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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK 

DOMOVA DŮCHODCŮ

  

Ústí nad Orlicí 

 

7. a 8. číslo/ Červenec, srpen 2015 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Půl roku je za námi a máme tu letní měsíce – červenec a srpen. 

Školákům začaly zasloužené prázdniny, my se těšíme na 

dovolenou, ať už je to k moři za teplem a sluníčkem nebo 

třeba na hory. Červenec je měsíc lesních plodů a vyhřátých 

luk. Rostliny dozrávají a dávají plody, tráva schne a obilí 

žloutne, vůně dozrávání je ve vzduchu.  

Srpen je měsíc končících prázdnin a zralého obilí. V lese kvete 

vřes, kromě malin a borůvek dozrávají ostružiny.  

V tomto dvojčísle se také nezapomene ohlédnout za měsícem 

červnem. 

S přípravou Měsíčníku nám také pomáhaly praktikantky Darja 

a Lucie. Za to a práci, kterou vykonávaly celý červen, jim 

patří velký dík. 

 

Krásné sluníčkové dny Vám přejí  

Vaše sociální pracovnice 

 Eva Plívová a Dana Matoušková 
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Letošní červen byl občas horký a deštivý občas, tak jako život. 

U nás v Domově ovšem bylo víc toho sluníčka, než deště. 

Dokončili jsme přípravu lůžek odlehčovací služby a 29. 

června proběhlo jejich slavnostní otevření se zástupci města a 

s hudebním vystoupením dětí z mateřské školky Na Výsluní. 

Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Lenka Vyčítalová, naše 

sociální pracovnice a manažerka kvality, v práci ji na 

přechodnou dobu zastoupí Mgr. Dana Matoušková, DiS., 

kterou už určitě všichni známe a držíme jí do nových úkolů 

palce. 

Koncem června proběhl v Domově dezinsekční zásah proti 

mravencům, kterého se profesionálně ujal pan provozní Pavel 

Čáslavka. Okolo Domova bude ještě několik týdnů fialový 

poprašek, který je ovšem pro člověka neškodný a hubí jen 

lezoucí hmyz. 

Všichni zaměstnanci se jistě těší na letní dovolené. Méně se už 

těší jejich vedoucí, kteří budou muset organizačně zvládnout 

krátkodobý výpadek ve směnách. V Domově proto budete 

potkávat neznámé zaměstnance – brigádníky, tak jako každé 
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léto. Bez nich by si ovšem naši stálí zaměstnanci dovolené 

vybrat nemohli. Všem, které dovolená teprve čeká, přejeme 

klid, dobré počasí, a co nejvíce načerpaných sil.  

Letošní červnový výlet nás zavedl do Měšťanského pivovaru 

v Hylvátech, takže takřka „za roh“ či „za humna“. Cestou 

jsme si ovšem prohlédli nově zrekonstruované nádraží a vůbec 

celé přilehlé území, které se k nepoznání změnilo. Vlaky jezdí 

po novém mostě a Orlice je nově zregulovaná. V pivovaru se 

dobře sedělo, bylo o čem povídat a výlet se celkově vydařil. 

Děkuji všem účastníkům – obyvatelům za odvahu a 

zaměstnancům za obětavost. Děkuji také obci České 

Libchavy, která zajišťovala dopravu luxusním autokarem. 

Škoda, že nás nejelo více, ale i tak byla účast (jak se říká) 

hojná. 

Přeji nám všem pohodové léto! 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Informace z Domova 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí bude od 1.7. 
2015 poskytovat Odlehčovací službu. Služba 
bude poskytována celoročně 24 hodin denně 
jako pobytová služba sociální péče.  
Jejím cílem je zajistit pečujícím prostor pro 
odpočinek a načerpání sil a uživatelům 
poskytnout komplexní odbornou péči.  

 

 

Upozornění: v ČERVENCI a 

v SRPNU bude skupinové 

cvičení pouze 1x týdně v úterý.  

 

Od 14.07. do 24.07. má MUDr. Langová 

dovolenou!!!!! 
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Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce.  

Má a vždy měl 31 dní. V 

původním římském 

kalendáři byl jeho 

název Quintilis, tedy 

„Pátý“. V roce 44 př. n. 

l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na 

návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název 

měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. 

Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde 

je léto. Název červenec je 

vlastně původně malý 

červen, přípona zde 

vyjadřuje následnost, 

červenec následuje po červnu. 

 

 

Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. 

České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/44_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/44_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_sen%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antonius
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srp
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hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí 

(tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v 

osmém měsíci 

kalendářního roku.     

  

 

 

 

 

 

V původním římském kalendáři (republikánském) byl název 

tohoto 

měsíce sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní. Při reformě 

kalendáře Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 př. n. l. získal 

měsíc sextilis navíc jeden den, takže čítal dohromady třicet 

dnů. 

Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy 

byla upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského 

kalendáře římskými pontifiky, navrhl Senát, aby byl 

měsíc sextilis přejmenován na augustus na počest reformátora 

kalendáře. Rozšířený názor říká, že z důvodu, že se 

nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sextilis&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/46_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Augustus
https://cs.wikipedia.org/wiki/8_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pontifex
https://cs.wikipedia.org/wiki/SPQR
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po současném císaři měl méně dní než měsíc pojmenovaný po 

Iuliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden den, který 

byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 

(nebo v přestupném roce 29) dnů. Ale jsou některé indicie 

napovídající, že srpen měl 31 dní už po julianské reformě. 

Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň 

převeden jeden den 

ze září do října a jeden den 

z listopadu do prosince a tak 

bylo rozrušeno Sósigenovo 

pravidelné střídání dlouhých 

a krátkých měsíců. 

 

 

 

 

ČERVENEC 

 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

 Svaté Anně žitečka se nažne. 

 Svatá Anna - chladna z rána. 

 Červenec - úrody blíženec. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
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 V červenci do košile rozdělej se 

a v prosinci po uši oděj se. 

 Na Markétu když prší, ořechy ze 

stromu srší. 

 

 

SRPEN 

 V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

 Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

 Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. 

 Svatý Vavřinec - první podzimec. 

 Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 

 Na svatého Rocha přibude brambor trocha. 

 Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 

 Ať si kdo chce, co chce, 

říká, v srpnu ještě do 

rybníka. 
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝLETEM 

Ve čtvrtek 18.06. 2015 jsme podnikli sice krátký, ale za to podařený 

výlet. Počasí nám přálo, tak nebyl důvod proč se na výlet nevydat. 

Autobus jsme naplnili do posledního místečka a někteří z nás museli 

vzít za vděk dokonce i místa na stání. Cílem našeho výletu byl 

Měšťanský pivovar v Hylvátech, ke kterému jsme se dostali okružní 

jízdou přes nově upravované vlakové nádraží. O obou navštívených 

místech si můžete přečíst v Měsíčníku na následujících stránkách. 

 

 

 

 

 

 

Více o atmosféře z výletu v následujících fotografiích, ….  

 

 

 

         Cestovat umíme i 

s kompenzačními       

     pomůckami  
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Podoba dnešního 

vlakového nádraží 

včetně zachycení stále 

probíhajících 

stavebních úprav. 
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Úsměv na tvářích se 

nás držel po celý 

výlet   

 

 

 

 

 

 

Ještě něco dobrého a jedeme domů 

 

Spokojené výrazy na fotografiích dokládají skvělou náladu, 

která na výletě panovala. Doufáme, že výlet přinesl zpestření 

všedního dne a že se v hojném počtu zase brzy sejdeme  
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HISTORIE 

 

Parostrojní pivovar a velkostatek Hylváty 

Rispler Antonín, pivovar; Röslerův pivovar; Hilbetten 

 

Už po porážce stavovského povstání ve 20. letech 17. století 

využil v regionu Karel z Liechtensteinu obratně faktu, že 

každá nová 

vrchnost, ať byla ze 

stejného či jiného 

rodu, musela nově 

potvrdit dosavadní 

městská privilegia. 

