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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

2. číslo/ Únor 2016 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Čas letí jako voda a máme tu měsíc únor. Je to jeden ze zimních 

měsíců, kdy nás ještě určitě čeká mráz a sněhová nadílka. 

Vše odpočívá a čeká na jaro. S rychlostí jakou plyne čas, tu jaro 

máme za chvilku.  

Užívejte si pohledů z okna na padající sněhové vločky a bílou 

zimní přikrývku.  

Dopřejte si zimního odpočinku s naším Měsíčníkem v ruce. 

V tomto Měsíčníku nechybí pranostiky, můžete si přečíst o tom, 

jak je důležité v únoru pečovat o ledviny, zavzpomínáme na 

Jana Wericha, který by letos v únoru oslavil 111. narozeniny a 

na stránkách Měsíčníku si také zatančíme, protože právě měsíc 

únor bývá nazýván plesovou sezónou. 

Klidné zimní dny Vám přejí 

 

 

Eva Plívová,  

Dana Matoušková – Vaše 

sociální pracovnice 
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Ohlédnutí za lednem 2016 

Co se u nás v lednu 2016 změnilo je vidět na první pohled – 

zmizely smrky před budovou B ve směru od Tesca. Jak jsem se 

nedávno dozvěděl, sázely ty stromy některé z našich 

současných zaměstnankyň, když po škole nastoupily do 

Domova, do svého prvního zaměstnání. Ty stromy tedy rostly 

před budovou B zhruba čtyřicet let – jen byly moc nahusto, což 

nepřispělo ani k jejich zdraví, ani k jejich budoucnosti, protože 

začaly stále více zastiňovat budovu. Po desítkách let je tak náš 

Domov ze silnice opět vidět – a je to pěkný pohled. Po těch 118 

stromech zbyly pařezy, které firma Haupt ještě v nejbližších 

dnech odfrézuje – a pak už nás na jaře čeká výsadba sakur a 

živého plotu z weigelie. V pokojích v přízemí a prvním 

poschodí budovy na straně obrácené směrem k Tescu tak bude 

více světla a okolí Domova provedenou úpravou víc získá, než 

ztratí. Nechceme se přece schovávat za stromy, chceme být 

vidět.   

A že jsme vidět stále víc, za to chci poděkovat především dvěma 

kolegyním, dvěma Danám: Daně Matouškové, která se stará o 

V
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náš web a píše za nás články do Ústeckých listů, a také Daně 

Vackové, která pečuje o náš Facebook. Je dobré být vidět – 

znáte to: sejde z očí, sejde z mysli. A tak Domov zase vidět je 

– obrazně i doslova. 

V roce 2016 chceme do Domova pořídit vlastního 

canisterapeutického psa, kterého by pro nás vychovala odborná 

organizace HelpPes. Pes (zřejmě labrador nebo retriver) by byl 

umístěn v kotci u čela budovy A, kde je dnes oplocený prostor 

– a paní Renata Raková, aktivizační pracovnice na budově A, 

by se stala jeho „psovodem“. Většina obyvatel Domova na 

canisterapii dobře reaguje a chválí si ji – budeme tak moci lépe 

naplňovat vaše potřeby. 

Zvykáme si na dvě polední jídla, na výhody i nevýhody výběru 

– věřím, že výhody převažují. A aby se kuchařkám lépe vařilo, 

pořizujeme jim do kuchyně nový kotel, náhradu za starší 

zařízení, které je v havarijním stavu. 

Za měsíc už bude veseleji. Únor je krátký měsíc, i když letos 

delší, než obvykle. A po něm přijde březen, s březnem ples,              

            s plesem jaro a s jarem dobrá nálada. 

        Jsme sice v polovině zimy – ale jaro se blíží. Dočkáme se. 

   

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve čtvrtek 11. 02. od 13.30 hod. – VALENTÝNSKÁ 

KAVÁRNIČKA v jídelně na 1. patře budovy B. Vystoupí 

domovský ochotnický soubor Radost.  

 

V pondělí 29. 02. od 14 hod. – MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

MASEK DOMOVEM s překvapením. 

KADEŘNICE: 11., 25. 02.  

PEDIKÚRA: 04., 18. 02. 2016 

BIBLICKÉ HODINKY: 10., 24. 02. 2016 

 

V únoru bychom chtěli zavést Radostné hodinky (zkoušky 

divadelního souboru Radost na připravovaná vystoupení. 

