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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

MĚSÍČNÍK 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

 

9. číslo/ Září 2015 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Po letních měsících přichází měsíc září. Dětem začínají po 

zasloužených prázdninách opět školní povinnosti. 

Září je měsíc babího léta, čas sklizně a prvních příprav na 

zimu. Listy stromů se začínají vybarvovat, kvete vřes. 

Slunečné a teplé dny střídá déšť a rána jsou chladná. Přesto 

můžeme doufat, že nás přece jenom čeká krásné babí léto a 

sluníčko se na nás bude usmívat a hřát nás svými paprsky. 

V tomto měsíčníku najdete měsíční pranostiky, tradice 

spojované s podzimem a babím létem, připomeneme si také 

zavedení povinné školní docházky a život Marie Terezie.  

Na fotografii se také můžete seznámit s Anetkou Vyčítalovou, která 

od 5.8. 2015 dělá velkou radost naší kolegyni paní Lence 

Vyčítalové. Gratulujeme a přejeme hodně radosti!  

 

Sluníčkové dny Vám přejí Dana Matoušková, Eva Plívová – Vaše 

sociální pracovnice 

                             Anetka Vyčítalová
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ZÁŘÍ 2015 – PODZIM PŘED NÁMI 

Září je v našem Domově měsícem sportu a opékání párků. 

Někteří z vás už hlásili, že se na tradiční Sportovní odpoledne 

těší – a samozřejmě nejen kvůli těm párkům. Všichni se těšíme 

– a přejeme si navzájem pěkné počasí.  

Věřím, že jsou naše pracovní týmy po dovolených odpočaté a 

připravené zvládnout další náročný pracovní rok. Snažíme se 

personálně posilovat a podporovat především přímou péči, 

která nese díl na tom, jak se v Domově žije. Také proto pošleme 

v říjnu čtyři odpovědnosti pečovatelky z budovy A a čtyři 

pečovatelky z budovy B na odbornou konferenci se zajímavým 

doprovodným programem na Slovensku, abychom jim 

umožnili načerpat nové nápady a utužit týmovou spolupráci. Na 

Slovensko by měli odjet ti nejlepší, je to jako odměna za dobrou 

práci – proto výběr účastníků provede vedoucí přímé péče.  

Letní měsíce přesvědčily o potřebě skutečně si pospíšit 

s ochranou obyvatel nejvyššího poschodí budovy B před 

nadměrným teplem. Na jaře proto položíme z vnější strany 

stropu celého patra kvalitní izolaci a pokoje vybavíme 

odpovídající technikou – na méně slunečné straně výkonnými 

stropními ventilátory, na více slunečné straně klimatizačními 

jednotkami, podobnými těm, jaká je již dnes umístěna na 



4 
 

prvním pokoji vedle rehabilitace. Příští léto by tak mělo být pro 

obyvatele tohoto teplem nejohroženějšího poschodí mnohem 

příjemnější, než to letošní. Před pár týdny si nejen obyvatelé, 

ale i zaměstnanci s horkem užili své. 

Paní Věra Procházková z budovy B se zúčastnila na radnici 

oslavy životního jubilea, společně s dalšími ústeckoorlickými 

devadesátníky. I my blahopřejeme! Paní Věra Procházková 

patří k dlouholetým obyvatelům našeho Domova, jsme rádi, že 

Vás tu máme. 

A poslední informace – držte nám palce 15. září! V Domově 

bude probíhat kontrolní návštěva k certifikaci Vážka – 

prestižnímu ocenění České alzheimerovské společnosti pro 

kvalitní Domovy. Když Vážku nezískáme, aspoň se naučíme, 

co změnit do budoucna. Pokud by nám Vážka byla udělena, 

bude to obrovské vyznamenání pro celý zaměstnanecký tým. 

V našem kraji bychom byli teprve druhým zařízením, které by 

Vážku získalo. 

Léto je pomalu za námi, ale do podzimu přesto můžeme 

vykročit s očekáváním, nadějí a úsměvem! 

Jan Vojvodík, ředitel 



5 
 

Od 01. 09. 2015 - začínáme cvičit znovu 2 x týdně – 

každé úterý a čtvrtek od 8.00 hod! 