Mezi nimi bylo i 

právo várečné, tedy právo jednotlivých (většinou ne všech) 

měšťanů vařit pivo. Zatímco řada jiných privilegií byla 

potvrzena beze změny, várečné právo bylo při této příležitosti 

drasticky omezeno, respektive usměrněno ve prospěch nové 

vrchnosti a jejich potomků. Ovšem ne všude ve stejném, 

rozsahu. Zatím co sídelního města Lanškrouna se tyto záměry 

nového pána a vládce téměř nedotkly, pro ústí nad Orlicí to 

http://www.pivovar.ustinadorlici.cz/galerie/
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znamenalo prakticky konec výroby piva na jeho území. Už o 

tři generace později se jen velmi matně vzpomínalo, že kdesi 

na náměstí stával dům, ve kterém právováreční měšťané vařili 

pivo. Zato se realitou staly stížnosti na špatnou kvalitu piva 

z vrchnostenského pivovaru v Lanškrouně. A také bylo 

realitou chodit na „ cizopanské“ pivo do hospody U tří kaprů, 

která ležela sice na hranicích města, ale už na brandýském 

panství, kam 

liechtensteinské 

zákony 

nedosahovaly. A 

když se ústečtí 

měšťané začali 

po polovině 18. 

století s vlastní 

vrchností přít o udělení práv municipálního ochranného města, 

pak k jejich nejpádnějším argumentům patřily právě výpočty 

peněz, které z městského hospodaření unikly v souvislosti se 

zrušením várečného práva před více než sto lety. Je však třeba 

spravedlivě dodat, že tehdy už Ústeckým nešlo jen o obnovu 

právě tohoto práva. 
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Pivovar v obci Hylváty u Ústí nad Orlicí vznikl v roce 1892 

přístavbou k obytnému traktu Hylvátské rychty. V dubnu 2003 

sloužily budovy na ulici Pivovarské jako sklady. Na budově 

najdete pamětní 

desku. Z původního 

pivovaru se zachovala 

pouze bývalá bytová 

a úřednická budova 

(dnes byty) 

v klasicistním slohu a provozní stavba s komínem. Podoba 

ostatních objektů byla změněna řadou stavebních úprav. 

Profesor Musil doplnil aktuálními komentáři již publikovanou 

stať z knihy Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, 

vydané roku 1995. Usedlost. čp. 1 bývala ve středověku 

rychtou. Rychtář (do r. 1789 dědičný, potom do zrušení úřadu 

v r. 1849 volený) byl zástupcem vrchnosti ve vsi. Rychta 

bývala obvykle jedním z největších statků ve vsi a to platilo i 

o čp. 1 v Hylvátech. V průběhu 1. pol. 19. stol. se vystřídalo 

několik majitelů této usedlosti – Rafael Marek, potom jeho 

dcera Barbara, provdaná Zeinerová, od r. 1822 Jan Čermák, 

odr. 1836 Antonín Knirsch, od r. 1853 manželé František a 

Vilemína Markovi. Některý z držitelů nejspíše v 30. letech 19. 
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stol. původní usedlost přestavěl do pozdně klasicistické 

podoby. Vznikla jednopatrová obdélníková budova krytá 

valbovou střechou vrcholící drobnou věžičkou. Hlavní vstupní 

průčelí obrácené k východu bylo ozdobené balkónem, západní 

do dvora obrácená strana byla v přízemí opatřena mělkou 

arkádou. V přízemí byla fasáda budovy ozdobena rustikou. 

Západně od budovy byly postaveny hospodářské objekty 

uzavírající s obytnou budovou nevelké nádvoří. V interiéru 

byly některé místnosti ozdobeny nástropními malbami. 

Současně se vznikem nové obytné budovy snad vznikla i 

ozdobná zahrada oddělená však od budovy silnicí. Dnes je tato 

zahrada změněna ve veřejný park. František Marek, který 

zastával vysoké 

funkce u tehdejší 

severní dráhy, 

nechal do tohoto 

parku přivést 

z likvidovaných 

pražských 

hradeb kámen s barokním znakem českého království. Od 

Františka Marka získal v roce 1867 dům čp. 1 jeho zeť, učitel, 

podnikatel a statkář Jan Böhm. Ten v domě zřídil německou 
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internátní školu. Pro její potřeby byly provedeny menší úpravy 

interiérů. V roce 1890 po Böhmově smrti koupil usedlost čp. 1 

Antonín Rispler, tehdejší nájemce žampašského velkostatku. 

