
1 
 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

9. číslo/ Září 2016 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas letí, máme za sebou letní měsíce červenec a srpen. 

Školákům skončily prázdniny a opět zasednou do školních 

lavic. 

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

zimu. Listy stromů se začínají vybarvovat, kvete vřes. 

Dozrávají bezinky, padají žaludy, v lese najdeme václavky. 

Odlétají vlaštovky a jiřičky, čápi, konipasové. Začíná jelení říje, 

je čas hojnosti, početní stavy většiny živočichů dosahují 

maxima.  

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst, co nás čeká a nemine; 

která známá osobnost je spojena s měsícem září; ohlédneme se 

za nedávno skončenými olympijskými hrami a připomeneme si 

jejich původ a význam. 

Doufáme, že nás přece jenom čeká krásné babí léto a sluníčko 

se na nás bude usmívat a hřát nás svými paprsky.  

Za kolektiv autorů příjemné počteníčko přeje  

Eva Plívová a                                                                 

Dana Matoušková 

 

 



3 
 

Olympiáda v Riu skončila, u nás se 

připravuje

Už 7. září 2016 budeme mít své vlastní, domovské olympijské 

hry. K této každoroční tradici zveme všechny obyvatele 

Domova i jejich rodiny. Zakončení sportovního odpoledne 

bude jako obvykle opékáním buřtů.   

Léto končí, ale stavební práce pokračují, protože dodavatelské 

firmy nabraly zpoždění. Navíc se projevil problém se střechou 

na budově C a nad oběma koridory, která nebyla opravována už 

více než dvacet let. Do velké opravy této střechy tedy budeme 

muset ještě před zimou investovat. 

Věřím, že si všichni zaměstnanci přes prázdniny odpočinuli, že 

si každý našel aktivity, které ho baví a kterým věnoval svou 

dovolenou. Do dalšího období tak vstupujeme opět plným 

provozem na všech pracovištích. 

Možná jste si všimli, že jsme po letech začali likvidovat rumiště 

za garážemi, které tam dlouhá léta hyzdilo pozemek. Je to práce 

nadlouho, využíváme při ní osoby vykonávající veřejně 

prospěšné práce, ale začali jsme. 

Pokud se bude opakovat období z počátku léta, kdy po 

odchodech zaměstnankyň přímé péče (ze zdravotních důvodů 
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nebo za lepší prací) přechodně vznikl nepříjemný personální 

podstav a na trhu práce by nebyli k dispozici vhodní uchazeči, 

přistoupíme k zaměstnání jedné nebo dvou zaměstnankyň 

z Ukrajiny. Budeme samozřejmě pečlivě vybírat a budeme se 

snažit, aby co nejdříve hovořily česky. Situace na trhu práce je 

v současné době pro zaměstnavatele, kteří upřednostňují 

kvalitu zaměstnanců, nepříznivá v celém okrese. Nemůžeme 

zaměstnat každého uchazeče, vybíráme si lidi, kteří zapadnou 

do týmu a zvládnou náročnou práci – a kdo chce a umí pracovat, 

zaměstnání už většinou má. Tým současných zaměstnanců 

přímé péče, ale i jiných úseků, je dobrá parta, vyváženě složená 

– a budeme chtít stále zlepšovat platové a pracovní podmínky 

všech, kdo u nás pracují. Je to náš strategický cíl a konkurenční 

výhoda. 

S přáním pěkného, slunečného září 

 

Jan Vojvodík,  

ředitel 
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Od úterý 6. září začínáme znovu pravidelně 

cvičit!!!!! Těšíme se na Vás každé úterý a čtvrtek od 8.00 hod 

ve 4. patře v tělocvičně!!!! SPORTU ZDAR A NAŠEMU 

SPOLEČNÉMU CVIČENÍ OBZVLÁŠŤ  

 

Ve středu 7. září proběhnou jubilejní 

SPORTOVNÍ HRY.  Začínáme 

ve 14.30 hod – konají se za každého 

počasí, připravena je zimní i letní 

varianta (venkovní či vnitřní)  

 

Ve čtvrtek 8. září od 13 hod. 

přijďte na OCHUTNÁVKU 

SALÁTŮ do jídelny v 1. patře 

budovy B.   
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Ve středu 14. září 

DISKUZE s ministrem 

Andrejem Babišem o tématech, 

které Vás trápí. Od 10 hod. na 

jídelně v 1. patře.   

