
1 
 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

10. číslo/ Říjen 2021 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Máme tu podzim a s ním měsíc říjen. Je to měsíc barevných 

listů, zkracujících se dní. Listy stromů a keřů začínají opadávat. 

V říjnu bývá chladno a sychravo, vítr fouká ze strnišť. „Po 

teplém září zle se říjen tváří,“ ale ne stále, občas nás ještě nechá 

vyhřívat se v posledních slunečních paprscích. Říjen znamená 

ještě sklizeň posledního ovoce, sběr zajímavých druhů hub, 

kaštanů, žaludů a jiných přírodnin. Není to měsíc vůbec 

posmutnělý, jak se někomu může zdát. 

V měsíci říjnu se tradičně slaví posvícení, což je slavnost 

posvěcení kostela. K posvícení patří posvícenské koláče, místní 

speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. 

V říjnovém Měsíčníku si můžete přečíst například o historii 

pouštění draků, připomeneme si 

Karla Gotta, potrénujeme paměť a 

zavzpomínáme na domovské akce 

nedávno proběhlé  

Eva Plívová,  

Dana Matoušková a  

Olča Švecová  

Vaše sociální pracovnice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%ADcen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C4%8D


3 
 

Při příležitosti Dne seniorů Vás srdečně zveme na Drakiádovou 

Kavárničku, která se v případě příznivého počasí bude 

odehrávat venku pod pergolou. Podáváme kávu se šlehačkou, 

vaječný likér a linecké cukroví. O výzdobu se nám postarala 

paní Milena Brůnová, za což jí touto cestou velmi děkujeme. 

V pátek 8. 10. 2021 budou v našem Domově probíhat od 14 

hod. volby. Volit mohou pouze obyvatelé s trvalým bydlištěm 

v Domově. Volební místnost je v přízemí v prostorách 

kadeřnice. V případě, že Váš zdravotní stav neumožňuje 

volební místnost navštívit a volit si přejete, volební komise Vás 

navštíví na pokoji. 

 

Ručičky na hodinkách posuneme ve  

3 hod zpět na 2 hod. !!! 
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 Teplý říjen - studený listopad. 

 Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně  

    studený. 

 Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

 Mrazy v říjnu - hezky v lednu; 

 Krásný říjen - studený leden. 

 Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 

 Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

 Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá  

    zima. 

 Když v říjnu blýská, zima plíská. 

 

Nejvýznamnější svátky 

4. 10. František – Zahání lidí do chýšek. Nenechte se svatým 

Františkem podle pranostiky uvěznit doma, v chýškách.  

15. 10. Tereza -  Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. 

Říká se o ní, že zasazuje zimní okna. Pocházela ze vznešené 

španělské rodiny, bývá zobrazována s planoucím srdcem, 

knihou či šípem v ruce. 
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16. 10. Havel - Svatý Havel češe se stromů poslední jablko. 

Významný podzimní den, kdy musí poslední jablko do pytle a 

dobytek se víc na pastvu vyhánět nemá. Ale především je to den 

posvícenský. 

21. 10. Voršila – Svatá Voršila větry pohnula. A je to pravda, 

vítr už má pěknou sílu, Voršila je totiž jeho patronka. 

Zobrazována bývá jako princezna se šípy v ruce, odmítla se 

vdát za pohanského vládce a tem jí prohnal šíp srdcem. 

 

 

ŘÍJEN 
Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského 

kalendáře a má 31 dní. Jeho české 

jméno je odvozeno od jelení říje. 

Latinský název October znamená 

osmý měsíc a je odvozen z 

římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce je 

začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra. V 

tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v 

českých zemích se tradičně slaví posvícení.  
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Pouštění draků je rozšířená zábava, která je v České republice 

neodmyslitelně spojená s příchodem podzimu. I když se začátek 

nového školního roku může zdát pro tuto zábavu ideální, 

odborníci doporučují zájemcům pouštět draky spíše na jaře. V 

tomto ročním období totiž vanou příznivější větry a panuje 

převážně teplé, sluneční počasí. 

Létání draků v podzimním období nemusí vůbec přát počasí. 

