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5. číslo/ Květen 2016 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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MILÉ ČTENÁŘKY a MILÍ 

ČTENÁŘI 
Květen je měsíc lásky, květů, vůně, 

čas prvních teplých dní. Na zahrádkách 

začínají nebo někde už jsou v plném proudu jarní práce. 

Kytičky na zahrádkách svou barevností potěší snad každé oko.  

Sluníčko nám snad bude svítit víc a víc, hřát a hladit nás svými 

paprsky. 

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst pravidelné 

pranostiky, zjistíte, že i Slunce má svůj den, že slavíme Den 

rodin a že si letos v květnu připomínáme výročí narození Karla 

IV. Velkou novinkou je zavádění bazální stimulace do naší 

každodenní práce, proto si její podstatu trochu vysvětlíme. 

 Samozřejmě nebude chybět trénink paměti a ohlédnutí za 

uplynulým měsícem. 

 

Sluníčkovou jarní náladu a hezké počteníčko Vám za tým 

autorů přejí 

Eva Plívová a Dana Matoušková 
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OKÉNKO  

        ŘEDITELE 

Mezi jarem a létem 

Květen je podle mne nejhezčí měsíc v roce. Skoro všechno (jak 

to má měsíc květen vepsáno už v názvu) kvete, voní, chystá se 

na léto. Po těch třech ledových mužích s těžkými, původně 

latinskými jmény by už mělo být teplo, ale ještě ne horko – 

ideální čas k pobytu venku či alespoň na balkóně.  

Co chystáme v Domově na květen? Domov dostane venkovní 

tělocvičné zařízení, hrazené zčásti z daru společnosti RWE, 

zčásti z daru od spolku SPOUSTI, který nás v Ústí nad Orlicí 

zařadil mezi charitativní projekty filmového festivalu Jeden 

svět – a návštěvníci festivalu rozhodli, že se jim náš projekt líbí 

a vybrali jej k podpoře. Děkujeme! 

Na pozvání pana poslance Martina Kolovratníka navštíví 

v květnu někteří zaměstnanci Poslaneckou sněmovnu 

Parlamentu České republiky – prohlédnou si nejen prostory, 

které znají z televize, ale i ty pověstné kuloáry, v nichž se prý 

česká legislativa ve skutečnosti peče. Určitě uspořádáme po 

návratu promítání fotografií s výkladem pro obyvatele 

Domova.  
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V měsíci květnu bude probíhat také rekonstrukce terasy u 

budovy A. Terasa ve skutečnosti tvoří střechu kotelny a dříve 

byla hodně využívána k pobytu venku hlavně v jarních a letních 

měsících. Povrch terasy dostane novou dlažbu, na terasu 

umístíme stínící prvky a zídku okolo terasy opatříme zvýšeným 

zábradlím, aby všichni obyvatelé Domova mohli terasu 

používat bez nebezpečí pádu.  
Přemýšlíme také o vydláždění části prostoru trávníku kolem 

altánku u zadního vchodu Domova. Altánek by se rozebral a 

nahradil větší dřevěnou stavbou, snadno dostupnou ze všech 

stran. 

Chystáme rovněž novou zahradní úpravu svahu před budovou 

A, vedle venkovního schodiště, ve spolupráci se Zahradnictvím 

Šťastný. A i v tomto roce se na Domově objeví tradiční 

muškáty. 

V závěru měsíce května absolvuje několik desítek zaměstnanců 

Domova společný vzdělávací pobyt na hájence Rezek, na 

pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Celý pobyt je hrazen 

sponzorem, kterému za jeho vstřícnost děkujeme. Chceme se 

společně učit tomu, jak v zaměstnání lépe komunikovat a 

budeme se rovněž snažit pochopit navzájem specifické 

provozní podmínky, ve kterých pracujeme.  
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A to nejlepší jsem si nechal nakonec. V průběhu května 

osadíme fontánu před Domovem slíbenou plastikou vážky, 

přesnou kopií té, která byla před lety z fontány kýmsi ukradena. 

Tentokrát nepůjde o plastiku z mědi, ale pozinkovanou – a 

nastavíme bezpečnostní prvky tak, aby pozinkovaná vážka na 

naší fontáně zdomácněla. 

 Jan Vojvodík, 

ředitel 
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CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 

V úterý 3. 5. od 13. 30 hod. vystoupí děti ze 

ZŠ Hylváty v doprovodu členek ČČK, na 

jídelně budovy B v 1. patře. 

