 

chlebíček. 

 Májová kapka platí dukát. 

 

 



Květen 

Je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už 

od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. 

stavění máje nebo pálení čarodějnic, je považován za měsíc 

lásky. 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou 

květnovou neděli se slaví svátek 

matek. Měsíc květen začíná ve 

stejný den v týdnu jako leden 

příštího roku. Žádný jiný měsíc v 

běžném roce nezačíná stejným 

dnem v týdnu jako květen. 

 

Dějiny svátku práce 
Svátek práce se v průběhu své existence výrazně proměňoval. Prvotní 

snaha dělnické třídy upozornit na svoje problémy se transformovala v 

reprezentaci dělnictva, ale i samotné práce jako výsostné hodnoty. 

První máje za první republiky proto kromě sociálních demokratů a 

komunistů slavili i národní socialisté, dělníci Baťova Zlína, extremisté 

a další skupiny. Během druhé světové války se u nás sice První máj 

slavil, ale nikoliv masovými průvody. Výrazný obrat ve způsobu oslav 

pak přinesl vítězný únor 1948.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnic
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_matek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_matek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leden


V rozhovoru pro Českou televizi zavzpomínali na historii svátku práce 

Jiří Kocián z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Jiří 

Pokorný z Všeodborového archivu ČMKOS a Petr Roubal z Ústavu 

pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. 

Jak vlastně vznikl 1. máj jako Svátek práce? 

Kocián: Vznikl z přirozené potřeby nové společenské skupiny, 

dělnictva, vyjádřit své požadavky, nějak spolu komunikovat a 

organizovat se za účelem naplnění svých požadavků. Velkou roli v 

tom sehrál požadavek na zkrácení pracovní doby, na možnost 

legitimního sdružování a získání vlastních politických zástupců do 

tehdejších zastupitelských sborů. Jde o 70. a 80. léta 19. století. 

Samozřejmě nevznikl jenom v českých zemích, to hnutí procházelo 

nejen Evropou, ale také Spojenými státy a dalšími kontinenty. 

Pokorný: Úplný začátek by se dal hledat v Austrálii, kde se už v 50. 

letech 19. století snažily určité skupiny dělníků dosáhnout zkrácení 

pracovní doby na osm hodin. A vyhlašovaly se dny, kdy za tyto 

požadavky manifestovaly. Hlavní impuls ale vzešel ze Spojených 

států, kde se 1. května 1886 konaly velké manifestace po celé zemi, 

zejména v Chicagu. Došlo ke konfrontaci s policejními složkami, s 

pinkertony, kteří na ně velice často útočili. Po jednom takovém 

velkém střetnutí byl 3. května svolán na Haymarket Square v Chicagu 

velký dělnický tábor. 4. května však podstatě mírumilovný tábor 

ukončil výbuch bomby. Několik socialistických předáků, kteří tábor 

svolali, bylo zatčeno, uvězněno a čtyři z nich nakonec popraveni. 

Mimo jiné také na jejich paměť se slaví tento svátek. 

Roubal: Je ještě další, řekněme antropologická rovina, proč 1. květen. 

Rezonuje to s obecnou potřebou oslavit konec těžkého období, zimy, a 

příchod jara a léta. S tímto prvkem dělnické hnutí operuje jako s 

myšlenkou nového počátku, nové doby, nové éry. 

Čili je to vlastně jistá mystika… 

Pokorný: Symbolický význam to má z několika důvodů. Především si 

tím dělnictvo určilo vlastní svátek, čímž se snažilo společnosti také 



něco nabídnout, ukázat a svým způsobem i vnutit. Zrovna tak 

požadavek osmihodinové pracovní doby znamenal, že "práce dárce", 

jak se tehdy říkalo, nebude jediným člověkem, který bude o všem 

rozhodovat. Ale že bude zákonná norma, která bude všechny vázat. A 

První máj také znamená jisté ovládnutí veřejného prostoru. 

Kocián: Nejednalo se pouze o průvody nebo manifestace. Svátky byly 

od počátku spojeny s lidovými slavnostmi, veselicemi. Byla to snaha 

ukázat společnosti, že dělníci nejsou nějací raubíři, banditi, ale že to 

jsou lidé, kteří mají podobné zájmy jako jiní. 

A co rok 1890 a první První máj u nás? 

