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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

11. číslo/listopad 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Další měsíc je za námi a máte měsíc listopad. 

Název měsíce je odvozen od padání listí, které je v tuto roční 

dobu typické. 

Listopad je měsícem podzimních plískanic, větrů na strništích 

a prvních mrazíků. Pyšní se krásnými pestrobarevnými listy, 

které padají jeden po druhém k zemi, kde brzy získají 

chladnou bílou peřinu ze sněhobílých vloček. 

Poslem královny Zimy je svatý Martin.  

Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině 

se vší mocí. 

V tomto Měsíčníku si můžete přečís o svatomartinských 

tradicích a svátku Dušiček, zavzpomínáme na Den boje za 

svobodu a demokracii a připomeneme si továrníka Emila 

Škodu. 

 

Za kolektiv autorů Vám krásné podzimní dny přejí Olga 

Švecová a Eva Plívová – Vaše sociální pracovnice 
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Pozdrav do Domova 

Rádi bychom Vám touto cestou předali pozdrav od dětí a 

jejich rodičů, kteří na nás 

v těchto těžkých chvílích 

myslí. 
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Listopad            

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Má 30 dní. 

Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve 

středoevropských přírodních podmínkách typické. 

V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se 

jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět). V 

roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. 

V církevním kalendáři, podle toho, na který den 

připadá Štědrý den, advent začíná poslední neděli v listopadu 

nebo první neděli prosince. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_doba
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrkevn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
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Pranostiky 
 

 Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři. 

 Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. 

 V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští 

neúrody. 

 Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

 Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a 

tuhá zima. 

 Radost Martina je husa a džbán vína. 

 Listopadová mlha zhasíná slunce. 

 Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 

 Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

 Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

 Listopad někdy sněží a někdy jen tak listí leží. 
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INFORMACE PRO VÁS 

  29. října odebíráme obědy a dvakrát v týdnu teplou 

večeři z Jídelny „Perla“. Je to z důvodu rekonstrukce 

kuchyně, která bude ukončena 18. prosince. 

 Vzhledem k současné situaci neprobíhají společné 

aktivity, navštěvujeme Vás individuálně na pokojích.  

Až do odvolání Vás nemohou navštěvovat Vaši blízcí, 

využívejte telefonického kontaktu nebo video hovorů, 

které Vám rádi zprostředkujeme prostřednictvím 

aktivizačních pracovnic. Nebojte se na ně obrátit. 

 Zapojili jsme se také do veřejné sbírky společnosti 

Konzum  - „Společně zas úsměv“. Nákupem v kterékoliv 

prodejně Konzumu podpoří nakupující nákup speciálního 

polohovacího vozíku. Speciální vozík umožní pobyt 

venku obyvatelům, pro které je sezení na běžném 

invalidním vozíku obtížné vzhledem ke zdravotnímu 

stavu. 

 Kavárnička Červeného kříže je do odvolání otevřena 

v úterý  - sobota od 14.00 do 15. 00 hodin pouze pro 

nákup. V případě změny budete informováni. 

 Od ledna 2021 plánujeme zvýšení úhrad za bydlení a 

stravu. Informace budete mít k dispozici na informačních  
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nástěnkách nejpozději  v průběhu prosince. Informace 

Vám také předáme individuálně na pokojích. Vaše 

rodinné příslušníky o změně v úhradě budeme 

informovat. Z důvodu změny v úhradě také budete 

podepisovat Dodatek ke Smlouvě o poskytování sociální 

služby.  

 

 

 

Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená 

a upečená tzv. „Martinská husa“. Původ spojitosti mezi sv. 

Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou legendách. Ta prvá 

praví, že husy sv. Martina při kázání tolik rušily, že nyní 

pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se 

sv. Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval 

v husníku, ale husy ho svým kdákáním prozradily. 
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Ať už to bylo tak, onak nebo úplně jinak 

je jedno. Každopádně husa patřila 

k nejhlavnějším pokrmům. Rozdělování 

jejího masa mělo určené pořadí. 

Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší 

sluha stehno, hospodář sám si nechával zbytek. Kůže z husích 

nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily nebo 

mezi prsty, aby nerostla kuří oka.  