 

Od 01. 09. 2015 – zařazujeme rubriku „FILM NA PŘÁNÍ“ 

– každé první pondělí v měsíci budeme 

promítat film na Vaše přání. Svá přání 

můžete průběžně sdělovat aktivizačním 

pracovnicím.   

 

17. 09. 2015 v 9.30 hod. – proběhne 

slavnostní zahájení projektu MEZIGENERAČNÍHO 

SOUŽITÍ, tedy spolupráce s MŠ Na Výsluní a společné 

setkávání při hře Člověče, nezlob se! 

 

21. 09. 2015 v 9.30 hod. – Hudební vystoupení Zdeňka          

Černohouze a Jaroslava Šolce na 

téma PÍSNIČKY Z MORAVY, 

Z ČECH (lidové písničky ze 

všech koutů naší vlasti) 
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30. 09. 2015 ve 14. 30 hod. – 9. Sportovní odpoledne spojené 

s opékáním párků.  

 

 

 

 

 V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

 Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.  

 Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 

 Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní 

zimu. 

   Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.   

 Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

 Září, na léto jde stáří. 

 V jakém počasí jde jelen k 

říji, v takovém se o 

Michalu vrací.  
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 Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění. 

 Svatý Václav víno chrání, po 

něm bude vinobraní.  

 

Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. 

Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní 

rovnodennost). Staročeské označení tohoto měsíce 

bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“; odvozování od 

slunečního záření je pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků 

(včetně většiny slovanských) 

převzalo jeho latinský 

název september (šlo o sedmý 

měsíc před reformou kalendáře). 

V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě 

ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v 

lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. 

sklizňové slavnosti 

– vinobraní, dočesná nebo pro 

jižní Čechy typická konopická.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzimn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzimn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidov%C3%A1_etymologie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sklize%C5%88&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koln%C3%AD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinobran%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%8Desn%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konopick%C3%A1&action=edit&redlink=1
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V měsíci září nastává období zklidnění přírody i nás samotných. 

Po teplých dnech přichází více 

těch chladnějších a s tím i doba 

sklizně a niternějšího zamýšlení. 

Podle čínské medicíny jsou 

v tomto období nejvíce oslabeny 

orgány slezina a slinivka. Z pohledu čínské nebo řekněme spíše 

z pohledu celostní medicíny jsou slezina a 

slinivka významnými orgány. Slezina se podílí na 

obranyschopnosti našeho organismu. Pokud jsme náchylní 

například na virová onemocnění, značí to energetické oslabení 

nebo poruchu právě sleziny. Podílí se také na naší vitalitě a 

chuti do života. Slezina je úzce provázaná se slinivkou, která je 

důležitým prvkem nejen v trávení, ale má na starosti také 

všechny sliznice. Symbolizuje lásku, se kterou máme 

přistupovat k životu. 

Jak se oslabení slinivky a sleziny 

projeví? Mezi typické projevy 

patří starostlivost, nadměrné 

přemýšlení nad problémy bez 

vyhlídky řešení, tvorba oparů, 

porucha zažívání, nadýmání, náchylnost k modřinám, 
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únava, snížená imunita nebo i snaha poučovat. Extrémní chuť 

na sladké nebo naopak absolutní nechuť na sladká jídla. 

Jak se dostat do rovnováhy? 

Číňané věřili, že vyváženost chutí a stravy je zásadní pro zdraví 

a psychickou rovnováhu. Doporučuje se vyhnout bílému cukru 

a bílé mouce, zmrzlině, čokoládě, živočišným tukům, 

přepalovaným jídlům a alkoholu. Je vhodné se také v tomto 

období vyhýbat vlhkému prostředí, jako sauna nebo pára. 

Naopak je potřeba do svého jídelníčku zařadit vše, co je 

přirozeně sladké a to, co nám příroda nyní nabízí. Také pobyt 

na čerstvém vzduchu a denním světle pomůže zharmonizovat 

oba tyto orgány. Z obilovin jsou vhodné jáhly a sladká rýže, ze 

zeleniny vše, co je žluté, kulaté a co roste nad zemí – dýně, 

brambory, kukuřičný klas nebo 

cibule. Čínská medicína také 

doporučuje k posílení sleziny a 

slinivky kombinaci obilovin, 

nejlépe rýže a luštěnin přirozeně 

sladké chuti.  



