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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

10. číslo/ Říjen 2016 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Máme tu podzim a s ním měsíc říjen. Je to měsíc 

barevných listů, zkracujících se dní a tažných ptáků. Listy 

stromů a keřů začínají opadávat.  

V měsíci říjnu se tradičně slaví posvícení, což je slavnost 

posvěcení kostela. K posvícení patří posvícenské koláče, místní 

speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. 

Vrcholí odlet ptáků, přilétají hejna zimujících havranů. 

Srnci shazují paroží, začíná říje daňků. Jezevci a plazi upadají 

do zimního spánku. 

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst o divadle Semafor a 

jeho zakladateli Jiřím Suchém. Připomeneme si, co pro svět 

znamenala Matka Tereza a zavzpomínáme na Věru Čáslavskou. 

Svou pozornost věnujeme i stromům, které 20. října slaví svůj 

den. Nebudou chybět ani 

vtipy a trénink paměti  

 

Sluníčkové podzimní dny Vám za kolektiv autorů přejí  

Eva Plívová a Dana Matoušková, Vaše sociální pracovnice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%ADcen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C4%8D
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Podzim bude dotahovat, co 

neudělalo léto 

U nás v Domově letos určitě.  Na jaře a v létě zahájené 

rekonstrukce a opravy se zpožděním u dodavatelských firem 

posunuly do podzimu – a budeme rádi, když všechny stavební 

akce zvládneme do příchodu sněhu. Ale ten už do Ústí pár let 

chodí se zpožděním také, takže snad nezasněžíme předčasně. 

Všechny dobré a hezké věci prostě nejsou zadarmo a hned – a i 

čekání má své kouzlo.   

Hned na začátku letošního října prožijeme v Domově volby do 

krajských zastupitelstev a do senátu. Přeji všem voličům z řad 

obyvatel i zaměstnanců dobrou volbu, rozumný výběr.  Pro 

obtížně pohyblivé obyvatele zase samozřejmě dorazí volební 

urna přímo sem, do Domova. 

Na budově B začneme měnit nábytek, postupně a po etapách – 

na první obměnu nám přispěla společnost RWE, a.s. 

prostřednictvím nadace Život 90 – děkujeme! 

Chtěl bych pochválit všechny, kdo připravovali letošní 10., 

jubilejní sportovní hry. Protože jsme je letos zařadili hned na 
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začátek září, byly možná až příliš teplé, zato ale mohly být 

venku - a určitě se vydařily, podle ohlasů od obyvatel, 

zaměstnanců i rodin, a podle potlesku při vystoupeních obou 

žonglérů. 

V obtížnějších podmínkách než jindy pracují nyní zdravotní 

sestry – práce, kterou musejí zvládnout, stále přibývá a jejich 

počet zůstává dlouhodobě stejný. Není to jen problém 

zdravotního úseku, práce přibývá všem – ale u sester je to tak 

nějak víc vidět. Také proto jsme v září nechali ve zdravotním 

úseku provést externí audit – a výsledkem je veliká pochvala 

paní auditorky, společně s ujištěním, že náš zdravotní úsek 

pracuje efektivně a organizace práce neskřípe. Děkujeme! 

Sociální úsek také procházel a stále ještě prochází náporem 

zvýšených pracovních povinností a narůstající nemocnosti. 

Jsem moc rád, že kolegyně, které jsou v práci, se dokáží 

semknout a zabrat – že tvoří dobrý tým.  

A s tím vším jsme opustili září a vstoupili do října 2016 – 

měsíce, který letos začíná tak letně. 

 Jan Vojvodík, 

ředitel 
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Ve čtvrtek 13. 10. – bude od 9 hod v našem Domově probíhat 

Den otevřených dveří. Všechny pravidelné aktivity by měly 

zachovány. Prosíme všechny obyvatele o schovívavost při 

zvýšené koncentraci návštěvníků v Domově. Vaše soukromí 

zůstane samozřejmě zachováno. 

Ve středu 19. 10. ve 14 hod. – vystoupí na jídelně v 1. patře 

budovy B Šimon Pečenka s programem Hej páni konšelé 

V úterý 25. 10. ve 14 hod. – Psychomotorická pohybová a 

taneční metoda pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením EXDASE pod vedením Dr. Petra Velety,  M.A.                                              

 

!!!!!   KONEC LETNÍHO ČASU    !!!!!!! 

Ze soboty 29. na neděli 30. posuňte ručičky na 

hodinách ze 3 hod. na 2 hod. 



