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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

11. číslo/ Listopad 2016 

  Po přečtení, prosím, předejte dalšímu  

                                               obyvateli! 
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Měsíc říjen se překulil jako klubíčko vlny a máme tu listopad. Měsíc, 

který se pyšní krásnými pestrobarevnými listy, padajícími jeden po 

druhém k zemi. Lidé sklízejí jablíčka, uklízejí zahrádky. 

Brzy přijde královna Zima, jejímž poslem je svatý Martin. I když to 

zatím tak nevypadá, teploty začnou klesat a pomalu se začneme oblékat 

do hřejivých kabátů, šál a čepic. Nezbývá nic jiného než toto období 

přečkat, třeba právě s novým Měsíčníkem v ruce, ve kterém se mimo 

jiné dozvíte, co nás čeká a nemine, kolikáté narozeniny oslaví Marie 

Rottrová a kolik uplyne let od úmrtí Františka Josefa. Nahlédneme také 

pod pokličku podzimní přírody, potrénujeme paměť a samozřejmě si 

dopřejeme tradiční porci smíchu. 

 

Krásné podzimní dny, plné milých událostí Vám za kolektiv autorů 

přejí Eva Plívová a Dana 

Matoušková, Vaše sociální 

pracovnice 
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Listopad? V poklusu! 

Když se mě zeptáte, jaký bude letošní 

listopad, budu mít jasno: ulítaný! Řadu 

věcí v listopadu finišujeme – venkovní úpravy, rozpočet na 

příští rok, dotační a grantové projekty. Další velká věc -

generální oprava střechy kuchyně – v listopadu začne. Rovněž 

budeme dokončovat generální opravu starého výtahu v budově 

B. V budově A vznikne nová kancelář rehabilitace a do té 

stávající se nastěhují dvě nová lůžka odlehčovací služby. Tolik 

práce, práce, práce, že nikdo z nás, zaměstnanců, neví, kam 

dřív. Do toho nemocnost, začínají virózy, na dveře klepou 

chřipky. Takže letošní listopad bude v poklusu, stejně jako 

tento úvodník. Příště si řekneme více! 

  Jan Vojvodík, ředitel 
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V úterý 1. 11. ve 13. 30 hod. Dýňová Kavárnička – 

přijďte si společně 

popovídat u šálku dobré 

kávy, na jídelně v 1. patře 

budovy B.  

Ve středu 9. 11. ve 14 hod. 

vystoupí skupina Viola s 

programem Když kvetou 

jiřiny. Přijďte si zazpívat na 

jídelnu v 1. patře budovy B. 

 

V úterý 22. 11. ve 14 hod. povídání s Ivčou Tesařovou 

na téma Světové horolezectví. Přijďte si poslechnout, 

co všechno obnáší láska k horám. Na jídelně v 1. patře 

budovy B.  

 



5 
 

V pondělí 28. 11. v 16.30 hod.  Rozsvícení domovského 

stromu. Po loňském zkušebním nultém ročníku nás čeká 

1. ročník slavnostního rozsvícení domovského stromu a 

zahájení Domovského adventu. Rozsvícení stromu si 

rozhodně nenechte 

ujít, všichni 

doufáme, že budete 

mile překvapeni. 

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 církevním kalendáři, podle toho, na který 

den připadá Štědrý den,  začíná poslední neděli v listopadu 

nebo první neděli prosince advent. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_doba
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrkevn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
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V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

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

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.  

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
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Marie Rottrová (* 13. listopadu 1941, Ostrava-Hrušov), jinak 

také Lady soul, je česká zpěvačka, pianistka, hudební 

skladatelka, textařka a moderátorka. 

Pochází z hudebnické rodiny, otec byl varhaník, 

matka zpěvačka. Od mládí se učila 

hrát na klavír. Po maturitě na 

bohumínském gymnáziu (stejně jako 

později její synové) pracovala 

jako úřednice. V roce 1960 se (ještě 

jako úřednice ostravské pobočky 

Československé státní spořitelny) zúčastnila ostravské hudební 

soutěže, která hledala mladé talenty a kterou 

doprovázel orchestr Gustava Broma. Na podkladě této soutěže 

dostala pozvánku 

do Československé 

televize, kde vystoupila 

poprvé s písničkou Jana 

Hammera a Jaromíra 

Hořce Rozmarné stvoření.   