Ten v letech 1890 – 92 přistavěl k jihozápadnímu nároží 

obytné budovy pivovar. Pro potřeby pivovaru byla upravena i 

část starších hospodářských budov. V roce 1901 obytný dům 

vyhořel a při jeho opravě získal dům v podstatě dnešní vzhled. 

Antonín Rispler , ale i předchozí vlastníci, přikupovali 

k usedlosti čp. 1 další pozemky, a to vedlo k tomu, že koncem 

19. stol. se tato usedlost 

začala zařazovat mezi tzv. 

rustikální velkostatky. To 

byl velkostatek, který se 

svou rozlohou a výnosy 

příliš nelišil od velkostatků šlechtických, ale na rozdíl od nich 

nebyl zapsán v deskách zemských a jeho majitelům nenáležely 

právní výsady spjaté s držbou šlechtických velkostatků. A ve 

statistických přehledech velkostatků na konci 19. století je i 

obytná budova čp. 1 v Hylvátech někdy označována jako 
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zámek. Od Antonína Risplera koupil v r. 1913 usedlost 

Ferdinand M. Rössler, který byl i vydavatelem místních novin 

Nezávislé listy. V roce 1948 byl statek čp. 1 znárodněn. 

Pivovar byl zrušen a obytná budova čp. 1 sloužila různým 

organizacím. V letech 1958 – 1969 byla provedena její 

rozsáhlá přestavba a 

modernizace pro potřeby 

národního podniku 

Zelenina. Nejvíc byl 

změněn bývalý pivovar a 

hospodářské budovy. V 70. 

letech, kdy do objektu bylo 

umístěno ředitelství a sklady národního podniku Zelenina, 

bylo zařízení pivovaru zlikvidováno – dokonce se uvažovalo o 

zboření oné věže – hvozdu, ale ten byl nakonec opraven. Na 

hřebenu střechy byla malá věžička. Slavnostního otevření 

Měšťanského pivovaru v dnešní podobě se konalo 1. 5. 2014. 

 

 

 

 

 

„Pít nebo nepít, toť otázka. Srdce říká 

pít, mozek říká nepít, ale moudřejší 

ustoupí a proto pijme.“  
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Ústí nad Orlicí  je železniční stanice na západním 

okraji stejnojmenného 

města v Pardubickém kraji. 

Staniční budova, která byla 

v roce 2010 prohlášena 

za kulturní památku, je 

umístěna uprostřed kolejiště. Její budoucnost je od 

roku 2008 předmětem medializovaných polemik, neboť podle 

plánů na přestavbu I. železničního koridoru měla být 

zdemolována. Tyto plány byly opuštěny po vzniku petice 

„Nádraží nedáme“, kterou podepsalo přes 16 000 občanů. O 

budoucnosti nádraží a podobě odbavení cestujících se v 

následujících letech objevovaly protichůdné informace. V roce 

2012 nadále slouží včetně nádražní restaurace. Podle návrhu 

výstavby koridoru je historická budova nevyhovující pro 

potřeby Českých drah a Správy železničních dopravních cest a 

celá uzlová stanice s mezinárodním provozem (spoje do 

polského Kłodzka a do Vratislavi) nebezpečné mj. kvůli 

chybějícím podchodům k nevyhovujícím nástupištím a 

potřebuje celkovou rekonstrukci. Proto zde byla plánována 

nová sklobetonová budova pro odbavení cestujících. V 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_koridor
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1va_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_dopravn%C3%AD_cesty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_(m%C4%9Bsto)
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polovině ledna 2012 bylo vydáno stavební povolení na 

přestavbu ústeckého nádraží (vč. estakády směrem na Českou 

Třebovou a modernizace okolí) v celkové hodnotě cca 2. 

miliard korun a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 

stavby. Začátkem března 2012 byly zahájeny přípravné práce 

na koridoru vykácením přes 2500 stromů a zeleně v okolí 

nádraží a městské části Mendrik, kde se připravuje narovnání 

trati. Ve druhé polovině roku 2012 počítá SŽDC s počátkem 

prací na stavbě nového ústeckého nádraží a na mostní 

estakádě.  