 

V úterý 10. 5. od 13. 30 hod. – Květinová kavárnička na 

jídelně budovy B v 1. patře, doprovodný program zajistí 

členové Muzikoterapie; společně nad fotografiemi 

zavzpomínáme na dubnové události v Domově. 

 

Ve středu 11. 5. od 10 hod – na jídelně v 1. patře budovy B 

vystoupí děti ze Speciální školy ke Dni Matek. 

 

V úterý 17. 5. od 14 hod. – Květiny a bylinky kolem nás, 

kolegyně Iva Tesařová nás seznámí s jarními květinami a 

bylinkami rostoucími kolem našeho Domova. 

 

V pondělí 30. 5. od 13. 30 hod. – Výročí Karla IV., přijďte 

shlédnout hru o Karlu IV., kterou si pro nás připravil domovský 

divadelní soubor Radost; na jídelně budovy B v 1. patře. 
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PRANOSTIKY NA KVĚTEN 

 Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. 

 Sníh v máji – hodně trávy. 

 Studený máj – v stodole ráj. 

 Chladno a večerní mlhy v máji hojnost 

ovoce a sena dají. 

 Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš 

kositi. 

 Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy 

blažný. 

 Není-li květen příliš studený, ani mokrý, naplňuje 

stodoly i sudy. 

 V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 
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KVĚTEN 

Květen je pátý 

měsíc gregoriánského 

kalendáře v roce.  

Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými 

oslavami, např. stavění májek 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. 

 

 

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/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnic
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_matek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
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I SLUNCE MÁ SVŮJ DEN 
Počátek května je veskrze pozitivní… Po svátku práce a 

lásky přichází 3. května Den Slunce. Oslavy naší hvězdy 

vznikly v roce 2002 v Rakousku s úmyslem propagovat její 

využití jako velkého zdroje energie. Sílu životadárného 

Slunce však využívali již naši předkové.  

Že naprostá většina energie dostávající se na naši Zemi, pochází 

právě ze Slunce, si lidstvo 

uvědomovalo už od nepaměti. 

Mnoho kultur uctívalo Slunce 

jako božstvo, každodenní 

cyklus vycházení a západu se 

stal symbolem života a 

znovuzrození. Přestože máme 

Slunce rádi a netrpělivě každé jaro čekáme, až nám prodlouží 

dny, rána se slunečním svitem za oknem nám vylepší náladu a 

někteří z nás i přes varování lékařů nastavují Slunci svá těla, 

zřejmě si stále plně neuvědomujeme jeho zásadní význam v 

energetice. A to je právě úkolem Dne Slunce – informovat 

širokou veřejnost, že sluneční svit není jen příjemný doplněk 

nedělního výletu, ale stále nedoceněný zdroj. Zdroj energie, 

která je plně obnovitelná, přirozená a které je nadbytek. 
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Den Slunce (německy Tag der Sonne) je národní osvětová 

kampaň v Rakousku. 

Jejím cílem je propagace 

využívání slunečního 

záření k výrobě tepla a 

elektřiny. Poprvé se Den 

Slunce v Rakousku uskutečnil v roce 2002. V roce 2012 se ve 

dnech 4. a 5. května uskutečnilo téměř 400 jednotlivých akcí. 

Kampaň podporují Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace 

a technologie a Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a 

mládeže. Den Slunce se záhy rozšířil do Německa a postupně 

do dalších zemí Evropské unie. Z původního Dne Slunce se 

vyvinuly Evropské dny Slunce, které probíhají v první 

polovině května již v 19 státech včetně České republiky (v roce 

2012). Evropské dny Slunce koordinuje Evropská federace pro 

fototermiku (ESTIF) v 

úzké spolupráci 

s Evropskou asociací 

fotovoltaického průmyslu 

(EPIA) a podporuje je 

kolem 25 evropských i národních organizací. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A1_federace_pro_fototermiku&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A1_federace_pro_fototermiku&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A1_asociace_fotovoltaick%C3%A9ho_pr%C5%AFmyslu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A1_asociace_fotovoltaick%C3%A9ho_pr%C5%AFmyslu&action=edit&redlink=1
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15. KVĚTEN - MEZINÁRODNÍ DEN 

