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Milé čtenářky, milí čtenáři 

Měsíc utekl jako voda a máte tu Duben. Měsíc, ve kterém si 

počasí většinou dělá, co chce, takže na nás na chvíli vykoukne 

sluníčko, pak se zase schová a třeba i začne pršet, ale stejně je 

to pěkná doba. Každé období v kalendáři sebou přináší něco 

krásného, ojedinělého, veselého i smutného.  

Jaro je obdobím změn a probouzení. Svá kouzla mají jarní vůně. 

Příroda získává novou tvář, začíná nový život. Louky se 

zelenají, květinky rozkvetou nádhernými květy. A všude je 

hodně barev. Sluníčko krásně hřeje, hladí nás svými paprsky a 

přináší jarní pohodu. 

A na co se můžete v tomto Měsíčníku těšit? Ohlédneme se za 

proběhnutými akcemi a seznámíme se s těmi připravovanými. 

Zavzpomínáme na život a dílo Vlasty Buriana, vysvětlíme si, 

proč bychom měli slavit Den Země, tradičně potrénujeme 

paměť, …. 

Hezké počteníčko Vám přejí 

Eva Plívová a 

 Dana Matoušková 

Vaše sociální 

pracovnice 
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OKÉNKO 

ŘEDITELE 
 

Jaro! Jaro! 

Jaro je tady. Zimu jsme v Domově zakončili sportovním 

plesem, tedy plesem na sportovní téma. Chci moc poděkovat 

všem, kdo se na jeho realizaci podíleli – nápady, kostýmy, 

výzdobou jídelny nebo třeba přípravou pohoštění. 

S příchodem jara také zmizí planina po vykácených smrcích. 

V měsíci dubnu bude provedena náhradní výsadba – osm 

stromků sakury v desetimetrovém sponu a mezi nimi živý plot 

z keřů weigelia. Našim údržbářům pak nastane práce 

s pravidelným přihnojováním a letní zálivkou, aby nová 

výsadba dobře prospívala.   

Jaro nám přinese také příjemné chvíle strávené u 

mikrozahrádek – z daru od společnosti RWE (děkujeme!) jsme 

pořídili dřevěné pojízdné mikrozahrádky – široké pojízdné 

záhonky v dřevěné konstrukci. A abychom zaměstnali nejen 

ruce, ale i nohy, objednali jsme k mikrozahrádkám také tzv. 

šlapací lavičku – zahradní lavičku vybavenou seniorským 

rotopedem. Lavička se v Česku nevyrábí a dovezou ji speciálně 
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pro náš Domov až ze Španělska – ale bude to stát za to, lavička 

vypadá moc pěkně. 

Za oba nápady, s mikrozahrádkami i lavičkou, děkuji sociální 

pracovnici paní Daně Matouškové. Jsem moc rád, že je aktivní, 

vymýšlí zajímavé projekty. 

A paní Matoušková společně s paní Vackovou, asistentkou 

ředitele, se starají i o propagaci Domova - a starají se dobře. 

Paní Matoušková o Domově úspěšně píše do Orlického deníku, 

do Ústeckých listů i na náš web, paní Vacková pečuje o 

domovský Facebook – takový moderní internetový 

komunikační nástroj, kterému já moc nerozumím, ale paní 

Vacková si s ním docela tyká. Například naši fotogalerii 

s kocourem Kapříkem a králíkem Karlem si na svůj Facebook 

umístilo více než 500 lidí a desítky z nich nám napsaly 

pochvalný vzkaz. O našem Domově se čím dál víc mluví jako 

o Domově, kde to dobře funguje. Mám z toho radost – a je to 

zásluha všech, kdo tady pracují a do práce dávají nejen sílu, ale 

i srdce. 

Přeji nám všem příjemný duben – a nenechme se vyvést 

z nálady ani aprílem, ani aprílovým počasím. 