Neméně známé bylo i svatomartinské pečivo. Kromě hus byly 

obvyklým jídlem na sv. Martina svatomartinské rohy, rohlíky 

nebo podkovy sv. Martina. Martinskými rohlíky podarovávala 

děvčata své hochy. Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo 

povidly býval podarován ze služby odcházející čeledín nebo 

děvečka.  
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Svatomartinskou koledou si ve 14. století přivydělávali nejen 

chudí žáci a kanovníci (kanovník – kněz), ale i například 

zástupci krvavého řemesla – katové. Těm byla účast na 

svatomartinských koledách zakázána staroměstským konšely 

již roku 1390. 

Žákovskou svatomartinskou koledu ve staročeštině zachytil ve 

své knize Veselé chvíle v životě lidu českého profesor Čeněk 

Zibrt: 

Svatého Martin 

všeliká rodina 

dnes ščedrost zpomíná 

beze všeho statku 

vesele s čeládkú. 

Tučnú hus, hus hus, 

tučnú hus, hus, hus, 

tučnú hus jí, víni pie, 

beze všeho smutku. 

Úryvek z knihy „Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim“. 
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Co nás dělá šťastnými 

 Udělat dobrý skutek. 

 První úsměv miminka. 

 Úspěch vlastních dění 

 Kytička od partnera jen tak. 

 Setkání s rodinou. 

 Návrat do kraje dětství. 

 Dobrá zpráva o čemkoliv. 

 Upřímná radost obdarovaného. 

 Slyšet svoji oblíbenou písničku. 

 Prohlížení starých fotek. 

 Nezávazně si popovídat. 

 Pochválit někoho. 
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Svátek zesnulých 

Dušičky lidé v minulosti slavili úplně jinak, než dnes. 

Odpradávna lidé věří v posmrtný život. Z této víry se zrodil 

kult zemřelých předků a svátky zesnulých. Úcta k mrtvým 

předkům přetrvala dodnes.  

Na první dva listopadové dny připadají svátky zemřelých. 

Jedná se o svátek Všech 

svatých (1. listopad) a 

Dušičky (2. listopad). Tyto 

svátky byly v minulosti 

často vnímány jako jeden. 

Lidé dříve věřili, že v noci z 1. na 2. listopad se mrtví mohou 

setkat se svými živými blízkými a příbuznými. Pozůstalí také 

právě v této době mohli očistit duše mrtvých, ať už modlitbou, 

mší nebo nějakým dobrým skutkem. Tradičně rodiny večer 1. 

listopadu zůstávaly doma, vzpomínaly na své předky a 

modlily se za ně. V některých domácnostech se nechávalo 

přes noc na stole nějaké jídlo – pro mrtvého. 

S nocí z 1. na 2. listopad se pojí některé lidové zvyky a 

pověry. Na okně se třeba nesměla nechávat nějaká nádoba – 

to, aby do ní duše nespadla. Uklizeny musely být také všechny 
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nože a ostré předměty, aby se o ně duše mrtvých neporanily. 

Až do noci se pak topilo v kamnech, aby duším nebyla zima. 

Nechávaly se také hořet svíčky, které měly zemřelé příbuzné 

přilákat mezi živé. Oheň má jednak očistnou moc, jednak 

symbolizuje život. Proto se také zapalovaly svíčky na památku 

zemřelých předků. Tradičně patřila každému mrtvému 

příbuznému jedna svíčka, která se umisťovala na okno.   

Na den Všech svatých se lidé již brzy ráno chodili do kostela 

pomodlit za své mrtvé blízké. Věřilo se, že nebožtíci se o 

půlnoci před svátkem Všech svatých 

scházeli v kostele, kde seděli na svých 

místech a modlili se. Pokud by je někdo 

živý vyrušil, byl by mrtvými bez 

milosti rozsápán. Na Slovácku dlouho přetrvával zvyk zvonit 

v kostele o půlnoci, a svolat tak mrtvé k modlitbě.   

Večer o svátku Všech svatých se zapalovaly svíčky ve 

zvláštních lampách, které obsahovaly máslo – to bylo určené 

pro duše mrtvých. V jižních 

Čechách se zase objevil původně 

německý zvyk – zapalování svíček 

v lucerničkách. Při tom se 

vzpomínalo na mrtvé předky a 
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prosilo se o spásu jejich duší. 

Pro tyto svátky byly také charakteristické zvláštní pokrmy. 