10 
 

Podzimní rovnodennost 

Podzimní rovnodennost připadá letos na úterý 23. září. Přichází 

období delších a chladnějších nocí - podzim. Den se vyrovná 

svou délkou noci. Oficiálně 

dostane počasí podzimní 

charakter. Sumerové během roku 

rozlišovali dvě období. Letní 

období, které začínalo jarní 

rovnodenností a zimní období se začátkem na podzimní 

rovnodennost. V době podzimní rovnodennosti Slunce svítí na 

Zemi kolmo na rovník, takže obyvatelé na rovníku mají na 

pravé poledne Slunce přesně nad hlavou. Pro celou zeměkouli, 

kromě přesných zeměpisných 

pólů, je v tento den délka dne a 

noci stejná, čili 12 hodin. Slunce 

vstoupí do znamení Vah. Začalo 

období podzimu a všeho, co k 

tomu patří.  
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Za kuriozitu se považuje, pokud se termín podzimní 

rovnodennosti shoduje s datem 

24.9. Na proměnlivost termínů 

rovnodennosti má vliv pohyb 

Slunce kolem Země.  

V pradávné severské mytologii měli svátek Mabon Herfest.        

Podzimní rovnodennost slavili 21. září. Byl to čas poděkování 

za hojnou úrodu. Symbolicky se 

blížil konec čarodějnického roku. 

Domov se zdobil podzimními plody, 

červenou, hnědou a zlatou barvou a 

klásky obilí. Přenesla se i dovnitř 

pestrost podzimu. Vyhýbali se ovšem šedé. Dýně a obilné 

snopy jsou i nyní vhodnými ozdobami do domácnosti i dvorů a 

vašemu domovu propůjčují 

pozitivní vibrace. Například v 

rakouských vesnicích najdete před 

vchody do domů překrásné 

dekorace, hlavně z různých 

ozdobných tykví. Jednak na sluníčku dozrávají a jednak je to 

milé.  
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Babí léto 

Podzim se v prvních týdnech nese ještě ve znamení dokončení 

žně, sklizně a poděkování za všechny dary přírody z polí, 

zahrad, luk a hor. Žijeme v době příprav na dlouhé zimní období 

a odpočinek. Astrologové a mágové doporučují každému 

člověku hledat v tomto ročním období svou vlastní rovnováhu 

a vnitřní harmonii. Je období babího (či indiánského) léta, ve 

vzduchu je možno zpozorovat 

lehké pavučiny či “chmýří” z 

topolů. Dny a noci jsou opět 

stejně dlouhé, ale dny mají 

tendenci se zkracovat. Sluneční 

bůh stárne a připravuje se na odchod, a bohyně matka cítí, že v 

jejím lůně roste dítě. Příroda se také chystá na zimní spánek, 

její síla očividně slábne, nabízí poslední plody. Toto období 

symbolizuje i vztah matky a dcery. Je to doba, kdy se zvyklo 

obětovat polím, stromům a domácím duchům a také čas lidové 

magie, od kouzel na léčení až po 

kouzla milostné. Využívali se při 

tom hlavně bylinky nasbírané 

během léta. Na různé čaje, nebo 

tajemnou směs do vína, ale i 
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bylinky přímo uložené v sáčcích, které se nosily jako talisman 

zavěšené na krku. Například máta ochraňovala svého nositele 

před uhranutím a pomáhala při obchodním jednání.  

Tradiční vinobraní 

Vinobraní, to jsou tradiční podzimní slavnosti vína. Zážitky si 

z těchto oslav odnášejí děti i dospělí. Dětská zábava v podobě 

různých atrakcí a stánků se sladkostmi, pro dospělé je lákadlem 

dobré víno a burčák. 

Víno 

Česká republika patří mezi jednu 

ze zemí s největší produkcí 

dobrého vína na celém světě. 