Po celou dobu odolávala 

nabídkám na přesídlení 

https://cs.wikipedia.org/wiki/13._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1ov_(Ostrava)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klav%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Texta%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_(profese)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Varhany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klav%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maturita
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ednice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1960
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orchestr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Brom
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hammer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hammer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Ho%C5%99ec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Ho%C5%99ec
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do Prahy a až do roku 1985 zůstávala věrná rodné Ostravě. Zde 

vystupovala s instrumentální skupinou Františka Trnky, dále 

též s místními skupinami Oktet, Samuel a Majestic. Svoje 

první gramofonové nahrávky se dočkala až se skupinou 

Flamingo (později byla 

přejmenována na 

skupinu Plameňáci). Stálou 

členkou této bigbeatové 

kapely se stala v roce 1969. 

Zde zpívala se 

zpěvákem Petrem  

Němcem zejména soulový repertoár. V pěvecké trojici Marie 

Rottrová – Petr Němec – Hana Zagorová na sebe upozornila 

také na 2. bigbeatovém festivalu 

v roce 1968 v pražské Lucerně. První dlouhohrající deska se 

skupinou Flamingo byla vydána v roce 1970, zpívala na ní se 

zpěvákem Petrem Němcem. Byla vydána i exportní verze 

tohoto prvního alba pod názvem This Is Our Soul. O tom, že 

se jednalo o úspěšný profesní start, svědčí i to, že začala aktivně 

spolupracovat prakticky se všemi velkými tanečními 

orchestry té doby. Navíc se objevilo i několik 

vynikajících textařů, kteří pro ni dokázali napsat kvalitní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1985
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_n%C3%A1stroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gramofon
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Flamingo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plame%C5%88%C3%A1ci_(skupina)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_N%C4%9Bmec_(zp%C4%9Bv%C3%A1k)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_N%C4%9Bmec_(zp%C4%9Bv%C3%A1k)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soul_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Zagorov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bigbeat
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Lucerna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvoz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tane%C4%8Dn%C3%AD_orchestr&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tane%C4%8Dn%C3%AD_orchestr&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Texta%C5%99
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písňové texty. Především se jednalo o Jiřinu Fikejzovou, 

později též o Jaroslava Wykrenta a Jaromíra Nohavicu. Dobře 

otextované písničky a pečlivost při veřejných vystoupeních 

způsobily, že si Marie Rottrová vytvořila image velice milé, 

příjemné a neustále optimisticky naladěné ženy. 

V soulovém období jí byla vzorem například Aretha Franklin, 

podle které jí byl dán přídomek česká Lady soul. 

Spolu s koncertními šňůrami se 

dostavilo i časté vystupování 

v Československé televizi, kde 

měla (zejména v ostravském 

televizním studiu) dost 

příležitostí k vystoupení. 

Kromě slovenského 

muzikálového filmu Neberte nám princeznu, se stal úspěšným 

a populárním především televizní pořad Divadélko pod věží, 

který měl 22 dílů a kam si Marie Rottrová zvala zajímavé hosty 

z oblasti kultury, ale i mimo ni. Vystupovali zde, mimo jiné, 

třeba Karel Gott, Pavel Bobek či Jiří Bartoška. S některými 

z nich natočila i písňové duety. 

Koncem 80. let se dostavily i první osobní a zdravotní 

problémy a umělecká kariéra zpěvačky byla definitivně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_Fikejzov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Wykrent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Nohavica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Optimismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_studio_Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_studio_Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzik%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Bobek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Barto%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duet
https://cs.wikipedia.org/wiki/1980%E2%80%931989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kari%C3%A9ra
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narušena i společenskými událostmi z listopadu 1989. Od 

roku 1985 žije v Praze, po druhém sňatku střídavě v Praze 

a v Německu. Z prvního manželství má dva dospělé syny Vítka 

a Martina, oba jsou úspěšnými hudebními skladateli. 

Přestože Marie Rottrová původně odmítla natočit vánoční 

desku z důvodu, že trh je tímto sortimentem přesycen, tak 

zpěvačka na desce začala pracovat a album Vánoční čas vyšlo 

v roce 1997 a získalo díky posluchačskému úspěchu zlatou 

desku. 