Tradičně se pekl „dušičkový“ chléb a jiné pečivo. Někteří 

etnologové tento zvyk spojují s dávným obětováním pokrmů 

mrtvým a s obřadní konzumací pokrmů na počest zemřelých 

předků. 

S křesťanstvím pak souvisí rozdávání pečiva o svátku Všech 

svatých a na Dušičky coby projev milosrdenství. Pečivo ve 

tvaru kříže, zkřížených kostí nebo housek dostávali chudí lidé, 

děti, žebráci. Tento zvyk byl dodržován v celé Evropě. 

Darování pečiva chudým představovalo dobrý skutek, který 

měl zabránit utrpení duší v očistci nebo je očistit od hříchů. 

Zejména obdarování žebráků mělo zvláštní význam. Žebráci 

byli totiž považováni za jakési Boží posly, kteří se modlili za 

spásu duší. Podle křesťanské tradice se jednalo dokonce o 

povinnost obdarovat žebráka. 

V česko-německých regionech, na jižní Moravě a na 

jihozápadě Čech, chodily děti ještě ve druhé polovině 

minulého století o svátcích zemřelých na koledu. Dostávaly 

při tom „dušičkové“ pečivo, koláče a ovoce. 

Od dvacátého století se se svátkem Všech svatých a 

Dušičkami pojí tradice navštěvování hřbitovů, úpravy hrobů 
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předků, zapalování svíček na hrobech. Teprve od časů první 

republiky se hroby zdobí čerstvými květinami a věnci, 

v některých oblastech se tento zvyk objevil dokonce až po 

druhé světové válce. Návštěvy hřbitova se zároveň staly i 

společenskou událostí, kdy se setkávalo širší příbuzenstvo. 

Někde je dodnes zvykem zapalovat svíčky na starých, 

opuštěných hrobech. 

Z výsledků současných výzkumů je patrné, že ačkoliv lidé 

dnes zapalují za mrtvé svíčky a upravují hroby svých předků, 

uniká jim většinou pravá podstata těchto zvyků. Mnohdy se 

jedná o návštěvy hřbitovů pouze jako formální akt. Někteří 

lidé si však i dnes uvědomují, co má vlastně zapalování svíček 

připomínat. Projevují úctu svým předkům a modlí se za ně. 

 

 

 

 

 

 

 

https://c.seznam.cz/click?adurl=http://www.rodinny-nakup.cz/p/5573608-system-pro-cisteni-zubu-sonic-pic%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drn%2Bcisteni%2Bzubu%2Bpc%26utm_content%3DOdstran%25c4%259bn%25c3%25ad%2Bzubn%25c3%25adho%2Bkamene&c=MSPNR95NJ4UANCA3NX5CSAG4RN45K2ZFH2K4MNQMQTA79XHMAUKZVPTWIPJUDBD7MDSCX5XBVMS86SV87MAJUEAX56P77UE6CT9X2E9XB83TJUI54EJRFIMPD2I5FJYS52J4W3TTUPNDSNJ6HCCCCRPRHW7HCNUFKH99BHX92CZCG9EX7NPWIS44ZWARWWI4U8ZWWMRY2V5B7XVQ2TRHR2I95V7A
https://c.seznam.cz/click?adurl=http://www.rodinny-nakup.cz/p/5573608-system-pro-cisteni-zubu-sonic-pic%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drn%2Bcisteni%2Bzubu%2Bpc%26utm_content%3DOdstran%25c4%259bn%25c3%25ad%2Bzubn%25c3%25adho%2Bkamene&c=MSPNR95NJ4UANCA3NX5CSAG4RN45K2ZFH2K4MNQMQTA79XHMAUKZVPTWIPJUDBD7MDSCX5XBVMS86SV87MAJUEAX56P77UE6CT9X2E9XB83TJUI54EJRFIMPD2I5FJYS52J4W3TTUPNDSNJ6HCCCCRPRHW7HCNUFKH99BHX92CZCG9EX7NPWIS44ZWARWWI4U8ZWWMRY2V5B7XVQ2TRHR2I95V7A
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17. listopad  

Den boje za svobodu a demokracii.  

Co se stalo v roce 1939 a 1989? 

 

Letos si připomínáme 30. výročí sametové revoluce. Tehdejší 

Československo se v listopadu roku 1989 vymanilo ze spárů 

totalitního režimu a slavilo návrat k demokracii. Co se stalo 

roku 1939 a 1989? 