Zejména moravské vinné sklepy a 

vinařské oblasti jsou známé po 

celém světě. Vinobraní je 

podzimní slavnost vína, kde 

najdeme mnoho oblíbených či 

méně známých druhů a chutí 

tohoto moku, který se vyrábí z plodů vinné révy a jeho tradice 

sahá do hluboké historie nejen u nás. 

 

 

http://slovnik.vareni.cz/vino/
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Historie vinobraní 

Oslavy vína se rozšířily v Čechách a na Moravě až v 

poválečném období, do té doby to byly pouze slavnosti pro 

majetné a vyšší vrstvy obyvatelstva. V současnosti se slaví ve 

všech větších a významnějších městech, které svými 

vinařskými zkušenostmi sahají do daleké historie. Známé 

vinařské slavnosti dnes najdeme zejména ve Znojmě, Praze a 

Mělníku. Největší podobu tradičního vinobraní si zachovává 

stále Morava, která je dodržováním tradic vyhlášená. V 

Čechách se z tradiční podoby mnoho neuchovalo, ovšem 

princip a důvod oslav zůstal stále stejný. Na vinobraní půjde 

vždy nejdříve o víno, pak až o vše ostatní.  

Burčák 

Ten název všichni jistě známe, 

ale víme opravdu, c  o to vlastně 

burčák je a jak se vyrábí? Je to 

alkoholický nápoj získávaný 

částečným zkvašením bílých 

hroznů. Vzniká jako meziprodukt při výrobě vína, který bývá k 

dispozici jen po několik málo dnů po začátku kvašení. Kvalitní 

burčák by měl mít žlutou barvu, měl by být mírně kalný. 

Existuje také burčák vyráběný z červených hroznů, ovšem na 
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trhu je těžko k sehnání, téměř se v prodeji nevyskytuje. Zákon 

o Evropské unii určil burčáku přísná pravidla, a proto se smí 

vyrábět pouze z letošních a českých hroznů, prodávat se může 

pouze od počátku srpna do konce listopadu. Je to jeden z mála 

produktů, které nejsou ve světě příliš známé. Na burčáku si 

pochutnáme u nás v Čechách, na Moravě a v Rakousku. 

 

Vinařství v Mikulově 

Pěstování vinné révy přinesli 

na Mikulovsko již Římané, 

jejichž legie tábořily v místech 

dnešního vodního díla Nové 

Mlýny. Po jejich odchodu se 

pěstování a zpracování hroznů 

rozvíjelo zejména v období Velkomoravské říše, kdy vinná réva 

získala své pevné místo v zemědělské produkci jižní Moravy a 

zejména Mikulovska. V období středověku se vinařství dále 

rozvíjelo, takže se Mikulov záhy stal díky výborným viničním 

polohám v bezprostřední blízkosti 

města i v okolních obcích 

významným vinařským 

střediskem. Zdejší chráněné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9va_vinn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
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viniční trati na jižním úpatí Pálavy patří dodnes k nejteplejším 

místům jižní Moravy.  Na zámku, který vévodí městu, sídlí 

vinařské muzeum. 

 

ZÁŘÍ – ZPÁTKY DO ŠKOLY 

Měsíc září je také spojován s ukončením prázdnin a nástupem 

do školy. Za to, že základním vzděláním musíme projít všichni, 

můžeme poděkovat Marii Terezii. 

Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie 

Kristýna, (13. května 1717 Vídeň – 

29. listopadu 1780 Vídeň), z rodu 

Habsburků. Byla vůbec jedinou 

vládnoucí ženou na českém trůně. Bývá 

označována také jako „císařovna Marie 

Terezie“, ale jako žena se nikdy 

nemohla stát vládnoucí, korunovanou 

císařovnou Svaté říše římské. Císařem byl 13. září 1745 zvolen 

její manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala 

císařovnou – manželkou. Marie Terezie nezůstala jen dcerou 

císaře a císařovnou, ale stala se i matkou dvou císařů, Josefa II. 

a Leopolda II. Byla zakladatelkou Habsbursko- Lotrinské 

dynastie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavlovsk%C3%A9_vrchy
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1717
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1780
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsburkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1745
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n_Lotrinsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_II.
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Marie Terezie vládla jako: 

 královna uherská 1740 –1780, 

 královna česká 1740 –1780 (korunována roku 1743 v 

Praze), 

 arcivévodkyně rakouská 1740 –1780, 

 vévodkyně parmská 1740 –1748, 

        plus v desítkách dalších malých územních celků. 