  Jan Vojvodík, ředitel 
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CO NÁS ČEKÁ V DUBNU 
 

 

Ve čtvrtek 07. 04. od 13. 30 hod – JARNÍ KAVÁRNIČKA 

na jídelně v 1. patře budovy B. Vystoupí domovský ochotnický 

soubor Radost , k poslechu a třeba i tanci zahraje pan Slavík. 

 

Ve středu 20. 04. od 14 hod. – vystoupí hudební skupina 

VIOLA na jídelně v 1. patře budovy B.  

 

Ve čtvrtek 28. 04. od 15 hod. – SETKÁNÍ S RODINAMI 

při příležitosti PÁLENÍ ČARODĚJNIC.  
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KADEŘNICE: 7., 21.04. 

PEDIKÚRA: 14., 28.04. 

BIBLICKÉ HODINKY: 06., 20.04. 

 

V rámci filmového festivalu Jeden svět, který bude probíhat 

v Ústí od 09. do 16. 04. jsme se zapojili do projektu Ústí sobě! 

A rádi bychom touto cestou získali finanční prostředky na 

vybudování rehabilitačního hřiště ve venkovních prostorách 

Domova. O výsledku budete informování v Květnovém 

Měsíčníku, držte nám pěsti.  
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Jak se máme v Domově 

Rok s rokem se sešel a už to tu bylo zase. No přece domovský 

ples. A ne ledajaký, ale sportovní. Všichni jsme byli zvědaví, 

co si ty naše sestřičky obléknout a byli zvědaví, co si ty naše 

sestřičky obléknou. A byli jsme překvapeni. Pan ředitel 

v cyklistickém úboru s helmou na hlavě nás pěkně přivítal a 

popřál všem dobrou zábavu a už se otevřely dveře a do jídelny 

vtrhla skupina koloběžek řízená všemi druhy sportovců. 

Fotbalisti, hokejisti, tenistky, gymnastky a nevím co ještě, 

protože ty sporty ani neznám. Společně jsme si zazpívali 

písničku Michala Davida „Poupata“, zatím hudba naladila 

nástroje a rej zábavy začal. Kdo mohl, toho sportovci brali 

dokola, zatančili si i vozíčkáři. Ti, co už jim tanec nejde, jen 

radostně přihlíželi a s kapelou si zpívali písničky. O občerstvení 

jsme měli postaráno, bylo všeho dost. Brambůrky, zákusky a 

pití, co kdo chtěl – džus, pivo, víno všeho bylo dostatek. Prožili 

jsme pěkné odpoledne, za které děkujeme našemu vedení i 

sestřičkám. Ale všechno má svůj konec a tak i my jsme se 

ubírali do svých pokojů naladěni na veselou náladu.  

Za obyvatele Domova důchodců 

Věra Procházková 
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PRANOSTIKY NA DUBEN 

o Před Jiřím sucho, po něm mokro. 
o Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.  
o Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
o Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha. 
o Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. 
o Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka. 
o Pršívá -li 1. dubna, bývá mokrý máj. 
o Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 
o Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 
o Dubnový sníh rodí trávu. 
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    DUBEN             

Duben je 

podle 

gregoriánského 

kalendáře 

čtvrtým měsícem roku a má 30 dnů. Název se odvozuje od slova 

dub. Duben začíná stejným dnem jako červenec a pokud je 

přestupný rok, potom začíná stejně jako leden.  

První dubnový den se nazývá apríla od 16. století je 

spojený s různými žerty.  

Aprílové počasí je nestálé, proměnlivé a toto označení se 

používá pro nestálé počasí i jiné části roku. Od 20. března do 

20. dubna vládne podle 

astrologického kalendáře znamení 

Beran. Lidem narozeným v tomto 

znamení vládne živel ohně a tito lidé 

překypují životní energií. Jsou 

průbojní a ambiciózní, rychle se pro 

něco nadchnou. Chtěli by mít všechno hned a umí si prosadit 

to, po čem touží. V životě to mohou díky těmto vlastnostem 

dotáhnout hodně daleko, ale jako daň za to se často zapletou do 
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sporů a hádek. Provází je až dětská radost ze života, jsou 

spontánní a bezstarostní.  

