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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

MĚSÍČNÍK 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

 

11. číslo/ Listopad 2015 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Český název měsíce listopadu je odvozen od padání listí, které 

je v tuto roční dobu typické. Listopad je měsícem, podzimních 

plískanic, větrů na strništích a prvních mrazíků. Pyšní se 

krásnými pestrobarevnými listy, které padají jeden po druhém 

k zemi, kde brzy získají chladnou bílou peřinu ze 

sněhobílých  vloček. Poslem královny Zimy je svatý Martin.  

Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se 

vší mocí. V tomto Měsíčníku si můžete přečíst příběh svatého 

Martina, který si lidé vykládají po staletí. Připomeneme si 

původ dušiček, seznámíme s hitorií televize. Tradičně 

potrénujeme paměť a zbyde prostor i na smích. 

 

Krásné podzimní dny Vám přejí Eva Plívová a  Dana 

Matoušková  – Vaše sociální pracovnice. 
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Ohlédnutí za říjnem v Domově 

Venku je to barevnější než normálně, je tu podzim. S podzimem 

více topíme, méně chodíme ven (to je škoda, je tam opravdu 

krásně) a začínáme s lítostí vzpomínat na to, jak jsme v létě 

nadávali na horko. Před námi je sice zima, ale po každé zimě 

jednou přijde jaro. 

A to topení bude tuto zimu trochu jiné. Poslední říjnový pátek 

byl termínem pro podání nabídek na dodávku tepla do Domova 

od 1. ledna 2016. Kotelnu sice nerušíme, ale rádi bychom ji 

pronajali někomu, kdo z ní dokáže dostat teplo účinněji a ještě 

nám zaplatí nájemné. Bude to stát trochu více než dosud, to ano, 

ale zase se uvolní ruce našim údržbářům – nebudou muset topit 

a o to více času bude na malování pokojů, údržbu Domova i 

jeho okolí a drobné opravářské zásahy na pokojích našich 

obyvatel. 

Není to jediná změna, kterou podzim 2015 přináší do Domova. 

Od 1. listopadu se zvyšuje stravné pro domov se zvláštním 

režimem a pro diabetiky, jak už víte z poslední schůze obyvatel. 

Znovu je potřeba zopakovat, že to není proto, že bychom 

potřebovali zdražovat. Jediným důvodem k navýšení ceny je 

skutečnost, že někteří z obyvatel potřebují ze zdravotních 

důvodů zařazovat do jídelníčku více jídel – svačinku, popř. 
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druhou večeři – a na tyto stravovací položky by se neměli 

skládat všichni obyvatelé Domova, tedy i ti, kteří toto jídlo 

navíc neodebírají. Novým nastavením zajistíme, že každý hradí 

jen to, co skutečně odebere – považujeme to za spravedlivější. 

Na podzim v Domově také probíhá kvalifikační kurz pro 

pracovníky v sociálních službách, proto jsme změnili dny, kdy 

je podávána studená večeře, abychom mohli v úterý využít 

společnou jídelnu pro vzdělávání. Cílem je zvýšit kvalifikaci 

našich zaměstnanců a pomoci i dalším městským a partnerským 

organizacím, aby si jejich pracovníci mohli doplnit zákonem 

požadované vzdělání tady u nás. Děkuji všem obyvatelům za 

pochopení a přeji pěkný a barevný podzim! 

 

Jan Vojvodík, 

ředitel 
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CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU 

Od 5. 11. 2015 – do pravidelných aktivit na budově B zavádíme 

KULINÁŘSKOU HODINKU 

aneb recepty našich babiček. 

Hodinka bude probíhat na 

jídelně ve třetím patře od 9 hod.  

 

12. 11. 2015 ve 14 hod – hudební vystoupení Šimona Pečenky 

s názvem VZPOMÍNKY NA KOVBOJE věnované zpěváku, 

herci a hráči na benžo, o kterém kritici říkali, že má hlas, jemuž 

uvěříte. Zazní hity Waldemara Matušky mj. Růže z Texasu, Jo 

třešně zrály, Tereza, … a k nim veselé a zajímavé vyprávění. 

