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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

1. číslo/ Leden 2016 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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vítáme Vás v novém roce a doufáme, že rok 2016 bude pro Vás 

klidný, úsměvný a plný radosti. Přejeme Vám hodně zdraví, 

pohody a krásných okamžiků. 

 

Na co se můžete těšit v tomto čísle Měsíčníku? Například si 

připomeneme lednové pranostiky, historii bruslení, zjistíme, 

kdo byla Zdislava z Lemberka a jak to bylo s Dalimilem, 

nahlédneme také pod pokličku roku 2016 – roku Opice. 

 

Zároveň bychom Vás také rády vybídly k podávání námětů, 

které byste rádi v Měsíčníku nalézali, ale i k poskytnutí 

příběhů, o které byste se rádi s ostatními podělili. 

 

Příjemné počtení a krásný leden. 

Vaše sociální pracovnice, 

 Eva Plívová a 

Dana Matoušková 
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Co nás čeká v roce 2016 

Asi leccos, ale něco z toho přece jen víme dopředu. Například 

to, že od ledna se náš pracovní tým rozrostl o čtyři uklízečky na 

budově B a mzdovou účetní. Vítáme nové zaměstnance a 

těšíme se na spolupráci! Další novinkou je skutečnost, že od 1. 

ledna 2016 zajišťuje dodávku tepla do Domova městská 

společnost TEPVOS, spol. s r.o. Teplo, které nám dnes sálá 

z radiátorů, je sice nerozeznatelné od toho loňského, ale 

způsob, jakým se vyrábí, bude efektivnější a technologicky 

pokročilejší.  

Na jaře 2016 provedeme rekonstrukci terasy na střeše kotelny, 

aby se dala využívat k venkovním aktivitám obyvatel budovy 

A.  

Asi největší změnou (tou, která půjde nejvíce vidět) bude 

výměna zeleně na delší straně budovy B – té straně, která je 

obrácena směrem k silnici, ne do dvora. Celý pás poškozených 

a do sebe zarostlých jehličnanů bude vykácen a nahrazen 

výsadbou 8 stromků sakury a živého plotu z keřů weigelia. 

Prosvětlí se tím pokoje v přízemí budovy a odstraní budoucí 

riziko dalšího vzrůstu ne zcela zdravých a hustě vysazených 



4 
 

současných jehličnanů. Kácení bude provedeno ještě během 

zimy, nová výsadba na jaře. 

Změnu chystáme pro rok 2016 i v kuchyni – v průběhu měsíce 

ledna (zřejmě od třetího či čtvrtého týdne) začneme v poledne 

nabízet výběr ze dvou jídel, přičemž diety zůstanou zachovány.  

A zaměstnance čekají v roce 2016 zase zahraniční stáže, které 

se loni ukončily. Domov těsně před Vánoci navázal spolupráci 

s městským domovem pro seniory ve slovenském Popradu – a 

náš partner stojí o třístrannou spolupráci Poprad – Prešov – 

Ústí. Co nejdříve pojedeme do Popradu dojednat bližší 

podmínky.  

Chtěl bych pochválit spolupráci s panem prvním místostarostou 

Jiřím Preclíkem. Daří se nám nacházet společnou vizi pro 

budoucnost Domova a rozvíjet službu tak, aby co nejlépe 

prospívala občanům města. 

Všem čtenářům přeji do roku 2016 zdraví, spokojenost, nadhled 

a pohodu. A všem zaměstnancům děkuji za to, že zvládli ten 

hektický konec roku; zejména v kuchyni, kde to letos vůbec 

nebylo provozně jednoduché. Když budou mít i v roce 2016 

naši zaměstnanci takovou ochotu konat kvalitní práci, jakou 

prokázali loni, nemáme se v tom novém roce čeho bát. 

  Jan Vojvodík, ředitel 
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 Od 18.1.2016 začneme opět vařit dva obědy. Vybírat 

obědy si budeme tak, jak jsme byli zvyklí, a to týden předem 

zakroužkováním v jídelním lístku. S výběrem pokrmů Vám 

bude na přání pomáhat nutriční terapeutka, stravovací asistent 

nebo pracovnice přímé péče. K dispozici bude také katalog jídel 

pro snadnější výběr. Dva obědy budeme vařit od pondělí do 

pátku. Na víkend zůstává jedno jídlo. 

 Od listopadu se nám také změnila diabetická 

"cukrovkářská" dieta a to tak, že přibyla dopolední svačinka a 

všichni obyvatelé s touto dietou mají také druhou večeři. Proč 

tomu tak je? U diabetické diety je nutné rozdělit jídlo do 

menších porcí častěji za den. Je to jedno z pravidel správného 

stravování, které u diabetiků platí dvojnásobně. 