6 
 

Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského 

kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je 

odvozeno od jelení říje. Latinský název October 

znamená osmý měsíc a je odvozen z římského 

kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce je začátkem 

října ve znamení vah a přechází do znamení štíra. V tomto 

měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní 

sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví 

posvícení.  

PRANOSTIKY 

Teplý říjen - studený listopad. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Mrazy v říjnu - hezky v lednu;  

Krásný říjen - studený leden. 

Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 
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 Dne 30. srpna 2016 zemřela nejslavnější olympionička 

československých dějin. V pondělí 12. září uctili Věru 

Čáslavskou oficiální vzpomínkovou akcí v Národním divadle 

představitelé státu, umělci a sportovní osobnosti. Naposledy se 

národ tímto způsobem 

rozloučil s Emilem Zátopkem 

v roce 2000. Dvouhodinový 

program připomněl její 

úspěchy, život, přátelství a 

setkání. Promlouvali nejen 

naši současní sportovci a 

olympijští medailisté, jimž 

byla Čáslavská vždy oporou, 

ale i zástupci ze Slovenska a 

Japonska. Na závěr přišla 

dojemná chvíle. Po dlouhém potlesku se spontánně rozezněla 

československá hymna – poslední pocta pro Věru Čáslavskou. 

Moderátor Marek Eben o životě Čáslavské řekl: „Svěží rozběh, 

odvážný odraz, let vzhůru i všechny ty přemety…“ a opravdu, 

její život připomínal gymnastčin let.  
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Věra Čáslavská se narodila 3. května 1942 v Praze. Otec byl 

živnostník, majitel obchodu s lahůdkami. Matka byla 

v domácnosti a vychovávala ji společně s jejími staršími 

sestrami Hanou a Evou. 

Od dětství se věnovala baletu 

a později gymnastice. V roce 

1957 se setkala s Evou 

Bosákovou tzv. dámou 

kladiny, která v ní viděla svou 

nástupkyni. Začala se věnovat 

gymnastice naplno a ještě 

téhož roku vyhrála mistrovství 

republiky dorostenek i 

juniorek. O rok později se 

stala mistryní Evropy na kladině. I přes náročnost přípravy na 

závody zvládla večerně dostudovat ekonomku. 

Nejúspěšnější léta pro gymnastický sport a Věru Čáslavskou 

nastala po roce 1960 až do roku 1968, kdy ukončila svoji 

sportovní kariéru. Na olympijských hrách v Římě v roce 1960 

skončila šestá na kladině a osmá v prostných, československé 

družstvo se umístilo na druhém místě. Těmito hrami ukončila 

kariéru Eva Bosáková. V Praze roku 1962 na mistrovství světa 
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získala Čáslavská od každého kovu jednu z medailí – zlato za 

přeskok, stříbro ve víceboji a bronz v prostných. 

Vrcholem její kariéry byly tři zlaté medaile z olympiády 

v Tokiu z roku 1964. O rok později získala na mistrovství 

Evropy v Sofii pět zlatých medailí a na mistrovství světa 

v Dortmundu (1966) další dvě zlaté a dvě stříbrné medaile. Na 

mistrovství Evropy v Amsterodamu (1967) získala zlato 

ve všech soutěžních disciplínách. Sportovní kariéru pak 

završila čtyřmi 

zlatými 

medailemi 

z olympijských 

her v Mexiku 

v roce 1968 za 

víceboj, 

přeskok, bradla a prostná a stříbrem za kladinu a v družstvech. 

Byla prohlášena za nejlepší sportovkyni světa. 

V průběhu olympijských her v Mexiku se provdala za českého 

reprezentanta v běhu Josefa Odložila. Obřad byl velkolepý, 

katedrálu v Mexiko City obklopili statisíce Mexičanů, kteří si 

naši „zlatou Věru“ zamilovali. 
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Bohužel v tu dobu probíhala okupace Československa. 

Čáslavská, aby vyjádřila svůj nesouhlas, odvrátila na protest 

hlavu od sovětské reprezentantky směrem k zemi, když hráli 

sovětskou hymnu při slavnostní ceremonii předávání medailí. 

A po podepsání petice Dva tisíce slov se stala z oslavované 

sportovní ikony osobou nežádoucí. V roce 1971 byla vyloučena 

z řad ČSTV. V roce 1974 dálkově dostudovala Fakultu tělesné 

výchovy. Trénovala mladé sportovce a v roce 1971 se na tři 

roky pracovně vrátila do Mexika i s rodinou. 