 

18. 11. 2015 ve 13.30 hod – KRÁSY PAŘÍŽE, aneb co jste 

možná neviděli. Cestopisné 

vyprávění našich zaměstnankyň 

spojené s promítáním fotografií. 

 

 

29. 11. 2015 od 14 hod – bude probíhat Adventní jarmark na 

Mírovém náměstí. Na jarmarku budeme prodávat výrobky 

vzniklé při našich „rukodělných hodinkách.“  
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30. 11. 2015 v 16 hod – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO „DOMOVSKÉHO“ STROMU před 

budovou Domova. Přijďte nasát 

počínající vánoční atmosféru, 

ochutnat vánoční punč či „svařák“ a 

zazpívat si letos první vánoční koledy 

v doprovodu paní Blanky Sychrové a „jejího bandu“.  

 

 
 Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři. 

 Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. 

 Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a 

tuhá zima. 

 Listopadová mlha zhasíná slunce. 

 Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 

 Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

 Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 
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Listopad 

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v 

tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách 

typické. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem 

(proto se jmenuje v jiných jazycích november, 

podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě 

další dva měsíce. V kalendáři je již dlouho ukotven datum 2. 

11. označován jako Památka zesnulých – DUŠIČKY. 

DUŠIČKY - Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech 

svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dnech, kdy Keltové 

oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31. října na 1. 

listopadu. Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se 

stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se 

duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí 

mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a 

mrtvých, světlem živí ukazují 

cestu mrtvým. Tradice v tento 

den zapalovat ohně a svíčky 

pochází od Keltů i Slovanů, 

kteří věřili, že oheň očišťuje a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_doba
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
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světlo pomáhá chránit před zlými a  potměšilými duchy. Tradici 

svátku Samhaim je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava 

halloween. S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované 

osídlili Střední Evropu a jejich kultury se zde prolínaly, je 

předpokládáno, že se svátek Samhaim slavil i na území ČR a 

byl s nástupem křesťanství nahrazen svátkem Všech svatých v 

termínu a Dušičkami ve smyslu oslavy, jako svátek, kdy se 

vzpomíná na zesnulé. Svátek 

Všech svatých je přesto 

někdy považován za oslavu, 

která počíná vysvěcením 

původně antického chrámu 

Pantheonu v Římě v roce 609 

jako vzpomínka na zemřelé, 

kteří dosáhli věčné blaženosti.  Dušičky se slaví od 10. století. 

Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat 

Odilo († 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím 

pohanským obřadům. Podle dostupných zdrojů je katolickým 

svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka 

na mrtvé, svátek Dušičky (vzpomínka na duše v očistci), 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Ve 13. století se tento 

zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží 

Chrám Pantheon v Římě 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pantheon
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/998
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cluny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opat
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odilo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1048
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aragonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
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slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež 

Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve 

Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 

Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev od první 

světové války, kdy zahynulo velké množství lidí. V této době 

se na svátek Dušiček byly uspořádávány průvody na hřbitovy, 

zdobily se hroby a konaly podobné zvyky. 

Zvyky a obyčeje 

V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či 

období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm 

svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve 

věčný život a demonstrovat přesvědčení, že 

život hrobem nekončí. Mezi řadu lidových 

pověr a zvyků rozšířených v Česku patřila 

víra, že prý duše jednou za rok, v předvečer 

Dušiček duše vystupují z Očistce, aby si 

odpočinuly od útrap. Blízcí hříšníků proto 

podle dostupných informací naplnili lampu na olej máslem, aby 

si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé 

napili studeného mléka (nebo se jím 

postříkali), aby se duše tak ochladily.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XIV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1748
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1915
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99bitov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%AD%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btina
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9B%C4%8Dn%C3%BD_%C5%BEivot&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Distec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop%C3%A1lenina
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Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy. 

 

 

 

 

Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají bohové bohoslužbu. 

V Pelhřimově se vyprávělo o jisté kmotře, která se o dušičkové 

noci probudila. Měsíc tu noc svítil velmi jasně a milá kmotra si 

myslela, že je již ráno. Oblékla se a spěchala do hřbitovní kaple 

„U panenky Marie“. Kostelíček byl plný a u oltáře stál kněz. 