Sledujte, prosím, nástěnky, jste všichni srdečně zváni.) 

V
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 Únor bílý - pole sílí.  

 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

 V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

 Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 

 Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená 

- květen mu to spálí. 

 Sněhový únor - sílí úhor. 

 Když záhy taje, dlouho neroztaje. 

 Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

 Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

 V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

 Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

 Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl 

zmrznout. 

 Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. 



7 
 

 
 

Únor je podle 

gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v 

přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. 

Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto 

dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti 

se). V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. 

Právě proto tento měsíc má proměnlivý počet dnů a právě k 

němu se přidával v přestupném roce 

jeden den. Při přechodu z juliánského 

na gregoriánský kalendář se tento 

zavedený postup neměnil. Varianty 

původně římského (respektive 

latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských 

jazyků. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a 

listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný 

den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako 

loňský červen. Při výpočtu úroků podle některých metod se 

únor bere jako ostatní měsíce, tzn. že má 30 dnů. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kra
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varianta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_%28lingvistika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
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Únor je doba, kterou většina lidí považuje ještě za hlubokou 

zimu. Podle astrologického kalendáře nastává jaro 20. března 

(den jarní rovnodennosti), avšak podle biologického 

kalendáře nastává období jara už 13. února. Období zimy 

skončilo 26. ledna a až do 12. února  probíhá tzv. období „dojo“, 

což je přechod ze zimy do jara, doba, kdy se příroda připravuje 

na „znovuzrození“. 

Podle tradiční čínské medicíny jsou v únoru nejvíce ohroženy 

ledviny, vládne pořád element voda a z emocí je to strach. 

Ledviny jsou základním orgánem určující délku života. Od 

narození nám tato energie klesá, někomu rychleji, někomu 

pomaleji. Jakmile ji tělo vyčerpá, organismus umírá. 

Každým okamžikem, každým dnem odevzdávají ledviny tuto 

energii ostatním orgánům. Je tedy na místě otázka, v jakém 

stavu máme své vnitřní orgány a kolik této životně důležité 

energie z ledvin spotřebují. Následkem je stárnutí organismu. 

Tuto energii nelze ničím navýšit, dobýt, pouze udržovat stav 

klesání co nejpomalejší a uchovat si tuto energii v co největší 

kvalitě. Tohle by se dalo nazvat uměním života. 

http://www.zijmesvujzivot.cz/zdravi/2013/11/25/princip-leceni-podle-tcm/
http://www.zijmesvujzivot.cz/zdravi/2014/01/01/leden-mocovy-mechyr/
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Jak se oslabení ledvin projevuje? 

K častým projevům patří časté močení (zejména v noci), tlak a 

bolest v kříži a bederní oblasti, studené nohy, ztráta vitality, 

špatný spánek, zhoršení sluchu (hluchota a šumění v uších), 

neplodnost, oteklá horní víčka nebo i špatná kvalita vlasů. 

Oslabení ledvin se také projevuje bolestmi kolen, otoky nohou 

a nejvíce se ledviny podílejí na problémy s klouby. Pokud se 

objeví tmavé kruhy pod očima, značí to na špatné vylučování 

kyseliny močové a její nadměrné tvorby. Můžeme mít ve větší 

míře sklony k depresivním myšlenkám, podceňovat se a 

nedůvěřovat sobě ani okolí. 

Z duchovního hlediska se na zdraví ledvin odrážejí naše 

partnerské vztahy i vztah, který máme sami k sobě.  

Jak se dostat do rovnováhy? 

Je potřeba ctít a poslouchat přírodu, i ta totiž v tomto období 

pořád ještě odpočívá. Bujaré večírky s přemírou alkoholu a 

nedostatkem spánku, přílišná konzumace černé kávy, 

nedostatek pohybu (zejména procházky), spěch při jídle, 

stresující prostředí nám odebírají životně důležitou energii 

ledvin. 

http://www.zijmesvujzivot.cz/zdravi/2013/12/27/nemoc-je-jen-informace/
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Dopřejme si tedy klid v našem životě, odpočinek a co nejvíce 

tepla (zejména chraňme naše ruce a nohy). Z pohledu 

duševního je potřeba se naučit mít rádi všechny bytosti kolem 

nás. Pochopit, že všichni jsme si rovni a jak moc je důležité 

pěstovat harmonii sami se sebou i okolím. 