Den za svobodu a demokracii, to 

je 17. listopad. K tomuto datu se 

vážou hned dvě události, které od 

sebe dělí 50 let. První je z roku 

1939, kdy byly nacisty uzavřeny vysoké školy. O 50 let 

později – tedy v roce 1989 – zase proběhly studentské 

protesty na Národní třídě, které vedly k pádu komunistického 

režimu. 

Státním svátkem se 17. listopad stal až v roce 2000, kdy 

občané České republiky poprvé oslavili nový státní 

svátek Den boje za svobodu a demokracii. Do roku 
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2000 měl 17. listopad pouze status významného dne. Tento 

den si připomínají také na Slovensku. 

Rok 1939 

17. listopad 1939 je také známý jako Mezinárodní den 

studentstva. Den, který odkazuje na události v tehdejším 

protektorátu Čechy a Morava. 

Protiokupační nálada ve společnosti vyvrcholila po pohřbu 

studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, který se konal 15. 

listopadu. Jan Opletal byl postřelen nacisty při demonstraci 

k 21. výročí vzniku Československa a na následky střelného 

zranění 11. listopadu zemřel. 

Tyto události vedly k protiokupačním protestům, na které 

reagoval Adolf Hitler 17. listopadu uzavřením všech českých 

vysokých škol. Následovalo zatýkání mezi studenty, 

9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele studentských 

organizací, bylo popraveno. Přes tisíc studentů bylo odvezeno 

do koncentračního tábora Sachsenhausen, poblíž města 

Oranienburg, 25 kilometrů od centra Berlína. 

Rok 1989 

 

17. listopad 1989, den, kdy v Praze začala sametová 

revoluce. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších dnů v naší 
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historii a každoročně si ho připomínají jak občané České, tak 

i Slovenské republiky. 

Na Albertově se 17. listopadu u sídla lékařské fakulty UK 

sešlo několik tisíc studentů, aby si připomněli události, které 

se staly v roce 1939. Na začátku klidná připomínka půlstoletí 

starých událostí se změnila v demonstraci proti tehdejšímu 

režimu. K večeru na Vyšehradě demonstrace oficiálně 

skončila, většina však chtěla v protestech pokračovat cestou 

do centra na Václavské náměstí. 

Dav protestujících byl odkloněn policií a vydal se 

k Národnímu divadlu a pokračoval na Národní třídu. Policejní 

kordon zastavil demonstranty u obchodního domu Máj v ulici 

Na Perštýně, obklíčil je a uzavřel postranní ulice. 

Demonstranti byli vyzváni k opuštění prostoru, ale přes 

policejní kordon nebylo kudy, a tak začaly bezpečnostní 

složky studenty surově bít. 

Takto tvrdý zásah zarezonoval v celé společnosti, která se 

rozhodla vzepřít dosavadnímu totalitnímu režimu a tak 

začala sametová revoluce, která vedla k rozsáhlým změnám ve 

společnosti. Nakonec 24. listopadu odstoupilo vedení 

komunistické strany a 29. listopadu se stal prezidentem 

ČSSR Václav Havel. 
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Václav Havel 

Jednou z nejvýraznějších osobností 

sametové revoluce byl Václav Havel. 

Dramatik a politik, který se stal prvním 

nekomunistickým prezidentem 

Československa a v roce 1993 se stal 

i prvním prezidentem České republiky. V roce 1989 v době 

listopadových událostí byl hlavní osobností opozice a také 

spoluzakladatelem Občanského fóra. Na návrh Občanského 

fóra byl Havel zvolen 29. prosince 1989 Federálním 

shromážděním prezidentem ČSSR. 26. ledna 1993 se stal 

i hlavou samostatné České republiky. V roce 1998 byl zvolen 

znovu a v úřadu vydržel do roku 2003, kdy ho po dvou 

volebních obdobích, do kterých může být prezident ČR 

zvolen, vystřídal Václav Klaus. 

Po ukončení politické kariéry se Václav Havel věnoval 

především psaní divadelních her a lidským právům. Zemřel 

18. prosince 2011, bylo mu 75 let. 
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Emil Škoda 
Dodnes je příkladem moderního manažera, protože svůj 

úspěch založil na technologickém náskoku a na kvalitě. 