 Během prosince také někteří z Vás vyplňovali dotazníky 

týkající se stravování. Za jejich vyplnění moc děkujeme. A jak 

to dopadlo? Celkem dotazník vyplnilo 67 obyvatel domova. Na 

otázku, zda se Vám zdá strava dostatečně pestrá, odpověděli 2/3 

dotázaných, že ano. S nedělním obědem je spokojená 1/2 

dotázaných. Z dotazníků také vyplynulo, že byste rádi zařadili 

na nedělní obědy častěji guláš, smažený řízek, svíčkovou 
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omáčku, vepřové maso se zelím a houskovým knedlíkem apod. 

Nedělní odpolední svačinu, což byla další otázka, si přejí 

zařadit 2/3 dotázaných. Nejčastěji byl zájem o tuto svačinu v 

podobě moučníků a ovoce. Poslední otázka byla, zda si přejete 

zařadit na odpolední svačinky mléko. Polovina dotázaných 

odpověděla, že ano. Do dotazníků jste také uváděli jídla, která 

byste si přáli v jídelníčku vidět častěji. Mezi taková jídla patřil 

bramborový salát, halušky, chléb se sádlem nebo škvarky, 

zeleninové saláty nebo bramboráky. Naopak jste si přáli do 

jídelníčku nezařazovat knedlík s vajíčkem, francouzské 

brambory nebo lokše. Za Vaše odpovědi Vám moc děkujeme - 

na jejich základě uděláme v jídelníčku změny. 

 Říká se kolik lidí, tolik různých chutí. Věříme ale, že 

jídelníček sestavíme a jídla uvaříme tak, aby chutnalo nám 

všem. Volba ze dvou variant obědů a Vaše přání a připomínky, 

které nám sdělujete, jsou účinnými nástroji, jak toho dosáhnout. 

  

Za stravovací provoz 

Lenka Andrlová 
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5. 1. 2016 v 8. 30 hod – SCHŮZE OBYVATEL (na jídelně 

budovy B v prvním patře) 

7. 1. 2016 od 09.30 hod – CESTA TŘÍ KRÁLŮ DO 

BETLÉMA (divadelní vystoupení „Domovského souboru“) – 

na jídelně budovy B v prvním patře. Více informací čtěte na 

následujících stránkách Měsíčníku. 

21. 1. 2016 od 14 hod – TAJEMNÉ MINERÁLY (na jídelně 

budovy B v prvním patře) – kolegyně paní Iva Tesařová nás při 

svém vyprávění nechá nahlédnout do tajů a krás minerálů 

s jejich praktickou ukázkou. 

 

KADEŘNICE – 14. 01., 28. 01. 

PEDIKŮRA – 07. 01., 21. 01. 

 

I v průběhu měsíce ledna k nám bude docházet paní Jana 

Holubová s Rockym, máte-li zájem o kontakt s pejskem, hlaste 

se u aktivizačních pracovnic. 
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     Milí obyvatelé a příznivci našeho Domova! Ráda bych Vás 

pozvala na vystoupení Tanečního a ochotnického spolku DD 

ÚO – Cesta tří Králů do Betléma.  

     Jsme spolek poměrně mladý, téměř v plenkách chtělo by se 

říci. Vždyť jsme se teprve v půli měsíce prosince dali 

dohromady. Ale věkovým průměrem máme již pár desítek let 

zkušeností. Naši herci, herečky a tanečnice jsou nejen z řad 

personálu, najde se mezi námi i pár seniorů. Svým elánem by 

však mohli zdařile konkurovat dnešní mladé generaci. 

     A co se týká našeho prvního představení? Nechte se 

překvapit. Z děje prozradím jen to, že se mimo jiné můžete těšit 

na exotické tanečnice až z dálného orientu. Vystoupení se 

bude konat ve čtvrtek 

07. ledna od 9. 30 hodin 

na jídelně v prvním 

patře, budova B. Těšíme 

se na Vás.  

Renata Raková  

(odborná režie ) 

Obr.:  Příprava kulis. 
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 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 Na Tři krále o krok dále. 

 Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

 Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude  

        úrodno. 

 Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 

 Leden jasný, roček krásný. 

 Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně     

        bílí beránci. 

 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. Když desátého ledna 

slunce svítí, budeme žita i vína hojnost míti. 
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Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. 

Má 31 dní. Český název měsíce pochází od slova led – měsíc 

ledu. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován 

jako měsíc vlka. 

Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. 

Teprve v roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 

1. leden. 

Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu jako květen 

předcházejícího roku a stejným dnem jako říjen s výjimkou 

přestupného roku. Tehdy připadá první lednový den na stejný 

den v týdnu jako první den dubna a července. 

Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha 

a na konci ve znamení Vodnáře. V astronomických termínech 

začíná v souhvězdí Střelce 

a končí v souhvězdí 

Kozoroha. 
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Úspěch v roce 2016 

Bez ohledu na znamení zvěrokruhu úspěch čeká na lidi, kteří 

pracují mentálně a v intelektuálních oblastech. Vzhledem k 

tomu, že Opice sama o sobě je velmi nebezpečná, všichni 

očekávají problémy z její strany. Ale neměli bychom 

zapomínat, že jde zároveň o rozumné a moudré zvíře. 

Buďte připraveni ke změnám: ke stěhování, k nákupu nového 

bydlení. Ale pokud máte v úmyslu se přestěhovat do zahraničí, 

bude lépe to odložit. Pro někoho změny budou jiné: manželství 

a samozřejmě narození dětí. 

Opice často vůbec nenaslouchají radám někoho jiného, 

rozhodují samy. V důsledku toho se v roce 2016 tyto 

nerozvážné činy mohou přinést Opicím jen smutný výsledek. 

Měly by o tom raději přemýšlet, než se bezhlavě pustí do 

neuvážených rozhodnutí. Opice nepomůže jen těm, kteří 

nebudou naslouchat radám svých blízkých. Bude ochraňovat 

lidé opatrné, přemýšlivé. Dvakrát měř, jednou řež - to je hlavní 

postoj v roce 2016. 
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Opice je opatrná ve finančních záležitostech. Nemá ráda 

zbytečné a prázdné plýtvání penězi. Nemilosrdně potrestá 

takové nezodpovědné lidi. A ti, kteří budou moudře utrácet své 

finance, získají stabilitu a zlepšení ve finanční sféře. Opice 

nebude přehlížet ty, kdo pomůže lidem v nouzi. V roce 2016 se 

dá ušetřit a vydělat spoustu peněz. 

Pokud jde o milostné aféry v roce 2016, měli byste vědět, že 

Opice je v tomto ohledu velmi seriózní. Na prvním místě jsou 

u ní rodinné záležitosti. Opice dává velkou šanci se setkat se 

spřízněnou duší těm, kdo ji ještě nemá. A ten, kdo už má rodinu, 

v tomto roce ještě posílí vztahy. Netoleruje frivolní vztahy, ale 

spíše hledá vážné a legitimní partnerství. 

Vztahy v roce 2016 

Všechny vztahy, které vzniknou tento rok, budou velmi dlouhé 

a pevné, tak to bude také s uzavřením manželství. Pro lidi, kteří 

chtějí místo lásky jen nezávazný lehký románek za účelem užít 

si prudkých emocí, rok Opice nebude šťastným. Ale páry, jenž 

si navzájem umí ustupovat, nepodvádí a nemají snahu se 

přetvařovat, naslouchají svým polovičkám, najdou harmonii, 

mír a štěstí v rodinném životě. Rok je určen pro klidný rodinný 

život. 

Podnikatelé v roce 2016  
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Podnikatelé v roce 2016 najdou nové obchodní partnery. 

Odvážně se můžete pustit do nových projektů a 

podnikatelských nápadů, rok Opice vám je pomůže realizovat. 

Ale zároveň východní horoskop 2016 varuje, že rok bude dost 

riskantní a bude nevýhodný pro ty, kteří se rozhodnou zapojit 

do pochybných a nadmíru dobrodružných obchodů. 

Nerozhodujte zbytečně rychle, budete muset zvážit všechna pro 

a proti. Moudrost, opatrnost a pozornost by měly být vždy 

přítomny absolutně všude. Každý, kdo se zabývá vědeckou a 

tvůrčí činností: vědci, umělci, hudebníci, zpěváci, skladatelé - 

tento rok vám přinese štěstí. Chcete triumf? Tvrdě pracujte. 

Rok 2016 může být naplněn přírodními katastrofami: 

záplavami, zemětřeseními. Musíme být připraveni na takové 

jevy a při jejich vzniku nepropadat panice. Pokud někomu něco 

slíbíte v roce 2016, musíte to dodržet. V opačném případě na 

konci roku můžete očekávat nepříjemné výsledky – nedodržené 

sliby se vrátí jako boomerang. Obecně platí, že v roce 2016 

byste měli být opatrní ve svých projevech. Opice pamatuje 

všechna nelichotivá slova na adresu ostatních, které se pak vrátí 

k vám, a ne zrovna v nejlepší formě.  

Rok Opice přinese mír, klid a prosperitu lidem, kteří to 

potřebují. 
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Zdislava z Lemberka 

Česká světice Zdislava z Lemberka se narodila v Křižanově 

poblíž Velkého Meziříčí. Přesné datum jejího narození není 

známo, ale předpokládá se, že to bylo v letech 1220 až 1225. 