Pokud zavládne krásné babí léto, znamená to většinou 

nedostatek vhodného větru. V případě, že vítr zafouká, zase 

obvykle přichází i sychravé, nevlídné počasí, které nemusejí 

děti a jejich rodiče k vycházkám s draky lákat. 

Hezkých podzimních dnů, kdy fouká vhodný vítr, je ve 

skutečnosti v průměru velmi málo. Na jaře 

vítr vane v podstatě stejně jako na podzim, 

ale nezkracují se dny a je dostatečně teplo. 

Mnoho lidí, kteří svým dětem kupují draka 

na podzim, tak často nemá příležitost ho 

hned vyzkoušet. Někam ho uklidí a za rok 

ho už většinou nenajdou, dodal. 
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Kořeny v historii 

Tradice podzimního pouštění draků 

pochází z doby, kdy obyvatelé českého 

venkova dokončili sklizeň úrody z polí a 

děti měly náhle více volného času než na 

jaře, kdy musely vypomáhat při 

zemědělských pracích. Děti se tehdy bavily mimo jiné i tím, že 

si pouštěly draky. Nikomu také nevadilo, když na podzim 

běhaly po zoraných polích, což by se na jaře, kdy byly plochy 

čerstvě oseté, stát určitě nemohlo. Vzhledem k jisté 

konzervativnosti Čechů ale bude tuto tradici poměrně těžké 

změnit. 

Důležité je správné vyvážení draka a obvykle je nutná i úprava 

jeho ocasu. Pokud fouká silnější vítr, měl by být drak vybavený 

delším ocasem, který ho více zatíží. 

Tradice vznikla nejspíš v Číně 

Tradice pouštění draků se před 6000 lety zrodila zřejmě ve 

starověké Číně mezi mnichy. Vyráběli z hedvábí a 

bambusových hůlek draky, kteří se údajně dokázali udržet ve 

vzduchu až několik dnů. Později se toto umění rozšířilo i do 

Indie, Malajsie, Indonésie a na ostrovy v Tichém oceánu. Dračí 

létání mělo vždy svou filozofii a duchovní rozměr. Siamští 
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králové ve 13. století používali draky jako válečné stroje. 

Buddhisté i hinduisté vysílali své draky vysoko do nebes jako 

poděkování za vydařenou úrodu. Zatímco v Asii pouštěli draky 

i na jaře po sklizni rýže, v našich zeměpisných šířkách patří k 

tradičním podzimním zábavám. 

 

Karel Gott byl nejznámější český zpěvák a 

mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík. 

Do roku 2019 obdržel 42 Zlatých slavíků. 

Za svou již 60 ti letou hudební kariéru se 

pyšní přívlastky jako Zlatý hlas Prahy, 

Božský Karel, Mistr nebo Zlatý slavík. 

Dětství a mládí 

Narodil se 14. července 1939 v Plzni, ale od malička žil v Praze. 

Již od mládí toužil stát se malířem, po ukončení školní 

docházky se neúspěšně pokusil o studium výtvarného umění. 

Vyučil se elektromontérem a začal pracovat v ČKD. Souběžně 

s prací se začal věnovat své druhé lásce a to hudbě a zpěvu. 

Poprvé vystoupil před publikem v roce 1957. Začal se účastnit 

různých pěveckých soutěží, které mu pomohly k jeho prvnímu 

pěveckému angažmá v kavárně Vltava. Zpěv ho očaroval 
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natolik, že opustil zaměstnání a začal studovat konzervatoř. 

Brzy se z amatérského zpěváka stala hvězda československé 

pop - music. 

1958 - 1980: První úspěchy a růst popularity 

Roku 1958 se Karel zúčastnil pěvecké soutěže „Hledáme nové 

talenty“, kde se umístil na prvním místě. Velký přelom v jeho 

kariéře nastal v roce 1962, kdy dostal nabídku na angažmá do 

divadla Semafor a v témže roce vyhrál rozhlasovou hitparádu s 

písní „Až nám bude dvakrát tolik“, kterou nazpíval jako duet se 

zpěvačkou Vlastou Průchovou. Další úspěchy na sebe 

nenechaly dlouho čekat a v roce 1963 vyhrál Karel Gott s písní 

Oči sněhem zaváté čtenářskou anketu časopisu Mladý svět 

Zlatý slavík 1963. O dva roky později tedy v roce 1965 odchází 

z divadla Semafor a s bratry Šteidlovými zakládá vlastní 

divadlo Apollo a stává se jeho hlavní hvězdou. Roku 1966 se 

účastní festivalu populárních písní v Bratislavě a 

získává Bratislavskou lyru za píseň „Mám rozprávkový dom“. 