Historie a provoz  

Místem nádraží vede již od roku 1845 železniční trať Praha – 

Česká Třebová, tehdy součást Severní státní dráhy. Stanice 

vznikla roku1874 při napojení trati do Letohradu. 

Z prostorových důvodů byla budova umístěna mezi dvě 

skupiny kolejí a je přístupná pouze přes úrovňový přejezd. 

Hlavní trať byla elektrifikována v roce 1957, odbočka 

do Letohradu v roce 1982. Ve stanici zastavují některé 

rychlíky Českých drah z Prahy do Brna a na střední Moravu, 

osobní vlaky Pardubice – Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – 

Letohrad. V minulosti zde zastavovaly přímé rychlíky 

Českých drah na Slovensko a krátce i vlaky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1va_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_dopravn%C3%AD_cesty
https://cs.wikipedia.org/wiki/1845
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_-_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_-_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_st%C3%A1tn%C3%AD_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1874
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD_-_Lichkov_-_%C5%A0t%C3%ADty/Mi%C4%99dzylesie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1957
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letohrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1982
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
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společnosti RegioJet, kterým společnost přesunula zastavení 

vlaku na zastávku do Ústí nad Orlicí město.  

Nová nádražní budova  

Otevření nové nádražní 

budovy se konalo 17. 11. 

2014. Stavba nezahrnovala 

pouze odbavovací nádražní 

haly, ale vznikla tam i nová 

příjezdová silnice, podchod pro pěší a 120 parkovacích míst. 

Díky úpravám železniční trati teď budou vlaky jezdit až 160 

kilometrovou rychlostí a cestující získají pohodlnější přístup k 

nástupištím i k samotnému nádraží.  

Smutný pohled se nabízí na 

chátrající historickou 

výpravní budovu z roku 1874. 

Ta sice demolici unikla, ale 

zatím není jasné, co s ní bude 

dál. Stavět se začalo v únoru 2013, celá stavba tedy trvala 

necelé dva roky. Investora, kterým je SŽDC, přišla na více než 

1 miliardu korun. V nové budově je prodejna jízdenek, 

čekárna a sociální zařízení. Další stavební práce pokračují 

dosud. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/RegioJet
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Herečky 1. republiky: 

 

Adina Mandlová  

(28. 1. 1910 – 16. 6. 1991) 

Vlastním jménem Jarmila 

Anna Františka Marie 

Mandlová, v Německu známá pod pseudonymem Lil Adina, 

byla česká filmová a divadelní herečka. Její život byl 

mimořádně bouřlivý. Byla krásná, inteligentní, obdivovaná. 

„Sex symbol“ 30. let, její jméno spolehlivě plnilo sály. 

Zároveň se však jednalo o nešťastnou a psychicky 

nevyrovnanou ženu. Po válce byla poměrně zbytečně 

podezřívána z kolaborantských styků s německými okupanty. 

Dětství české filmové a divadelní herečky bylo poněkud 

komplikované. Její otec ji velmi rozmazloval, ale brzy zemřel 

a Adina vyrůstala pouze se zoufalou matkou, která střídala 

milence jako běžícím pásu. V šestnácti ji matka poslala do 

francouzského penzionátu, kde otěhotněla, následně 

absolvovala potrat a za nevhodné chování byla vyloučena. V 

osmnácti letech se začala věnovat herectví a díky své kráse a 

talentu se stala sexsymbolem 30. let. Nikdo ovšem netušil, že 

je okouzlující herečka psychicky velmi nevyrovnaná. Na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
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prahu "třicítky" se kvůli nešťastné lásce pokusila o 

sebevraždu. Její stav ještě mnohem zhoršila sebevražda jejího 

manžela Zdeňka Tůmy. A život jí nepřestával fackovat. 

Nejlepší kamarádka Nataša Gollová jí přebrala milence. Když 

se Adina vzpamatovala z ran osudu, zamilovala se do 

divadelního kolegy Vladimíra Šmerala, se kterým otěhotněla. 

Holčičku ovšem porodila mrtvou. Po válce byla Adina zatčena 

a obviněna z kolaborace. Pro nedostatek důkazů byla nakonec 

propuštěna, ale stala se vyvrhelem a jako herečka skončila. 