Kmotra se velmi styděla, že přichází na bohoslužbu pozdě a tak 

se rychle posadila na lavici a sklopila oči. Po chvilce je zdvihla 

a rozhlédla se kolem sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi 

povědomí. Vzpomínala, odkud je zná, když v tom si uvědomila, 

že to jsou všechno sousedé po smrti. V tom do ní šťouchla její 

nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů a že 

duchové živého člověka po skončení mše roztrhají na kousky. 

Na dušičky pamatujme, 

z očistce jim pomáhejme! 

Budou na nás vzpomínat, 

až budeme umírat, … 

 

V dušičkový večer 

rozžehneme svíčky, 

modlíme se tiše 

při nich za dušičky. 

 

 Poslední již svíce 

zvolna dohořívá, 

za duše jichž nikdo, 

nikdo nevzpomíná. 
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Poradila jí, aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. 

Kmotra poslechla a ráno, poté co se o zážitku z předešlé noci 

svěřila sousedům, se všichni vypravili do kapličky, kde nalezli 

kožíšek roztrhaný na malé kousíčky. (Úryvek z knihy „Lidové 

obyčeje a nápady pro šikovné ruce – Podzim“).  

Na svátky se také pekly takzvané „dušičky“ nebo „kosti 

svatých“, pečivo (bochánky, rohlíky) ve tvaru kostí. Těmi se 

obdarovávali pocestní, žebráci u kostela, chudí lidé v obci a 

zaměstnanci. V jižních Čechách ještě 

na počátku 20. století chodili 

koledníci na Dušičky prosit o toto 

pečivo. V okolí Českého Krumlova 

tento zvyk, koledu, nazývali "chodit 

po rohlíkách". Pro snížení nákladů bylo pro majitele pečivo 

pečeno ze světlé a pro zaměstnance z tmavé mouky. Je 

zmiňováno, že na území jihočeského Doudlebska se pekly tzv. 

všesvaté rohlíky nebo všesvaté dušičky, toto pečivo bylo větší 

než jinde. V České republice je vzpomínka na všechny zesnulé 

vedle Vánoc největším svátkem, který oslavují vzpomínkou, 

květinovým darem, zapálením svíčky, nejen křesťané, ale i 

mnozí nevěřící (ateisté). V anglosaských zemích je oslava 

památky zesnulých spojena s veselicí s názvem Halloween. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween
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11. listopadu - Svatý Martin  

Příběh o darované polovině pláště svatého 

Martina si lidé vyprávějí po staletí a 

pokaždé je potěší a povzbudí. Je to 

vyprávění o svatém Martinovi, o lásce k 

bližnímu, tedy o něčem, co dnes často 

postrádáme. Proto nás tento příběh tak 

oslovuje. Za zprávu o Martinově životě 

vděčíme mnichovi jménem Sulpicius Severus. Často se s 

Martinem setkával, dobře ho znal a velmi ho obdivoval. Sepsal 

Martinův životopis. Martin se narodil kolem roku 317 v 

Uhrách, jeho otec byl vysoce postavený římský voják. Dětství 

prožil Martin v severní Itálii. Rodiče nebyli křesťané, nevěřili v 

Ježíše Krista a svého syna také bez víry vychovávali. Martin se 

však už jako dítě cítil přitahován lidmi, kteří žili jako křesťané, 

a potají se scházel s jedním knězem, který mu vyprávěl o Ježíši. 

Martinovi bylo jasné, co si přeje. Chtěl být co nejdříve pokřtěn 

a stát se poustevníkem. Dopadlo to však jinak. Otec naléhal na 

patnáctiletého Martina, aby se stal vojákem. Martinovi otcovo 

přání zkřížilo plány, ale protože ho velmi ctil, jeho rozhodnutí 

přijal. Svůj sen si však v nitru opatroval a nevzdal se ho. Byl 

rozhodnut, že se jednoho dne dá pokřtít. 
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Martin se hned od začátku lišil od svých 

druhů, kteří byli namyšlení a byli 

přesvědčeni, že jsou jako vojáci něco 

lepšího. Dobírali si Martina kvůli jeho 

nenápadnému chování. Když byl Martin pro 

svou statečnost a odvahu povýšen, dostal 

vlastního sluhu. Jednal s ním však jako se 

svým přítelem, což bylo pro ostatní vojáky jen dalším důvodem 

k nepochopení a posměchu. 