Jaké potraviny nám pomohou posílit ledviny? 

Jakékoliv, které nás zahřejí. Zejména konzumace luštěnin, 

polévek (nejlépe vývarů), případně masité stravy, kompotů a 

vařených obilovin. Je také důležité se vyhnout nadměrnému 

solení, cukru, výrazně ochlazujícím potravinám, pití kávy a 

alkoholu. 

Mezi vhodné obiloviny pro posílení ledvin patří pohanka, oves 

nebo jáhly. Luštěniny, které připomínají samotné ledviny – 

fazole adzuky, fazole bílé, červené nebo čočka a sójové boby. 

Z masa jakékoliv divoké a také 

krůtí, skopové a jehněčí maso. 

Z ryb zařaďte zejména tuňáka, 

platýse, tresku nebo úhoře. 

Zelenina je vhodná lehce zahřátá v páře nebo nakvašená. 

Zahřeje nás cibule, česnek, zázvor, fenykl, celer, růžičková 

kapusta, pórek a červená řepa. Důležitá je petržel, 

http://www.zijmesvujzivot.cz/zdravi/2013/09/24/fazolova-polevka-z-adzuki/
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která odvodňuje a odstraňuje otoky.   Z bylinek kurkuma, kari 

a chilli. Zdravé tuky nám pomohou doplnit ořechy a semínka. 

Do vařených pokrmů přidávejme například MISO pastu, 

kvalitní sójovou omáčku a umeocet. 

Pro posílení ledvin používejme z bylinek celík zlatobýl, který 

je výborný zejména v tom, že do 6 týdnů od užívání naprosto 

zlikviduje močové kameny (což dělá i lopuch plstnatý). Skvělý 

je také dvouzubec trojdílný, který působí močopudně. Jako 

přírodní antibiotikum proti 46 kmenům bakterií Staphylococcus 

pyogenes aureus, který způsobuje zánětlivá onemocnění 

močových cest a ledvin, působí lichořeřišnice větší. Pro 

podporu vylučování kyseliny močové doporučujeme tužebník 

jilmový a protizánětlivé účinky má řepík lékařský, který také 

pomáhá vylučovat moč. 

Prociťujme každý den v každé buňce našeho těla radost a 

nadšení, harmonii, lásku ke všemu kolem nás a důvěru v život. 

 Lichořeřišnice větší 
Tužebník jilmový Řepík lékařský 

http://www.zijmesvujzivot.cz/zdravi/2013/09/26/svesticky-umebosi-a-umeocet/
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     Začne hrát hudba a v tanečním sále to zašumí, pánové ve 

fracích vyzvou dámy k tanci, po parketu se rozvlní sukně.  

Nesmělí chlapci se náhle změní v gentlemany a rozchichotaná 

děvčata rozkvetou v mladé dámy. Páry krouží po parketu 

v rytmu hudby a přihlížející jsou uchváceni tou harmonií a 

lehkostí, vždyť jako by se vznášeli. Nezapomenutelná je 

atmosféra plesů, tanečních a zábav.  

     Tančíte? A tančíte rádi? Já ano, i když nejsem nijak zvlášť 

pohybově nadaná. Tanec mám ráda ve všech jeho podobách. A 

že jsem člověk zvídavý, zapátrala jsem po historii tance 

v moudrých knihách a o výsledky se s Vámi ráda podělím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma tance Waltz pro taneční 

školy. 
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  Tanec doprovází lidstvo už od počátku věků. Objevuje se s 

potřebou vzájemné komunikace, předávání si zkušeností a 

později i jako doplnění hudby a zpěvu při lidových zábavách 

a setkáních. V pravěku byly jeho primitivní formy součástí 

komunikace mezi členy kmenů. Nejdříve znázorňoval výjevy 

ze života, byl součástí rituálů (např. před lovem, bojem). V této 

podobě můžeme pozorovat tanec u domorodých kmenů 

v Africe. Později tanec doprovázel lidové obřady, tradice a 

setkání. Stejně jako se měnila společnost, měnila se i její 

potřeba tančit a význam tance 

se postupně posouval do sféry 

společenských zábav, 

diplomacie a v dnešní době 

patří i mezi sportovní aktivity. 