RODINY 

V polovině měsíce května (15. května) si připomínáme jeden z 

„významných dnů“ ustanovený parlamentem jako 

„Mezinárodní den rodiny“. K jeho vyhlášení došlo poprvé v 

roce 1992 na valném 

shromáždění Organizace 

spojených národů. Tato 

každoroční pozornost 

věnovaná rodinám odráží 

důležitost, kterou 

mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním 

jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin 

ve světě. Pro každý z dalších roků je v tento významný den 

určováno jedno 

z nosných témat, 

které se odborníci 

po celém světě snaží 

na rozličných 

diskusních fórech a 

panelech prodiskutovat a nalézt možnosti jejich řešení (např.: 

http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/cr/svatky/vyznamne-dny/
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Rodiny – vychovatelky v oblasti lidských práv a jejich 

zprostředkovatelky, Rodiny pro každý věk, Rodiny – 

zprostředkovatelky a adresátky rozvoje, Rodiny a dobrovolníci 

– budování společenské soudržnosti, Rodiny a stárnutí – 

možnosti a výzvy). 

Podoby dnešní rodiny jsou rozličné, ale pořád by měla 

zůstávat místem, 

odkud vycházíme a 

kam se vracíme. 

Zaslouží si pozornost 

nejen svých členů, ale 

i ze strany státu ve 

formě dlouhodobé rodinné politiky. Zvláště v době, kdy se 

společnost stále více individualizuje a tíhne k marketingově 

vděčnému vyznávání kultu mládí a svobody, je třeba významu 

rodiny se věnovat, k její tradiční podobě se navracet a třeba i za 

pomoci tohoto svátku její existenci 

slavit. V České republice se 15. 

května tradičně konají oslavy Dne 

rodiny, které nabízejí pestrou škálu 

rodinných odpolední s hrami, 

soutěžemi a tvůrčími dílnami.   

http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/
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BAZÁLNÍ STIMULACE 

Na podzim loňského roku jsem se společně s Romanou 

Tipeltovou účastnila třídenního kurzu Bazální stimulace. 

Z tohoto kurzu jsme přijely opravdu moc nadšené a plné 

nápadů, které by se daly realizovat u nás v Domově. 

Letos v květnu přijede paní školitelka k nám do Domova a 

proškolí zde část personálu, abychom mohli začít bazální 

stimulaci zavádět do každodenní péče. Pojďme se proto 

společně dozvědět o bazální stimulaci něco víc. 

 

Co je to vlastně ta Bazální stimulace? 

Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj 

podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny 

oblasti lidských potřeb. Koncept vychází z poznatků 

pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové 

psychologie a ošetřovatelství. 

Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku 

vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit 

lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. 

Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace a vnímání 

a jejich úzké propojení. Na klienta je pohlíženo jako na partnera 
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a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti 

vnímání, lokomoce a komunikace. 

Bazální stimulace se velmi osvědčuje v péči u dětí 

předčasně narozených, v péči o děti i dospělé s vrozeným 

intelektovým a somatickým postižením, u lidí s různými 

akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a 

také klientů s demencí. 

 

Přehled základních prvků konceptu 

Poloha hnízdo 

  Tato poloha umožňuje klientům si odpočinout a navozuje 

v nich příjemné pocity ve 

smyslu „cítím se dobře“. 

Zároveň jim tato poloha nabízí 

pocit jistoty a bezpečí a zlepšení 

vnímání hranic svého těla. 

Může se aplikovat i během 

spánku, jde aplikovat v různých polohách těla (na boku, vleže, 

na břiše…). Klienti se napolohují (pomocí dek) a přikryjí se 

dekou. 
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Poloha mumie 

  Cílem tohoto polohování je umožnit klientovi 

zprostředkování vjemu ze svého vlastního těla a umožnit mu 

pocítit jeho hranice. Klienti se obkládají 

srolovanými ručníky a dekami, poté se 

zavinou do deky. Klienti jsou neustále pod 

dohledem pro případ, že by jim tato poloha 

nebyla příjemná, většinou usínají. 

 

Modulace tělesných hranic 

  Klienti se obloží dekami či polohovacími pomůckami 

těsně okolo hranic jejich těla. Přesně si tak mohou uvědomit, 

kde jejich tělo „začíná“ a „končí“. Uvědomění si svého těla je 

jedno z východisek tohoto konceptu. 

 

Mikropolohování 

Jedná se malé změny polohy v rámci výše uvedených 

poloh. Mikropolohování má velký vliv na celkovou pohodu. 