V roce 2001 vydala album Podívej, v produkci Zdeňka 

Vřešťála a Víta Sázavského z Neřež, za které získala 

platinovou desku. V roce 2003 vyšel exkluzivní výběr Všechno 

nejlepší, za který dostala Marie Rottrová 2x platinovou desku 

za více než 40 000 prodaných kusů. Roku 2004 vyšlo album 

plné duetů s názvem Ty a já. Obsahuje duety s Karlem Gottem, 

Petrem Němcem, Karlem Černochem nebo s Pavlem Bobkem. 

V roce 2005 vyšlo pokračování úspěšného výběru Všechno 

nejlepší s názvem Všechno nejlepší 2, které bylo oceněno 

zlatou deskou. V roce 2008 vyšlo premiérové DVD Marie 

Rottrové s názvem Tisíc tváří lásky, za které již na jeho křtu 

získala platinovou desku. V roce 2010 vyšel výběr hitů, které 

napsala Jiřina Fikejzová, s názvem Osud mi Tě přál a při křtu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/1985
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_V%C5%99e%C5%A1%C5%A5%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_V%C5%99e%C5%A1%C5%A5%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_S%C3%A1zavsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%99e%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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CD získala zlatou desku za album Stopy, kterého se prodalo 

více než 8 000 kusů. V 

dubnu 2011 vyšlo na 3 CD 

dosud největší výběr hitů 

za celou kariéru Marie 

Rottrové. Komplet nese 

název Zlatá kolekce 1968-

2010. Ve stejném roce 

vychází tzv. komplet  Co mám, to dám, který obsahuje většinu 

LP a později CD Marie Rottrové plus DVD Tisíc tváří lásky.   

 

František Josef I. Habsburský, předposlední císař rakouský a 

český a uherský král, panovník, 

který je na císařském trůnu 

neuvěřitelných šedesát osm let, 

přichází na svět 18. srpna roku 

1830 ve Vídni jako syn Žofie 

Bavorské a arcivévody Františka 

Karla, bratra rakouského císaře 

Ferdinanda I.   
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Již od dětství je František Josef I. matkou cílevědomě 

vychováván jako budoucí císař, je jí veden k religiozitě, 

odpovědnosti a píli, odmalička žije v přesvědčení o božské 

vyvolenosti habsburské dynastie. 

Pocit výjimečnosti a vyvolenosti ovšem vede k tomu, že se 

mladý arcivévoda František Josef stává izolovaným od 

okolního světa – tato izolovanost mu pak bude vlastní po celý 

zbytek života, nikdy se nesblíží ani s vlastními sourozenci. 

Ve třinácti letech pak nastoupí František Josef I. službu v 

rakouské armádě v hodnosti plukovníka – záliba ve všem 

vojenském pak bude po celý život 

určovat styl jeho oblékání, jeho oděvem 

se až do smrti stane téměř výlučně 

vojenská uniforma. Dne 2. prosince 

roku 1848 se v Olomouci dosavadní 

císař Ferdinand I. (viz Ferdinand I. (V.) 

Dobrotivý) zříká trůnu – na jeho místo 

nastupuje jeho osmnáctiletý synovec,   

František Josef I. Od počátku své vlády se pak nový císař opírá 

o dvorskou kamarilu rakouského ministerského předsedu 

Felixe knížete Schwarzenberga – s jeho pomocí potlačí 

revoluční hnutí roku 1848 a obnoví velmocenské postavení 

http://zivotopisyonline.cz/ferdinand-i-v-dobrotivy-1941793-2961875-posledni-korunovany-cesky-kral/
http://zivotopisyonline.cz/ferdinand-i-v-dobrotivy-1941793-2961875-posledni-korunovany-cesky-kral/
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Rakouska v italské a německé oblasti. Co se týče vnitřní 

rakouské politiky, císař František Josef I. odvolá ústavu, obnoví 

absolutistické zřízení a sám v roce 1852 přebírá veškerou moc 

do svých rukou. Nedostatek politických zkušeností ale vede k 

Františkovým zahraničněpolitickým neúspěchům.  

Po roce 1866, poté, co Rakousko po prohraných válkách ztrácí 

stále více ze svého mezinárodního kreditu, dochází k 

liberalizaci rakouského politického zřízení a v roce 1867 k tzv. 

rakousko-uherskému vyrovnání, v němž císař souhlasí s 

principem dualismu – monarchie je rozdělena na dvě části, má 

dvě hlavní města, dva oddělené 

parlamenty a komplikovaný systém 

společných a samostatných ministerstev. 