     Historie plesů tak, jak je 

chápeme dnes, sahá do 15. a 

16. století. Na španělském 

a francouzském královském 

dvoře byly tehdy oblíbené 

taneční zábavy. Tančili se menuety, tanec pavana a další tance 

(skupinové i párové, ale bez bližšího kontaktu tanečníků). 

V tuto dobu se také vyvíjí balet nejprve jako krátké taneční 
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mezihry, později již jako hudebně-taneční představení. Král 

Ludvík XIII byl tvůrcem hodinového tance o šestnácti figurách 

známého jako merleson. V sedmnáctém století pak v Polsku 

vzniká tanec pojmenovaný podle šustících spodniček zvaný 

kotilion. Valčík byl z počátku označován za nemravný, až 

později se stal velice módním tancem. Na plesech se začal 

objevovat v 80. letech 18. století, inspiroval i mnoho hudebních 

skladatelů a uchvátil také Johanna Strausse. Polka byla 

oblíbeným lidovým tancem, vznikla na území Čech. Původně 

se jí říkalo maděra, ale podle svého polovičního rytmu byla 

nazývána půlka a později polka. Její rytmus velmi brzo ovládl 

i taneční sály Francie a postupně i ostatní země Evropy. 

     Jak stoupala oblíbenost někdy složitých společenských 

tanců na francouzském královském dvoře, stoupal i zájem o 

učitele tance. Ti se nejprve sdružovali v tanečních 

společnostech a ceších, až postupně vznikly první taneční 

školy. Mezi taneční školy s nejdelší tradicí u nás patří ta 

Pražská a Brněnská. Město Brno pak každoročně ožívá 

tanečními soutěžemi na mezinárodní úrovni. 
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     Častou výbavou mladých návštěvnic plesů v minulosti býval 

taneční pořádek (hojně rozšířený v 60. letech 19. století). 

Zdobená knížečka opatřená tužkou, do níž se muži zapisovali 

k jednotlivým tancům. I vějíř, používaný již ve 13. století jako 

módní doplněk, měl svou symboliku v taneční mluvě. Když 

si žena položila vějíř přes levou ruku, znamenalo to, že chce 

tančit, když přes pravou, tancovat nechtěla. Když si dala vějíř 

přes ústa, značilo to, že už je po polibku. 

     Tanečních stylů je mnoho, od klasických a 

latinskoamerických tanců, přes 

balet, lidové a moderní tance až 

po taneční sport. Každý si jistě 

najde ten svůj oblíbený styl. O 

tanci se také říká, že má 

terapeutický vliv. Člověk se při 

něm uvolní, opadávají zábrany 

a společenské bariéry. 

     Na závěr jeden citát od neznámého autora: „Kdo netančil, 

jako by ani nežil!“ 

(Renata Raková) 
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„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé 

tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ 

 

Jan Werich, český herec, scénárista, 

dramatik, spisovatel, komik, především známý jako „klaun“ ve 

dvojce s Jiřím Voskovcem, se narodil v Praze 6. února 1905 (+ 

30. 10 1980). Známý je především jako významný 

představitel  meziválečné divadelní avantgardy 

a potom poválečné české divadelní kultury.  

Napsal také několik knih a pohádky pro děti, např. známé  

Fimfárum. 

Jeho moudrosti a gagy se předávají již po několik generací. 

Škoda, že tehdejší doba příliš nepřála filmové tvorbě. Stálo by 

za to, kdyby Werich natočil více filmů, než se skutečně 

podařilo. Přesto se stal legendou pro svoje moudré, vtipné 

postoje a jeho žerty se dosud předávají. 

Jan Werich, původně právník, v roce 1926 vytvořil dvojici 

s Jiřím Voskovcem. Brzy potom následovala jejich divadelní 

spolupráce v osvobozeném divadle. Když uváděli svoji první 
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hru, byl Jan Werich na plakátech uveden slovní hříčkou jako J. 

W. Rich (angl. rich = bohatý).  

Tehdejší mládež je milovala jako své idoly.  

Když se přiblížily tragické události a těžká doba, bylo v roce 

1937 Osvobozené divadlo uzavřeno. Jedna z jejich  

nejodvážnějších her nesla název Balada z hadrů. Oba herci a též 

jejich společník, hudební autor Jaroslav Ježek, byli nuceni 

opustit čs. stát a druhou světovou válku spolu strávili v USA. 