Emil Škoda, který přišel na svět 

18. listopadu 1839, proměnil rodnou 

Plzeň díky maximálnímu 

pracovnímu nasazení i intuitivnímu 

způsobu ve světovou metropoli 

strojírenství a zbrojní výroby.  

Když se plzeňskému lékaři 

Františku Škodovi a jeho druhé manželce Johanně, rozené 

Říhové, narodil 18. listopadu 1839 – tedy právě před 

177 lety – syn Emil, patřilo již příjmení Škoda 

k nejváženějším ve městě. František Škoda to dotáhl až na 

zemského medicinálního radu, poslance říšského sněmu a 

v roce 1867 byl dokonce dědičně povýšen do šlechtického 

stavu s právem nosit titul rytíř. 

Jeho syna Emila však místo medicíny od dětství fascinovala 

technika. Vystudoval ji na německé polytechnice v Praze a 

pak i na Vysoké škole technické v německém Karlsruhe. 

Škodova inklinace k němčině ještě více zesílila po jeho 

návratu z dobrovolnického vojenského angažmá v prohrané 
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rakouské válce s Itálií a Francií v roce 1859. Zůstal totiž na 

praxi v brémských loděnicích a v magdeburských 

ocelárnách. 

Jenže tam jej v roce 1866 zastihla prusko-rakouská válka a 

rakouský technik byl ze dne na den vyhoštěn z tehdejšího 

Pruska jako občan nepřátelského státu domů, do Plzně. Bez 

práce však dlouho nezůstal. Otec mladému 

šestadvacetiletému muži dojednal během jeho nepřítomnosti 

nástup do funkce vrchního inženýra v nově vybudované 

plzeňské strojírně hraběte Ernsta Waldsteina. 

Kapitál na startovní čáře 

Přestože mladý Škoda získal skvělý plat, zlobily jej poměry 

ve špatně vedeném podniku. Uměl si představit nápravu 

v podobě investic a modernizace, a tak se rozhodl strojírnu 

odkoupit. Waldstein souhlasil, ale věc měla háček. Cena 

činila 180 tisíc zlatých, a ty Škoda neměl. Otec mu zprvu 

nechtěl půjčit, ale na přímluvu strýce Josefa Tomáše Škody 

z Vídně tak nakonec učinil. A i sám strýc synovci otevřel 

účet s milionem zlatých. 

Přestože mladý Škoda získal skvělý plat, zlobily jej poměry 

ve špatně vedeném podniku. 
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Byla to jejich nejlepší investice. Ihned poté, co se stal 

továrníkem, začal Emil svůj podnik rozšiřovat a vylepšovat. 

Přibývalo budov i kanceláří, původní počet 33 dělníků se 

rychle zvyšoval. Škoda si své zaměstnance hlídal ve dne 

v noci. V továrně dokonce přespával a dělníkům ve snaze 

omezit prostoje nechával nosit jídlo do továrny přímo 

z hostince. 

Navíc se Emil Škoda v roce 1871 oženil s bohatou nevěstou 

Hermínou Hahnenkammovou. Nevěsta dostala stotisícové 

věno, které pak Škoda použil na vybalancování potíží 

způsobených krizí v důsledku krachu na Vídeňské burze 

v roce 1873. 

Do roku 1878 vyrobily Škodovy závody zařízení pro 

25 cukrovarů, 11 sladoven a pivovarů, stroje pro doly a hutě 

v českých zemích a také válcovny železa pro Uhry a 

Německo. 

Jenže workoholik a pedant Emil Škoda chtěl vyrábět víc a 

víc. Historik Miroslav Hlaváč zdůrazňuje, že Škodova 

vojenská zkušenost z roku 1859 měla zásadní význam pro 

jeho rozhodnutí zajistit své továrně perspektivní rozvoj 

pomocí výroby zbraní. 
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Pán ocelového města 

S tím ovšem souvisela další významná inovace. Emil Škoda 

totiž snad jako první v habsburské monarchii pochopil, že 

budoucností strojírenství nebude železářství, ale výroba 

oceli. Přesvědčil ho o tom jeho přítel Fritz Asthower, majitel 

oceláren v Annen ve Westfálsku, který mu pak pomohl 

v Plzni vybudovat v roce 1886 moderní ocelárnu s dvěma 

martinskými pecemi. V ní Škoda začal vyrábět takzvanou 

annenskou ocel, která při skvělé pevnosti vynikala 

výjimečnou tažností, až o tři procenta vyšší, než bylo tehdy 

v Evropě běžné. 