Proto se rozhodla odcestovat do Anglie, kde se během svého 

pobytu stihla třikrát vdát. Po návratu do Čech v roce 1966 

zjistila, že velká herecká pauza ji naprosto odřízla od prken, 

která znamenají svět. Odstěhovala se tedy se svým posledním 

manželem na Maltu a později do Kanady. Píše se rok 1990 a 

Adina Mandlová se ve svých 80 letech vrací do 

Československa. O rok později umírá. Nejznámější filmy: 

Život je pes, Nezlobte dědečka, Ducháček to zařídí, U 

pokladny stál, Kristián, Hotel Modrá hvězda. 
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Lída Baarová  (7. 9. 1914  – 27. 10. 2000) 

Vlastním jménem Ludmila Babková, měla velmi smutné 

dětství. Zemřela jí maminka na srdeční zástavu během 

policejního výslechu. V dospělosti 

byla Lída vyhledávanou herečkou, 

která nejčastěji hrála sličné dívky a 

mladé energické ženy. Ve 30. letech, 

když natáčela film v Německu, o ní 

začal bulvární tisk psát jako o milence 

tehdejšího ministra propagandy 

Josepha Goebblese. Lída Baarová 

milostný vztah s pravou rukou Hitlera popírala. Nakonec 

opustila Německo a následně se na dva roky přestěhovala do 

Itálie. Stejně jako Adina Mandlová byla po válce obviněna z 

kolaborace a rok a půl seděla ve vězení. Po propuštění se 

provdala za loutkaře Jana Kopeckého a společně s ním hrála 

loutkové divadlo. O rok později ovšem emigrovala do 

Rakouska, kde potkala svou životní lásku, lékaře Kurta 

Lundwalla, s nímž žila krásných 25 let. Ikona 30. let Lída 

Baarová zemřela v roce 2000 ve věku 86 let. Nejznámější 

filmy: Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa, Baby, Ohnivé 

léto, Dívka v modrém, Darmošlapové. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/wiki/2000
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Nataša Gollová (27. 2. 1912  – 29. 10. 1988) 

Vlastním jménem Hodáčová, své umělecké příjmení zdědila 

po dědečkovi. Pocházela z velmi 

bohaté rodiny, proto také jako 

jedna z mála v tehdejší době 

studovala vysokou školu. Také 

byla velmi talentovaná na jazyky, 

mluvila plynule francouzsky, 

německy, anglicky a rusky.  

Ve dvaadvaceti letech získala 

angažmá v olomouckém divadle a od té doby se nabídky jen 

hrnuly. Jejím nejčastějším filmovým partnerem byl legendární 

herec a gentleman Oldřich Nový.  

Poprvé se Nataša vdala v roce 1947 za Karla Konstantina. Její 

životní láskou však byl Tristan Tsara, francouzský básník 

židovského původu.  

Nataša Gollová nakonec zemřela v roce 1988 opuštěná v 

domově důchodů. Nejznámější filmy: Eva tropí hlouposti, 

Kristián, Císařův pekař a Pekařův císař, Spalovač mrtvol. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1912
https://cs.wikipedia.org/wiki/1988
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KVÍZ NA TÉMA HEREČKY PRVNÍ REPUBLIKY 

1) Která z hereček se jmenovala vlastním příjmením 

Babková? 

 

a) Adina Mandlová      

b) Lída Baarová 

c) Nataša Gollová 

2) Jak se jmenoval 

první manžel 

Nataši Golové? 

 

a) Oldřich Nový 

b) Tristan Tsar 

c) Karel Konstantin 

3) Kolik křestních jmen obsahuje pravé jméno Adiny 

Mandlové? 

 

a) 1 

b) 4 

c) 3 
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4) Která herečka měla údajně milostný vztah 

s Josephem Goeblessem? 

 

a) Nataša Gollová        

b) Lída Baarová 

c) Adina Mandlová 

5) Nataša Gollová byla 

původním jménem Hodáčová. Po kom zdědila své 

umělecké příjmení? 

 

a) po bratrovi 

b) po strýci 

c) po dědovi 

6) Jaký správný název nese jeden z nejznámějších filmů 

Lídy Baarové? 