Zdislava byla prvorozenou dcerou pana Přibyslava z 

Křižanova, královského purkrabího v Brně a na hradě Veveří, a 

paní Sibyly, která pocházela ze Sicílie. Zdislava měla mladší 

sourozence - tři sestry a bratra: Eufemii, Elišku, Libuši a Petra.  

Otec, pan Přibyslav z Křižanova byl jeden z důvěrníků českého 

krále Václava I. Zemřel pravděpodobně v roce 1251, pohřbený 

je v Brně.  

Matka, paní Sibyla přišla do Čech jako dvorní dáma v průvodu 

Kunhuty Štaufské, nevěsty budoucího krále Václava I. Tato 

krásná žena byla vzdělaná a zbožná. Pan Přibyslav si ji vzal jako 

vdovu po zemřelém velmoži kolem roku 1220. 

Zdislava z Lemberka se provdala velmi mladá za pana Havla 

Jablonského, který byl pobočníkem krále Václava I. Hned po 

svatbě se přestěhovali na právě dostavěný hrad Lemberk. 

Manželé uvážlivě spravovali svá panství a zasloužili se tak o 

jeho nebývalý hospodářský a duchovní rozkvět. Z manželství 
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pravděpodobně vzešly čtyři děti: Havel, Markéta, Jaroslav a 

Zdislav.   

Na hradě často bývalo rušno, ale paní Zdislava zvládala plnit 

jak společenské povinnosti svého stavu, tak se pečlivě starat o 

svou rodinu. Přitom všem vedla duchovní život, z něhož čerpala 

sílu pro všechny činnosti. Byla dokonalou hradní paní i světicí 

zároveň.  

V blízkém městě Jablonném založila se svým manželem 

Havlem špitál, postavila chrám svatého Vavřince s klášterem 

pro dominikány, v Turnově kostel a dominikánský klášter. 

Nejvíce však vynikala svou velkou láskou k potřebným. Často 

navštěvovala chudé, zákon lásky k bližnímu byl náplní jejího 

života podle evangelia. Hluboce cítila s nemocnými a 

zraněnými, kteří byli upoutáni na lůžko nebo byli postiženi 

jakýmkoliv neštěstím a pohromou. 

Podle Dalimilovy kroniky dokonce prý 

křísila mrtvé, vracela zrak slepým a 

uzdravovala chromé i jinak nemocné.  

Sama si odříkala vše, co jen bylo 

možné. Žila s Kristem v celém svém 

životě, nejen v modlitbě, rozjímání nad 

Písmem svatým, účastí na 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Zdislava_and_Saint_John_Sarkander.jpg
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bohoslužbách a přijímáním svátostí. To byly jen zdroje, které ji 

posilovaly. Příkladným životem získávala i druhé, především 

svého muže, s jehož svolením se stala dominikánskou 

terciářkou a už předtím s ním mnohé dokázala vykonat. 

Zemřela pravděpodobně ve 32 letech na tuberkulózu.  

Hrob Zdislavy se těší úctě od její smrti až dodnes, věřících sem 

přijíždějí na pouť z Čech, Slovenska, Polska a dokonce i 

z Německa a Rakouska. U jejího hrobu prý dodnes dochází k 

podivuhodným vyslyšením, uzdravením a dalším tajemným 

jevům.  

K blahořečení Zdislavy došlo roku 1907 papežem Piem X. a ke 

kanonizaci r. 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.  

Modlitba k sv. Zdislavě 

Blahoslavená matko Zdislavo, 

matko našeho rodu, vyslyš modlitbu Tvých potomků a 

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvé krve, 

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého ducha, 

ochraňuj nás, kteří jsme z Tvého stavu. 
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je mužské jméno. Starší tvar jména je Dalemil. Podle českého 

občanského kalendáře má svátek 5. ledna. 

Jméno Dalimil je slovanského původu, znamená „stále milý“. 

Jeho nejznámějším nositelem je historicky nedoložený Dalimil 

Meziříčský, kterému bylo v minulosti Václavem Hájkem z 

Libočan připsáno autorství anonymního díla označovaného 

dodnes jako Dalimilova kronika. 

Dalimilova kronika (správně: Kronika tak řečeného Dalimila) 

je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních 

děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století, záznamy 

končí rokem 1314, respektive s dodatky (nejspíše jiného autora) 

jsou dovedeny až do roku 1325. Podle svého nejdůležitějšího 

zdroje bývá označována též jako Kronika boleslavská. Kronika 

je anonymní a označení přívlastkem „Dalimilova“ se objevuje 

až v 17. století. Již ve 14. a 15. století bylo vytvořeno mnoho 

jejích opisů. Pro své silně vlastenecké ladění byla předmětem 

zvýšeného zájmu vždy v dobách národního útisku. 