Společného má nový státní útvar 

panovníka, armádu a zahraniční politiku. 

Rakousko-uherské vyrovnání ale říši 

Habsburků neupevní, právě naopak, vede 

ke stále silnějšímu růstu nacionalismu u 

podrobených národů a v konečném 

důsledku pak zapříčiní zánik říše. Liberální vlády Rakouska-

Uherska pak v letech 1867-1879 zavádějí pokrokový školský, 

tiskový a volební zákon, otázkou českého národa a jeho práva 
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na sebeurčení se nicméně nezabývají, v roce 1871 (tzv. 

fundamentální články) císař vyrovnání s Čechy zamítá.   Po roce 

1893 rakousko-uherské vlády čelí stále silnější vlně 

nacionalismu národů říše a císař František Josef I. pak plní 

důležitou integrující úlohu – mezi lidmi je oblíben, stává se 

symbolem tradice a zárukou spravedlnosti. V roce 1907 je v 

Rakousku-Uhersku zavedeno všeobecné volební právo a 

přibližně ve stejné době začíná říše uskutečňovat své ambice na 

velmocenské ovládnutí Balkánu, kde však ale naráží na ambice 

další velmoci, Ruska. V roce 1908 pak dochází k anexi Bosny 

a Hercegoviny, která vyvolá vážnou mezinárodní krizi, krizi, 

která pak o šest let později vyvrcholí, po sarajevském atentátu 

na následníka rakouského trůnu Ferdinanda d´ Este, 

vypuknutím první světové války. Uprostřed války pak císař 

František Josef I., 21. listopadu roku 

1916, umírá, pohřben je v kapucínské 

kryptě ve Vídni. Co se týče osobního 

života, císař František Josef I. je ženat 

s Alžbětou (Sissi) Bavorskou – z 

jejich manželství přijdou na svět čtyři 

děti – Žofie, Gisela, Rudolf a Marie 

Valérie, a přestože císař svoji ženu 

http://zivotopisyonline.cz/vyroci-dne-10-zari-1898-cisarovna-sissi-byla-zavrazdena-v-zeneve/
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velice miluje, kvůli své vlastní citové chladnosti, Alžbětině 

extravagantnosti a zásahům své matky, jeho zpočátku šťastné 

manželství ztroskotává. 

Listopad je měsíc, kdy se celá příroda chystá k odpočinku. Čas 

voňavých květů, pučících listů, rozkvetlých luk i zrajícího 

ovoce je za námi. Nyní nás čekají podzimní větry, dešťové 

kapky, první mrazíky a hlavně padající listí.  

Počasí pozdního léta má značný vliv na vybarvení listí a každý 

rok je barevná krása zcela jiná. K pestřejšímu vybarvení listů 

přispívají dva faktory - intenzita slunečního záření a chlad. 

Mráz a déšť však nejsou vítaní, neboť způsobují narušení 

tvorby 

především 

červených 

barviv.  

V tomto 

období se 

krátí dny, slunečního světla je stále méně a noci jsou stále 

chladnější. Toto jsou příčiny postupně se zhoršujícího se 
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zásobování listů chlorofylem. Chlorofyl je barvivo, které 

způsobuje zelenání listů a rostliny mají schopnost si ho v létě 

vyrábět v dostatečném množství ze slunečního světla. Jak 

slunce svítí stále méně, s nižší intenzitou, přirozeně klesá 

množství vyrobené zelené barvy v rostlinách. Tento úbytek 

uvolní místo pro další barvivo – karotenoidy a listy se postupně 

zabarví žlutě, oranžově, červeně či hnědě. Ze stromu však 

můžou odpadnout až po dokončení vývoje oddělovací vrstvy 

mezi řapíkem listu a stonkem větví. Tato oddělovací ploška se 

vytváří již od jara a trvá po celou dobu vegetačního období, kdy 

listy rostou. Rostliny své listy ztrácí, aby lépe přežily zimní 

povětrnostní podmínky. Změna zbarvení je nejvýraznější, která 

se před příchodem zimy odehrává. Důležité látky - cukry, 

bílkoviny a 

minerální látky, 

které by byly po 

opadu listů 

ztraceny, je alespoň 

část těchto látek 

odvedena z listů do 

větví, kmene a kořenů, kde jsou po dobu zimního klidu uloženy. 