Ve čtvrtek 22. září od 13 hod. proběhne na zahradě 

ČČK GULÁŠ FEST. Zájemce na 

akci doprovodíme i dopravíme . 

V případě zájmu se hlaste u 

aktivizačních pracovnic. 

 

V úterý 27. září od 13.30 hod. KAVÁRNIČKA aneb 

vzpomínky na Televarieté . Scénky 

z oblíbeného pořadu si pro nás připraví 

divadelníci ze souboru RADOST. 

Kavárnička se uskuteční tradičně 

na jídelně v prvním patře budovy B. 

Milí příznivci divadelního spolku. Po prázdninové 

přestávce začínáme pilně zkoušet a nacvičovat nová 

představení. Můžete se těšit na kavárničku s krátkým pásmem 
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scének, písniček a tanců „To nejlepší z televarieté“ 

a předvánoční hru „Mrazík“ na motivy stejnojmenné pohádky.

V rámci projektu mezigeneračního soužití jsme navázali 

spolupráci se ZŠ Sopotnice. Děti nám při hodinách výtvarné 

výchovy vyrobí divadelní kulisy na připravovaná představení. 

Děkujeme!!! 

Těším se na společná setkání a doufám, že se nám podaří 

opět rozdávat radost plnou náručí. Děkuji Vám za Vaše názory 

a ohlasy. 

„Odborná režie“ Renata Raková 

 

 

Milí obyvatelé Domova a příznivci divadelního spolku 

RADOST 

Líbí se Vám naše činnost a rádi byste se k nám přidali? 

Přijďte k nám na zkušenou! 

Podíváte se, popovídáme si, zacvičíme. 

Jsme spolek otevřený vždy a všem a rádi Vás přivítáme 

v našich řadách!  

Kdy: v úterý 13. září od 13:00 hodin 

Kde: tělocvična ve 4. patře budovy B 
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Co srpen nedovařil - září nedosmaží. 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu 

daří. 

Září - víno vaří. 

Na dešti v září rolníků moc záleží. 

Po hojných deštích v září  osení zimní 

se podaří. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Divoké husy na odletu - konec babímu létu. 

Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří. 

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. 

Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Je-li mlhavá a 

vlhká, nebudou 

chladna velká.
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je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 

23. září začíná na severní polokouli podzim. Původ slova září 

nemá se zářením nic společného. Staročeské označení tohoto 

měsíce je zářuj, což znamená „za říje“. 

V září začíná období podzimní sklizně. 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.   

28. září je den sv. Václava. 

Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy se v 

hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k 

přezimování. V některých oblastech také končila roční služba 

čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok. 

Na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a 

královnu, kteří pak se svými "dvořany" obcházeli ves a se 

zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní 

hospodě konala z výslužky hostina. 
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Další osobností z řady sportovců, kterou si připomeneme, je 

atlet, držitel mnoha rekordů, z nichž některé dodnes nebyly 

překonány, několikanásobný mistr Evropy i světa, čtyřnásobný 

olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu a nositel ceny Pierra de 

Coubertina (udělované Mezinárodním výborem pro fair play). 

Legendární český běžec proslulý svou houževnatostí a 

odhodláním, ale také skromností, ochotou pomoci, 

kamarádstvím a veselou a družnou povahou. Stále ještě nevíte, 

o kom mluvíme? 

Emil Zátopek byl právě pro svou cílevědomost a houževnatost 

přezdíván česká lokomotiva. Spolu 

s manželkou oštěpařkou Danou 

Zátopkovou pak tvořili legendární 

dvojici atletů, na které prostě nelze 

zapomenout. Kamarádi mu říkali 

Ťopek. Ovládal 7 světových jazyků a 

měl obrovský smysl pro fair-play, 

spravedlnost a kamarádství. Jeho 

dobrým přítelem byl jeho francouzský 



11 
 

soupeř Alain Mimoun. Mezi atlety byl celebritou. Roku 1952 

na OH v Helsinkách přišlo na jeho závod 70 tisíc diváků, tedy 

více než na koncert populární skupiny Rolling Stones! 

Narodil se 19. září 1922 v Kopřivnici jako předposlední z osmi 

sourozenců. Koncem třicátých let nastoupil do učení na Baťovu 

průmyslovou školu ve Zlíně, kde začala jeho sportovní kariéra. 