Kocián: Samozřejmě tady byly obavy a velké přípravy ze strany 

státních orgánů, policie a četnictva. Také lidé se obávali 1. května 

vyjít ven, ale ukázalo se, že kromě průvodů a odpoledních veselic 

nebyl ze strany dělnictva zájem k nějakému konfliktu. 

Pokorný: Takto to probíhalo v Praze a v mnoha jiných městech, ale 

třeba v Ostravě byl průběh oslav mnohem komplikovanější. Dělníci to 

tam chtěli oslavit tím, že si nechají sloužit mši. Šli za farářem a dali 

mu osmdesát zlatých. Farář peníze přijal, ale zároveň to hned oznámil 

úřadům. Člověk, který to všechno organizoval, byl propuštěn z práce, 

následovala stávka, do které se zapojilo asi 70.000 lidí a která trvala 

celý týden. Došlo při ní k velkým nepokojům a demonstracím, kdy 

bylo několik lidí dokonce zabito. 

První máj měl u nás svou tradici od roku 1890. Jak se ta tradice 

přenesla do první republiky? 

Roubal: U prvorepublikových Prvních májů je důležitý posun v 

pozici sociální demokracie, z které se stává jedna z vládních stran. Od 

snahy vyjádřit odpor proti režimu tak dochází spíše k demonstraci, 

reprezentaci dělnictva jakožto síly, s kterou je třeba počítat a která 

musí být zakomponována do vládních sestav. A na rozdíl od 

pozdějších Prvních májů je to také příležitost k určitému střetu 

ideovému i přímo fyzickému, kdy různé organizace organizují První 

máje nezávisle na sobě. 



Kocián: V první republice se vůbec změnil pohled na práci. Například 

T. G. Masaryk byl jedním z těch, kteří hovořili o tom, že fyzická, 

dělnická práce je něco, co vytváří hodnoty a velmi pozitivně dotváří 

celkový étos společnosti. 

Pokorný: Svátky práce v roce 1918 a 1919 byly chápány vyloženě 

jako celonárodní. A První máj se stal už v roce 1919 státním svátkem, 

což hrálo velkou roli. 

A za okupace byly První máje? 

Pokorný: Byly. Byl to placený svátek, ovšem nebyly žádné průvody. 

První máj se měl slavit především v rodinném nebo v přátelském 

kruhu, výlety a podobně. Zdůrazňovalo se, že všechny požadavky 

dělnické třídy už jsou splněny, že je všechno v pořádku. Jinak 

samozřejmě národně socialistický režim chápal práci jako jednu z 

nejvyšších hodnot. 

A jak to vypadalo v 50. letech? Pamatuji si, že lidé museli do 

průvodu, že se nedalo z průvodu odejít, milicionáři stáli podél 

pochodujících lidí po Václavském náměstí, kde se tehdy 

odehrávaly První máje. 

Kocián: Mělo to přísný scénář. Z lidových veselic se První máje 

najednou proměnily v disciplinované šiky různých profesí, vojáků, 

příslušníků lidových milicí, žižkovských žen. Během několika málo 

let byly První máje, jako by člověk viděl záběry z Rudého náměstí v 

Moskvě. 

Roubal: To je důležitý aspekt – došlo k sovětizaci toho svátku, k 

přijetí sovětského vzoru Prvního máje na Rudém náměstí. Průvod 

jakoby podával příběh celého dělnického hnutí. Nejdřív se objeví rudé 

prapory, potom portréty zakladatelů hnutí – Marxe, Engelse, Lenina –, 

až to vyústí k zářné budoucnosti, která je symbolizována 

prezentovanými výsledky práce. Jednotlivé složky průvodu nesou 

transparenty, kterými dokazují, kolik se toho vyrobilo, jak se překročil 

plán a tak dále. To vše jsou ty malé krůčky ke komunistickému ráji, ke 

kterému průvod směřuje. Průvod samotný je totiž také vlastně cestou 



dopředu (průvod samozřejmě nemůže jít dozadu), což je symbol sám 

o sobě. 

V roce 1968 byl ale První máj úplně jiný? 

Kocián: To určitě byl. Po dlouhé době to byl Svátek práce, na který 

šli lidé radostně, otevřeně, se zájmem, protože se tam mohlo svobodně 

říct, co lidi pálilo. Také tam mohly manifestovat úplně jiné skupiny 

(skauti, Klub angažovaných nestraníků) a deklarovat se jako skupiny 

programové. A i kontakt s tribunou, s čelnými představiteli, byl úplně 

jiný. V dokumentech jsou zachyceny velmi pozitivní reakce ze strany 

některých komunistických představitelů, že to bylo překvapivé a 

povzbuzující. 