Vypravování o Oldřichovi a Boženě 

Ukázka (přebásněno do moderní češtiny): 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmeniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._leden
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalimil_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8Dsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalimil_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8Dsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimilova_kronika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ver%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kronika
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1314
https://cs.wikipedia.org/wiki/1325
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
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41. kapitola: O selské kněžně Boženě 

 

 

 

 

 

 

1. 

Když v postoloprtské stráni 

lovil Oldřich, znenadání 

za jednou vsí nad říčkou 

spatřil selku mladičkou, 

jak v košili bez oplecka, 

bosa, umáčená všecka, 

 

2. 

pere. Byla krásná, milá, 

Oldřichu se zalíbila, 

že tvář měla čistou, něžnou. 

A tak učinil ji kněžnou. 

Ona kněžna dokonalá 

Božena se jmenovala. 

 

3. 

Oldřich nedbal nic, že 

páni 

to manželství jemu haní. 

Řek: „Tak už to v světě 

chodí, 

že se z chlapa šlechtic 

rodí, 

a že sedlák nezřídce 

za otce má šlechtice. 

 

4. 

stříbro poctu rodu vrací, 

chudý šlechtic jméno 

ztrácí. 

Pán i kmán jsou jedna 

krev, 

proto potlačte svůj hněv, 

že jsem si vzal za ženu 

prostou dívku Boženu. 
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8. 

Čeleď z Němec, z Němec 

mistři, 

Němkyně je na koni 

a mé děti, synci bystří, 

německy jen švadroní. 

 

5. 

Ve mně každý pána hledá. 

Na Přemysla na praděda 

nejdříve však pomyslete, 

jenž z oráče na knížete 

povýšen byl. Všichni 

stejně 

počati jsme byli v ženě, 

 

6. 

ač pokládán za šlechtice 

je ten, kdo má stříbra více. 

Chci žít s českou selkou 

skrovnou 

spíše než s Němkou, s 

císařovnou. 

Pouto krve vždy je silné, 

Němka k Čechům sotva 

přilne. 

 

9. 

Vidím, jak zem vadne, 

chřadne, 

jak Čech právo nemá 

řádné.“ 

Božena, ta přála právu, 

ctila lidi všeho stavu. 

Oldřichu pak selka zdravá 

dala syna Břetislava. 

 

7. 

Vaše utrhačné řeči 

o hlouposti jenom svědčí. 

Jak u Němky byste, páni, 

chtěli prosit o zastání? 
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Historie bruslení a později krasobruslení je velmi pestrá. 

Bruslařské dějiny rozdělujeme na dvě hlavní časová období. 

První období počítáme od pravěku až do poloviny 19. století, 

druhé období historie bruslení začíná v polovině 19. století až 

do dnešní doby. 

Cesta do bruslařského pravěku 

O tom, kdy a jak člověka napadlo využít rychlého a lehkého 

pohybu po zamrzlé vodní ploše, nemáme žádné doklady. 

Pravděpodobně tento „dopravní prostředek“ využívali při lovu 

či při dlouhých cestách za zvěří. Úlovek znamenal nejen maso 

a kožešinu, ale také kosti, které se používaly k výrobě 

nejrůznějších nástrojů. Právě zvířecí kosti byly vhodné k 

výrobě kostěných bruslí. Potvrzují to četné nálezy na území 

Skandinávie, Anglie, Ruska, ale i na našem území. Šlo o 

klouzání na ledě, při kterém se bruslař odrážel buď, jednou nebo 

dvěma tyčemi. Brusle z kostí 

byly tedy společným 

předchůdcem bruslí a lyží. Ve 4. 

a 3. století př. n. l. se v rozsáhlé 

oblasti dnešního Irska, 
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Švýcarska, Francie, Německa i našeho území usídlily kmeny 

Keltů. Právě Keltové, výborní zpracovatelé železa, začali 

novou epochu ve vývoji bruslení.   Kostěné brusle nahradily 

brusle železné, které umožňovaly díky železnému pásku 

zasazeného do dřevěné destičky rychlý pohyb po ledu. Nejstarší 

nalezené kovové brusle, jejichž stáří je odhadováno na 2000 let, 

jsou uloženy v budapešťském muzeu. 

 

Bruslení jako lidová zábava 

Další významné zprávy o bruslení máme ze 13. století. Jsou to 

především obrazy slavných holandských malířů zachycující 

oblíbené zábavy na zamrzlých kanálech, na nichž můžeme vidět 

bruslaře v různých pózách, které byly prvními 

krasobruslařskými prvky. Železné brusle se dostaly pouze do 

šlechtických kruhů, venkovský lid nadále bruslil na kostěných. 