Roku 1967 se rozpouští divadlo Apollo, které založil s bratry 

Šteidlovými a Gott odchází na 7. měsíců trvající angažmá do 

USA. Tento rok, kdy Gott pobývá ve Spojených státech, se 

podařilo jeho velkému rivalu Waldemarovi Matuškovi vyhrát 

Zlatého slavíka. Karel Gott ale nezahálí, sklízí velké úspěchy v 

https://www.osobnosti.cz/waldemar-matuska.php
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USA, Kanadě, východní i západní Evropě a vychází mu jeho 

první album. Po návratu se pouští pilně do práce i na domácí 

scéně a jeho jméno začíná zdobit přívlastek Zlatý hlas Prahy. 

Roku 1968 se Gott účastní s písní Tausend Fenster, uznávané 

pěvecké soutěže Eurovision Song Contest. Soutěž sice 

nevyhrál, obsadil 13. místo, ale stává se velice oblíbeným v 

Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tímto se nastartovala jeho 

hudební zahraniční kariéra. 

V tomto roce začíná také jeho spolupráce s Karlem Svobodou. 

Jejich první počin byla píseň Lady Carneval, která patří dodnes 

mezi velké hity tohoto slavného zpěváka. Karel Svoboda byl 

jedním z mála skladatelů, kteří dokázali Gottovi zajistit 

skutečně kvalitní domácí repertoár. Písně Mistrál, Nápoj lásky 

č. 10 nebo Čau lásko jsou dodnes uznávanými hity. 

V roce 1977 Karel Gott podepisuje Antichartu a text této charty 

přečetl 4. února 1977 v Divadle hudby. V tom samém roce se 

účastní natáčení písně Můj bratr Jan, která byla věnovaná jako 

úcta Janu Palachovi. Roku 1977 získává Karel 

Gott titul zasloužilý umělec. 

1980 - 1989: Zlatá éra 

V 80. letech začíná Gottova popularita dosahovat vrcholu jak 

v Československu, tak i v zahraničí. Vystupuje jak u nás, tak v 

https://www.osobnosti.cz/karel-svoboda.php
https://www.osobnosti.cz/jan-palach.php
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Sovětském svazu a jinde v Evropě, obzvlášť v Německu je 

velmi populární. Svůj repertoár obohacuje o lidové písně a 

začíná se také objevovat ve filmech. V této době se také začíná 

objevovat Karlovi konkurence v podobě začínajících zpěváků. 

Tito mladí zpěváci však jen na krátko přerušili Karlovo 

kralování. 30. dubna roku 1985 získává Gott nejvyšší 

vyznamenání, jaké se udělovalo za zásluhy v oblasti umění, a 

to titul národní umělec. Vůbec poprvé získal toto ocenění 

zpěvák populární hudby. Karel toto ocenění získal za 

několikaletou reprezentaci Československa jak v cizině, tak i za 

velké umělecké výkony u nás. Roku 1989, krátce před 

Sametovou revolucí, oslavil Gott 50. narozeniny. Po tomto 

období má svá nejlepší léta již za sebou, takže přestává usilovat 

o první příčky v hitparádách a snaží se spíše dát přednost 

pečlivému a decentnímu výběru písní před líbivostí. 

Roku 1989 mu byly také vyčítány jeho vztahy s komunisty. 

1990 - současnost 

Roku 1990 Karel Gott zvažuje, že by ukončil svoji kariéru. Na 

rozloučenou se svými fanoušky uspořádal obrovské turné po 

halách Československa a Německa, ale tato turné byla tak 

velice úspěšná, že se Gott rozhodl kariéru neukončit. Roku 

1992 vyšlo Karlovi nové album s názvem „Když muž se ženou 
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snídá“ a toto album se stalo nejprodávanější deskou tohoto 

roku. Stejnojmenné album slavilo také velký úspěch i 

v dalších letech. 