Beran si za každou cenu chce svou "cestičku" najít sám. 

Sebelepší rady nepřijme, protože je nevymyslel. Když se 

zasekne, "postaví si hlavu" tak nic s ním nehne. Jeho umíněnost, 

zatvrzelost a svéhlavost ho blokuje a omezuje.  

Mezi známé lidi narozené patří Zdeněk Svěrák, Stella 

Zázvorková, Lucie Bílá, Jan Ámos Komenský, Adolf Hitler, 

Vlasta Burian, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Bohumil 

Hrabal.  
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VLASTA BURIAN 

 

Vlasta Burian se narodil v tehdy českoněmeckém Liberci v 

rodině krejčího 9. 4. 1891. Zemřel 31. 1. 1962 v Praze. Už jako 

dítě se v otcově dílně seznamoval s lidmi, kteří toužili po 

divadle, a poslouchal jejich příběhy z amatérského 

divadelnictví. Po přestěhování do Prahy - Žižkova pozoroval 

svět plný hospůdek a komiků z šantánů a kabaretů, od kterých 

se mnohému naučil. Vystupoval na večírcích pro kamarády, 

kde imitoval a improvizoval různá kabaretní čísla. Když ho 

jednou uviděl jeho otec, který chtěl mít ze svého syna 

obchodníka, svolil a Vlasta mohl jít k divadlu. Dělal několik 

odborných škol, včetně obchodní školy, ale vždy odsud odešel. 

Nebyl studijní typ. Druhou jeho zálibou 

byla kopaná a záhy se stal 

oblíbeným brankářem. 

Nejprve zkoušel štěstí ve velkých 

divadlech na Vinohradech a ve Švandově 

divadle, ale všude byl jen jedním z členů 

sboru. Potom si ho všiml Karel Hašler a 

zajistil mu angažmá v kabaretu Rokoko, 

kde se stal miláčkem publika a seznámil se tu se svým prvním 
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partnerem, klavíristou Daliborem Ptákem, 

se kterým se proslavil parodií italských oper. 

Jen zmínka k tomu, že všichni se museli učit texty, scénáře, jen 

on nemusel, improvizoval. Proto jej také poměrná většina 

kolegů – herců neměla ráda. Za 1. světové války byl povolán 

do armády, odkud dezertoval, potuloval se po českém venkově 

a živil se svými výstupy. Potom se vrátil do Prahy. 

Roku 1925 založil vlastní divadlo, vytvořil kolem sebe skoro 

stálý soubor herců, a proslavil se jako král komiků, ale s řadou 

chyb a nedostatků. Zatímco na jevišti vystupoval jako lidový 

bavič, v soukromí byl ješitný, nafoukaný, dětinský, despotický 

a rád si potrpěl na komfort a uniformy. Základem jeho komiky 

byla improvizace jak na divadle, tak i v rozhlase a ve filmech. 

Natočil celkem 4 němé filmy (Tu ten kámen, Falešná kočička, 

Lásky Kačenky Strnadové a Milenky starého kriminálníka), ale 

teprve ve zvukovém filmu se mohl plně prosadit.  