Martinovi bylo osmnáct let, když se stala příhoda, kterou 

všichni známe. Známý zázrak s pláštěm. Martin sloužil ve 

Francii. Jednoho mrazivého zimního dne jel do vojenského 

tábora v Amiensu. Když dorazil k městské bráně, spatřil na 

zemi ležet téměř nahého žebráka. Třásl se 

zimou a prosil kolemjdoucí o pomoc. 

Nikdo si ho však nevšímal, všichni 

kolem něj netečně procházeli.  

Martin byl zděšen tvrdostí jejich srdce. 

Uchopil svůj meč a rozťal svůj velký 

vojenský plášť napůl. Polovinu dal 

žebrákovi, aby se mohl zahřát, do druhé půlky se zahalil sám. 

Ti, kdo to viděli, smáli se mu, že vypadá směšně. Martinovi to 

sv. Martin 
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nevadilo a nehněval se na ně, bylo mu jich spíše líto. 

V následující noci spatřil Martin ve snu Ježíše, který měl v 

rukou druhou půlku jeho pláště. Slyšel, jak mu Ježíš říká: 

"Tímto pláštěm mě oděl Martin, který ještě není ani pokřtěn." 

Po tomto zážitku odešel Martin od vojska, dal se pokřtít a žil 

jako poustevník na různých místech v Evropě. Z jeho pousteven 

vznikaly velké kláštery a jeho jméno vyslovovali lidé s úctou. 

Martin sám však zůstal skromný a žil mezi těmi nejchudšími. 

Lidé ho proto měli rádi a zvolili ho biskupem ve francouzské 

diecézi Tours. Třicet dlouhých let sloužil Martin své diecézi, 

vykonal mnoho dobrého a proslul 

milosrdenstvím a spravedlností daleko 

za hranicemi svého biskupství. 

Když Martin v roce 397 zemřel, bylo 

mu kolem osmdesáti let. Zpráva o jeho 

smrti se rychle rozšířila a do Tours se z 

veliké dálky hrnula mohutná procesí 

lidí, kteří chtěli uctít jeho památku. 

Martin dodnes patří k oblíbeným 

světcům.  

(z knihy Velká kniha o svatých). 

 

Katedrála Saint-Gatien de Tours 
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21. 11. -  Světový den televize 

Světový den televize vznikl na počest J. L. Bairda, který jako 

první udělal přenos obrázků po 

telegrafických drátech - vynález století ! V 

tehdejší Československé republice se s 

velkou slávou televize spustila roku 1953. V 

dnešní době si většina z nás nedokáže život 

bez televize vůbec představit. Na druhou 

stranu - všeho moc škodí a bohužel celosvětově přibývá dětí, 

které jsou závislé na televizi a dokáží u ní strávit všechen volný 

čas. 

Televize a její vývoj 

Poprvé bylo slovo televize použito už v roce 1900 a barevný 

televizní systém byl patentován o pětadvacet let později. Od té 

doby se v jejím světě mnohé změnilo. Při sledování moderních 

televizních přístrojů s velkou úhlopříčkou, plochou 

obrazovkou, podporou HDTV příjmu, Full HD rozlišením a 3D 

obrazem si člověk málokdy uvědomí, že první principy přenosu 

obrazu na dálku byly sepsány před více než sto šedesáti lety. Už 

v roce 1843 skotský hodinář Alexander Bain sdělil světu, že 

takový přenos je možný v případě, že se podaří rozložit obraz 

na řádky a body, světelné body je třeba převést na elektrické 

http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e0_0.jpg
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impulzy a zpět a zároveň musí rozklad i skládání probíhat 

synchronizovaně. K naplnění těchto principů došlo o mnoho let 

později. O rozklad se postaral Paul Gottlieb Nipkow se svým 

děravým rotujícím kotoučem v roce 1883. V roce 

1890 německý fyzik Karl Ferdinand Braun vynalezl obrazovou 

elektronku – katodovou trubici (Catode Ray Tube neboli CRT). 