V lednu roku 1993 zakládají spolu s Františkem Janečkem 

agenturu Goja. Téhož roku v květnu založil Karel Gott nadaci, 

která měla pomáhat dětem policistů, kteří zemřeli při výkonu 

služby. Nadace se jmenovala Nadace Karla Gotta Interpo a Gott 

věnoval při založení této nadaci čtyři miliony korun. Další 

partneři, kterými byli František Mrázek a Miroslav Provod 

věnovali nadaci každý půl milionu korun. Během 90. let se také 

Gott věnoval stále více a více malování, což byla po hudbě jeho 

druhá láska a jeho obrazy sklízely úspěch jak u 

nás, tak i v zahraničí. 

Roku 1996 byla obnovena anketa Český slavík, která navázala 

na Zlatého slavíka, a Karel získal s velkým náskokem první 

místo. Tuto pozici si udržel, kromě roku 1998 a 2012, až do 

roku 2016, kdy dostal svého již 41 slavíka. Velkým koncertem 

ve Spojených arabských emirátech a v Číně, dále na Eurovizi, 

kde vystupoval před 600 miliony diváky, završil úspěšně svá 

koncertní 90. léta. 

28. října roku 2009 získal Karel Gott Medaili za zásluhy I. 

stupně, kterou mu předal prezident České republiky. Od 

https://www.osobnosti.cz/frantisek-janecek-kroky.php
https://www.osobnosti.cz/frantisek-mrazek.php
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městské části Prahy 5 dostal jako významný občan medaili za 

přínos městu. V témže roce a to 2. listopadu se stává čestným 

občanem svého rodného města Plzně a je uveden hejtmankou 

Miladou Emmerovou do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Za 

propagaci česko - ruských vztahů získává v dubnu roku 2011 

pamětní medaili Josefa Jungmanna a pár měsíců nato, v červnu 

téhož roku přebírá v Moskvě Řád Jurije Gagarina. Ve stejném 

roce se umístil na třetím místě v anketě Gentleman PRO 2011. 

Rok 2015 nebyl pro Karla Gotta dobrým obdobím. V říjnu 

tohoto roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění 

mízních uzlin. Po náročné léčbě bylo médii v březnu 2016 

oznámeno, že Karel Gott nad rakovinou zvítězil. 

Důležité ženy Karlova života 

První ženou Karla Gotta v letech 1962 - 1963 byla česká 

herečka Evelyna Steinmarová, známá např. z filmu Tajemství 

hradu v Karpatech. Seznámili se během Gottových studií 

zpěvu. Karel herečku rozmazloval různými dárky, ale přesto 

jejich vztah  vydržel jen necelý rok. 

Ženou číslo dva v Karlově životě, byla roku 1972 tanečnice 

Antonie Zacpalová, kterou Karel poznal při natáčení písně Lady 

Carneval, kde zazářila jako tanečnice. Vše ale skončilo, když se 

Karel dozvěděl, že s ním Antonie čeká dítě. Karel se na dceru 

http://www.financnici.cz/milada-emmerova
http://www.spisovatele.cz/josef-jungmann
https://www.osobnosti.cz/jurij-gagarin.php
https://www.osobnosti.cz/evelyna-steimarova.php
https://film.osobnosti.cz/tajemstvi-hradu-v-karpatech-8770
https://film.osobnosti.cz/tajemstvi-hradu-v-karpatech-8770
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Dominiku přišel podívat až po půl roce. 

V letech 1984 až 1989 chodil Karel s kráskou Jitkou 

Svobodovou, potkal ji v baru a hned se do ní zamiloval. S touto 

ženou to vydrželo Karlovi 5 let. Pomohla i vyvrátit spekulace, 

že je Gott homosexuál, které kolovaly zejména v Německu. A 

to tak, že se nechala vyfotit se Slavíkem téměř nahá. Ale 

rozchod přišel ve chvíli, kdy se tato smyslná kráska 

dozvěděla, že Karel čeká další dceru. 