Jeho filmy vycházely z her, které hrál na divadle a ve filmech 

vystupoval si i zazpíval, protože do každého filmu napsali 

autoři hudby písničku přímo Burianovi na tělo. Exceloval nejen 

ve filmech, napsaných přímo pro něj, ale i v klasických dílech 

jako byl například Revizor A. P. Čechova nebo román Ignáta 

Hermanna U snědeného krámu, kde uplatnil nejen komiku, ale 
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objevil se tu i jako charakterní herec. Nejčastěji filmoval s 

režisérem Martinem Fričem a scénáristou Václavem 

Wassermannem. Točil také filmy, v letech 1923 –

1956 účinkoval ve 4 němých a 36 zvukových filmech, většinou 

to byly komedie. Nejdříve točil filmy s režisérem Karlem 

Lamačem: C. a k. polní maršálek, To neznáte 

Hadimršku, Lelíček ve službách 

Sherlocka Holmese, Ducháček 

to zařídí, U pokladny stál. Když 

Lamač emigroval před hrozícím 

nacistickým nebezpečím, stal se 

jeho „dvorním“ režisérem Martin 

Frič: Anton Špelec, 

ostrostřelec, Tři vejce do skla, 

Katakomby, … Točil i s jinými 

předními českými režiséry: s Miroslavem Cikánem (Hrdinný 

kapitán Korkorán, …), s Vladimírem Slavínským (Zlaté dno, 

…), s Janem Svitákem (Přednosta stanice). Nebo společně 

s Čeňkem Šléglem a Ladislavem Bromem režíroval 

komedii Ulice zpívá. Mezi filmy, v nichž převážně míval spíše 

nenáročné komediální role, se vymykají filmy U snědeného 

krámu (podle románu Ignáta 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/1956
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Lama%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Lama%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/C._a_k._poln%C3%AD_mar%C5%A1%C3%A1lek
https://cs.wikipedia.org/wiki/To_nezn%C3%A1te_Hadimr%C5%A1ku
https://cs.wikipedia.org/wiki/To_nezn%C3%A1te_Hadimr%C5%A1ku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lel%C3%AD%C4%8Dek_ve_slu%C5%BEb%C3%A1ch_Sherlocka_Holmese
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lel%C3%AD%C4%8Dek_ve_slu%C5%BEb%C3%A1ch_Sherlocka_Holmese
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A1%C4%8Dek_to_za%C5%99%C3%ADd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A1%C4%8Dek_to_za%C5%99%C3%ADd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/U_pokladny_st%C3%A1l...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Fri%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Fri%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_%C5%A0pelec,_ostrost%C5%99elec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_%C5%A0pelec,_ostrost%C5%99elec
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_vejce_do_skla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katakomby_(film,_1940)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Cik%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrdinn%C3%BD_kapit%C3%A1n_Korkor%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrdinn%C3%BD_kapit%C3%A1n_Korkor%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Slav%C3%ADnsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A9_dno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Svit%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ednosta_stanice_(film)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_%C5%A0l%C3%A9gl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Brom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ulice_zp%C3%ADv%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/U_sn%C4%9Bden%C3%A9ho_kr%C3%A1mu
https://cs.wikipedia.org/wiki/U_sn%C4%9Bden%C3%A9ho_kr%C3%A1mu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Herrmann
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Herrmanna), Revizor (podleN. V. Gogola), v nichž se úspěšně 

uplatnil jako charakterní herec. K pěti svým filmům natočil 

německé verze, které byly s úspěchem promítány v německy 

mluvících zemích, a jeden jeho film vznikl v česko-polské 

koprodukci (Dvanáct křesel). Za film U snědeného 

krámu obdržel od Českého filmového zpravodaje Bílou stuhu a 

v roce 1942 získal za své herectví Státní cenu. Ve filmových 

ateliérech byl ve svém živlu, neuznával autoritu režiséra, sám si 

říkal po každém záběru „stop“ a libovolně si improvizoval. 

Jediný, kdo ho dokázal trochu zkrotit, byl jeho přítel a režisér 

Frič. Zajímavé také je, že za každou roli dostával honorář 

přesahující sto tisíc korun, zatímco velké filmové dámské 

hvězdy (Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša 

Gollová či Věra Ferbasová) dostávaly za roli pouze deset tisíc. 