Se spolužáky se měl zúčastnit tradičního běhu Zlínem. Snažil 

se vymluvit na chatrné zdraví, ale to mu nepomohlo a musel 

běžet. Rozhodl se proto, že poběží co nejlépe a doběhl na 

druhém místě. Od té chvíle se začal věnovat běhu naplno. 

Největší úspěchy slavil na dlouhých tratích. 

Nevyhovovalo mu trénovat s trenérem a tak začal hledat vlastní 

systém, který od něj později převzali i další vytrvalci. Běhal 

například rychlé krátké úseky 100 až 

400 metrů dvacetkrát i čtyřicetkrát za 

sebou. Vymyslel si techniku jeleního 

skoku, trénoval v těžkých vojenských 

botách „bagančatech“, aby měl při 

závodě pocit lehkých nohou. Později 

trénoval i s manželkou na zádech. 
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Po druhé světové válce nastoupil na vojenskou akademii a 

později závodil za armádní klub Praha. Na Zlínských 

atletických závodech se seznámil s oštěpařkou Danou 

Ingrovou, se kterou se potom 

v roce 1948 oženil. Zajímavostí 

je, že oba manželé mají stejný 

den, měsíc i rok narození. Jejich 

manželství bylo šťastné, ale 

bohužel bezdětné. Oba rádi 

předávali své zkušenosti a elán 

jako trenéři atletické mládeže. Sportovní kariéru zakončil 

vítězstvím na závodech v San Sebastianu 26. 1. 1958. Potom 

nastoupil do zaměstnání na ministerstvo obrany v oddělení 

tělesné přípravy vojsk. Když se však veřejně vyjádřil pro 

reformy navrhované aktivisty pražského jara, byl v roce 1968 

z armády propuštěn. Pracoval jako pomocný dělník u stavební 

geologie a od roku 1976 až do svého odchodu do pense pracoval 

v dokumentačním středisku ČSTV. 

Zemřel 22. listopadu 2000 na následky mozkové mrtvice. Pro 

výjimečnost jeho osobnosti mu byl vypraven státní pohřeb. Do 

národního divadla se s ním za zvuků cimbálové muziky přišlo 
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rozloučit nesčetné množství lidí. Je pochován ve valašském 

slavíně Rožnovského skanzenu. 

Některé úspěchy Emila Zátopka: 

1948 Olympijské hry v Londýně – první olympijské zlato 

v běhu na 10000 m, stříbro v běhu na 5000 m  

1950  - účastnil se celkem 36 závodů po celém světě a všechny 

vyhrál 

1952 Olympijské hry v Helsinkách – tři zlaté medaile v běhu 

na 5000 m, 10000 m a maratonu, který běžel tehdy úplně 

poprvé. Dana Zátopková získala zlato za hod oštěpem. 

v letech 1949 až 1955 zdolal celkem 18 světových rekordů na 

dálkových tratích 

Antické olympijské hry byly nejvýznamnější z všeřeckých 

her. Byly pořádány od 8. stol. př. n. l. do přelomu 4. a 5. stol. n. 

l. každé čtyři roky v Olympii. Konaly se v srpnu nebo září k 

poctě boha Dia. Olympijské hry měly velký význam, protože 

upevňovaly národní jednotu Řeků, kteří byli rozděleni na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1e%C5%99eck%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1e%C5%99eck%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ekov%C3%A9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_with_white_rims.svg
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množství kmenů. První olympijské hry, o kterých se dochovaly 

zprávy, se v Olympii 

uskutečnily roku 776 

př. n. l. Tento rok, 

konkrétně pak 8. 

červenec, je považován 

za počátek her i 

řeckého kalendáře. Legendy a báje však hovoří 

o sportovních kláních v Olympii, které se konaly mnohem 

dříve.   

Největší rozkvět OH nastal v 5. stol. př. n. l. (tzv. klasické 

období). V té době byly skládány i ódy na vítěze. Od 4. stol. př. 

n. l. závodili na OH stále častěji profesionálové, příslušníci 

nižších vrstev vycvičení v jedné disciplíně (atlet), množí se i 

případy korupce. 