Mladému páru se v roce 1969 narodila dcera Radka a o pět let 

později syn Martin. Manželství však nebylo šťastné a v roce 

1987 se odcizení manželé rozvedli. 

V lednu 1990 se stala poradkyní prezidenta ČSR Václava Havla 

pro sociální otázky a pro sport, od roku 1991 pak působila jako 
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jeho asistentka. V letech 1990–1992 zastávala funkci 

předsedkyně Československého olympijského výboru. 

Ranou osudu pro Věru Čáslavskou bylo uvěznění jejího syna 

Martina po tom, co po konfliktu na diskotéce mezi ním a otcem 

zemřel její exmanžel (1993). Zhroucená žena trpící depresemi 

se stáhla do ústraní a léčila se v psychiatrické léčebně. 

V roce 2007 se začala vracet do společenského dění. 

S ohromným elánem podporovala české sportovce a 

motivovala je k překonávání sebe sama. V létě 2015 

onemocněla rakovinou slinivky. Prodělala řadu chemoterapií, 

30. srpna 2016 však následkům vleklé nemoci podlehla. 

V roce 1910 se narodila jedna z nejznámějších a 

nejvýznamnějších žen 20. století. Životní příběh této ženy je na 

jedné straně silně motivující a příkladný, na straně druhé 

vyvolává otázky, zda nebyla příliš kritická a netolerantní. 

26. srpna 1910 se narodila v albánské oblasti Kosovo v dnešním 

městě Skopje. Při křtu dostala jméno Agnes, doma jí však říkali 

Gonxha, což znamená poupátko. Měla staršího bratra Lazara a 

mladší sestru Agátu. Její otec Nicola Bojaxhiub byl velmi 

úspěšný obchodník, zemřel, když Agnes bylo osm let. 
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Spokojený život věřící rodiny přetrhala první světová válka, 

která změnila mapu celého světa. Město Skopje bylo připojené 

k Jugoslávskému království a rodina se postupně rozptýlila po 

světě.  

V září roku 1928 odjíždí Agnes do Irska, kde vstoupila do řádu 

Loretánských sester a rok později přijala jméno Tereza z úcty 

ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše (katolická světice, panna, 

mystička, velká postava karmelitánského řádu). Po složení 

řeholního slibu vyučovala na misionářské škole v Kalkatě. Pro 

její organizační schopnosti jí v roce 1934 bylo svěřené vedení 

školy. 

V roce 1946 při cestě po Indii se jí hluboce dotkla bída chudých 

lidí. Rozhodla se opustit misijní školu i loretánský klášter a 

věnovat se chudým a umírajícím lidem. Aby mohla začít nový 
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řeholní život mimo klášter, bylo nutné získat svolení papeže. Po 

získání souhlasu absolvovala ošetřovatelský kurz, získala 

spolupracovníky a již v roce 1950 založila novou kongregaci 

„Misionářky lásky“. V dalších letech velmi tvrdě pracuje a 

zakládá útulky pro umírající, sirotky opuštěné děti, buduje 

nemocnice, školy, vesnici pro malomocné. Během několika let 

vyvinula obrovské úsilí a podařilo se jí položit základy velkému 

humanitárnímu dílu, které se postupně z Indie přeneslo do 

celého světa. Domovy pro potřebné vybudovala v Římě, 

Tanzánii, Austrálii, Jordánsku, Londýně, USA, Irsku i jinde. Za 

své humanitární dílo získala řadu ocenění: Templetonov cena 

(1973), Nobelova cena míru (1979), britský Řád za zásluhy 

(1983), nejvyšší indické civilní vyznamenání Bharat Ratna 

(1980). 

V letech 1984, 1990 a 1992 navštívila na pozvání kardinála 

Františka Tomáška a později prezidenta Václava Havla 

Československo. 

Mnoha lidem vadilo její odmítání potratů a antikoncepce. 

Kritikové ji označovali za fanatickou antifeministku, mimo jiné 

kvůli výroku z roku 1988, že by nikdy nesvěřila dítě k adopci 

matce užívající antikoncepci, protože „je to důkaz její 

neschopnosti milovat. 
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Nejvýraznější kritiku rozpoutala v roce 1991 skupina 

kanadských lékařů, která v nemocnici Misionářek 

milosrdenství odhalila otřesné hygienické podmínky, 

nedostatek jídla a mizivé množství utišujících prostředků. 