Úspěch byl rychlý. Jestliže ocelárna vytavila při zahájení 

činnosti 4000 tun oceli, pak v roce 1899 to bylo již 

7000 tun, přičemž tehdy už měla Škodovka 

2800 zaměstnanců. 

Kromě toho si Škodovy závody záměrně vybudovaly pověst, 

že jsou schopny a ochotny přijmout v podstatě jakoukoli 

zakázku, kterou by jinde nechtěli nebo nedokázali splnit. 

Náročné požadavky na kvalitu ocelových odlitků tehdy 

vznášeli zejména loďaři – a právě 

jejich  

 



23 
 

 

zakázkami na součástky obchodních i válečných lodí byl 

Škodův podnik v 90. letech 19. století doslova zavalen.   

Škodovy závody si vybudovaly pověst, že jsou schopny a 

ochotny přijmout v podstatě jakoukoli zakázku, kterou by 

jinde nechtěli nebo nedokázali splnit. 

Za to, že se Škodovka mohla stát největším dodavatelem pro 

rakouskou armádu, vděčila náhodě, že slavná a dodnes 

fungující zbrojovka ve Steyeru produkovala jen lehké 

zbraně a těžké zbraně se do monarchie dovážely. Udržet 

velmocenské postavení ovšem vyžadovalo soběstačnost, a 

tak armáda vypsala tendry, v nichž se Škodovkou soutěžily 

třeba Vítkovické nebo Třinecké železárny. Rakouská vláda 

se ale roku 1890 rozhodla pro ráže děl 4,7 a 7 centimetrů 

z Plzně. Jako mělo Rusko své Putilovské závody, Německo 

svého Kruppa, Francie Schneiderovu zbrojovku a Velká 

Británie Vickerse, Rakousko-Uhersko získalo svou 

Škodovku. 

Vyčerpaný a nemocný muž 

Ukočírovat výrobní gigant vyžadovalo extrémní námahu, 

navíc Emil Škoda chtěl mít přehled o každém detailu a 

toužil být u všeho. To se pochopitelně negativně projevilo 
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na jeho zdraví. Navíc koncem 90. let 19. století Škodovka 

zákonitě dospěla do fáze, kdy jako rodinný podnik 

nezvládala financovat tak náročnou výrobu. 

Na nátlak bank proto Emil 

Škoda proměnil v roce 

1899 svou firmu na akciovou 

společnost, v níž se stal 

držitelem více než 50 procent 

akcií a podržel si funkce prezidenta a generálního ředitele.   

Chytrý Škoda ovšem dobře věděl, že na svou firmu de facto 

ztrácí vliv, a sám osud jako by chtěl nemocného a 

unaveného muže ušetřit role pouhé figurky v milovaném 

podniku. Když se jedenašedesátiletý průmyslník 8.  srpna 

1900 vracel vlakem z pobytu v rakouských lázních Bad 

Gastein, zastihla jej smrt přímo v kupé vagonu, při průjezdu 

stanicí Setzhal ve Štýrsku. Příčinou bylo selhání nemocného 

žaludku. 

Následný pompézní pohřeb na Mikulášském hřbitově 

v Plzni byl rozloučením tisíců Plzeňanů s člověkem, který 

z jejich města piva učinil světovou metropoli strojírenství.  
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Trénink paměti 
           Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, 

přestáváme existovat, naše minulost je vymazána. A přece 

věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás 

opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, 

posilování a ochraně.  

Mark Twain 
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Smějeme se, protože smích léčí  

Prodám kompletní svaz třiceti třech 

encyklopedií, už je nepoužívám. 

Zn. Oženil jsem se a má manželka ví 

evidentně všechno. 

 

Přistěhuje se soused a přijde za ním druhý soused a říká: 

„Proč máte na dveřích ‚pozor pes‘?“  

A soused říká: „No, oni mi ho už hodněkrát zašlápli.“ 

 

Tak jsem jednou šla kolem obchodu s oblečením a uviděla 

krásné šaty ve výloze. Vešla jsem dovnitř a zeptala se 

prodavačky: „Dobrý den, mohu si vyzkoušet ty šaty ve 

výloze?“ a prodavačka odpověděla: „Jistě, ale máme i 

kabinky.“ 

 

Přijede pán na benzínovou pumpu:  

„Promiňte, kolik tady stojí kapka benzinu?“  

Zaměstnanec se podiví: „Jaká kapka?“  

„No taková miniaturní, taková mini kapička,“ odpoví pán.  