Poprvé se o televizi hovořilo na pařížském mezinárodním 

kongresu v roce 1900. Poměr stran obrazu 4:3 byl zaveden jako 

mezinárodní standard o šest let později, za dalších šestnáct let 

vzniká společnost BBC. V roce 1923 vynalezl Kosma 

Zworykin snímací elektronku – ikonoskop pro televizní 

kamery. A za dva roky nato předvedl skotský inženýr John 

Logie Baird první funkční elektromechanický televizní systém 

s názvem televisor. Přitom současně patentoval první barevný 

televizní systém, který však nebyl úspěšný. 

První vysílání 

K prvnímu televiznímu vysílání 

prostřednictvím telefonní linky mezi 

Londýnem a Glasgowem došlo již v roce 

1927. O rok později (9. 2. 1928) byl televizní signál přenesen 

s pomocí rádiových vln z Londýna až do New Yorku. První 

mechanická televize byla představena poprvé v roce 

http://vtm.zive.cz/files/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e0.jpg
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1928 v USA a v roce 1929 ve Velké Británii a Německu. 

V roce 1930 byl s televizním obrazem přenášen také zvuk. 

Nejprve se vysílalo půl hodiny ráno od pondělí do pátku a půl 

hodiny v poledne v úterý a v pátek. Tyto přenosy BBC 

prováděla až do roku 1932, po krátké odstávce a modernizaci 

techniky pak vysílání pokračovalo až do roku 1935. V té době 

bylo na světě už dvě stě až tři sta televizních přijímačů. O rok 

později byl uskutečněn první televizní přenos z olympijských 

her, které se konaly v Berlíně. 

Válka a svět po ní 

V období druhé světové války měl 

svět jiné starosti než televizní vysílání, 

přestala vysílat BBC, bylo zastaveno vysílání v okupované 

Francii i v Sovětském svazu. Německé vysílání pokračovalo, 

ale jen do doby amerického náletu, při kterém byl zničen 

televizní vysílač. Přesto se na televizi nezapomnělo. V roce 

1941 byla přijata vysílací norma NTSC pro černobílou televizi 

a v roce 1943 byla vyvinuta lepší snímací kamerová elektronka 

Orticon.  Po válce bylo nejdříve obnoveno vysílání ve Francii, 

v prosinci 1945 v Sovětském svazu a 

v červnu 1946 i ve Velké Británii, kde bylo 

nejvíce televizních přístrojů (podle odhadů 

http://vtm.zive.cz/files/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e2.jpg
http://vtm.zive.cz/files/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885df.jpg
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až osmnáct tisíc). V domácnostech Spojených států amerických 

bylo těsně po válce přibližně deset tisíc televizí, v roce 

1946 zde Peter Carl Goldmark předvedl první funkční systém a 

přijímač barevné televize. O televize a příjem vysílání byl velký 

zájem, na konci roku 1947 se zvýšil počet majitelů televizí 

v USA údajně až na milion! V roce 1948 byl ve Spojených 

státech poprvé zaveden systém kabelové televize. 

První normy a přenos z Měsíce 

V roce 1950 byla přijata NTSC norma pro barevné televize a 

v roce 1953 bylo zahájeno první komerční barevné vysílání. 

V Evropě začalo první barevné vysílání o pár let později. 

Přesný rok je v některých pramenech 

uváděn jako 1957, jinde až 1959, kdy 

byly přijaty dva vysílací standardy – 

francouzský SECAM a německý 

PAL. Pohodlí diváků ovlivnil vynález prvního použitelného 

dálkového ovládání v roce 1956. Krabička, která umožnila 

přepínat televizní kanály, vypnout zvuk i celou televizi, byla 

vybavena čtyřmi tlačítky a nesla krásný název Zenith Space 

Command (podle některých zdrojů Zenith Space Commander). 

V letech 1959 a 1960 byly světu představeny první přenosné 

televizní přijímače. Rok 1960 je historicky významný tím, že 

http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e1.jpg
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v něm proběhla první televizní debata, stalo se tak v americké 

prezidentské kampani kandidátů Nixona a Kennedyho. 