Oproti tomu v roce 1969 byl prvomájový průvod zrušen… 

Roubal: Hlavní důvod byla obava, že nebudou schopni ten dav 

kontrolovat. Když někudy prochází 400.000 lidí, je úplně jedno, kolik 

tam máte milicionářů. Dav má vlastní život, vlastní náladu. 

Samozřejmě to režim stálo značné body v prestiži, protože se chtěl 

prezentovat tím, že normalizuje a stabilizuje společnost, a najednou 

tuto stabilní, rituální věc zrušil. Režim si ale spočítal, že to je riziko, 

kterému se raději vyhne, a myslím, že si to spočítal správně. V Praze 

totiž docházelo k protestům a k vyjadřování odporu k posrpnovému 

vedení, byť to bylo několik set lidí. Podobně se režim zachoval u 

spartakiády, která byla také zrušena. Zajímavé ale je, že už v roce 

1970 probíhá První máj normálně – už jsme byli do jisté míry 

znormalizováni a lidé šli do průvodu. 

Jaký mají význam První máje od roku 1990? Mají nějaký význam? 

Nebo je to jenom tradice? 

Roubal: Myslím, že je to dobrý svátek, dobře zvolené datum, s 

bohatou historií. A co bývá z antropologického hlediska důležité, je to 

ambivalentní svátek, kterému lze přičítat různé významy, což dovoluje 

přivlastnit si ho spoustě skupinám. A má to okamžitě mediální zájem, 

protože to je den, který si lidé pamatují, ke kterému mají emocionální 

vztah. 

Existuje spousta jiných svátků, které jsou špatnými svátky, třeba Den 

vstupu České republiky do NATO. Nikdo neví, kdy to je, proč se to 



slaví. Lidé sice asi souhlasí se vstupem, ale nechtějí to slavit, a 

samotní úředníci, kteří to vymysleli, už asi zapomněli, kdy ten den 

vůbec je. To se Prvnímu máji nestane.  

8. květen – Den vítězství 

8. května se v České republice slaví především Den vítězství/Den 

osvobození. Každý ví, že toto datum bylo prohlášeno za státní svátek 

a je tedy dnem pracovního klidu.  Méně už je známý fakt, že 

několikrát v historii se vedly bouřlivé diskuze o tom, kdy by se měl 

tento svátek slavit a jak by měl být formulován.  

8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace 

Německa, a proto se tento den považuje za konec druhé světové války. 

Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin středoevropského času, 

což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z toho 

jednoduchého důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v 

Sovětském svazu 9. května. 

V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké 

datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, 

kdy začalo Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se poslanci dohodli, 

že se bude slavit 9. květen – Den osvobození Československa 

Sovětskou armádou. 

Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první demokratické 

volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal svátek 

jiný název – Den osvobození od fašismu, aby v něm byli obsaženi 

všichni osvoboditelé.  

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/-4/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/-4/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
http://aktualne.centrum.cz/tema/sametova-revoluce_1965/


Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby 

bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici 

obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o záležitost 

časového posunu, nicméně napodruhé a po bouřlivé diskuzi tento 

návrh prošel. 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den 

osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším 

změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den 

osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl být 

psychologický tah na základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než 

osvobozeným.  

 

 

Podmínky na území Čech a Moravy ke konci 2. světové války. 

Nacistické armádní velení věnovalo ke konci války velkou pozornost 

území Čech a Moravy. Uvědomovalo si nereálnost vítězného 

zakončení války a ve svých strategických plánech stanovilo cíl udržet 

co největší území do té doby, než se projeví neshody mezi státy 

antihitlerovské koalice. 

Proto byly na našem území a 

v jeho blízkosti soustředěny 

velké vojenské prostředky s 

hlavním úkolem zastavit 

postup Rudé armády a všemi 

http://aktualne.centrum.cz/tema/milos-zeman_5076/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/fasismus/


způsoby zabránit očekávanému povstání Čechů.  Po celou dobu 

okupace připravovaly jednotlivé odbojové složky ozbrojený odpor a 

povstání. V posledním období 2. světové války se také podařilo 

vytvořit celonárodní orgán domácího odboje Českou národní radu, 

kterému se však nepodřídily všechny odbojové složky. 