V letech 1740–1780 vládla Marie Terezie jako arcivévodkyně 

rakouská a královna uherská a česká. Její panování bylo 

založeno Pragmatickou sankcí císaře Karla VI. (který neměl 

mužského potomka) ve smyslu „vládkyně habsburské říše“, 

nikoli jako „císařovny Svaté říše římské“, jak je někdy 

označována. Tou totiž nebyla 

zvolena, ani nebyla takto korunována, 

ačkoli svého manžela do Frankfurtu 

nad Mohanem k jeho korunovaci v 

roce 1745 doprovodila. Její titul 

císařovny je tedy třeba považovat v 

letech 1745–1765 za titul „císařovny-

manželky“, později jako „císařovny-

matky“ (po smrti jejího manžela se stal císařem Svaté říše 

                                   Karel VI. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1740
https://cs.wikipedia.org/wiki/1780
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pragmatick%C3%A1_sankce
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_VI.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_nad_Mohanem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_nad_Mohanem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
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římské jejich syn Josef II.). Marie Terezie byla pokřtěna hned v 

prvním dnu svého života. Byla nejstarší 

dcerou císaře Karla VI. a Alžběty 

Kristýny Brunšvické. Její jediný bratr 

Leopold zemřel ve věku necelých sedmi 

měsíců (ještě před jejím narozením). V 

roce 1730 zemřela i její nejmladší, teprve 

šestiletá, sestra Marie Amálie. V důsledku V důsledku 

pragmatické sankce z roku 1713 byla Marie Terezie de facto 

předpokládanou dědičkou habsburských zemí (rakouského 

dědictví). Od mládí ji vychovávali jezuité. Kromě hlavního 

předmětu, kterým bylo náboženství, se učila dějinám, latině, 

francouzštině a němčině. Dále pak ještě například kreslení, 

tanci a hudbě. V roce 1728 se její vychovatelkou stala říšská 

hraběnka Maria Karolina von Fuchs-Mollard, zvaná 

„Charlotte“, která s ní zůstala až do své smrti v roce 1754. 

Charlottu si velmi oblíbila, říkávala jí „mami“ a po smrti ji jako 

jediného nečlena habsburského rodu nechala pochovat do 

rodinné Císařské hrobky. Zde leží hned vedle ní a jejího chotě 

Františka I. Štěpána Lotrinského, kterého jí pomohla získat. S 

Františkem Štěpánem se poprvé setkala již v pěti letech, kdy 

přišel z Nancy do Vídně. Ihned si ho oblíbil její otec –  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_VI.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Krist%C3%BDna_Brun%C5%A1vicko-Wolfenb%C3%BCttelsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Krist%C3%BDna_Brun%C5%A1vicko-Wolfenb%C3%BCttelsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1730
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pragmatick%C3%A1_sankce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tovary%C5%A1stvo_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Historie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/1728
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Karolina_von_Fuchs-Mollard&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1754
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A1_hrobka_ve_V%C3%ADdni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
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Karel VI., jenž v něm viděl svého syna, 