Jeho některé filmy přímo vycházely z jeho divadelních 

představení. Mnoha filmům bylo kritikou vytýkáno, že jde o 

filmy jednoho muže, kde ostatní herci jsou jen stíny, které 

Burianovi nemohou konkurovat (např. Ducháček to zařídí). 

Ve 40. letech natočil své nejlepší filmy jako např. Katakomby, 

Baron Prášil a Přednosta stanice. Hrál dokonce v Národním 

divadle roli principála v Prodané nevěstě, stal se miláčkem 

českého publika, ale vše mělo i stinnou stránku, protože musel 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Herrmann
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revizor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Vasilijevi%C4%8D_Gogol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvan%C3%A1ct_k%C5%99esel
https://cs.wikipedia.org/wiki/U_sn%C4%9Bden%C3%A9ho_kr%C3%A1mu
https://cs.wikipedia.org/wiki/U_sn%C4%9Bden%C3%A9ho_kr%C3%A1mu
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_cena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADda_Baarov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adina_Mandlov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nata%C5%A1a_Gollov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nata%C5%A1a_Gollov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Ferbasov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A1%C4%8Dek_to_za%C5%99%C3%ADd%C3%AD
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čelit tlaku nacistů. Roku 1945 byl zatčen pro údajnou 

spolupráci s Němci, mnohdy vykonstruované procesy se táhly 

celých 5 let. Teprve roku 1950 mohl vystoupit na pódiu 

kladenského divadla, potom přešel do Karlínského divadla. 

Návrat před filmovou kameru umožnil stárnoucímu a 

nemocnému komikovi režisér Oldřich Lipský trapnou rolí 

kostelníka ve filmu Slepice a kostelník. Potom natočil ještě 

několik snímků 

jako byla 

pohádka Byl 

jednou jeden 

král (jediný 

společný film 

V. Buriana a Jana Wericha), ale už to nebyl Burian, kterého 

znali fanoušci z dob jeho největší slávy. 

Po smrti Vlasty Buriana bylo natočeno několik střihových filmů 

(např. Král komiků) a byly vydány reedice desek s písničkami 

z jeho filmů. 
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DEN ZEMĚ  

Den Země je den věnovaný 

Zemi, který se každoročně koná 

22. dubna. Tento svátek je 

ovlivněn původními dny Země, 

které se konaly při oslavách jarní 

rovnodennosti, 21. března, a 

oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky 

motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení 

životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 

1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku 

mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku 

Země. První Den Země byl slaven v San Francisku. Tato oslava 

byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky 

zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening 

bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň s tímto svátkem 

spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických 

kruhů. Cílem bylo zvýšit 

energetickou účinnost, 

recyklovat odpadky a hledat 

obnovitelné zdroje energie. Tato 

akce měla velký ohlas zejména 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=John_McConnell&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlajka_Zem%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlajka_Zem%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Levice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Happening
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boj
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_ve_Vietnamu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Energetika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
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mezi studenty. Pro první oslavu dne 22. dubna 1970 byl zvolen 

den 100. narozenin Vladimíra Iljiče Lenina. 

OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 

1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal 

Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den Země víc jak 

miliarda lidí ve175 státech světa. Den Země se tak stal 

největším sekulárním svátkem, který 

slaví lidé společně na celé planetě bez 

ohledu na původ, víru či národnost. 

 

Neoficiální vlajka Dne Země 

   od Johna Mc Connella 

 

 

 

Mezinárodní den skautů a skautek 24. 4. 

Mezinárodní den skautů a skautek připadl na tento den, neboť 

má svátek patron všech skautů a skautek svatý Jiří. Skauti 

nemají pouze tento 

mezinárodní den. Slaví ještě 

Den Sesterství  - 22. 2. Toho 

dne se narodili zakladatel 

skautingu, sir Robert Baden-

https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilji%C4%8D_Lenin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1971
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_flag_PD.jpg
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Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden - Powell (22. 

února 1889). Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně 

si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. 