Povstání vzniklo spontánně z touhy českého lidu po národním 

osvobození z více než šestileté poroby. Z počátku probíhalo jako řetěz 

místních povstání v oblastech, které byly blízko fronty, kde operovaly 

silnější partyzánské jednotky nebo působily početné ilegální odbojové 

skupiny. Již 1. května 1945 povstali obyvatelé Přerova a okolí, když 

se rozšířila mylná informace o kapitulaci nacistického Německa. 

Docházelo k vyhlašování Československé republiky a odzbrojování 

německých a maďarských vojáků. Moci se ujímaly Národní výbory. 

Místy došlo i ke střetu s většími německými jednotkami. Povstání se 

téhož dne rozšířilo i na Olomouc, avšak zde zasáhly vojenské 

jednotky i jednotky SS. Potom se povstání přesunulo do Čech, kde 2. 

května vypuklo v Nymburku a 

postupně se šířilo do širšího okolí. 

Další revoluční střediska byla v 

Úpicích, na Rakovnicku a řadě 

dalších oblastí. Všeobecné národní 

povstání pak bylo zahájeno 5. 

května 1945 v Praze po výzvě 

pražského rozhlasu. Povstání 

probíhalo v třech etapách. První 



byla ofenzíva povstaleckých sil. V druhé etapě bylo povstání nacisty 

zatlačeno do defenzivy. Ve třetí etapě došlo k všeobecnému 

ozbrojenému vystoupení a odchodu nacistických 

ozbrojených sil z Prahy. 

Význam a výsledky květnového povstání 

Povstání zabránilo uskutečnění nacistického plánu spálené země a 

dezorganizovalo týl nacistických armád. Poutalo německé zálohy a do 

značné míry vyřadilo komunikační a dopravní systém z provozu a 

znemožňovalo zásobování fronty, organizovaný ústup německé 

armády a v některých případech obsazení předem vybudovaných 

obranných linií. 

Odhaduje se, že 

květnového povstání se 

zúčastnilo asi 100 000 

bojovníků, padlo nebo 

bylo povražděno na 8000 

lidí. 

 

Proč slavíme svátek matek 

Historie tohoto dne má dlouholetou tradici, 

která sahá až do doby starověkého Řecka. 

První písemné zmínky, které dokládají oslavy 

Dne matek, pochází z roku 1644. Již tenkrát 



se děti a vnoučata scházely v domě svých rodičů, aby Den matek 

oslavili společně.   

Tento svátek se slaví po celém světě – nikoliv však ve stejném 

termínu. Jeho kořeny bychom mohli hledat v antických oslavách 

bohyně matky nebo ve starověkém Římě, kde se slavily Matronalie, 

které byly zasvěceny bohyni Juno. Ve světě byl poté svátek znovu 

vzkříšen Julií Ward Howe, během občanské války v USA. Tato 

sociální aktivistka vydala v roce 1870. Provolání ke dni matek, ve 

kterém vyzývala ženy ke sjednocení proti válkám. 

Je tedy pravdou, že svátek měl původně společensky závažný důvod, 

ale pacifismus je přeci jen přijatelnější motivace, než oslavy 

socialismu, které probíhaly v naší zemi jako Mezinárodní den žen.  

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav svátku matek vznikla 

ve 20. století, roku 

1907. Na počest Anny 

Reeves Jarvisové, 

která bojovala za práva 

matek. 

U nás se tento svátek 

začal slavit v roce 

1923 z iniciativy dcery, našeho prvního prezidenta, Alice 

Masarykové. Po druhé světové válce byl režimem zatlačen do pozadí 

a znovu objeven až v roce 1989. Zdaleka se neoslavuje tak bujaře jako 

MDŽ a možná i to je důvod, proč na něj mnozí muži zapomínají. 

Navíc má svátek matek pohyblivé datum – slavíme ho pravidelně 



druhou neděli v květnu. Proto můžeme tento den oslavit podle svého, 

ale hlavně musí být příjemný pro maminky v našem okolí a všichni 

muži už jistě vědí, zda matce svých dětí či své vlastní mamince udělají 

radost spíše květinou či umytým nádobím.  

VÝZNAMNÉ DNY 
Den slunce 3. 5. 

Jedním z hlavních důvodů, proč vznikl tento den, je význam sluneční 

energie pro planetu Země jakožto hvězdy, která je nejblíže naší 

planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho 

životodárnou sílu si připomínáme právě v tento dne, který je stanoven 

jako Den Slunce.  