Spadané listí slouží jako potrava nebo úkryt pro různé druhy 
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hmyzu – žížaly, háďátka, chvostoskoky, mnohonožky i různé 

larvy.  

V tomto čase již většina stěhovavých ptáku odletěla – čápi, 

kukačky a rorýsi na konci srpna, vlaštovky a špačci si s odletem 

počkají na konci září 

nebo začátek října. 

Z ptáků tady zůstává 

například datel, 

vrabec, výr, labuť, 

strakapoud nebo 

sýkorky. Pro ně nastává těžké období roku. Shánění potravy je 

mnohem složitější než v létě, kdy všude létal hmyz nebo zrály 

plody a semínka. Proto lidé začali stavět krmítka, aby 

přezimujícím ptákům ulehčili období strádání. Listopad je 

dokonce měsícem, kdy někteří ptáci k nám přilétají na zimu. 

Pro svůj život potřebuje studené počasí například čížek, 

brkohlav, hýl a havran. Tito opeřenci u nás přečkají v chladnu 

zimní měsíce a odlétají až s přicházejícím jarem. 

Se savci je to jinak. Žádné zvíře z Čech na zimu nemigruje do 

ciziny. Listopad je čas, kdy vyhrabávají nory a doupata, 

ukládají se k zimnímu spánku nebo se jim mění srst.  
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Srst chrání zvíře před nepříznivými vnějšími vlivy, jako je déšť, 

chlad apod. Mnoho savců svou srst každoročně obměňuje a 

můžeme u nich rozlišit řidší letní a hustší zimní srst. Tuto 

schopnost nazýváme línání. Srst se skládá ze svrchní vrstvy 

zvané ochranný chlup (pesík) a spodní vrstvy (podsada). Pestík 

je dlouhý, hrubý, rovný 

chlup, který slouží k 

ochraně před deštěm a 

sněhem. Podsada se 

skládá z jemných, hustě 

rostlých, krátkých 

chloupků a hlavní 

funkcí je tepelná izolace, která chrání před velkým chladem 

v zimě. U některých zvířat dochází při výměně srsti také ke 

změně barvy. Obvykle se zbarví do bílých odstínů, aby splývala 

s okolní přírodou. Takto se před svými nepřáteli chrání 

například polární liška, sněžný zajíc či bělokur.   

Na konci léta a během podzimu stojí v popředí zájmu tři pudy 

– starost o zimní příbytek, zajištění zásob potravy a nadměrný 

příjem potravy (podzimní tloustnutí). Například ložnice křečka 

či sviště se nachází 0,5 – 1,5m pod zemí, je měkce vystlána 

trávou. Vedlejší chodbičky, které plní funkci zásobárny, jsou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9Btrnostn%C3%AD_vlivy
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADn%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
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naplněné obilnými zrny, hrachem, fazolemi, kousky řepy či 

brambor. Křeček 

dokáže shromáždit 

až 15kg zásob na 

zimu. Poslední 

úkon před usnutím 

je utěsnění nory trávou a mechem zevnitř. Utěsnění poskytuje 

ochranu před vodou, deštěm, chladem a také před lasičkou a 

tchořem, kteří by bezbranného spáče snadno přemohli. Zimní 

spánek neboli hibernace, je reakce některých živočichů na 

zimní období. Podle počasí začíná v říjnu či listopadu a může 

trvat až do března. V této fázi dojde k útlumu životních funkcí. 

Výrazně klesne frekvence 

srdce, zpomalí se 

dýchání, látková výměna 

a dojde k razantnímu 

snížení tělesné teploty. 

Zvíře křečovitě ztvrdne a 

zkroutí se do klubíčka. Kulovitý tvar má v poměru k obsahu 

nejmenší povrch, což je důležitý faktor při vyzařování a ztrátě 

tepla. Spící zvíře se v tomto období nachází na hranici života a 

smrti, protože všechny jeho tělesné úkony jsou omezeny na 
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minimum. Spáči, kteří procitají častěji, hubnou více než ti, co 

spí nepřetržitě. Každé zahřátí totiž spotřebuje značné množství 

energie. Do jara ztratí spící zvíře skoro všechen tuk, který 

získalo 

podzimním 

vykrmením. 