Některé skautské organizace tento den využívají ke sbírce 

peněz na nějaký charitativní účel, např. pro nemocnici či dětský 

domov v místě svého působiště. V celé republice funguje přes 

dva tisíce skautských skupin. Mezinárodní den skautů a skautek 

je příležitostí, jak si připomenout jejich činnost.   

Skautské oddíly se dělí do několika kategorií podle věku členů 

a náročnosti aktivit. Nejmladší skupina předškoláků končí v 

sedmi letech. Děti od osmi do deseti let jsou vlčata a světlušky 

a čtrnáctým rokem se z nich stanou skauti a skautky. 

Jednadvacet let je strop pro oddíl roverů a rangers. Dospělým 

skautům se říká oldskauts.  Minimální věkovou hranicí pro 

přijetí do organizace je pět let, zájemci ale mohou vstoupit 

kdykoli. Skauti tráví čas většinou v přírodě, kde rozvíjí své 

dovednosti. Učí se odpovědnosti za sebe samotné a zároveň 

týmové spolupráci. Zjišťují, 

jak je důležité chovat se šetrně 

k přírodě a mohou se podílet 

také na ekologických 

aktivitách. Ve skautu se dbá i 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
https://cs.wikipedia.org/wiki/1857
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olave_Baden-Powell
https://cs.wikipedia.org/wiki/1889
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na duchovní stránku života. Vedoucí se snaží vést děti k 

charitativním aktivitám. Spolupracují například s Člověkem v 

tísni nebo každoročně dovážejí Betlémské světlo do České 

republiky. Běžně se sice používá označení skaut, ale oficiální 

název organizace je Junák – svaz skautů a skautek České 

republiky.  
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Pálení čarodějnic  

(také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou 

označení pro noc z 30. dubna 

na 1. května. Je to velmi starý a 

dodnes živý lidový svátek. 

Tuto noc se lidé schází u 

zapálených ohňů a slaví 

příchod jara. Na některých 

místech se staví májka. Noc z 30. dubna na 1. května bylo 

pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně 

slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně 

mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že 

tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně 

je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také 

věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, 

ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto 

starého lidového svátku byla oslava 

plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi 

(původně před zlými duchy a démony 

obecně, čarodějnice jsou až výsledkem 

inkvizičních procesů) se na vyvýšených 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Beltain
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jka
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._dubna
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_(esoterismus)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy
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místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů 

stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a 

vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní 

moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil 

dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli 

zajištění mládí a plodnosti. Zvyky a tradice českých vesnic 

vychází přímo z pohanství, oslavy přírody jsou ale silně 

ovlivněny křesťanstvím, které se snaží pohanství vykořenit. 

Podobný svátek se slaví v mnoha 

jiných evropských zemích (Skotsko, 

Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, 

Polsko, Německo, Rakousko). 

Různé země označují tento svátek 

různými jmény. 

 

ROSTLINY KOLEM NÁS 

Duben je měsíc, kdy první jarní kytky jako jsou sněženky, 

bledule, čemeřice i jaterníky již odkvétají. S přibývajícím 

sluncem se kolem nás zelenají louky ozdobené barevnými 

květy a my se na některé z nich zkusíme podívat blíže. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wales
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
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Přeslička rolní 

Patří mezi vytrvalé rostliny. Na jaře vyrůstají z oddenku nové 

lodyhy asi do výšky 10 – 20 cm. Roste hojně na vlhkých 

místech, v příkopech, na polích i podél cest. Patří mezi léčivé 

rostliny, v květnu až červenci se sbírá a suší nať. 

Již ve starých dobách si jí vážili pro její 

schopnost zastavovat krvácení a pro úspěchy při 

vážném onemocnění ledvin a měchýře. Nesmí 

se však zaměnit s ostatními druhy přesliček, 

které jsou jedovaté – přeslička lesní, bahenní či 

obrovská.  