Také tam hráli divadlo, hlavně pro tamní českou menšinu. 

Proslavily je protinacistické pořady, které Hlas Ameriky 

vysílal do Evropy v češtině. 

Po 2. světové válce se postupně oba herci vrátili  

do Československa, avšak roku 1948 Jiří Voskovec emigroval 

za hranice navždy. 

Vzhledem 

k tehdejší politické 

atmosféře nemohli 

spolu již hrát 

satiru, přestože 

nakrátko otevřeli 

divadlo V+W. 
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Po komunistickém puči v únoru 1948 pak Werich hrál 

v různých pražských divadlech. Později odvážně založil 

Divadlo Voskovce a Wericha, ve kterém stanul po jeho boku 

Miroslav Horníček. Kritika, která dnes míří na Jana Wericha, 

mu vytýká, že se nikdy nezastal svých pronásledovaných anebo 

vězněných kolegů, přestože jeho popularita v tom mohla mít 

jistou váhu. Někteří jeho zastánci zase připomínají, 

že Werich se podepsal pod petici Dva tisíce slov. 

Oba umělci, Voskovec i Werich, milovali film. Spolu hráli ve 

čtyřech filmech, byly to Pudr a benzin 

(1931), Peníze nebo život (1932), Hej 

rup (1934) a Svět patří nám (1937). 

Poslední dva jmenované z nich, které 

režíroval M. Frič, náleží 

do zlatého fondu českého filmu. 

Později Werich v oblasti filmu větší 

uplatnění nenacházel. Nesmrtelný však 

zůstává film s ním v hlavní roli, a to byl Císařův pekař, pekařův 

císař v roce 1951. O pár let později zahrál krále v pohádce Byl 

jednou jeden král a roku 1963 ztvárnil další roli ve filmu 

Vojtěcha Jasného Až přijde kocour. 

Je pravděpodobné, že dosud nebyly objeveny všechny zvukové 
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nahrávky, nesoucí Werichův hlas. V jejich výběru se nachází 

třeba kdysi velmi populární kulinární výstupy Miroslava 

Horníčka o vaření, kdy oba herci vtipně vařili a své recepty 

volně prokládali odvážnými glosami, jimiž ironicky 

komentovali tehdejší společenské události. 

Mnohé zvukové snímky, které s Janem Werichem vznikly, se 

tradují od úst k ústům, přesto však se v archivech dají najít ještě 

úplné klenoty, o kterých ani znalci nic netuší. 

Je  ho pohádková knížka Fimfárum obsahuje pohádku (Chlap, 

děd, vnuk, pes a hrob), která je 

příběhem sestaveným pouze 

z jednoslabičných slov, což 

ukazuje i na Werichovu 

lingvistickou genialitu. Další 

z pohádek, Tři veteráni, byla 

úspěšně zfilmována Oldřichem Lipským. 

Z cest po Itálii vyšla jeho kniha nesoucí název Italské 

prázdniny (1960). 

Jan Werich bezesporu náleží k  nejlepším českým hercům. 

Někteří jej pro jeho filosofii, moudrost a brilantní myšlenky 

nazývají mistrem Tao. V roce 1963 obdržel Werich titul 



20 
 

národní umělec, přesto však nebyl totalitním režimem příliš 

oblíben. 

Mezi lidmi se traduje, že byl Jan Werich nucen v pokročilém 

věku ještě vystupovat v divadle, protože prostě neměl na 

živobytí. Jedna jeho milovnice řekla, že byla na  posledním 

takovém jeho vystoupení, a tam jí tekly slzy. 

Jeho taoistická moudrost se záhadně projevuje v jednom 

z jeho mnoha výroků: 

 

 „ Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. 

Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší 

si hrají na hloupé.“ 
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Naše kolegyně paní Iva Tesařová si pro nás připravila 

přednášku o Tajemné mineralogii včetně názorné ukázky 

jednotlivých mineralogických skvostů. Těm, kteří se přednášky 

nemohli zúčastnit, ale i těm, kterým některé poznatky unikly, 

nabízíme alespoň stručné ohlédnutí.  

Mineralogie a její význam 

Geologie je věda o Zemi, zaměřuje se na její složení, stavbu a 

historický vývoj. Zkoumá rozsáhlé procesy, jako je vznik 

pohoří a velké pohyby v zemské kůře. 