Může činit až 

třetinu váhy, 

kterou mělo zvíře 

před usnutím. Mezi dobré spáče, kteří zimu prospí bez 

probuzení, patří ježci, křečci, sysli, netopýři i plši. U jezevců 

nebo medvědů hovoříme spíš o zimním klidu. Zvířata zůstávají 

neaktivní v úkrytu, ale jejich teplota se nesnižuje, občas se z 

tohoto stavu probouzejí a vycházejí ven. Potom hledají potravu, 

vodu a vylučují moč a výkaly. Listopad je tedy měsícem 

začínajícího klidu a odpočinku pro celou přírodu. Rostliny i 

zvířata odpočívají a sbírají síly na jarní probuzení. 
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1) V měsíci listopadu vládnou tato znamení: 

a) váhy a štír   

b) štír a střelec  

c) střelec a kozoroh 

2) Státní svátek 17. listopadu nám 

připomíná tuto událost: 

a) Velkou říjnovou revoluci 

b) Den svatého Václava 

c) Sametovou revoluci – pád komunismu 

3) K vybarvení listů přispívají tyto dva faktory: 

a) intenzita slunečního záření a chlad 

b) déšť a mlha 

c) sucho a sníh 

4) V listopadu 1941 se v Ostravě narodila velmi známá 

zpěvačka. Její jméno je:   

a) Marie Rottrová   

b) Helena Vondráčková 

c) Miluše Voborníková   

5) Přezdívalo se jí: 

a) Lady Disco 

b) Lady Soul 

c) Lady Šlágr 
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6) V roce 1620 proběhla významná bitva, která zpečetila 

osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let 

ovlivnila osud českého státu. Byla 

to bitva: 

a) Bitva na Moravském poli 

b) Bitva u Slavkova   

c) Bitva na Bílé hoře 

7) 25. listopad 1895 – se narodil 4. československý prezident 

(1968-1975), napsal knihu Z Buzuluku až do Prahy: 

a) Antonín Zápotocký 

b) Gustáv Husák 

c) Ludvík Svoboda 

8) V roce 1378 zemřel český král a římský císař nazývaný 

„otec Vlasti”. Jeho jméno je: 

a) Jiří z Poděbrad 

b) Karel IV. 

c) Přemysl Otakar II. 

9) Křeček dokáže před zimním spánkem nashromáždit 

velké množství zásob. Může to být až: 

a) 15 kg 

b) 3 kg  

c) 50kg 

 

10) Do skupiny stěhovavých ptáků 

patří: 
a) havrani, čížci, brkoslavi 

b) čápi, vlaštovky, rorýsi 

c) sýkorky, vrabci, labutě Správné odpovědi kvízu: 1b, 2c, 

3a, 4a, 5b, 6c, 7c, 8b, 9a, 10b 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
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Víš, proč se blondýnky bojí podzimu? Protože se 

sbírají prázdné makovice, …. 

 

Víte, co říkají cikáni, když se dívají na Titanik?  

Tolik kovu  

 

Někdy je to měkké, někdy tvrdé, někdy dlouhé, 

někdy krátké. Co je to?  

Přece i/y. 

 

Víš, proč žárovka svítí? 

Protože jí to pálí. 

 

Co se stane ze Sněhurky, když strčí prsty do 

zásuvky? 

Popelka! 

 

Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší? 

Postel. 

 

Víš, proč nese policajt 3 plechovky a dveře? 

Protože si šéf objednal 3 plechovky fazolí a k tomu 

něco na otevírání! 
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Uspořádali jsme první Pánský klub a rozebrali „klučičí 

záležitosti“   

 

Se Šimonem Pečenkou jsme 

zavzpomínali na hity Karla 

Gotta. 

Hudební hodinku si pro nás 

připravil i pan Špinler. 
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Novinkou pro nás bylo taneční vystoupení s panem Veletou, 

kdy jsme byli přímo aktéry samotného vystoupení. Akce měla 

veliký úspěch. 

Vyzkoušeli jsme nově 

vybudované rehabilitační 

hřiště. 
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Také jsme přivítali naše Slovenské kolegy a uspořádali Den 

otevřených dveří. 

Pro uctění památky zesnulých jsme 

vytvořili pietní místo, kam máte 

možnost zajít zapálit svíčku až do 

neděle 6. 11. 
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