Další ženou v Karlově životě, byla mladá Iveta Kolářová, se 

kterou se zapletl, ještě když byl ve vztahu s Jitkou Svobodovou. 

Toto mladé děvče strávilo s Karlem roku 1986 noc plnou vášně, 

ze které vznikla další dcera Lucie, která byla důvodem 

rozchodu s Jitkou. Gott se však o tuto dceru již postaral a koupil 

jí a její matce na Vinohradech byt. 

Pátá přítelkyně mu byla představena roku 1989 jeho 

kamarádem a jmenovala se Martina Zbořilová. S ní Karel žil 

celých 5 let. Vztah ale také nevydržel, důvodem byla Martiny 

touha po společném bydlení a založení rodiny. To Gottovi 

nebylo po vůli a vztah ukončil. Martina po té odjela do USA, 

kde se seznámila se svým nynějším manželem, režisérem 

Milošem Formanem. 

Na kanadské ambasádě roku 1994 se Gott seznámil s další 

https://www.osobnosti.cz/milos-forman.php
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ženou Manuelou Pechovou, která hned při prvním pohledu na 

něj věděla, že budou spolu žít. Získala místo v agentuře Goja, 

kterou Gott založil a Karel o ní dokonce složil hit Kakaová. 

Tato krasavice byla snad první ženou, od které dostal kopačky 

sám Gott. Když odjela na dovolenou do Kanady, tak se již 

jejího návratu mistr nedočkal. 

Nástupkyně Manuely a další ženou Karla Gotta byla Ilona 

Hermová. Nejdříve jen pracovala tři roky v agentuře Goja, po 

té přeskočila jiskra a stala se také Karlovou milenkou. Jako 

jediná z jeho žen o sobě tvrdí, že Karla nikdy nemilovala. 

V letech 1997 - 1999 chodil Karel Gott s Marikou Sörösovou. 

S touto blondýnkou se seznámil v Berlíně na jednom se svých 

koncertů. Všiml si jí mezi fanoušky a nemohl odolat a ještě ten 

večer ji pozval na večeři. Byli spolu dva roky, společný život 

překazila žárlivost a Gott ze vztahu utekl. Marika jako 

odškodné dostala bavoráka a vilu za Prahou. 

Na koncertě v Düsseldorfu roku 1999 mistr poznal svou další 

ženu, byla jí Taťána Smutná. Tenkrát byla ještě vdaná, když se 

seznámili. Karel ji poskytl oporu ve chvíli, kdy jí zemřela matka 

a ona se do něj zamilovala. Jejich soužití provázely žárlivé 

scény, jelikož se Gott na začátku stále ještě scházel se svou 

bývalou přítelkyní Marikou. Vztah Taťány a Karla začal 
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chladnout a rozešli se. 

Od roku 1999 žije Karel Gott se zpěvačkou a moderátorkou 

Ivanou Macháčkovou, nyní Gottovou. Seznámili se na 

předávání cen TýTý, kde mistrovi okamžitě padla do oka. V 

dubnu roku 2006 se jim narodila dcera Charlotte Ella. 7. ledna 

2008 odjeli do Las Vegas, kde se vzali. Téhož roku a to v květnu 

se jim narodila druhá dcera Nelly Sofie. 

Karel Gott ve filmu: 

Ani v tomto oboru nebyl Karel Gott výjimkou a snad jako skoro 

každý zpěvák se nevyhnul filmu. Se svými rolemi se nesžil 

nejlépe. Je to především výborný zpěvák, ale mluvený projev, 

jak na koncertech, tak ve filmech, byl pro mistra trošku 

problém. Sice stále čeká na svou velkou hereckou příležitost, 

ale sám o svém filmovém mluveném projevu nemá vysoké 

mínění. 