Od 3. stol. př. n. l. 

soutěžili na OH i 

závodníci 

neřeckého původu z 

Egypta, Malé Asie, 

Sýrie. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/776_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/776_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesion%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce
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Po ovládnutí Řecka Římany (146 př. n. l.) nastal úpadek OH. K 

novému rozmachu došlo v 1.- 3. stol. n. l., kdy byly hry 

podporovány římskými císaři. Císař Nero se sám aktivně 

účastnil her. Závodníci řeckého původu byli v menšině, 

vítězili Syřané, Féničané, Ilyrové, Afričané, Babyloňané. 

Ve 4. století n. l. OH upadaly, ostře se proti nim jako 

pohanským hrám stavělo křesťanství, které se v té době stalo 

oficiální ideologií Římské říše. Roku 393 či 394 vydal 

císař Theodosius 

I. přísný zákaz 

konání her. Přesto 

se OH snad ještě 

nějakou dobu 

konaly, měly však 

pouze lokální 

charakter. Roku 426 byly zničeny všechny budovy v Olympii z 

příkazu císaře.   

POSVÁTNÝ MÍR 

Během konání olympijských her se dodržoval všeobecný 

posvátný mír, zvaný ekecheiria („zdržení se rukou od zbraní“). 

Na půdu Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní v ruce a v 

době konání her ani ozbrojený jednotlivec. Účastníkům her byla 

https://cs.wikipedia.org/wiki/146_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sy%C5%99an%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ni%C4%8Dan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilyrov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afri%C4%8Dan
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Babylo%C5%88an%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/393
https://cs.wikipedia.org/wiki/394
https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/426
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
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zajištěna volná cesta do Olympie a zpět i přes území 

nepřátelských států. V době her byly zakázány všechny války a 

jiné násilné činy. Údajně o tom byla napsána smlouva, ale text 

se nedochoval. K porušení této dohody došlo jen výjimečně, 

např. roku 420 př. n. l. Spartou. 

SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY 

Pentathlón (pětiboj) přibyl na pořad olympijských her v roce 

708 př. n. l., tedy na 18. hrách. Vítězem se stal Lampis ze 

Sparty. Na 38. hrách byl zaveden pentathlón dorostenců, ale 

hned byl zrušen. 

Hod diskem Soutěžní disk byl vyroben původně z kamene, 

později z bronzu s povrchem zdrsněným pískem. Jaké byly jeho 

parametry se neví, dochovaly se disky s průměrem od 16,7 do 

36 cm a váhou od 1,86 do 5,7 kg. Předpokládá se, že při závodě 

se používal jeden disk (resp. více disků o stejných parametrech) 

pro všechny soutěžící. 

Velká část badatelů se kloní k názoru, že 

technika hodu odpovídala technice soudobé (tedy hod z 

otočky), někteří zastávají názor, že se házelo z místa, případně 

s předskokem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hod_diskem
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Skok do dálky - neodpovídal skoku jak jej známe dnes, ale 

jednalo se o skok se závažím. Atlet se rozbíhal v každé ruce s 

jednou skokanskou činkou, haltérou. Po odrazu přešli do fáze 

letu skrčmo a doskoku sedmo (což v podstatě odpovídá soudobé 

technice), při přechodu mezi těmito fázemi prudce vytrčili ruce 

s haltérami, které těsně před dopadem odhodili. 

Běh - Závodníci běhali nazí a bosí. Čas se neměřil, šlo jen o to, 

kdo bude první. Jeden a tentýž závodník mohl soutěžit ve všech 

běžeckých disciplínách.  

Hod oštěpem - Soutěžilo se v hodu oštěpem do dálky s 

rozběhem. V místě úchopu byla klička z tenkého řemínku, do 

které vrhač strčil dva prsty a švihem ruky pak udělil oštěpu větší 

energii. 

Zápas - Zápas (palé) byl na olympijské hry zaveden roku 708 

př. n. l. Měl dvě hlavní formy: 

 orthopalé (stadaipalé) „rovný, vzpřímený“, při němž se 

soutěžilo vestoje a cílem bylo shodit soupeře na zem. 

 katopalé (kylisis) „přízemní, valivý“, jenž probíhal tak 

dlouho, dokud se jeden ze soupeřů nevzdal (zvednutím 

ukazováčku či prostředníku). Známo je přes čtyřicet 

pojmenovaných chvatů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Halt%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hod_o%C5%A1t%C4%9Bpem
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1t%C4%9Bp
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Zápas se na hrách objevoval jednak samostatně, zároveň jako 

součást pentathlónu.  