V červenci 1964 byl v Illinois 

vyvinut první plazmový displej 

(principy byly popsány již v roce 

1936), ale na svoje prodejní 

úspěchy si ještě delší dobu počká. V roce 1965 vysílal satelit 

Mariner 4 televizní obraz z Marsu k Zemi a 20. července 

1969 se uskutečnil první televizní přenos z Měsíce. Údajně jej 

sledovalo přes šest milionů diváků (na celém světě bylo v té 

době registrováno přes dvě stě milionů televizních přístrojů). 

Televize v Československu 

Již v roce 1935 doc. Šafránek (fyzikální ústav UK Praha) 

předvedl přijímací televizní aparaturu, která fungovala na 

principu mechanického rozkladu a měla třicetiřádkový obraz. 

Televize však oficiálně neexistovala a radioamatéři mohli 

poslouchat jen vysílání anglické či německé televize. Během 

války byla vývojová pracoviště obsazena Němci, krátce po 

válce (v říjnu 1945) se vědci „na oplátku“ snažili využít 

německého výzkumného a vývojového střediska „Televid“ 

v Dolní Smržovce u Tanvaldu. 

http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e1_0.jpg
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V prosinci stejného roku ale byla většina zařízení odvezena do 

Sovětského svazu a vývoj byl o něco 

pozdržen. Přesto se podařilo uvést do 

provozu první československé televizní 

zařízení, a to v květnu 1948. V červenci 

1948 byly na XI. všesokolském sletu 

uskutečněny první televizní přenosy pro veřejnost. Před 

přijímači v Praze se denně vystřídalo až třicet tisíc lidí, ale na 

skutečné vysílání do domácností si všichni museli ještě pár let 

počkat. Bylo zahájeno v květnu 1953, jako vysílač posloužila 

petřínská rozhledna a obraz bylo možné zachytit jen v Praze a 

blízkém okolí. Československo se tak dostalo do dvacítky zemí 

světa, kde bylo vysílání spuštěno nejdříve, a předběhlo řadu 

významnějších evropských a světových zemí.  

Nejprve televize vysílala dva nebo tři dny v týdnu, na konci 

roku 1953 už čtyři dny v týdnu a od února 1954 bylo vysílání 

prohlášeno za pravidelné. V roce 1955 se vysílalo již šest dnů 

v týdnu a od 29. prosince 1958 spatřili diváci televizní obraz na 

svých přijímačích každý den. S přibývajícími vysílacími dny a 

přístroji na trhu rostl počet televizních koncesionářů. V roce 

1962 platil za televizi milion diváků, na konci roku 1969 již tři 

miliony a v roce 1978 už čtyři miliony. Přitom od května 

http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e3.jpg
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1970 mohli diváci sledovat už dva televizní programy a od 

9. května 1973 bylo možné sledovat i barevné televizní 

vysílání. 

Zadní projekce a videokazety 

V roce 1972 bylo oznámeno, že polovina televizních přijímačů 

na světě dokáže přijímat barevné vysílání, a poprvé se více 

mluví o digitálních televizích. Na trh se dostávají první typy 

televizorů se zadní projekcí. Nabízejí větší úhlopříčku obrazu, 

jejich skříně nejsou tak hluboké jako v případě televizí s CRT 

obrazovkou, ale obraz není vždy zcela ostrý a jasný. O dva roky 

později mohou diváci BBC kromě obrazu a zvuku sledovat na 

televizích také teletextové informace. V roce 1976 uvedla Sony 

na trh videorekordér Betamax a diváci si mohli poprvé nahrát 

televizní pořad. V roce 1977 byla zahájena éra družicové 

televize a objevil se první kapesní televizní přijímač pro více 

vysílacích norem. Na začátku osmdesátých let minulého století 

byl poprvé předveden HDTV systém s 1125 řádky a Sony 

vyrobila kapesní televizi s plochou obrazovkou.  