Počátkem roku 1610 byl na dvoře Rudolfa II. uspořádán velký 

karneval na ledě, jednalo se však spíše o společenskou událost, 

než o výkony samotné. Bruslení se šířilo s velkou oblibou, ale 

v průběhu let byly kladeny ve vývoji 

různé překážky. Dokonce i J. A. 

Komenský, jeden z prvých 

propagátorů tělesné výchovy, řadí 
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bruslení spolu s plaváním mezi hry životu nebezpečné a 

nedůstojné. V 18. století v Nizozemí začali s pořádáním prvních 

závodů na zamrzlém ledě v průplavech, kterých bylo v této 

zemi nespočet. Závody byly velmi náročné, a kdo chtěl získat 

cenu, musel nejméně padesátkrát zvítězit. Za vlády 

francouzského krále Ludvíka  XVI. se bruslilo i v Paříži a na 

zamrzlých jezírkách ve Versailles. Další vývojovou etapu 

bruslení zahájilo anglické město Edinburgh, kde byl v roce 

1742 založen první bruslařský klub na světě. V roce 1772 se 

dokonce objevuje první kniha o bruslení od důstojníka Roberta 

Johnse. Popisuje některé bruslařské prvky – oblouky, vlnovky, 

trojky. Zakladatelem moderního bruslení se stal Američan 

Jackson Haines, který byl povoláním tanečník a zpočátku 

bruslil jenom pro radost. V letech 1864 a 1865 vyhrál 

mistrovství ve Spojených státech a později vystupoval na 

exhibičních vystoupeních po evropských městech – Vídeň, 

Paříž, Stockholm, Praha a další, kde zaznamenal své největší 

úspěchy. Diváky jeho jízda doslova učarovala a byla 

označována za vzor obratnosti a elegance. Haines se neustále 

snažil obohacovat bruslení o nové taneční prvky a rozvíjet 

bruslařský styl. Po jeho vzoru rozvíjeli bruslařské umění jeho 
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žáci a vznikla první pravidla, která převzala Mezinárodní 

bruslařská unie – ISU, založená v roce 1892, a která v hlavních 

rysech platí dodnes. Na území našeho státu byly nalezeny 

kostěné brusle již třicet tisíc let př. n. l. a máme třicet párů 

kostěných bruslí z Levého Hradce z doby prvních Přemyslovců.   

Bruslení se u nás popularizovalo až v 16. století s příchodem 

šlechty z rodu Habsburků, jejichž jedna větev panovala v 

Nizozemí. Byli to pravděpodobně právě Holanďané, kteří 

vyměnili koncem 13. století kostěné brusle za kovové.  

Jeden z rozhodujících momentů pro další rozvoj bruslení na 

rybnících i na speciálně upravených plochách v zámeckých 

zahradách 18. a 19. století byl karneval na ledě, uspořádaný z 

podnětu císaře Rudolfa II. Bruslení se rychle šířilo a stalo se 

oblíbenou zábavou Pražanů, kteří hojně jezdívali na zamrzlé 

Vltavě. V roce 1871 navštívil Prahu Američan Jackson Haines, 

zakladatel moderního bruslení, který byl původním povoláním 

tanečník. Své umění na bruslích předvedl na ledové ploše, 

zřízené při otevřených oknech a dveřích v 

přízemí Novoměstského divadla na 

Václavském náměstí, dnešní objekt firmy 

Baťa. Haines se snažil obohacovat bruslení 

o nové taneční prvky. Vývoj krasobruslení u 
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nás nabývá rychlý spád. Ing. Fiedler přivezl ze svých 

zahraničních cest první brusle přimontované na boty. K rozvoji 

bruslení přispěla do značné míry první učebnice krasobruslení 

„Nauka o bruslení“, vydaná roku 1887, kde její autor Augustin 

Krejčí podal přesné popisy prvků a figur. 

 

 Staré dřevěné holandské brusle 

 

                                                                                        Dětské kačenky 

 

 

 

 

Z tiskové konference silničářů: „Letos jsme na zimu byli 

opravdu pečlivě připraveni. Bohužel nám do 

toho začalo sněžit, s čímž jsme nepočítali.“  
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Telefonát na horskou službu: „Jsem vysoko v horách, nevím 

kde, smetla mě lavina, jsem po pás zapadlý ve sněhu a blíží se 

ke mně medvěd! Co mám dělat?” 

„Nemusíte dělat vůbec nic. O všechno se 

postará medvěd.” 

 

Zima 

Američan a Rus si telefonují... 