Mineralogie je vědecký obor, který se zabývá minerály 

(nerosty) - jejich vzhledem, vznikem, fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi, přeměnami v přírodě i možností 

technického využití. Mineralogie je součástí geologie.  

Slovo minerál vychází z latinského slova  minare, což je 

označení pro důl. Z toho vyplývá velmi blízký vztah mezi 

hornictvím a mineralogií, která zkoumá vytěžený materiál a 

zaměřuje se na minerály.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geologie
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Lidé kameny a minerály používají od nepaměti. Nejdříve jako 

zbraň, později na stavbu obydlí a nyní minerály prolínají do 

mnoha dalších odvětví a oborů. Stačí se rozhlédnout kolem 

sebe. Například okna, přes která se denně díváme, jsou ze skla 

vyrobeného z přetaveného písku a nařezaného do správných 

tvarů diamantovým hrotem. Nože používané v různých 

odvětvích (nejen v kuchyni) brousíme podle způsobu použití. 

Můžeme sáhnout po pískovci a pemze, které slouží pro broušení 

hrubého povrchu. Na jemné broušení nám velmi dobře poslouží 

například břidlice. 

Čepel dýky z pazourku 

Abychom dokázali využít minerály a 

nerosty, je nutné znát jejich přesné 

složení a vlastnosti. Již lidé ve starém 

Řecku minerály zkoumali a 

klasifikovali je podle jejich vlastností 

jako je zpracovatelnost, hořlavost, 

tvrdost či štěpnost. Lidé dokázali 

rozlišit více než 60 různých nerostů a tyto vědomosti později 

používali i arabští lékaři. 

Jeden z nejvýznamnějších objevů týkající se mineralogie udělal 

v roce 1669 Nicolaus Steno, který dokázal změřit úhly mezi 
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jednotlivými ploškami krystalů, a to vedlo k poznání jejich 

vnitřní stavby. V následujících staletích probíhalo mnoho 

dalších měření a zkoumání jednotlivých minerálu. Tato 

zkoumání vedla k poznání, že všechny krystaly vyskytující se 

v přírodě lze zařadit do sedmi různých skupin a to krychlová, 

čtverečná, šesterečná, klencova, kosočtverečná, jednoklonná, a 

trojklonná. Tyto skupiny se od sebe liší různou souměrností 

krystalů a díky tomuto objevu rozlišujeme krystalový tvar. 

Podíváme se na další důležité vlastnosti minerálu.  Tvrdost se 

nejčastěji měří podle Mohsovy stupnice tvrdosti, která 

vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Má 

deset stupňů, kdy stupeň 1 je velmi měkký a 10 mimořádně 

tvrdý. Do nerostu tvrdého 1 -3 lze udělat vryp nehtem, do 

stupně 5 kapesním nožem, do stupně 7 sklem. Tvrdost je ta 

vlastnost, která určuje, že diamantem (stupeň 10) můžeme řezat 

sklo (sklo je přetavený křemičitý písek - stupeň 7). Základní 

stupnice tvrdosti je 1. mastek, 2. talek, 3. kalcit, 4. fluorit, 5. 

apatit, 6. živec, 7. křemen, 8. topaz, 9. korund, 10. diamant. 
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Barva je nejnápadnější vlastnost a jeden druh minerálů může 

mít různé odstíny podle místa vzniku 

a prvků, které působily při vzniku. 

Původní barvu minerálu často 

ovlivňuje barva pigmentu v podloží. 

V závislosti na množství pigmentu 

jsou minerály zbarveny například 

hematitem do žlutých, okrových, červených, nebo hnědých 

odstínů. Chlorit způsobuje zbarvení převážně zelených odstínů. 

Pro základní pochopení 

rozdělení mineralogie nám 

stačí vysvětlení 

krystalových tvarů, tvrdosti 

a barvy. Mineralogové 

rozlišují ještě další důležité 

vlastnosti a to lom světla, hustotu štěpnost a podmínky 

vzniku minerálu (pseudomorfóza).  

Pro lepší pochopení významu jednotlivých vlastností minerálu 

uvedu příklad. Pokud se budeme dívat na grafit a diamant z 

chemického složení, jsou oba nerosty naprosto totožné. 