Důvodem byl specifický pohled Matky Terezy na utrpení 

a smrt. „Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají 

svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích. Svět je jejich utrpením 

bohatší,“ řekla matka Tereza při rozhovoru britskému novináři. 

Matka Tereza zemřela 5. září 1997 v Kalkatě v Indii. Již v roce 

1999 zahájil papež Jan Pavel II její blahořečení. V roce 2002 

vydal papež dva dekrety, které uznávají ctnosti Matky Terezy a 

přiznávají zázrak, na jehož základě může být provedeno 

blahořečení. Tímto zázrakem bylo nevysvětlitelné uzdravení 

mladé ženy. 

Dne 15. 2. 2016 podepsal papež František dekret k jejímu 

svatořečení a dne 4. 9. 2016 byla ve 

Vatikánu prohlášena za svatou. 

(Článek 

připravila 

Iva 

Tesařová) 
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Stále aktivní, tvořivý a svěží. Herec Jiří Suchý slaví dne 1. října 

krásné životní jubileum 85 let. I nadále vystupuje, skládá 

hudbu, režíruje a píše divadelní hry v Semaforu. Věnuje 

se grafice, píše knihy a o své postřehy a myšlenky se podílí 

s čtenáři na internetových stránkách Stará fronta – zítra. 

Oslovila jsem pana Suchého na jeho face-bookových stránkách, 

a zeptala jsem se jej, jak si udržuje smysl pro humor a tu 

úžasnou svěžest, která z něj přímo čiší. A aniž bych čekala 

odpověď, pan Suchý mi odepsal: „Já si nic neudržuju, mě se to 

dělá samo.“ 
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Jméno Jiřího Suchého je pro většinu z nás spojeno s divadlem 

Semafor. Se - ma - for (sedm malých forem) založili spolu 

s Jiřím Šlitrem roku 1959. Třemi základními pilíři divadla jsou 

humor, hudba, poezie. 

Divadlo zahájilo svou činnost hrou Člověk z půdy, kde v hlavní 

roli alternovali Miroslav Horníček, Miloš Kopecký a později i 

František Filipovský. Prakticky přes noc vznikl hudební a 

divadelní fenomén. V šedesátých letech si divadlo udržovalo 

velkou přízeň veřejnosti. Vystupovali zde mimo jiné 

i Waldemar Matuška, Pavlína Filipovská, Karel Štědrý, Eva 

Pilarová, Karel Gott, Naďa Urbánková, Jiří Grossmann, 

Miloslav Šimek, Petra Černocká a mnoho dalších. V tomto 

období vzniklo nesčetně divadelních her a písní, které si 

zpíváme dodnes. V roce 1964 členové divadla společně natočili 

film Kdyby tisíc klarinetů. Ve filmu zazněly nezapomenutelné 

hity jako Tereza, Dotýkat se hvězd, Babetta, Kapitáne, kam 

s tou lodí. 

 

„Hudba se bude snoubit s poezií v písních 

a písně budou součástí našeho humoru.“ 

Jiří Suchý o Semaforu 
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Dne 26. prosince 1969 tragicky umírá Jiří Šlitr na otravu 

plynem. Ferdinand Havlík, který už dříve aranžoval většinu 

Šlitrových písní, se stává dvorním hudebním skladatelem 

Semaforu. Novou posilou souboru se stává vítězka celostátní 

pěvecké soutěže Talent 70 Jitka Molavcová, která časem 

vytvořila s Jiřím Suchým nerozdělitelnou hereckou dvojici. 

V sedmdesátých letech po podpisu manifestu Dva tisíce 

slov je Jiří Suchý zbaven vedení Semaforu a nesmí vystupovat 

v televizi ani rozhlasu. Divadlo však i přes nesčetné cenzury 

hraje dál. Mimo jiné uvádí hru Kytice, nejúspěšnější ze 

semaforských 

her, upravené 

představení 

Člověk 

z půdy, 

obnovené 

představení 

Kdyby tisíc 

klarinetů nebo 

pásmo Zavěste prosím, volá Semafor. Posilou souboru se 

stávají také Josef Dvořák, Petra Janů, Karel Černoch, Hana 

Zagorová, Dagmar Patrasová. Sankce polevili až v druhé 



18 
 

polovině osmdesátých let, kdy mohli natočit film Jonáš 

a Melicharová v režii Vladimíra Sise. V roce 1989 má premiéru 

film Jonáš II. aneb jak je důležité míti Melicharovou. Po 

sametové revoluci vznikají Semafóra - diskuzní pořady s hosty, 

kteří před revolucí nesměli být vidět (Marta Kubišová, Yvonne 

Přenosilová, Josef Foglar, Shirley Temple). 