Vůbec poprvé se objevil ve filmu Kdyby tisíc klarinetů (rež. Ján 

Roháč, Vladimír Svitáček) roku 1964, kde si zahrál mladého 

zpěváka Benjamina Nováka. Zahrál si po boku herců ze 

Semaforu. Již v tomto filmu ho nelichotivě srovnávali s lepším 

projevem W. Matušky. Roku 1964 propůjčil svůj hlas Karlu 

Fialovi ve westernové komedii Limonádový Joe aneb Koňská 

opera (rež. Oldřich Lipský). Další role, kde si zahrál jako 

https://www.osobnosti.cz/ivana-machackova.php
https://film.osobnosti.cz/kdyby-tisic-klarinetu-129021
https://www.osobnosti.cz/jan-rohac.php
https://www.osobnosti.cz/jan-rohac.php
https://www.osobnosti.cz/vladimir-svitacek.php
https://www.osobnosti.cz/waldemar-matuska.php
https://film.osobnosti.cz/limonadovy-joe-aneb-konska-opera-92395
https://film.osobnosti.cz/limonadovy-joe-aneb-konska-opera-92395
https://www.osobnosti.cz/oldrich-lipsky.php
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zpěvák, byly roku 1966 filmy Revue v mlze (rež. Eman Kanera 

), roku 1967 Mučedníci lásky (rež. Jan Němec) a Ta naše 

písnička česká (rež. Zdeněk Podskalský). Roku 1969 si zahrál 

Trubadúra ve filmu Strasti Otce vlasti (rež. Karel Steklý). 

V 70. letech hrál potom sám sebe ve filmech Romance za 

korunu (1974, rež. Zbyněk Brynych) nebo Parta hic (1976, rež. 

Hynek Bočan). Roku 1974 dostal Gott svou jedinou větší roli v 

muzikálu Hvězda padá vzhůru (rež. Ladislav Rychman), kde 

hrál roli Jiřího Švandy. Muzikál však nesplnil očekávání 

diváků. Sám Karel přiznal, že není z výsledkem filmu spokojen. 

Natáčení trvalo více než rok a Karla to vyřadilo z pěveckého 

vystupování, což si na vrcholu své kariéry nemohl dovolit. Do 

dalšího, tak náročného projektu, se již pouštět nechtěl. 

Další malou roli si zahrál roku 1992 v minisérii Uctivá poklona 

pane Kohn (rež. Jitka Němcová) a téhož roku 1992 se Gott 

objevil ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag (rež. Věra 

Chytilová), kde si zahrál malou roli a to sám sebe. Roku 2001 

následovala dvojrole Lucifera a Pánaboha v pohádce 

Z pekla štěstí 2 (rež. Zdeněk Troška).   

Další role, které získal, byly v roce 2004 v Kameňáku 2 (rež. 

Zdeněk Troška) a roku 2005 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do 

deště (rež. Vladimír Morávek). Objevil se také výjimečně i 

https://film.osobnosti.cz/revue-v-mlze-324841
https://www.osobnosti.cz/eman.php
https://film.osobnosti.cz/mucednici-lasky-40993
https://www.osobnosti.cz/jan-nemec.php
https://film.osobnosti.cz/ta-nase-pisnicka-ceska-307276
https://film.osobnosti.cz/ta-nase-pisnicka-ceska-307276
https://www.osobnosti.cz/zdenek-podskalsky.php
https://www.osobnosti.cz/karel-stekly.php
https://film.osobnosti.cz/romance-za-korunu-64715
https://film.osobnosti.cz/romance-za-korunu-64715
https://www.osobnosti.cz/zbynek-brynych.php
https://film.osobnosti.cz/parta-hic-64707
https://www.osobnosti.cz/hynek-bocan.php
https://film.osobnosti.cz/hvezda-pada-vzhuru-206701
https://www.osobnosti.cz/ladislav-rychman.php
https://film.osobnosti.cz/uctiva-poklona-pane-kohn-1770861
https://film.osobnosti.cz/uctiva-poklona-pane-kohn-1770861
https://www.osobnosti.cz/jitka-nemcova.php
https://film.osobnosti.cz/dedictvi-aneb-kurvahosigutntag-92538
https://www.osobnosti.cz/vera-chytilova.php
https://www.osobnosti.cz/vera-chytilova.php
https://film.osobnosti.cz/z-pekla-stesti-2-280087
https://www.osobnosti.cz/zdenek-troska.php
https://film.osobnosti.cz/kamenak-2-203219
https://film.osobnosti.cz/hrubes-a-mares-jsou-kamaradi-do-deste-324096
https://film.osobnosti.cz/hrubes-a-mares-jsou-kamaradi-do-deste-324096
https://www.osobnosti.cz/vladimir-moravek.php
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v německých filmech nebo seriálech. 