A: Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsný mrazy, 

přes minus 60°. 

R: To je blbina, nejvejš tak minus 20°. 

A: No ne, teď to řikali na CNN, prej přes minus 60°. 

R: Ale no tak možná někde třeba minus 25, ale to spíš 

výjimečně. 

A: No ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky... 

R: Jo ty myslíš venku??? No tak to jo... 
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1. Kolik dnů má měsíc leden: 

a) 30 

b) 31 

c) 28 

 

2. V lednu slaví svátek Dalimil. Pod tímto jménem známe 

významného českého…… 

a) kronikáře 

b) šlechtice  

c) kata 

 

3. Doplňte známou pranostiku Na Nový rok 

a) do postele skok 

b) o slepičí krok 

c) sněz polévkový nok 

 

4. Název leden se odvozuje od: 

a) častého nákupu lednic do domácnosti v tomto období 

b) ledvinových potíží 

c) hojného ledu na řekách 

 

5. 6. ledna se slaví svátek Tří králů. Jejich jména jsou: 

a) Matouš, Marek a Lukáš 

b) David, Goliáš a Šalamoun 
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c) Kašpar, Melichar a Baltazar 

 

6. Měsíc leden byl původně ve východní Evropě nazýván 

měsícem: 

a) vlka 

b) jelena 

c) havrana 

 

7. Leden je měsíc zimních sportů. Mezi oblíbené venkovní 

sporty patří: 

a) lyže a běžky 

b) kolo a kolečkové brusle 

c) plavání a potápění 

 

8. Tři králové při návštěvě domácnosti píši na dveře 

zkratku K+M+B. Správný výklad těchto písmen je: 

a) Kašpar, Melichar a Baltazar 

b) klid, mír a blaženost 

c) latinsky „Christus mansionem benedicat": (česky překlad 

Kristus žehnej tomuto domu) 

 

9. V lednu slaví svátek významná česká světice, která i přes 

šlechtický původ a bohatství chodila pomáhat chudým a 

nemocným do podhradí. Zemřela v roce 1252. Je to: 

a) Svatá Ludmila 

b) Svatá Zdislava  

c) Svatá Anežka 
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10. V němčině se leden nazývá: 

a) august 

b) juni 

c) január 

 

11. Mezi dětské oblíbené zimní radovánky dříve patřilo: 

a) chůze na sněžnicích 

b) biatlon 

c) sáňkování 

 

12. Staří Slované používali  kalendář, ve kterém se délka 

roku určovala podle Slunce, a délka měsíců podle fází 

Měsíce.  Nový rok jako církevní svátek byl s konečnou 

platností zaveden až ve století: 

a) 15. století 

b) 12. století 

c) 18. století 

 

13. 1.1 1888 se narodil významný český autor, napsal 

například Cirkus Humberto nebo Klapzubová jedenáctka. 

Jeho jméno je: 

a) K. V. Rais 

b) Eduard Bass 

c) Vladislav Vančura 

 

14. 1.1.1993 došlo ke změně ve státním 

uspořádání. Co se stalo?: 

a) Došlo k okupaci německou armádou 

b) České království se stalo republikou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lunisol%C3%A1rn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
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c) Došlo k rozdělení Československa na Českou a Slovenskou 

republiku 

 

15. První poválečná zimní olympiáda proběhla v termínu 

30. 1. – 8. 2. 1948. Československá republika si přivezla 

stříbrnou medaili za lední hokej. Tato olympiáda se konala 

v: 

a) Japonsko, Sapporo 

b) Norsko, Oslo 

c) Švýcarsko, Svatý Mořic 

 

 

Správné odpovědi: 

1.b, 2.a, 3.b, 4.c, 5.c, 6.a, 7.a, 8.c, 9.b, 10.c, 11.c, 12.a, 13.b, 

14.c, 15.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se 

aktivně podíleli na vánočních přípravách a vnesli tím 

do Domova vůni Vánoc. Děkujeme nejen za pomoc 

při výrobě vánoční dekorace, ale i za přípravu 

vánočního cukroví, na kterém jsme si všichni 

společně pochutnali na „Vánoční Kavárničce.“ 

Děkujeme.  

Jsme rády, že se účastníte. 