Když to chcete stereo… V roce 1982 byl 

představen Dolby Surround sound pro domácí 

televize, a o dva roky později bylo 

vyzkoušeno stereofonní televizní vysílání a 

http://vtm.zive.cz/files/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e4_0.jpg
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od roku 1986 si mohli diváci nahrávat televizní pořady také na 

kazety Super VHS. První komerční HDTV vysílání bylo 

uskutečněno v roce 1988 z letních olympijských her v Soulu, 

ale až o rok později vytvořila mezinárodní 

telekomunikační unie první standard 

pro HDTV. Na konci desetiletí byl 

představen koncept Pay Per View, tedy 

model vysílání, kdy divák platí za zhlédnutí konkrétního 

pořadu. Devadesátá léta dvacátého století můžeme označit jako 

léta standardizace. Nejprve byl přijat evropský standard 

satelitního digitálního vysílání DVB-S (1993), následoval 

standard pro kabelové digitální televize DVB-C (1994) a 

nakonec i standard pro digitální terestriální (pozemské) vysílání 

DVB-T (1995). V roce 1995 vyzkoušeli DVB-T vysílání ve 

Velké Británii, o rok později statistici vydali prohlášení, že je 

na celém světě registrována již miliarda televizních přijímačů. 

Devadesátá léta jsou významná i pro nepřátele velkých 

televizních beden. Hybrid plazmové 

televize představila v roce 

1992 společnost Fujitsu a roku 

1994 začal společný projekt firem 

Panasonic a Plasmaco. První plazmová 

http://vtm.zive.cz/files/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e5.jpg
http://vtm.zive.cz/files/upload/aktuality/3957/televize_a_jej__historie_4d525885e5_0.jpg
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televize na trhu pocházela od společnosti Fujitsu a začala se 

prodávat v roce 1996. Konkurenční LCD TV smysluplných 

rozměrů to měla se vznikem o něco složitější. LCD displeje 

byly používány v monochromatické podobě již od začátku 

sedmdesátých let, například v kalkulačkách. Barevný LCD 

displej s úhlopříčkou tři palce měla televize Sharp CrystalTron 

v roce 1988, úhlopříčky přes 40“ byly známy již v roce 1996, 

ale výrobně byly velmi drahé. Na konci tisíciletí bylo prodejně 

úspěšných jen pár modelů s úhlopříčkami lehce 

přesahujícími 20“. 

Set-top boxy a digitalizace 

V roce 1997 byl navržen první komerční set-top box pro příjem 

digitální televize, stejně jako Mini DV formát, vhodný pro 

záznam vysílání ve vysokém rozlišení. V roce 2005 začínají být 

populární televizory s plochou obrazovkou. V roce 2007 byly 

představeny OLED displeje, s překrásnými barvami, tenkým 

displejem, ale malou úhlopříčkou. Plochých televizí se v tomto 

roce poprvé prodalo více než televizí s CRT obrazovkou. LCD 

televizí je současně pětkrát více než plazmových modelů. Na 

začátku roku 2008 Blu-ray vyhrál svoji bitvu s HD DVD, 

televize bez HD rozlišení výrazně klesají na ceně. V roce 

2010 světlo světa spatřil oprášený koncept 3D obrazu, který má 
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být dostupný každému, na velké úhlopříčce a časem snad i za 

rozumnou cenu. Velikost úhlopříčky v posledních deseti letech 

vzrostla ze 40 cm na 108–150 cm, a pokud je i to málo, lze 

sáhnout po projektoru, který dokáže vykouzlit úhlopříčku až 

sedm metrů. 

Co bude dál? 

Televize jsou větší, tenčí a nenutí nás, abychom spoléhali jen 

na obsah, který servírují jednotlivé televizní stanice. Jsou plné 

multimediálních funkcí, mohou 

přehrávat hudbu, filmy uložené 

na discích, komunikují 

s internetem, lze je připojit do 

domácí počítačové sítě. Všichni 

máme na výběr. Můžeme mít 

televize malé, velké, přenosné i v mobilu. Funkci televize 

zvládnou i USB tunery, které stačí zasunout do počítače a 

připojit anténu. Nebo si vysílání z tuneru naladit v tabletu nebo 

na počítači pomocí WiFi sítě (u nových dvoutunerových 

zařízení AverMedia). Přes všechny nové funkce, možnosti 

připojení a přehrávání čehokoli se stále dají televize vypnout. 
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„Tati, co to znamená, být opilý?“ ptá se syn svého otce. 