Roku 2008 jsme ho mohli vidět v malé roli ve filmu Nestyda 

(rež. Jan Hřebejk) nebo roku 2009 ve filmu Veni, vidi, vici (rež. 

Pavel Göbl). Roku 2013 se objevil v českém seriálu Škoda 

lásky (rež. Jan Hřebejk), kde si zahrál sám sebe. Roku 2014 

jsme jej mohli vidět v pokračování slavné české komedie, a to 

ve filmu Dědictví aneb Kurva se neříká (rež. Robert Sedláček). 

V roku 2016 se mihl v české muzikálové komedii Decibely 

lásky (rež. Miloslav Halík). 

Také písně Karla Gotta provázejí velkou řadu českých filmů 

nebo seriálů. Jako asi nejznámější je česká pohádka Tři oříšky 

pro Popelku (1973, rež. Václav Vorlíček), v níž zazněla dodnes 

velice populární píseň Karla Svobody Kdepak ty ptáčku hnízdo 

máš? Další písně, 

které zní v českých 

filmech, jsou 

například Vůně 

mléka z filmu Parta 

hic z roku 1977 (rež. 

Hynek Bočan). 

Píseň To musím zvládnout sám, kterou můžeme slyšet ve filmu 

Jak básníkům chutná život z roku 1988 (rež. Dušan Klein). 

https://film.osobnosti.cz/nestyda-311975
https://www.osobnosti.cz/jan-hrebejk.php
https://film.osobnosti.cz/veni-vidi-vici-484371
https://www.osobnosti.cz/pavel-gobl.php
https://film.osobnosti.cz/dedictvi-2-869791
https://www.osobnosti.cz/robert-sedlacek.php
https://film.osobnosti.cz/decibely-lasky-1419016
https://film.osobnosti.cz/decibely-lasky-1419016
https://www.osobnosti.cz/miloslav-halik.php
https://film.osobnosti.cz/tri-orisky-pro-popelku-183942
https://film.osobnosti.cz/tri-orisky-pro-popelku-183942
https://www.osobnosti.cz/vaclav-vorlicek.php
https://www.osobnosti.cz/karel-svoboda.php
https://film.osobnosti.cz/jak-basnikum-chutna-zivot-180376
https://www.osobnosti.cz/dusan-klein.php
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Další píseň, která stojí za zmínku je Trezor z české komedie 

Pelíšky z roku 1999 (rež. Jan Hřebejk), a spoustu dalších 

známých i méně známých písní Karla Gotta můžeme dodnes 

slyšet ve filmech a seriálech. Jedna z posledních, s názvem To 

stárnutí zrádné, je píseň, která zazněla v již zmíněné české 

muzikálové komedii Decibely lásky. 

V září 2019 Gott uvedl, že se u něj před rokem a půl objevila 

porucha krvetvorby. I přes několik druhů léčby přešlo toto 

onemocnění v uplynulých měsících v akutní leukémii. 

„Podstupuji ambulantní léčbu a dojíždím do nemocnice na 

kontroly, v rámci 

kterých lékaři 

sledují můj 

celkový 

zdravotní stav,“ 

uvedl.   

Zemřel v úterý 1. 

října 2019 krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. 

Veřejnost se zpěvákem rozloučila v Paláci Žofín v pátek  

11. října. Rozloučení skončilo deset minut před půlnocí, přišlo 

přibližně 49 tisíc fanoušků. Následující den se konala zádušní 

https://film.osobnosti.cz/pelisky-99257
https://www.osobnosti.cz/jan-hrebejk.php
https://film.osobnosti.cz/decibely-lasky-1419016
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/louceni-s-karlem-gottem-zofinsky-palac-zlaty-hlas-z-prahy-karel-gott-pohreb.A191010_135459_domaci_kuce
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zadusni-mse-karel-gott-katedrala-svateho-vita-hrad-duka-zeman-babis-ivana-gottova.A191011_132435_domaci_lre
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mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském 

hradě. 