Den hasičů 4. 5.  

Den hasičů, všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory 

dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají 

při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. 

května, který je dnem sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a 

zabraňuje požárům.  

Den Evropy 5. 5.  

Den Evropy, neboli Schumanův den, pojmenovaný podle 

francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který 

ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě. Zároveň se tento den stal i 

symbolem Evropské unie 



Mezinárodní den muzeí 18. 5.  

Mezinárodní den muzeí se slaví po celém světe a v každé zemi je 

Mezinárodní den muzeí slaven po svém. Nejen v ČR je 

nejrozšířenější, dnes již proslulá muzejní noc, což je noc, kdy jsou 

všechna muzea otevřena přes noc a vstupné bývá zdarma či 

dobrovolné.  

Svátek sousedů 30. 5.  

Svátek sousedů je krásným nápadem, dotaženým k realizaci. Tento 

svátek si prosadil roku 1999 Atanase Périfan a Den sousedů má 

sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České 

republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001.  

Den otevírání studánek 31. 5.  

Není ani známo dne obnovení této starodávné tradice, kdy dívky 

obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a z jara čistili 

studánky. Voda byla (a stále je) pro všechny velice důležitý prvek 

potřebný pro život i úrodu. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a 

vše bylo zakončené tancem a hudbou. Proto je dnešní den věnován 

právě otevírání studánek.  

 

Potřeba smát se 
"Smích znamená zdraví" - tato formulace je známa již od 

pradávna. Každý z nás nevědomým způsobem souhlasí s touto 



pravdou, jenž platí od nepaměti a ve všech kulturách. Smích vždy 

zaujímal důležité místo ve společnosti, odjakživa jsme se totiž chtěli 

především chihotat, chechtat a smát tak, aby nás to dovádělo třeba až 

k pláči, což nás ve skutečnosti zajímalo vždy mnohem víc než 

pochopit mechanismy smíchu. To je bezpochyby normální, protože 

analyzovat a rozebírat smích znamená ho úplně zničit.  

Názory vyjádřené velkými mysliteli a filosofy o smíchu a jeho 

fenomenologii měly vždy jen poměrně malou odezvu u široké 

veřejnosti. Jakékoliv předsudky nebo vnitřní bloky některých 

vážených autorit nikdy nezpůsobili to, že by se lidé přestali smát, 

protože smích je jednou ze základních potřeb naší bytosti. Ve 

společnosti je smích také jedním z prostředků mezilidského 

sbližování, zmenšuje napětí a je vyjádřením společné radosti.  

V lidových pořekadlech smích nikdy neměl pejorativní význam, 

dokonce ani rčení "umřít smíchy" neoznačuje smrt, ale stav extremní 

radosti. Lidové moudrosti velmi dobře znají fakt, že smích uvolňuje 

napětí a odstraňuje agresivitu, která by se jinak mohla projevovat 

násilím. Příkladem využití těchto znalostí jsou speciální místnosti 

v některých japonských firmách, kde se dělníci a úředníci mohou 

odreagovat před portrétem svého nadřízeného, kterému se zde mohou 

smát nebo dokonce i posmívat a takto se vyhnout spoustě vnitřních 

konfliktů. Měli bychom mít důvěru v lidové moudrosti vyjadřující 

nutnost se radostně smát a také bychom měli mít důvěru ve schopnosti 

našeho těla, jež má v sobě zabudovány složité mechanismy smíchu. 



Úsměv nic nestojí, ale přitom má velkou 

hodnotu 
Není žádným tajemstvím, že úsměv přináší více světla a krásy do 

tváře těm, kdo usměvavou tvář nosí. Úsměv, kromě toho že nic 

nestojí, nabízí radost a kouzlo také těm, kdo ho přijímají i těm, kdo ho 

dávají. Lidé, jenž nejsou zamračení za žádné situace a dokáží kdykoliv 

rozdávat úsměv budou za tento svůj postoj odměněni zvětšením 

vlastního charisma a krásy. Kolegové, kamarádi a příbuzní si vždy 

budou přát být v jejich přítomnosti.  