kterého mu osud odepřel. Snad největším 

problémem v počátcích vztahu mezi ní a 

Františkem Štěpánem byl věkový rozdíl: jí 

bylo tehdy šest, Františkovi Štěpánovi 

patnáct. František Štěpán byl velký na to, 

aby si s ní hrál. Při oficiálních oslavách, 

bálech a podobně je navíc rozděloval i protokol. František 

Štěpán požádal Marii Terezii o ruku dne 31. ledna 1736, tentýž 

den byli ale od sebe odloučeni, Marie Terezie zůstala ve Vídni 

a František Štěpán se přesunul do Bratislavy, jak to vyžadovala 

etiketa. Svatba byla naplánována na 12. února 1736 v 

Augustiánském kostele ve Vídni. Svatbu prováděl papežský 

nuncius Domenico Passionei. Oba své ano řekli latinsky. Celá 

svatba a svatební veselení bylo ukončeno 

posledním dnem masopustu – 14. února 

1736. Na líb ánky odjeli do Mariazell, kde 

si nechali požehnat velkou rodinu, což se 

jim také povedlo – Marie Terezie porodila 

16 dětí. Mezi jejich potomky patřil Josef 

II., Leopold II., Marie Antoinetta. Marie 

Terezie byla při vládě zastánkyní 

 Franitšek I. Štěpán Lotrinský 

                     Josef II. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1736
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1736
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Domenico_Passionei&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1736
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mariazell
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinetta
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umírněné střední cesty, kterou prosazovala velmi opatrně 

metodou nejmenšího odporu. Byla obklopena zastánci 

osvícenských idejí, které vyznávali jak manžel, tak synové, a 

z osvícenců si vybírala i své rádce. 

Zůstávala přesvědčenou a hluboce věřící 

katoličkou a odmítala měnit tradiční 

uspořádání tam, kde nebránilo zjevně 

dalšímu rozvoji říše, nebo tam, kde 

neodporovalo jejím názorům. Přes 

Josefovo úsilí získat větší podíl na moci 

Marie Terezie do posledního dne svého 

života držela vládu pevně ve svých rukou. Za čtyřicet let jejího 

panování byly uskutečněny významné reformy směřující 

k modernímu státu. Jednou z nejznámějších bylo zavedení 

povinné školní docházky. 

Povinná školní docházka je zákonná povinnost dětí 

navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá 

povinnost zákonných zástupců dětí 

příslušného věku do školy p  osílat a 

povinnost státních orgánů a orgánů 

samosprávy zajistit provoz 

potřebných školních zařízení. V 

                 Marie Terezie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1konn%C3%BD_z%C3%A1stupce
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_Theresia11.jpg
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roce 1592 jako první na světě zavedlo povinnou školní 

docházku protestanské vévodství Pfalz-Zweibrücken ve Svaté 

říši římské. Podle vzoru protestanského Pruska započala s 

reformami také císařovna Marie Terezie. Všeobecný školní 

řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech 

císařských dědičných zemích z 6. prosince 1774 byl prvním 

vykročením na cestě k povinné školní docházce na území 

habsburské monarchie. 

Byla zavedena povinná šestiletá školní docházka a systém škol: 

 triviální školy na venkově i ve městech, při farách, pro 

výuku čtení, psaní a počtů, výuku náboženství a základů 

zemědělství, pro dívky též domácích prací. Na obsah 

výuky dohlížel farář, na hospodaření školy školní dozorce, 

což byl obvykle nejbohatší sedlák z vesnice. 

 hlavní školy ve městech, alespoň jedna v kraji. Kromě 

základních znalostí se učila též německá gramatika a 

latina. V českých hlavních školách se v prvním ročníku 

učilo česky, ve druhém částečně česky, ve vyšších 

německy. 

 normální školy, což byly učitelské ústavy v zemských 

městech, s výukou pouze v němčině. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1592
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1774
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trivi%C3%A1ln%C3%AD_%C5%A1kola&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_%C5%A1kola&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Norm%C3%A1ln%C3%AD_%C5%A1kola&action=edit&redlink=1
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 preparandy, přípravné kursy pro učitele, trvaly při 

normálních školách 1–2 roky, při hlavních školách 3 

měsíce. 

Dozor nad hlavními a normálními školami měly zemské školní 

komise. Roku 1775 byla provedena reorganizace středních škol 

podle Gratiana Marxe. Byla 

vytvořena pětitřídní (později 

šestitřídní) gymnázia, kde se učilo 

německy, od 3. třídy latinsky. 

Povinnou školní docházku pak uvedl 

do praxe říšský školský zákon (tzv. Hasnerův zákon) z roku 

1869. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako 

jedno z lidských práv v roce 1948 také Všeobecná deklarace 

lidských práv (článek 26). V současné době upravuje povinnou 

školní docházku v České republice zákon č. Školský zákon, 

který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob při vzdělávání. Podle tohoto zákona je školní docházka 

povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce 

školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.  