 

Kopytník evropský 

 Je vytrvalá rostlina vysoká nejvýše 10cm. Má plazivý oddenek, 

ze kterého vyrůstají 3 – 4 listy, mezi kterými vyrůstají drobné, 

nenápadné květy, fialkové barvy. Kvete 

v březnu až dubnu a květy velmi snadno 

uniknou pozornosti. Je rozšířený hlavně 

v listnatých lesích a na stinných místech. 

Dříve se používal v lidovém léčitelství, ale 

v současnosti se již nepoužívá. Látky, které 

obsahuje, působí dráždivě a tlumí činnost centrálního 
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nervového systému. Po požití rostliny se může dostavit prudké 

zvracení a průjem, dochází k podráždění ledvin. 

 

Česnáček lékařský 

 Je dvouletá bylina, která dorůstá až do výšky 20 cm. Své jméno 

získal pro charakteristickou vůni česneku, která je cítit po 

rozemnutí lístku mezi prsty. Kvete v dubnu až květnu drobnými 

bílými květy. Má rád vlhkou 

půdu bohatou na humus, 

listnaté nebo smíšené lesy, 

parky, zahrady, komposty, 

křoviny apod. Dříve se 

česnáček používal vnitřně pro 

své desinfekční účinky na močové a dýchací ústrojí. Zevně se 

uplatňoval na léčbu hnisajících zánětů a ran kůže, při zánětech 

ústní dutiny a paradentóze.  

 

Koniklec luční 

Je vytrvalá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých, vysoká asi 

30cm. Z přízemní růžice listů vyrůstá brzy na jaře chlupatá 

lodyha s fialovým květem, který je otočený dolů k zemi. Kvete 
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od března do května, po odkvětu vytváří dlouhé pernaté nažky.  

Má rád prohřátou půdu obrácenou 

směrem na jih. Na našem území se 

vyskytuje především v teplých 

oblastech ve středních a 

severozápadních Čechách nebo na 

jižní Moravě. 

 

Vlaštovičník větší 

 Je vytrvalá, až 100 cm vysoká bylina. Má rozvětvenou lodyhu 

s řapíkatými listy a žlutými květy, složenými ze čtyř  okvětních 

lístku. Kvete od počátku dubna až do 

podzimu. Při poranění stonku nebo 

při utržení vytéká z rostliny oranžové 

mléko. Má rád vlhká stanoviště, 

příkopy, náspy a rumiště. Dříve byl 

velmi často využíván v lidovém 

léčitelství při žloutence, jaterních 

chorobách i hlístům, zevně se šťáva 

přikládala na oční záněty, lišaje, bradavice i svrab. Celá rostlina 

je prudce jedovatá. 
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Bršlice kozí noha 

Je vytrvalá bylina s dutou lodyhou, dorůstající výšky 70 cm. 

Květ je okolík složený 

z drobných bílých kvítku, 

kvete od dubna až do 

července. Tato rostlina je na 

zahrádce velmi úporný 

plevel, síť podzemních 

oddenků je prakticky nemožné všechny najít a vykopat.  

Vyrůstá tedy znovu a znovu. Bršlice je neuvěřitelně houževnatá 

rostlina, kterou je možno sklízet od časného jara do pozdního 

podzimu. Jemnější chuť mají rostliny úplně mladé, světle 

zelené, které sotva rozvinuly lístky. Ty jsou vhodné zejména do 

salátů nebo jako čerstvá nať do polévek, na chleba a podobně. 

Větší lístky s výškou stonku do 10 cm pak můžeme použít do 

nádivek, do špenátu, do omelet, zapečených pokrmů. 
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TRÉNUJEME PAMĚŤ 

1. Jedna z rostlin, která začíná kvést v dubnu, roní při 

poranění žluté mléko. Jmenuje se: 

a) Koniklec luční 

b) Vlaštovičník větší 

c) Kopytník evropský 

 

2. Den 1. dubna je dnem, kdy lidi žertují a provádí si 

šprýmy. Nazývá se: 

a) Dušičky 

b) Velký pátek 

c) Apríl 

 

3. 14.dubna 1912 se potopil největší parník světa po nárazu 

do ledové kry. Jeho jméno je: 

a) Titanic 

b) Britannic 

c) Olympic 

 

4. Poslední dubnový den se lidé scházejí u zapálených ohňů 

a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. 