 

a) Dívka v modrém 

b) Dívka na koštěti 

c) Dívka s perlami ve vlasech 

7) Která z hereček byla obviněna z kolaborace a rok a 

půl seděla ve vězení? 

 

a) Lída Baarová 

b) Adina Mandlová 

c) Nataša Gollová 
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8) Nataša Gollová byla talentovaná na jazyky. Kterými 

jazyky se domluvila? 

 

a) japonsky a německy 

b) francouzsky, německy, rusky, anglicky 

c) slovensky a polsky 

9) Ve kterém státě potkala Lída Baarová svou životní 

lásku Kurta Lundwalla? 

 

a) v Rakousku 

b) V ČSR 

c) v Německu 

10) Která z hereček byla označena za „sex symbol 30. 

let“? 

 

a) Adina Mandlová 

b) Nataša Gollová 

c) Lída Baarová 

 

 

 

 

 

Řešení: 

1b), 2c), 3b), 4b), 5c), 6a), 7a), 8b), 9a), 10a) 
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ABC dobré nálady 

Pár dobrých rad pro dobrou náladu: 

 dodržujte zásady správného stravování, jenž podporují 

odolnost vašeho organismu (myslí se tím především, abyste 

začali konzumovat především potraviny bohaté na minerály 

a vitamíny) 

 nepoužívejte bílý cukr, kávu, alkohol, tabák a drogy 

 najděte si každý den alespoň chvilku volného času pro 

relaxaci 

 nebuďte tvrdohlaví v překonávání překážek, jenž nemůžete 

v daném okamžiku vyřešit a raději se pusťte do něčeho 

jiného 

 nesnažte se zalíbit všem 

 přijměte kritiku, ale i otevřeně vyjádřete, co si myslíte bez 

toho, abyste přitom urazili někoho jiného 

 mějte radost z toho, co děláte, aniž přitom promrháte příliš 

mnoho času a energie 

 každý den si udělejte malou procházku a zacvičte si (např. 

jógu) 
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Dobrým a jednoduchým způsobem jak se zasmát je podívat se 

na nějaký komický film, představení anebo si přečíst 

humornou knížku. Smích během večerního představení je 

zárukou dobrého spánku, zatímco seriózní představení, 

u kterého umdléváme nudou a různě pospáváme, nás může 

dovést až do stavu, v němž potom ani doma v naší oblíbené 

posteli nebudeme schopni zamhouřit oka a když už se nám to 

nakonec povede, tak je také možné, že se ráno probudíme a 

budeme se cítit doslova jako "pytel brambor". 

 

 

Táta říká dceři: "Jestli zítra dostaneš z té písemky horší 

známku než jedničku, zapomeň, že jsem tvůj otec." 

Druhý den se otec ptá: "Tak co jsi dostala z té písemky?" 

Dcera po chvilce odpoví: "A ty jsi kdo?" 

 

Jdou dvě blondýnky po chodníku a 

jedna povídá: "Hele, támhle je měsíc."  

Druhá povídá: "Leden, únor, březen 

nebo kterej?" 
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Policista říká jinému: „Hele, padesátikoruna! A papírová, to 

už se jen tak nevidí!“ 

„Ale ta je falešná,“ řekl druhý policista. 

Tak první policista bankovku roztrhá a jdou dál. 

Po chvíli se první policista ptá: „A jak jsi poznal, že je 

falešná?“ 

„Padesátikoruna nemá přeci tři nuly!“ 

 

Přijde holčička do cukrárny a říká, že by si dala zmrzlinu. Paní 

prodavačka se zeptá, jakou chce, jestli čokoládovou nebo 

vanilkovou. Holčička na to: „Mně je to jedno, ona mě stejně 

spadne.“ 

 

Máma volá paní učitelce: „Nedávejte dětem úkoly 

z matematiky, kde stojí pivo 1,80Kč. Manžel pak nemohl 

celou noc usnout!“ 

 

Skáče Čech a Indián z mrakodrapu a Indián zvolá: 

„Watawata!“ Čech na to: „ Žádná vata, vata, ale beton, beton!“ 
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