„No, taková miniaturní kapka nestojí nic.“  

„Tak mi nakapejte plnou nádrž!“ 
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Jak jsme se měli v říjnu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

https://www.zs6.cz/listopad-2019-5/ 

https://hobby.instory.cz/650-na-podzim-hrozi-vasemu-pejskovi-rada-nastrah-co-byste-nemeli-pri-peci-o-nej-

podcenit.html 

https://www.pesweb.cz/cz/2791.podpora-imunitniho-systemu-behem-podzimu-a-zimy 

Zdroj: https://eurozpravy.cz/magazin/237793-svatek-zesnulych-dusicky-lidi-v-minulosti-slavili-uplne-jinak-nez-

dnes/ 

http://sihelska.stribro.cz/2015/11/dusicky/ 

https://www.shttps://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=138785&tmplid=527eznamzpravy.cz/clanek/17-

listopad-1939-1989-77071 

https://www.google.com/search?q=pam%C4%9Btn%C3%AD+deska+na+n%C3%A1rodn%C3%AD+t%C5%99

%C3%ADd%C4%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu8Y74stLsAhVkyoUKHQyRD8sQ_A

UoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=755 

https://www.google.com/search?q=v%C3%A1clav+havel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHm

qTIs9LsAhVNTBoKHYmKBYwQ_AUoAXoECBwQAw&biw=1536&bih=698 

https://www.google.com/search?q=emil+%C5%A1koda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9pM

GmtNLsAhVzDmMBHYDpBEQQ_AUoAXoECB0QAw&cshid=1603720632250686&biw=1536&bih=698&d

pr=1.25 

https://www.google.com/search?q=emil+%C5%A1koda+tov%C3%A1rna&tbm=isch&hl=cs&sa=X&ved=2ahU

KEwjwk573tNLsAhXPPOwKHTCyAKEQrNwCKAJ6BQgBEMwB&biw=1519&bih=698 

https://dvojka.rozhlas.cz/skoda-auta-ktera-nesou-jmeno-jednoho-z-nejvyznamnejsich-podnikatelu-nasi-7960847 

http://janaondrackova.cz/cviceni/cviceni-a-hricky/ 

https://www.alik.cz/v/4 

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

 

http://www.pranostika.cz/listopad.html 

 

Lunární kalendář krásné paní a publikace 2014 

https://living.iprima.cz/zahrada/co-znamena-svatek-svateho-martina-kde-se-vzala-tradice-

pect-svatomartinskou-husu 

 
https://www.google.com/search?q=listopad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwik1On1s

-PsAhWIy4UKHezHDRMQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=7e6PlHLF3FLN7M 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel#/media/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_cut_out.j

pg 

https://zena-in.cz/clanek/listopad-neznamena-konec-sazeni-na-jake-druhy-rostlin-jeste-neni-pozde 

 

http://www.pekarnomanie.cz/dusicky-a-kosti/ 

 

https://primanapady.cz/clanek-79-na-martina-nejde-jinak-na-stole-musi-byt-pecena-husa-a-mlade-

vino/galerie/1 

https://www.toprecepty.cz/recept/54322-svatomartinska-husa-podle-mamky/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_%C5%A0koda#/media/Soubor:Emil_Skoda.jpg 