Tým aktivizačních pracovnic. 
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Zdroje: 

 

https://www.google.cz/search?q=leden&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv

=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIqt

K61uzJAhXFWywKHTJ9AawQ_AUIBigB#imgrc=ugweFjRPEliDDM%3A 

 

https://www.google.cz/search?q=t%C5%99i+kr%C3%A1lov%C3%A9&rlz=1C

1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiIhqL02OzJAhWGqA4KHX63AYEQ_AUIB

igB#imgrc=lX8YahZiGc-DuM%3A 

 

https://www.google.cz/search?q=t%C5%99i+kr%C3%A1lov%C3%A9&rlz=1C

1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiIhqL02OzJAhWGqA4KHX63AYEQ_AUIB

igB#tbm=isch&tbs=rimg%3ACZV_1GGoWYhnPIjhwPycUzC1CYCow-

VSRaRWQu_1cMobBERfV96uE6BAokAscC6G4PUTcaucTJFp4ZpU-

vvVAuWVDwdCoSCXA_1JxTMLUJgEfxpcrJMij6rKhIJKjD5VJFpFZAR-

6A11SKQcnMqEgm79wyhsERF9RF3ka7wrR3Q4SoSCX3q4ToECiQCEYSt70

Z1lAHmKhIJxwLobg9RNxoRgTM1HRmpdnIqEgm5xMkWnhmlTxH_11IxdIq

GfPSoSCa-

9UC5ZUPB0EbC7NYCyjtXL&q=t%C5%99i%20kr%C3%A1lov%C3%A9&im

gdii=X8CcubtE77yWgM%3A%3BX8CcubtE77yWgM%3A%3BsrAgHkkowkc

YwM%3A&imgrc=X8CcubtE77yWgM%3A 

 

https://www.google.cz/search?q=kalend%C3%A1%C5%99+2016&rlz=1C1GIG

M_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=855&tbm=isch&imgil=CUbDpG

A9wXBqrM%253A%253B34rlkTpZaBJpUM%253Bhttp%25253A%25252F%2

5252Foffice.lasakovi.com%25252Fexcel%25252Fsablony-

templates%25252Fplanovaci-kalendar-

2016%25252F&source=iu&pf=m&fir=CUbDpGA9wXBqrM%253A%252C34r

lkTpZaBJpUM%252C_&usg=__zfL0dtr-

q0v_sjZbZjtgyLQoA0I%3D&ved=0ahUKEwiun__H3uzJAhUJjCwKHVHnALs

QyjcIOw&ei=odN3Vu7KMYmYsgHRzoPYCw#tbm=isch&q=kalend%C3%A1

%C5%99+2016+%C4%8Desky&imgrc=4mO_0foLoc8HdM%3A 

 

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

 

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

 

https://www.google.cz/search?q=dalimilova+kronika&rlz=1C1GIGM_enCZ642

CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2

&ved=0ahUKEwioubHl4ezJAhVD_w4KHV5tCRYQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc

=yUe8HqBOXhuKDM%3A 

https://www.google.cz/search?q=t%C5%99i+kr%C3%A1lov%C3%A9&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiIhqL02OzJAhWGqA4KHX63AYEQ_AUIBigB#imgrc=lX8YahZiGc-DuM%3A
https://www.google.cz/search?q=t%C5%99i+kr%C3%A1lov%C3%A9&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiIhqL02OzJAhWGqA4KHX63AYEQ_AUIBigB#imgrc=lX8YahZiGc-DuM%3A
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CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2

&ved=0ahUKEwioubHl4ezJAhVD_w4KHV5tCRYQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc

=TAALcstAJySqFM%3A 
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ved=0ahUKEwjG2-ikj-3JAhXGFSwKHaScB88Q_AUIBigB 
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42CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=IOZbXHzn5THjb

M%253A%253BoZdOGA33wCgjUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252F

www.mirekvostry.cz%25252Fnode%25252Fvtipy-na-zimni-

obdobi&source=iu&pf=m&fir=IOZbXHzn5THjbM%253A%252CoZdOGA33w

CgjUM%252C_&dpr=1&usg=__H5wd0qyqCuPoTNCMglAGX1C7v4A%3D&

ved=0ahUKEwjIlMih9O7JAhXCDSwKHY-

XArsQyjcINw&ei=0vZ4VsjjEMKbsAGPr4rYCw#tbm=isch&tbs=rimg%3ACS

DmW1x85-

UxIjiQm2EfZc0mGfooTDTUaV4LRRHS5XOSPpZtMLt0SiKpQZ0s1sC-

zWgbr2ExoSgryVewbg0H-NLMiioSCZCbYR9lzSYZEaGXThgN98AoKhIJ-

ihMNNRpXgsRMywOQNVHvAQqEglFEdLlc5I-

lhHR9Q6Xh7k3pyoSCW0wu3RKIqlBEaGXThgN98AoKhIJnSzWwL7NaBsRo

ZdOGA33wCgqEgmvYTGhKCvJVxHR9Q6Xh7k3pyoSCbBuDQf40syKEaGX

ThgN98Ao&q=zimn%C3%AD%20vtipy&imgrc=_VCCG3Czlq2YVM%3A 
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