Jak plyne čas, divadelní soubor se rozrůstá o další tváře, hrají 

se více 

či méně 

úspěšné 

inscenace. 

Vše je 

provázeno 

poetickým 

duchem 

Jiřího Suchého. A na co si můžete zajít do Semaforu v současné 

době? Třeba na novou úspěšnou hudební komedii Zlomené 

srdce lady Pamely v režii Jiřího Suchého. Ale i milovníci 

„starého“ Semaforu si přijdou na své při představeních 

Čochtanův divotvorný hrnec a Kytice.  

 

(Článek připravila Renata Raková) 
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Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od 

poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle 

klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala 

FAO (Organizace pro výživu a zemědělství) Spojených národů 

následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si 

všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i 

hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se 

každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek 

stromu, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být 

příhodné. 

V Česku připadá Den stromů na 20. října.  

Vznikl v USA, ve státu Nebraska, když osadník a novinář J. 

Sterling Morton začal v okolí svého domu sázet stromy, protože 

v širokém okolí žádné nebyly. Dne 10. dubna 1872, v první 

celostátní 'Arbor Day' (Den stromů) byl v Nebrasce zasazen 

více než jeden milion stromů. 

V Izraeli je zvykem během svátku Tu bi-švat, který je znám též 

jako „Nový rok stromů,“ vysazovat stromy. Tu bi-švat připadá 

většinou na konec ledna až na začátek února. 

Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České 

republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém 

https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebraska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tu_bi-%C5%A1vat
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světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret 

apod. Tento den má připomenout jak důležité pro naší planetu 

lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro 

život člověka... kdo by si ze školy nepamatoval princip 

fotosyntézy. 

Vejdova lípa je obvodem nejmohutnější památný strom na 

území České republiky.   

Roste v Pastvinách nedaleko Klášterce nad Orlicí. Lip bylo 

původně více, ale dodnes se zachovala jediná. Druhá nejstarší 

(jižně od statku) byla zničena vichřicí v 70. letech. Oba stromy 

byly chráněny již ve 40. letech 20. století.  

Strom je s ohledem na věk ve velmi dobrém stavu. Původní 

kmen uzavírá rozměrnou dutinu shora krytou stříškou. Otvor do 

dutiny je částečně překryt a ponechán je pouze průchod.  

Z nízkého kmene se rozrůstá široká vitální koruna. Podle zápisu 

z místní školní knihy z konce 19. století ještě nebyla dutina 

otevřená a strom měl v obvodu 11 metrů. K otevření 

pravděpodobně došlo vylomením části srostlice mezi lety 1880 

a 1907, což potvrzuje i pokles celkového obvodu v této době. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%BD_strom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastviny_(okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Orlic%C3%AD
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Lípy byly odborně ošetřeny roku 1977. Došlo na průřez koruny, 

vyčištění dutin, konzervaci skalicí modrou a zakrytí 

šindelovým krytem. Koruny byly staženy ocelovými lany.  V 

roce 1992 musela být odstraněna jedna z větví, roku 1999 došlo 

na prořez koruny, instalaci vazeb, konzervaci dutiny, opravu 

stříšky a ošetření odumřelých míst. V roce 2008 byl proveden 

zdravotní a redukční řez koruny. 

První historická zmínka o obci Pastviny se datuje do r. 1513, 

takže je pravděpodobné, že lípy stály již při založení vesnice. 

Po roce 1200 stával na místě současné hájovny (č. 21) srub, 

který užívali pasáci vrchnosti ze Žampachu. Lípy údajně 

označovaly roh ohrady pro dobytek. Lípa označující druhý roh, 

jihovýchodně od statku (druhá Vejdova lípa, viz níže), byla už 

kolem roku 1900 popisovaná jako velice sešlá, již bez poloviny 

kmene. Třetí roh určovaly prý Bouchalovy lípy (3 stromy), 

které snad vyrostly jako výmladky původní lípy. O čtvrté lípě 

se neví. 