Tento svátek se nazývá: 

a) Upálení Jana Husa 

b) Pálení čarodějnic 

c) Noc dlouhých nožů 

 

5. V dubnu raší bylina se silným oddenkem, který je velmi 

těžké vymýtit. Používá se v jarní kuchyni a je velmi dobrá. 

Jmenuje se: 

a) Bršlice kozí noha 

b) Přeslička rolní 

c) Sasanka hajní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1je
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6. V dubnu roku 1865 zemřel v USA po atentátu americký 

prezident. Jmenoval se: 

a) Richard Nixon 

b) Ronald Reagan 

c) Abrahám Lincoln 

 

7. Jurij Gagarin byl první člověk, který se podíval do 

vesmíru. Bylo to v dubnu roku: 

a) 1961 

b) 1962 

c) 1963 

 

8. 9.dubna 1961 se narodil velmi významný český komik, 

který hrál ve filemech „Ducháček to zařídí“, „U pokladny 

stál“ nebo „Tři vejce do skla“. Jmenoval se: 

a) Hugo Haas 

b) Jan Werich 

c) Vlasta Burian 

 

9. V dubnu slaví svátek Svatý Jiří. Nejčastěji je vyobrazen 

jako bojovník s: 

a) orlem 

b) drakem 

c) potkanem 

 

Správné odpovědi: 1b), 2c), 3a), 4c), 5a), 6c), 7a), 8c), 9b). 
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SMĚJEME SE  
Stěžuje si nešťastný zahrádkář svému sousedovi: „Pepo, já se z 

toho snad zblázním, slimáci mi sežrali celou úrodu!” Soused 

Pepa ho uklidňuje: „Neboj se, oni to přežijí.” 

 

Zahrádkář poprosí svého syna, aby podepřel rajčata. Jde si 

potom na chvilku zdřímnout do chaty. Za pár minut za ním syn 

přijde a stěžuje si: „Už ty rajčata podpírám snad půl hodiny, a 

nic! Jak dlouho je mám ještě držet?”  

 

„Ten záhon potřebuje okopat jako sůl,” upozorňuje zahrádkáře 

jeho manželka. „Takže vůbec,” shrne to manžel. „Jak to?” 

„No, sůl přece nepotřebuje okopávat.” 

 

Uklidňuje prodavač v zahrádkářských potřebách zákazníka: 

„Ty jahody se sice jmenují měsíční, to ano, ale neznamená to, 

že je budete muset každý měsíc obměňovat!” 

 

Chlubí se babička sousedům: „My máme tak dobré třešně, že 

jsou plné červů!” 
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OHLÉDNUTÍ ZA MĚSÍCEM BŘEZNEM 
I měsíc březen nám přinesl spoustu zajímavých událostí, 

pojďme si je společně prostřednictvím fotografií připomenout: 

08. 03. – pan ředitel všem našim obyvatelkám předal osobně 

kytičku 

 

10. 03. – jsme si uspořádali Kavárničku při příležitosti MDŽ, 

svůj um nám předvedli účastníci Muzikoterapie pod vedením 

Káji 

Staňkové. 
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13. 03. – Velikonoční posezení na jídelně 

 

 

 

 

 

17. 03. – proběhl tradiční ples, tentokrát na téma SPORT 
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Fotografií bylo pořízeno 

opravdu hodně, přijďte si 

zavzpomínat na březnové domovské události 07. 04. od 13.30 

hod. na Jarní kavárničku, kde se fotografie budou promítat.  
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