Rozdílná vnitřní struktura však způsobuje zásadní odlišnost 

fyzikálních vlastností. Diamant je nejtvrdší známý nerost 

Smaragd v krystalu 
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(stupeň 10), je průhledný, dokonale se štěpí a má malou 

tepelnou vodivost. Grafit (známý pod názvem tuha) 

je neprůhledný, stupeň tvrdosti 1 a dobře vede elektrický proud. 

 

 

 

 

 

 

Grafit 

Tímto máme za sebou velmi jednoduchý vhled na vývoj a vznik 

mineralogie. Příště se můžeme podívat na tajemství a magii, 

která kameny provází odedávna nebo na využití a drahých 

kamenů ve šperkařství. 

Tento článek čerpá z knihy 

Minerály, průvodce přírodou, 

Knižní klub ve spolupráci 

s nakladatelstvím Ikar Praha, r.1995 

 

Bc. Iva Tesařová 

Diamant v krystalu 
Broušený diamant 
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Proběhla však i premiéra nově vzniklého Domovského 

ochotnického divadelního a tanečního souboru Radost s hrou 

pod názvem Cesta Tří králů do Betléma. 
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1. Mezi latinskoamerické tance patří:  

a) polka a valčík 

b) rumba a samba 

c) kankán a walz 

 

2. Hodinový tanec o šestnácti figurách, který vymyslel 

francouzský král Ludvík XII., se jmenoval: 

a) balet 

b) merleson       

c) menuet 

 

3. Nejznámější český tanečník, dlouhodobý člen a sólista baletu 

Národního divadla oceněný titulem národní umělec se jmenuje: 

a) Petr Čadek 

b) Marek Zelinka 

c) Vlastimil Harapes 

 

4. Taneční pořádek na plesech sloužil: 

a) k zapsání zasedacího pořádku tanečníků u stolů 

b) k zapsání mužů do seznamu tanců dámám, které si pak 

podle něj vybíraly tanečníky 

c) je to dřívější označení pro seznam povolených skladeb 
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5. V období morových epidemií lidé často davově tančili 

zběsilý tanec, při němž se různě svíjeli, bičovali a věřili, že je 

ochrání před onemocněním. Jak se jmenoval? 

a) tanec svatého Jiří 

b) tanec svatého Víta 

c) tanec svatého Petra 

 

6. Taneční mistři v 18. století se sdružovali v Cechu tanečních 

mistrů, udržovali si společenskou prestiž ve vystupování, 

oblečení, schopnosti konverzace a znalostech tančení. Které 

části oděvu nemohli takovému muži v druhé polovině 18. stol. 

chybět? 

a) paruka a kravata  

b) kord 

c) kapesníček 

 

7. V období první republiky došlo k velkému rozvoji etikety. 

Jak se jmenoval jeden z největších prvorepublikových zastánců 

dodržování pravidel slušného chování a také autor mnoha knih 

o etiketě? 

a) T. G. Masaryk 

b) PhDr. J. S. Guth-Jarkovský 

c) L. Špaček 
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8. Ze Španělska pochází latinskoamerický tanec paso-doble. 

Víte, jaký je jeho význam? 

a) nemá žádný specifický význam 

b) vyjadřuje radost ze života 

c) znázorňuje boj toreadora s býkem 

 

9. Americké prestižní taneční školy často nosí jméno 

významného tanečníka první poloviny dvacátého století. Jeho 

dlouhodobou filmovou partnerkou byla herečka Ginger 

Rodgers. Znáte jeho jméno? 

a) Brian Friedman 

b) Fred Astaire 

c) John Travolta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 1.a), 2.b), 3.c), 4.b), 5.b), 6.a), 7.b), 8.c), 9.b) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brian_Friedman
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Profesorka na chemii se ptá studenta:  

„Co se vypaří stejně rychle jako voda?“ 

Žák krčí rameny, neví. Profesorka s povzdechem poznamená: 

„Vědomosti!“ 

 

Zákazník v prodejně obuvi říká prodavačce: 

„Prosil bych krém na boty.“ 

„A na jaké?“ 

„Na dvaačtyřicítky.“ 

 

Syn železničáře přijde poprvé ze školy, hodí tašku do kouta a 

povídá: „Pěkný podfuk! Prý první třída a mají tam jen tvrdé 

dřevěné lavice!“ 

 

Pasou se dvě krávy na pastvě a jedna se divně natřásá. 

Druhá se jí ptá, proč to dělá. 

„Dnes mám narozky, tak vyrábím šlehačku.“  
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