Běh těžkooděnců - Roku 520 př. n. l. přiřazen běh 

těžkooděnců. Muži v této disciplíně běhali přes stadion v plné 

polní zbroji, avšak beze zbraní, které byly zakázány. Tato 

soutěž měla připomínat důležitost vojenského výcviku. 

Soutěž trubačů a hlasatelů - Roku 396 př. n. l. byla 

zavedena soutěž trubačů a hlasatelů. U soutěží trubačů se 

hodnotil silný zvuk trubice a vytrvalost trubače. 

Box - Box (pygmé, pýx) byl zaveden roku 688 př. n. l. (tehdy 

se také rozšířila doba konání her na dva dny). Při boxu bylo 

dovoleno vše kromě chvatů, držení soupeře a úderů na pohlavní 

orgány. Boxeři měli pěsti ovinuty řemeny, později si navlékali 

rukavice. Konec utkání nastal tehdy, když jeden z dvojice vzdal 

nebo zůstal bezvládně ležet na zemi. Při dlouho trvající 

nerozhodnosti nařídil rozhodčí klimax - jeden dal úder 

druhému, který se nesměl krýt. Když to vydržel, měl toto právo 

zase on atd. 

Prvním vítězem se stal Onomastos ze Smyrny. Na 41. hrách byl 

zaveden box těžké váhy. 
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Pankration - Pankration („všeboj“) byl zaveden roku 648 př. 

n. l. Šlo v podstatě o kombinaci zápasu a boxu. Dovoleny byly 

všechny hmaty a údery, pouze se nesmělo útočit na oči a 

pohlavní orgány, zakázáno bylo také hryzání, škrábání a užití 

pěstních řemenů. Existovaly dvě hlavní formy: 

 vzpřímená - ano (orthostaden) 

 přízemní - kató 

Bojovalo se opět tak dlouho, dokud jeden ze soupeřů nevzdal 

nebo nepadl vyčerpáním. 

ÚČATNÍCI HER 

Před hrami poslové z Olympie zvali k účasti po celém antickém 

Řecku, oznamovali přesné datum konání her a vyhlašovali boží 

mír, ekecheíriá. Jako závodníci se OH směli zúčastnit pouze 

svobodní občané řeckého původu (vyloučeni byli cizinci, 

otroci, ženy), přihlížet hrám mohl kdokoli (kromě řeckých 

provdaných žen). Pro ženy se v době her konaly samostatné 

závody v běhu při héraích. 

Závodníci se museli dostavit do Olympie měsíc před počátkem 

her k intenzivní přípravě spojené s dietou. Hry byly zahajovány 

průvodem závodníků a jejich slavnostní přísahou Diovi 

Olympskému. Jednotlivé závody probíhaly pod 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekeche%C3%ADri%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta
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dozorem hélládoniků (rozhodčích; zprvu 2, později 9). 

Závodníci soutěžili nazí, aby nedošlo k podvodu a aby ukázali 

krásu svých těl. Vítězové v jednotlivých disciplínách byli 

odměňováni olivovým věncem, měli právo dát si postavit své 

sochy, rodné obce jim prokazovaly čestné pocty. 

K hrám se scházeli zástupci řeckých států, podepisovali zde 

politické smlouvy, při hrách se upevňovalo vědomí řecké 

národní a kulturní sounáležitosti. 

OLYMPIJSKÁ SLÁVA 

Na konci každé soutěže soudce ovinul čelo vítězi červenou 

vlněnou páskou. Až v poslední den her vítězové, shromáždění 

pod Diovým chrámem, dostali olivové koruny. Olympijský 

vítěz získal respekt ve všech oblastech života. Vítězství na 

olympijských hrách bylo ceněno tak vysoko jako vítězství 

vojevůdce ve válce. Ve svém městě byl velkolepě uvítán. 