https://twitter.com/neubJan/status/931791991393914880/photo/4 

https://hobby.instory.cz/650-na-podzim-hrozi-vasemu-pejskovi-rada-nastrah-co-byste-nemeli-pri-peci-o-nej-podcenit.html
https://hobby.instory.cz/650-na-podzim-hrozi-vasemu-pejskovi-rada-nastrah-co-byste-nemeli-pri-peci-o-nej-podcenit.html
https://eurozpravy.cz/magazin/237793-svatek-zesnulych-dusicky-lidi-v-minulosti-slavili-uplne-jinak-nez-dnes/
https://eurozpravy.cz/magazin/237793-svatek-zesnulych-dusicky-lidi-v-minulosti-slavili-uplne-jinak-nez-dnes/
https://www.google.com/search?q=tradice+du%C5%A1i%C4%8Dky&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia0omN8tHsAhVvC2MBHVLsBEQQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1536&bih=733
https://www.google.com/search?q=tradice+du%C5%A1i%C4%8Dky&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia0omN8tHsAhVvC2MBHVLsBEQQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1536&bih=733
https://www.google.com/search?q=tradice+du%C5%A1i%C4%8Dky&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia0omN8tHsAhVvC2MBHVLsBEQQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1536&bih=733
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/17-listopad-1939-1989-77071
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/17-listopad-1939-1989-77071
https://www.google.com/search?q=pam%C4%9Btn%C3%AD+deska+na+n%C3%A1rodn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADd%C4%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu8Y74stLsAhVkyoUKHQyRD8sQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=755
https://www.google.com/search?q=pam%C4%9Btn%C3%AD+deska+na+n%C3%A1rodn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADd%C4%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu8Y74stLsAhVkyoUKHQyRD8sQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=755
https://www.google.com/search?q=pam%C4%9Btn%C3%AD+deska+na+n%C3%A1rodn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADd%C4%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu8Y74stLsAhVkyoUKHQyRD8sQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=755
https://www.google.com/search?q=v%C3%A1clav+havel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHmqTIs9LsAhVNTBoKHYmKBYwQ_AUoAXoECBwQAw&biw=1536&bih=698
https://www.google.com/search?q=v%C3%A1clav+havel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHmqTIs9LsAhVNTBoKHYmKBYwQ_AUoAXoECBwQAw&biw=1536&bih=698
https://www.google.com/search?q=emil+%C5%A1koda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9pMGmtNLsAhVzDmMBHYDpBEQQ_AUoAXoECB0QAw&cshid=1603720632250686&biw=1536&bih=698&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=emil+%C5%A1koda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9pMGmtNLsAhVzDmMBHYDpBEQQ_AUoAXoECB0QAw&cshid=1603720632250686&biw=1536&bih=698&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=emil+%C5%A1koda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9pMGmtNLsAhVzDmMBHYDpBEQQ_AUoAXoECB0QAw&cshid=1603720632250686&biw=1536&bih=698&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=emil+%C5%A1koda+tov%C3%A1rna&tbm=isch&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjwk573tNLsAhXPPOwKHTCyAKEQrNwCKAJ6BQgBEMwB&biw=1519&bih=698
https://www.google.com/search?q=emil+%C5%A1koda+tov%C3%A1rna&tbm=isch&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjwk573tNLsAhXPPOwKHTCyAKEQrNwCKAJ6BQgBEMwB&biw=1519&bih=698
https://www.google.com/search?q=listopad+a+zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjcnYC_9NvsAhVCAGMBHWTEBhkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=733
https://www.google.com/search?q=listopad+a+zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjcnYC_9NvsAhVCAGMBHWTEBhkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=733
https://www.google.com/search?q=listopad+a+zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tka&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjcnYC_9NvsAhVCAGMBHWTEBhkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=733
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
http://www.pranostika.cz/listopad.html
https://living.iprima.cz/zahrada/co-znamena-svatek-svateho-martina-kde-se-vzala-tradice-pect-svatomartinskou-husu
https://living.iprima.cz/zahrada/co-znamena-svatek-svateho-martina-kde-se-vzala-tradice-pect-svatomartinskou-husu
https://www.google.com/search?q=listopad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwik1On1s-PsAhWIy4UKHezHDRMQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=7e6PlHLF3FLN7M
https://www.google.com/search?q=listopad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwik1On1s-PsAhWIy4UKHezHDRMQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=755#imgrc=7e6PlHLF3FLN7M
https://zena-in.cz/clanek/listopad-neznamena-konec-sazeni-na-jake-druhy-rostlin-jeste-neni-pozde
http://www.pekarnomanie.cz/dusicky-a-kosti/
https://primanapady.cz/clanek-79-na-martina-nejde-jinak-na-stole-musi-byt-pecena-husa-a-mlade-vino/galerie/1
https://primanapady.cz/clanek-79-na-martina-nejde-jinak-na-stole-musi-byt-pecena-husa-a-mlade-vino/galerie/1
https://www.toprecepty.cz/recept/54322-svatomartinska-husa-podle-mamky/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_%C5%A0koda#/media/Soubor:Emil_Skoda.jpg
https://twitter.com/neubJan/status/931791991393914880/photo/4