Vejdovy lípy získaly své přízvisko podle přezdívky jednoho z 

bývalých majitelů statku, pana Dolečka. Ten se mezi sousedy 

proslavil větou "Kdypak já na ten kopec vejda?", kterou údajně 

pronášel při návratu z dolní hospody domů. Po "Vejdovi" pak 

byl pojmenován původní selský dvůr, lípy, později i hájovna 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chalkantit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bouchalovy_l%C3%ADpy
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(roku 1872 nahradila statek) a nakonec i nová zástavba ("Na 

Vejdovně") vzniklá po vysídlení z důvodu stavby přehrady ve 

30. letech 20. století. Ve 

40. letech 20. století vlastnil 

hájovnu pan Josef Ježek, který 

ji koupil, když se musel 

odstěhovat z usedlosti 

zaplavené přehradou. 

Podle pověsti do lípy kdysi zapadl pasáček, ze kterého byla po 

mnoha letech nalezena pouze kostra. Kolem půlnoci je prý z 

lípy slyšet sten a ve větvích se objevuje světlo. Strašení zřejmě 

ustalo, když se kmen počátkem 20. století otevřel.  

V těchto místech prý působil i loupežník Ledříček, který si 

ukryl své poklady ve 

stráni pod lípou a 

nedalekém 

lese Sekyří poblíž 

tzv. Katova dolu.                                                   

 

zakrytá dutina kmene 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vejdova_l%C3%ADpa_7.JPG
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Vejdova lípa je od roku 1997 (poškození Tatrovické lípy) vůbec 

nejmohutnějším stromem České republiky. Z lip bývala 

krom Tatrovické (1650 cm) mohutnější 

ještě Bzenecká (1400 cm, do přelomu 19. a 20. století) a 

srovnatelné Běleňská (1250 cm, do roku 1951) nebo lípa ve 

Velké Losenici (1256 cm). 

Do dutiny stromu se podle dobového 

hlášení četnické stanice pohodlně vejde 

stůl a čtyři židle. Dočasně byla 

využívána i jako skladiště 

hospodářského nářadí. Vejdově lípě 

byl věnován prostor v televizním 

pořadu Paměť stromů, konkrétně v dílu 

č. 4: Stromy žijí s lidmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatrovick%C3%A1_l%C3%ADpa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bzeneck%C3%A1_l%C3%ADpa
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Ble%C5%88sk%C3%A1_l%C3%ADpa
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADpa_ve_Velk%C3%A9_Losenici&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADpa_ve_Velk%C3%A9_Losenici&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5_strom%C5%AF
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1. Matka Tereza byla vlastním jménem: 

a) Tereza 

b) Agáta 

c) Agnes 

2. Dekret o jejím svatořečení podepsal papež: 

a) Jan Pavel II. 

b) Benedikt XVI. 

c) František 

3. Věra Čáslavská se narodila: 

a) 3. května 1942 

b) 3. května 1949 

c) 3. května 1953 

4. Na Olympiádě v Tokiu získala: 

a) Tři zlaté medaile 

b) Dvě zlaté a jednu stříbrnou 

c) Jednu zlatou a dvě stříbrné 

5. Věra Čáslavská působila jako poradkyně prezidenta: 

a) Václava Klause 

b) Václava Havla 

c) Miloše Zemana 
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6. Jiří Suchý oslaví 1. 10. své životní jubileum. Bude mu: 

a) 80 let 

b) 85 let 

c) 90 let 

7. Nerozdělitelnou dvojici s Jiřím Suchým tvoří dlouhá 

léta: 

a) Naďa Urbánková 

b) Petra Černocká 

c) Jitka Molavcová 

8. Za náš národní strom je považován/a: 

a) Dub 

b) Buk 

c) Lípa 

9. Nejmohutnějším památným stromem v ČR je: 

a) Vejdova lípa 

b) Tatrovická lípa 

c) Bzenecká lípa 

10. Najdeme ji: 

a) Na Lipně 

b) V Pastvinách 

c) Nedaleko Brněnské přehrady 
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6. září proběhly tradiční, tentokrát jubilejní 10. Sportovky 

 

 

Více fotografií je zveřejněno 

na nástěnkách na 

jednotlivých odděleních a 

patrech 
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8. září jsme měli možnost zvolit nejchutnější salát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jak to dopadlo?  

Největší úspěch sklidil: salát z našeho dvorečku, tzatziky, 

cizrnový sal. se zeleninou a balkánským sýrem. 

 

Naopak za nejméně chutné jste zvolili: Pohankový salát se 

zeleninou a Kuřecí salát s tarhoňou 
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27. 9.  Podzimní Kavárnička 
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V které části chybí jeden obrazec? 
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