Nejprve zamířil do chrámu, kde vzdal děkovnou oběť bohům a 

věnoval jim svůj věnec. Pak vláda a rada města uspořádala na 

jeho počest slavnostní hostinu v prytaneiu, kde měl od té doby 

zadarmo stravování. Vítěz byl často osvobozen od některých 

nebo i všech daní. Získal také keramické vázy naplněné 

jemným olejem. Měl též právo nechat si postavit v posvátném 

háji v Olympii sochu – bohatí si ji zaplatili sami, chudým město. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9ll%C3%A1donik%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olivovn%C3%ADk
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Olympijská myšlenka 

Zformuloval ji Pierre de Coubertin ve svém díle Antický ideál 

tělesné krásy a duchovní dokonalosti – tzv. kalokagathía – 

posvátný mír (ekecheiría), slavnostní obřady při zahájení 

antických olympijských her ožívají v nové formě při dnešních 

Olympijských hrách obohaceny o požadavek rovnoprávnosti 

všech sportovců bez rasové, politické a náboženské 

diskriminace, o požadavek demokracie a internacionalismu. 

Dnešní olympijská myšlenka je v podstatě vyjádřena v 

základním článku Olympijské charty. Antické olympijské hry 

avšak byly méně idealistické.  

Olympijský oheň, ztvárněný také ve formě olympijské 

pochodně, je jedním ze základních symbolů olympijských her. 

Připomíná oheň, který podle legendy 

ukradl Prométheus Diovi a dal ho 

lidem. Původ tohoto symbolu pochází 

ze starověkého Řecka, kde byl oheň 

udržován po dobu trvání her. Tento 

zvyk byl obnoven na letních 

olympijských hrách v Amsterdamu v 

roce 1928. Od roku 1936 je součástí moderní olympijské 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalokagathia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_rasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskriminace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internacionalismus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A1_charta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%BD_symbol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9theus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://cs.wikipedia.org/wiki/1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
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tradice také štafeta olympijské pochodně, kterou zavedl Carl 

Diem a není 

starověkého původu. V 

dnešní době bývá 

pochodeň slavnostně 

zapálena ve 

starověké Olympii v Řecku obvykle několik týdnů před 

zahájením olympiády. Jedenáct žen představuje kněžky. Za 

pomoci slunečních paprsků zapálí louč. Poté je 

oheň štafetovým způsobem přenášen po celém světě až do 

dějiště her. Samotným zapálením obří pochodně na stadionu je 

pověřena významná osobnost (nejčastěji jde o bývalé 

sportovce, kteří se zapsali do historie sportu a olympijských 

her). 

Olympijské kruhy  

Největším olympijským symbolem 

jsou olympijské kruhy, které jsou 

vzájemně propojeny. Pět kruhů 

představuje pět kontinentů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Diem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Diem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tafetov%C3%BD_z%C3%A1vod
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_with_white_rims.svg
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spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého 

podkladu) barvy všech národů světa.  

Olympijská vlajka 

Vlajka poprvé zavlála na olympijském stadiónu poprvé v roce 

1920. Na Olympijských hrách se vyvěšuje vlajka, kterou v roce 

1920 věnovaly Antverpy, na ZOH (Zimní olympijské hry) 

vlajka, kterou v 

roce 1952 

věnovalo Oslo. 

Součástí historické 

vlajky je i 

olympijské heslo 

Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji), které vyjadřuje 

cíl olympijského hnutí, úsilí o neustálý pokrok. Pierre de 

Coubertin toto heslo převzal od svého přítele, abbé Didona. 

Nově používaným symbolem Olympijských her jsou maskoty, 

které mají vyjadřovat národní tradici hostitelské země. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maskot
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice


24 
 

Letošní olympijské hry se konaly 

v brazilském město Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro  (česky Lednová řeka) je brazilské město 

ve stejnojmenném spolkovém státu na jihovýchodním pobřeží 

země na ploše 1 260 km². Po São Paulu je druhým největším 

brazilským městem a šestým největším v Americe. V roce 2014 

zde žilo přes 6 400 000 obyvatel. Město bylo založeno v roce 

1565 portugalskými kolonisty. V letech 1763–1960 bylo 

hlavním městem Brazílie.   

Patří mezi nejnavštěvovanější turistická místa na jižní 

polokouli, 

především díky 

svým 

karnevalům, 

sambě, 

plážemi Copacabana a Ipanema s bílým pískem a 30 m 

vysoké soše Krista Vykupitele (Cristo Redentor), která je 

umístěna na hoře Corcovado v národním parku Tijuca a shlíží 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(st%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsk%C3%A9_kolonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Copacabana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ipanema
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_Krista_Spasitele_(Rio_de_Janeiro)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Corcovado
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Tijuca
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na celé Rio de Janeiro. Další dominantou města je Cukrová 

homole, která nabízí výhledy na město. 