(Pokračování o školách v říjnovém čísle) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zemsk%C3%A1_%C5%A1koln%C3%AD_komise&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zemsk%C3%A1_%C5%A1koln%C3%AD_komise&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gratian_Marx&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
https://cs.wikipedia.org/wiki/1869
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0kolsk%C3%BD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99erov,_Muzeum_Komensk%C3%A9ho,_%C5%A1koln%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda_1._republika.jpg
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MARIE TEREZIE 

V době osvícenství žila, 

pěkně nám všem zavařila. 

Chtěla pro lid lepší časy, 

tak reformy zavedla si. 

Čtení, psaní, počítání, 

tolik hodin biflování. 

Všechna vina padá na ni, 

tak moc díky, milostpaní, … 

Klára Plívová 

 

                             Marie Terezie s dcerou Marií Antoinettou 
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TRÉNUJEME PAMĚŤ 

     Přesmyčky rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

1. sirnac 1. parch 1. alšipmapek 

2. kartipone 2. ecmiřeče 2. tárfakai 

3. lptekríč 3. klafia 3. vostakřa 

4. demákrsiaks 4. nasakas 4. ldisvěte 

5. zřetlaka 5. žreů 5. citnyha 

6. řemcoden 6. enúptie 6. tapsliodak 

7. genbeói 7. ielli 7. línken 

8. láptnui 8. jechroid 8. ltachbou 

9. znidvia 9. tkusak 9. ebargre 

   10.adlilgoa    10.chorrah    10.chahulkav 
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1. narcis 1. chrpa 1. pampeliška 

1. kopretina 2. čemřice 2. karafiát 

2. petrklíč 3.  fialka 3. kostřava 

3. sedmikráska 4. sasanka 4. devětsil 

4. třezalka 5. růže 5. hyacint 

5. modřenec 6. petúnie 6. listopadka 

6. begónie 7. lilie 7. leknín 

7. tulipán 8. orchidej 8. blatouch 

8. divizna 9. kaktus 9. gerbera 

    10.gladiola    10.hrachor    10.hluchavka 
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Nadřízený se ptá pracovníka:  

"Co myslíte, že je základní problém v naší 

firmě: nevědomost nebo nezájem?" 

"Nevím. A ani mě to nezajímá." 

 

Kroužek na klíče je dobrý starý vynález, 

který nám umožňuje ztratit všechny klíče 

najednou. 

 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: 

"Pepíčku, jestli pak víš, kde leží Trója?" 

Ten se zamyslí a pak povídá: "No tak to je jasný. Přece mezi 

dvójou a čtýrou". 

 

Přijde Pepa z hospody a praví k nakvašené 

ženě: "Hádej, co mám v kapse - začíná to 

na F" - "Fialky?" - "Ne, flašku rumu. Hádej, 

co mám v druhé kapse - začíná to na E" - 

"Tak to nevím." - "Eště jednu!" 
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Jde paní učitelka a děti z první třídy do zoologické zahrady.  

Dojdou ke slonovi a učitelka se ptá: "Co je to?" 

Anička: "Slon. " 

Učitelka: "Výborně." 

Dojdou k opičce a učitelka se ptá: "Co je to? " 

Honzíček: "Opička." 

Dojdou k zebře a učitelka se ptá: "Co je to?" 

Nikdo se nehlásí a tak napoví: "To zvířátko začíná na Z." 

Pořád se nikdo nehlásí. 

Učitelka: "No tak děti, začíná to na ze…" 

Pořád nic. 

Učitelka: "ze....zeb..." 

Pepíček: "Zeby to byl tygl?" 
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MI8pic7eDIxwIVQT0aCh2ZnAoC&dpr=1#imgrc=Fl3kdfhIOUcyJM%3A 
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oVChMIp4WsiOHIxwIVg9saCh3hGArj#imgrc=n8Jr8fKNIOgnVM%3A 
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AUoAWoVChMIivbTnOHIxwIVSToaCh1-RQCD#imgrc=R9TIJCnLregK0M%3A 
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