 

Masáže stimulující dýchání 

Tato masáž je v rytmu a s dostatečným kontinuálním 

tlakem rukou zaměstnanců prováděná v oblasti zad nebo 
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ventrální části hrudníku. Je součástí dechové gymnastiky. 

Masáž má také vysokou komunikační hodnotu. Vede k ustálení 

rytmu dýchání na stejné frekvenci u 

klienta i zaměstnance a tím mezi nimi 

vzniká komunikační proces, který může 

poskytnout proces uvolnění, pocit jistoty 

a blízkosti a vyjádřit empatii. 

 

Vibrační stimulace 

  Cílem je stimulace receptorů pro vnímání vibrací 

uložených v kůži. Vnímání vibrací se děje ve směru od periférie 

dovnitř těla. Cílem je zprostředkovat klientovi intenzivní vjemy 

z jeho těla. Vnímání vibrací je zcela individuální. Vibrujeme 

pomocí rukou, pomůckou či při těsném kontaktu hlasem. 

 

Vestibulární stimulace 

Zdravý člověk se neustále pohybuje, mění své polohy v 

důsledku různých činností vykonávaných během dne. Jeho 

vnitřní sluchový orgán (resp. ústrojí rovnováhy) tak získává 

stálý přísun podnětů, které může zpracovat. Klienti s 

omezenými pohybovými aktivitami dostávají těchto informací 

minimálně, vestibulární stimulace se tedy zaměřuje právě na 
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tyto podněty. Provádíme tzv. pohyb ovesného klasu v ovesném 

poli, houpací pohyby v dece či otáčivé pohyby hlavy. 

 

Somatická stimulace 

  Každý chlup, vlas je u kořene obklopen nervovou pletení, 

která registruje jeho pohyb a dodává tuto informaci dále do 

mozku. Zklidňující somatickou stimulaci provádíme ve směru 

těchto chloupků, dochází tím k 

navození celkového tělesného 

uvolnění. Naopak při povzbuzující 

stimulaci postupujeme proti růstu 

chloupků. Stimulace se provádí jako 

součást koupele, lze ji však aplikovat také přes oděv nasucho. 

 

Desatero Bazální stimulace 

1. Přivítejte se a rozlučte s klientem pokud možno vždy 

stejnými slovy. 

2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě 

(iniciální dotek). 

3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle. 

4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem. 
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5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace 

odpovídaly významu vašich slov. 

6. Při rozhovoru s klientem používejte takovou formu 

komunikace, na kterou je/byl zvyklý. 

7. Nepoužívejte v řeči zdrobněliny, kromě těch, na které je 

klient zvyklý. 

8. Nehovořte s více osobami najednou. 

9. Při komunikaci s klientem se pokuste redukovat rušivý 

zvuk okolního prostředí. 

10. Umožněte klientovi reagovat na vaše slova. 

 

 

 

 

 

Článek připravila 

Kája Staňková 
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OTEC VLASTI KAREL IV.  

   14. května oslavíme výročí 700 let od 

narození Karla IV., českého 

a německého krále, císaře římského. Narodil se jako nejstarší 

syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Rodiče mu při 

křtu dali tehdy u Přemyslovců běžné jméno Václav. Jméno 

Karel pak přijal později při biřmování (1323) po svém kmotru 

francouzském králi Karlu IV. Sličném.  

Vztah Karla a jeho otce Jana Lucemburského byl od začátku 

složitý. Již v útlém věku byl odloučen od matky a poté 

internován na Křivoklátě. Roku 1323 byl 

otcem povolán do Francie, kde se mu 

dostalo vzdělání na Pařížské univerzitě. 

Ovládal čtyři světové jazyky a uměl číst 

a psát, což u panovníků tehdy nebývalo 

běžné. 

   V roce 1331 byl povolán do Itálie, kde 

spravoval severoitalské državy svého otce. Na nátlak české 

šlechty byl Karlu udělen titul moravského markraběte a vrátil 

se do Prahy (1333). Zde nachází zuboženou zemi 

a neobyvatelný Pražský hrad. V červenci 1346 byl zvolen 

německým králem. Poté, co jeho otec Jan Lucemburský padl 
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v bitvě u Kresčan, se ujal vlády. O rok později byl korunován 

arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na krále. Jeho hlavu zdobila 

svatováclavská koruna, kterou nechal 

pro tuto příležitost zhotovit. 5. dubna 

1346 byl ve Svatopeterské bazilice 

korunován na římského císaře. Zemřel 

29. listopadu 1378 na zápal plic. Jeho 

ostatky byly uloženy do královské 

hrobky u chrámu Sv. Víta na Pražském hradě. 