A jaké sportovní úspěchy si z Brazílie přivezla česká výprava? 

Jediné zlato pro Českou republiku vydřel Lukáš Krpálek, 

stříbro vybojovali 

rychlostní kanoista Josef 

Dostál a biker Jaroslav 

Kulhavý. Sérii bronzových 

medailí odstartoval vodní 

slalomář Jiří Prskavec 

následován pak skifařem 

Ondřejem Synkem a tenisty 

(Petrou Kvitovou, za 

tenisové páry pak Barborou 

Strýcovou a Lucií Šafářovou, 

Lucií Hradeckou a 

Radekem Štěpánkem). 

Bronzovou medaili 

„přihodila“ i Barbora 

Špotáková svým oštěpem a 

přidali se i Daniel Havel, 

Lukáš Trefil, Jan Štěrba a Josef Dostál ve čtyřkajaku. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_homole_(hora)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_homole_(hora)
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Mrzí pět čtvrtých míst 

Český tým v medailové bilanci z olympiády figuruje až na 43. 

místě a Rio bylo pro českou výpravu podle medailové bilance 

nejhorší od her v roce 1932 v Los Angeles. Tehdy měl tým 

sedm členů. Deset medailí ale českého fanouška určitě neuráží. 

A mohlo být i lépe, z pěti čtvrtých míst nebylo k dalším 

plackám daleko. Těsně pod bednou zůstala Zuzana Hejnová, 

tyčkař Jana Kudlička, sportovní střelec David Kostelecký, 

kanoista Vítězslav Gebas a tenisové deblistky Hradecká s 

Hlaváčkovou. 

1. Kde se konaly antické olympijské hry? 

a) na hoře Olymp 

b) ve městě Olympia  

c) ve městě Olympic 

2. Kdy se konaly první 

olympijské hry? 

a) 446 př. n. l.  

b) 577 př. n. l. 

c) 776 př. n. l.  
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3. Jak se nazývá bůh, na jehož počest se konaly olympijské 

hry? 

a) Zeus 

b) Áres 

c) Apolón 

4. Jak často se konaly řecké 

olympijské hry? 

a) každý rok 

b) 1x za 2 roky 

c) 1x za 4 roky 

5. Která disciplína nepatřila na olympijské hry? 

a) skok o tyči 

b) skok do dálky 

c) soutěž trubačů 

6. Z jaké rostliny se vytvářel věnec pro vítěze her? 

a) máta 

b) olivy 

c) levandule 

7. Co je to Pankration? 

a) latinský název pro slinivku břišní 

b) město, ve kterém se konaly poslední řecké hry 

c) olympijská disciplína nazývaná „všeboj“ 
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8. Kolik medailí celkem si čeští sportovci přivezli z letošní 

olympiády? 

a) 9 

b) 10 

c) 11 

9. Z letošní olympiády jako jediný 

dovezl zlatou medaili 

a) Josef Dostál 

b) Jaroslav Kulhavý 

c) Lukáš Krpálek 

10. Barbora Špotáková ČR reprezentovala v: 

a) hodu oštěpem 

b) atletice 

c) tenise 

11. Emil Zátopek se narodil: 

a) ve Zlíně 

b) v Kopřivnici 

c) v Praze 

12. Kolik zlatých olympijských medailí získal Emil Zátopek? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

Správné odpovědi: 1b), 2c), 3a), 4c), 5a), 6b), 7c), 8b), 9c), 10a), 11b), 12c). 
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Studente, dělá Vám ta otázka nějaké potíže? 

Otázka ne, pane profesore, ale odpověď. 

 

Učitel napsal žákovi do žákovské: "Váš syn nic neumí!" 

Otec odpověděl: "Proto ho posílám do školy." 

 

Víš, jaký je rozdíl mezi školou a vězením?  

Ve škole sedíš, ale nevíš za co. 

 

Paní učitelka vyvolá Helenku a ptá se jí: "Helenko, jak se 

jmenovala ta královna, kvůli které vypukla Trojská válka?"  

A Helenka odpoví: "Já vážně nevím."  

"Ale to je ostuda, vždyť se jmenovala stejně jako ty."  

"Vážně? Žabourková?" 

 

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o 

vlaštovkách?" 