S obličejem plným zářivých úsměvů se nestáváme jen krásnějšími, ale 

také se stáváme zdravějšími. Škodlivý účinek, jenž na nás může mít 

naše vlastní psychika nezřídka udržovaná pod neustálým napětím je 

poměrně známou záležitostí. Skupina amerických vědců však zjistila, 

že úsměv způsobuje jemné endokrinní a kortikální uvolnění všech 

obličejových svalů. Když se člověk směje nebo chechtá, všechny jeho 

biologické funkce pracují v optimálním režimu. Na základě toho si 

můžeme dovolit začít tvrdit, že během smíchu se organismus 

omlazuje.  

 

Proto neváhejme a začněme se více smát!     

 

Dcerka se dívá na maminku, jak si nanáší 

pleťovou masku. „Proč to děláš?“ ptá se jí. 

„Abych byla krásná,“ odpoví maminka. Za chvíli 

si masku sundává a dcerka se ptá: „Vzdáváš to?“ 



Jde turista po pláži a najde starou láhev. Otevře ji, z láhve se 

vznese džin a povídá: 

"Jsem džin a splním Ti jedno přání. Tak dobře rozvažuj". 

Turista: "No, v životě jsem celkem spokojený, nic mi 

neschází, snad jen postav dálnici z Evropy na Floridu". 

Džin se zarazí a povídá: "Jsem sice džin, ale měj trošku 

ohledy. Postavit dálnici přes oceán není žádná sranda. 

Nechceš si to rozmyslet a dát mi nějaký 

lehčí úkol, prosím?" 

Turista: "Zklamal jsi mě, ale co s 

Tebou nadělám. Víš co, chtěl bych 

pochopit ženské myšlení, ženskou logiku". 

Džin ztuhne úsměv a nesměle se zeptá: "Chtěl jsi 

čtyřproudou nebo šestiproudou?" 

 

"Pepíčku, skloňuj slovo chléb." 

„Kdo, co? - Chléb." 

„S kým, s čím? - Se salámem." 

„Komu, čemu? - Mně." 

 

"Nemám nic proti tomu, abys šel na pivo," 

povídá paní Nováková takhle jednou v podvečer manželovi, 

"jenom chci, abys byl do osmi doma." 



"Tak jo," odpoví radostně pan Novák, 

"do osmi budu doma a pak půjdu." 

Přijde zebra k fotografovi. 

Fotograf se ptá: „A fotečky budete chtít 

černobílé nebo barevné?“ 

 

Pepíček: „Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!“ „Jo, a jak?“ 

„Běžel jsem celou cestu do školy za 

autobusem.“ „Tak zítra utíkej za taxíkem a 

ušetříš dvě stě.“ 

 

„Drahý, prosím tě, proč stojíš vždycky u okna, 

když zpívám?“ „Aby si lidé nemysleli, že tě 

mlátím.“ 

 

 

TRÉNINK PAMĚTI 
1. Jak se jmenuje současný prezident České republiky?  

a) Václav Klaus  

b) Miloš Zeman  

c) Karel Schwarzenberg  

 

http://www.vedomostni-kvizy.cz/quiz/detail/17?answer=1&quizquestion_id=149&do=answer
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2. Ve kterém roce proběhla tzv. Sametová revoluce?  

a) 1918  

b) 1968  

c) 1989  

3. Poznej památku na obrázku.  

a) Zámek Hluboká  

b) Hrad Karlštejn  

c) Zámek Lednice  

4. Je Česká republika součástí Evropské unie?  

a) Ano  

b) Ne  

5. Která část ČR je proslulá vinařstvím?  

a) Jižní Čechy  

b) Slezsko  

c) Jižní Morava  

6. Která z následujících zemí nesousedí s ČR?  

a) Polsko  

b) Rumunsko  

c) Rakousko  
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7. Kolik má Česká republika obyvatel?  

a) 5,5 milionu  

b) 10,5 milionu  

c) 15,5 milionu  

8. Ve kterém městě se vaří pivo Pilsner Urquell?  

a) České Budějovice  

b) Plzeň  

c) Praha  

9. Která řeka protéká Prahou?  

a) Vltava  

b) Otava  

c) Labe  

10. Vyber tři největší města ČR.  

a) Praha, Ostrava, Plzeň  

b) Praha, Brno, Olomouc  

c) Praha, Brno, Ostrava  

11. Jak se jmenuje nejvyšší hora v České republice?  

a) Praděd  

b) Boží dar  

c) Sněžka  

 

Správné odpovědi:  

1b), 2c), 3a), 4a), 5c), 6b), 7b), 8b), 9a), 10c), 11c) 
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