„Například, kdybys byl opilý, tak bys místo těch dvou 

mužů dole, viděl čtyři muže.“ „Ale tati, tam je jen jeden 

pán!“ 

 

Malá Zuzanka pláče mamince, že jí bolí bříško. „To proto, že 

je prázdné, kdybys v něm něco měla, nebolelo by tě.“ odpoví 

maminka. Když večer přijde tatínek z práce, vzteká se, 

že ho celý den už bolí hlava. Přijde k němu Zuzanka a 

povídá mu: „To proto, že je prázdná, kdybys tam něco měl, 

nebolela by tě.“ 

 

Jaký je rozdíl mezi filosofem, bláznem a psychologem? Filosof 

staví vzdušné zámky, blázen v nich bydlí a 

psycholog tam vybírá nájemné. 

 

Babička říká své vnučce: „Já, když jsem byla v tvých letech, tak 

už jsem pracovala.“ „Babi, až já budu v tvých letech, 

tak ještě pracovat budu.“ 
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TRÉNUJEME PAMĚŤ 

1. Který sportovec používá cepín a mačky? 

a) horolezec 

b) běžec na lyžích 

c) krasobruslař 

2. Přemyslovci vymřeli po meči. Co to znamená? 

a) Zemřeli na zákeřnou nemoc. 

b) Všichni byli probodnuti mečem.  

c) V rodu nebyl mužský potomek. 

3. Kdo napsal knihu "Babička"? 

a) Božena Němcová     

b) Karel Hynek Mácha 

c) Karolína Světlá 

4. Který politik byl v roce 1989 zvolen prezidentem 

Československa? 

a) Václav Klaus  

b) Miloš Zeman 

c) Václav Havel 

5. Jak se jmenuje hvězda nejbližší planetě Zemi? 

a) Polárka 

b) Slunce 

c) Měsíc  
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6. Který orgán umožnuje rybám přijímat kyslík z vody? 

a) žábry 

b) plíce 

c) vzduchový měchýř 

7. Který hrad v Česku je největším hradem na světě? 

a) Pražský hrad 

b) Karlštejn 

c) Český Šternberk 

8. Který orgán lidského těla pracuje jako pumpa? 

a) žaludek 

b) plíce   

c) srdce 

9. Který savec spí výhradně hlavou dolů? 

a) krtek 

b) netopýr 

c) ježek 

Jak se jmenoval pes z večerníčku, který po vypití piva přestal 

růst? 

a) Fík 

b) Filipes 

c) Dášeňka 

 

Správné odpovědi: 1a; 2b; 3a; 4c; 5b; 6a; 7a; 8c; 9b; 10a. 
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Co přinesl říjen 
21. 10. proběhla na budově B 

Kavárnička, tentokrát doprovázená 

tématem: Hračky a hry našeho 

dětství. Společně jsme zavzpomínali na hliněné kuličky, šlapací 

auta, panenky a hlavně na skromnost dětí. V souvislosti s tím, 

přinášíme i k nám do Domova nejpopulárnější hračku dnešních 

dětí – TABLET. V tabletu jsou nahrány hry na rozvoj jemné 

motoriky a fotografie z dění Domova. Pro všechny obyvatele je 

k zapůjčení v kanceláři sociálních 

pracovnic. 

 

 

 

 

22. 10. žáci 4. B ZŠ Bratří Čapků 

si pro nás připravili STÍNOVÉ DIVADLO. Byli vůbec první, 

kteří k nám 

tuto 

„techniku 

umění“ 

přinesli a moc jim za to děkujeme. 
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Na Budově A do svých aktivizačních programů zavedli 

Hodinku líčení. Hodinka si ihned našla své místo a uživatelkami 

je využívána s velkou oblibou. 

 

 

Zároveň uspořádali Módní přehlídku, kdy si dámy vyzkoušely 

roli modelek a pánové zodpovědně plnili roli porotců.  
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