"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do 

teplých krajin." 
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"Pepíčku, řekni dvě zájmena!"  

"Kdo? Já?" 

"Výborně Pepíčku." 

 

"Vstávej synku, musíš do školy!"  

"Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se 

mi... Opravdu tam musím jít?"  

"Musíš, musíš, vždyť jseš učitel." 

 

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: „Proč je Tichý oceán 

tichý?“ 

Tatínek se nazlobí:“ Nemůžeš se zeptat na něco 

rozumnějšího?“ 

„Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo Mrtvé moře?“ 
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Léto jsme trávili 

především venku 
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Vyrazili jsme i na pivčo  
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A taky na bramboráky 
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Při hře, jsme se rozhodně nezlobili  
 

 

 

 

 

 

 

 

S chutí jsme sklízeli plody 

zahrádek 

 

 

 

Ve čtvrtek 22. září 

v 16. 20 hod začíná 

astronomický podzim 
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Zdroje: 
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/278456/od-prskavce-

po-kulhaveho-galerie-10-ceskych-medaili-z-ria.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro 

http://slideplayer.cz/slide/2294116/ 

https://www.google.cz/search?q=olympi%C3%A1da&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv

=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=n2MlJyOpEBqI9M%253A%253BEDLhiqhmwc

qZFM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fcs.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FLetn

%25252525C3%25252525AD_olympijsk%25252525C3%25252525A9_hry_2016&source=i

u&pf=m&fir=n2MlJyOpEBqI9M%253A%252CEDLhiqhmwcqZFM%252C_&usg=__lv3UR

U6WfUP7FIHSU6hZCkhfNzs%3D&ved=0ahUKEwiX-

JLUvdnOAhUG8RQKHeYnAhkQyjcIfQ&ei=Vka9V5f1G4biU-

bPiMgB#tbm=isch&q=novodob%C3%A9+olympijsk%C3%A9+hry&imgrc=cjeKaYYcySW

2ZM%3A 

https://www.google.cz/search?q=olympi%C3%A1da&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv

=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=n2MlJyOpEBqI9M%253A%253BEDLhiqhmwc

qZFM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fcs.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FLetn

%25252525C3%25252525AD_olympijsk%25252525C3%25252525A9_hry_2016&source=i

u&pf=m&fir=n2MlJyOpEBqI9M%253A%252CEDLhiqhmwcqZFM%252C_&usg=__lv3UR

U6WfUP7FIHSU6hZCkhfNzs%3D&ved=0ahUKEwiX-

JLUvdnOAhUG8RQKHeYnAhkQyjcIfQ&ei=Vka9V5f1G4biU-

bPiMgB#tbm=isch&tbs=rimg%3ACXI3immGHMklIjg5KNTR1VlGkcnn7ct-

mu5iPaM_1Brv9SgL7rIIYYfXnqf2KfwZV1dTj9E315ZpLCfN_18211grOuSioSCTko1NHV

WUaREQcARJrB-

SSVKhIJyefty36a7mIRewRp2iQZ2H8qEgk9oz8Gu_11KAhEMoJTgWEFxZyoSCfusghhh9e

epEdQwixwbnFz2KhIJ_1Yp_1BlXV1OMRt-

vRtcLOngkqEgn0TfXlmksJ8xHx5ZRiT9TwqSoSCX_1zbXWCs65KERZp9YP8e10-

&q=novodob%C3%A9%20olympijsk%C3%A9%20hry&imgrc=yhLcJ9Nqx10DAM%3A 

https://www.google.cz/search?q=olympi%C3%A1da&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv

=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=n2MlJyOpEBqI9M%253A%253BEDLhiqhmwc

qZFM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fcs.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FLetn

%25252525C3%25252525AD_olympijsk%25252525C3%25252525A9_hry_2016&source=i

u&pf=m&fir=n2MlJyOpEBqI9M%253A%252CEDLhiqhmwcqZFM%252C_&usg=__lv3UR

U6WfUP7FIHSU6hZCkhfNzs%3D&ved=0ahUKEwiX-

JLUvdnOAhUG8RQKHeYnAhkQyjcIfQ&ei=Vka9V5f1G4biU-

bPiMgB#tbm=isch&q=olympijsk%C3%A9+symboly&imgrc=wCvXObiVBP-qeM%3A 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%BD_ohe%C5%88 
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