Karel IV. po dobu své vlády ovlivnil osud České země i celé 

střední Evropy. Praha se stala centrem kultury a vzdělanosti. 

Arnošta z Pardubic jmenoval pražským biskupem (1343). Rok 

na to povýšil pražské biskupství na metropolitní arcibiskupství 

a osvobodil tak českou církev od německého diktátu. Roku 

1348 založil Karlovu univerzitu se čtyřmi fakultami, první ve 

střední Evropě. Důležitým politickým krokem bylo vydání 

Zlaté buly Karla IV. (1356), která upravovala vztahy českého 

státu k říši. Zajistil tak právo 

svobodné volby nového krále i 

v případě vymření panovnického 

rodu. Vláda Karla IV. znamenala 

rozkvět i v oblasti architektury. 
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Zakládal kláštery a řadu dalších staveb nejen v Českých 

zemích. Nechal opravit Pražský hrad, vybudovat svatovítskou 

katedrálu, založil Nové Město pražské, jehož centrem se stalo 

dnešní Karlovo náměstí. Starý Juditin most nahradil nový 

kamenný. V době hladomoru zajistil nová pracovní místa 

výstavbou zdi na Petříně, známé jako Hladová. Roku 1348 

založil hrad Karlštejn, kde v kapli sv. Kříže chtěl uložit ostatky 

svatých a korunovační klenoty. 

 

Čtyři ženy Karla IV. – legendy a mýty 

Rodinný život Karla IV. je opředen řadou legend. S první 

manželkou Markétou Blankou z Valois (francouzskou 

princeznou, dcerou hraběte Karla z Valois a 

jeho třetí ženy Matyldy) byl oddán 15. 

května 1323. Sňatek byl domluvený a oba 

mladí snoubenci (tehdy ještě sedmileté děti) 

žili dlouho odděleně. Sexuálně spolu začali 

žít až kolem roku 1330, kdy měl prý Karel 

svou manželku romanticky unést. Patnáctiletý Karel pak ale 

musel odcestovat za svým otcem do Itálie, kde měl prý získat 

bohaté erotické zkušenosti. Mladý pár se pak pokouší o 

následníka, ale Blanka mu rodí pouze dcery. Také se traduje, že 
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svými hysterickými záchvaty a depresemi znepříjemňovala 

Karlovi společné chvíle, neboť byla velmi žárlivá a vadily jí 

jeho časté zahraniční cesty. Blanka z Valois zemřela po 

prodělání záhadné nemoci ve věku necelých dvaatřiceti let. 

Některé prameny uvádí, že se mohlo jednat o mor, morová rána 

však postihla Čechy až o dva roky později. Svatba s Annou 

Falckou ani ne rok po smrti jeho první ženy byla pro Karla IV. 

politicky výhodnou (březen 1349). Došlo k upevnění jeho moci 

a pomohla mu k říšské německé 

koruně. Novomanželé naplnili 

manželství již o svatební noci a při 

korunovaci v listopadu byla královna 

již ve vysokém stupni těhotenství. 

Anna porodila syna, následníka trůnu 

Václava. Karel pak podepsal svatební 

smlouvu s otcem jedenáctileté Anny 

Svidnické, podle níž se měla stát ženou v tu dobu dvouletého 

Václava. Mladý kralevic však náhle umírá a jeho matka rok 

poté, opět za záhadných okolností.  Mladinkou princeznu Annu 

Svidnickou si Karel bere již čtyři měsíce po smrti druhé ženy. 

Jistě se mu líbila mladinká, křehká, inteligentní blondýnka a i 

politicky byl sňatek výhodný. K českému území se připojila 
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oblast Svídnicka a Javorska na sever od hranic. V říjnu roku 

1355 byli oba korunováni císařskou korunou. Císařovou 

povinností bylo hodně cestovat. Karel byl hluboce zamilován a 

svou ženu bral všude s sebou. 13. března 1371 se pak narodil 

dlouho očekávaný dědic, syn Václav, 

který je později opravdu korunován 

českým králem. Anna Svidnická umírá 

v červenci 1362 při komplikovaném 

porodu. Císař truchlí.   V květnu 1363 

se pak císař Karel IV. oženil s vnučkou 

polského krále Kazimíra Eliškou 

Pomořanskou. Eliška byla žena fyzicky, duševně 

a intelektuálně silná a navíc výjimečně plodná – porodila mu 6 

dětí. Mezi nimi i Zikmunda Lucemburského, budoucího císaře 

římského. Karel ji často nechával, aby pobavila jeho hosty. Na 

požádání ohýbala a lámala kovové předměty. Eliška přežila 

císaře Karla o patnáct let. Po jeho smrti se uchýlila do svých 

věnných měst. Zemřela v tichosti 14. února 1393 v Hradci 

Králové. Spekuluje se, že její politické ambice nebyly vhod 

Karlovu synovi Václavovi, jeho rádcům ani dalším zájemcům 

o český trůn a tak byla nenápadně z politické scény odklizena. 

(zpracovala Renata Raková) 
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TRÉNUJEME 
PAMĚŤ 

 

1) Karel IV. byl synem: 

a) Přemysla Oráče a kněžny Libuše 

b) Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny 

c) Jana Lucemburského a Beatrice z Bourbonu 

2) Karel IV. se narodil: 

a) 14. května 1316 

b) 29. listopadu 1378 

c) 10. června 1348 

3) Duchovním rádcem Karla IV. byl: 

a) polský král Kazimír 

b) Arnošt z Pardubic 

c) francouzský král Karel IV. Sličný 

4) Která ze staveb nebyla postavena v době vlády Karla 

IV.? 

a) hrad Karlštejn 

b) kaple sv. Kříže 

c) Juditin most 

5) Kolikrát se Karel IV. během svého života oženil? 

a) ani jednou, byl starý mládenec 

b) čtyřikrát 

c) dvakrát 
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6) Která z šlechtičen nebyla manželkou Karla IV.? 

a) Johana Bavorská 

b) Eliška Pomořanská 

c) Anna Svidnická 

7) Zlatá bula Karla IV. zajišťovala Českým zemím: 

a) povinnost odvádět desátky do Říma, jako výkupné za 

ochranu 

b) svobodnou volbu krále i po vymření panovnického rodu 

c) zavedení povinné školní docházky 

8) Kaple sv. Kříže na Karlštejně měla sloužit k: 

a) obětním obřadům a rozjímání 

b) korunovacím a svatbám 

c) uložení ostatků svatých a korunovačních klenotů 

9) Karel IV. zemřel na: 

a) mor 

b) tyfus 

c) zápal plic 

10) Jak je Karel IV. národem nazýván? 

a) otec vlasti 

b) svatý Karel 

c) císařpán 

 

 

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

9)c), 10)a) 
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SMĚJEME SE 
Jaký je rozdíl mezi létajícím a běžícím 

králíkem? 

Ten létající má na zádech orla. 

 
 

"Slyšel jsi to? V Labi u Lovosic se objevil kapr."  

"A co tam, prosím tě dělá?" 

"Rozhodl se, že bude studovat chemii." 

 

 

"Pane kolego, nechcete si koupit psa, který umí mluvit?" 

"Nežertujete ...?“ 

V tom pes se slzami v očích říká: "Pane, kupte si mě! On mi 

nedá ani pořádně nažrat. Bije mě a všelijak mě týrá...!" 

"Proč ho chcete prodat? Vždyť ten pes je světový unikát!" 

"Protože strašně lže!" 

 

 

 

Potkaly se dvě žížaly. Ta první povídá: "Kde máš starýho, už 

jsem ho dlouho neviděla?"  

"Ale, vytáhli ho na ryby..."   

 
 

 

Vlkovi se narodil syn. Když mu ho v porodnici ukazovali, vlk 

se přímo rozplýval:  

"To je krásné děťátko, ta očka, to jsem celý já! A ten čumáček 

taky! A ty uši... ty uši... TY UŠI!  

Jen počkej, ZAJÍCI!!!" 
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OHLÉDNUTÍ ZA MĚSÍCEM DUBNEM 
Na začátku měsíce dubna jsme zasázeli bylinky do nových 

mobilních zahrádek. Práce 

s hlínou a vůní bylinek na nás 

měla blahodárný vliv a už nyní 

se těšíme na osázení zbývajících 

zahrádek.  

 

 

 

I v dubnu jsme si uspořádali Kavárničku, o doprovodný 

program se nám postaral domovský divadelní soubor Radost. 
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Potěšit nás přijela i hudební skupina Viola 

 

Přivítali jsme i rej čarodějnic 
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