Na kontě Karla Gotta je přes 30 milionů prodaných hudebních 

nosičů v Česku, Německu, USA, Kanadě, Japonsku a dalších 

zemích. Karel Gott se věnoval i malování obrazů. 

K osmdesátým narozeninám vyšla v červenci 2019 pamětní 

eurobankovka se zpěvákovým portrétem. Vyprodala se zhruba 

za čtyři hodiny. Přilákala davy lidí, kteří čekali hodiny ve 

frontě, na všechny se ale nedostalo.  

V říjnu 2020 ho prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal 

při příležitosti svátku vzniku Československa, udělil mu Řád 

bílého lva. 

Ivana Gottová potěšila fanoušky vzpomínkou na svého manžela 

a emotivním vzkazem, který mu poslala 

do nebe. Při příležitosti dvouletého 

výročí úmrtí Karla Gotta ukázala také 

dříve nezveřejněné snímky.  

 

„Vyznání do nebe. 1. říjen. Datum, 

které mám už navždy vryto do paměti. 

Jsou to již dva roky, co s námi, drahý Karle, nejsi. Naše dcery 

už nejsou holčičky, ale velké slečny. Měl bys z nich jistě 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zadusni-mse-karel-gott-katedrala-svateho-vita-hrad-duka-zeman-babis-ivana-gottova.A191011_132435_domaci_lre
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zadusni-mse-karel-gott-katedrala-svateho-vita-hrad-duka-zeman-babis-ivana-gottova.A191011_132435_domaci_lre
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/karel-gott-sberatelska-eurobankovka.A190712_131256_praha-zpravy_jan
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/karel-gott-sberatelska-eurobankovka.A190712_131256_praha-zpravy_jan
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ohromnou radost. Moc nám chybíš! Bolí to! Stále stejně! 

Vzpomínáme na každý den po 

tvém boku.“  

„Jsem vděčná za těch krásných 

dvacet let ve tvém náručí. Byl jsi 

vždy při mně, miloval jsi mě 

navzdory názorům okolí, věřil jsi stejně jako já v naši věčnou 

lásku. Zastával ses mě, když mě někteří kritizovali. Byl jsi můj 

rytíř, který bojoval za pravdu a spravedlnost, i když někdy 

marně. Byla jsem šťastná, že jsem ti tu tvou rytířskost mohla 

oplatit a stát při tobě až do samého konce a doprovodit tě s 

dcerami z tvého milovaného domova na druhý břeh,“ 

pokračuje.  
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Najednou se začalo po Domově šířit, že pojedeme na výlet. 

Přesné informace nikdo neměl, tak se nevědělo kam ani kdy? 

Když se na nástěnkách objevily plakáty, že se 2. září koná výlet 

autobusem do nedaleké restaurace „Habřinka“ v Českých 

Libchavách, bylo všem jasno. Objednaný autobus s plošinou 

zaručoval výjezd i vozíčkářům. Hodně lidí se těšilo. Všude bylo 

slyšet otázky: „Pojedeš na výlet?“ 

Zvažovala jsem účast jen z toho důvodu, že jsem se obávala 

lákavého jídelníčku a zde nepotřebuji doplňovat navíc nic, než 

tu máme. V teplých dnech jsme dostali několikrát na svačinu 

nanukový dort, zákusky a koláče pečou průběžně v naší 

kuchyni, jak od cukráře. A např. bramboráčky nám dělají 

aktivizační sestry při pobytech venku.  

Nakonec zvítězila představa, že se projedu naší krásnou 

krajinou, kterou vidím jen částečně z okna. Někdy pro mne 

znamená uspokojivý výlet po městě i projížďka autíčkem 

Červeného kříže k lékaři. To rozhodlo. Když nastal den 

odjezdu, bylo zapotřebí více pomocníků. Zapojily se nejen 
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aktivizační a další sestry i bratr, ale přidaly se i pracovnice 

z kanceláří a zdatný pán z údržby, aby pomohl s vozíčkáři. 

Jak už to bývá, přijel náhradní autobus bez přislíbené plošiny a 

dostat do autobusu tolik účastníků, včetně vozíčkářů, bylo při 

nástupu hodně náročné. Stejně tak předtím doprovod špatně 

chodících klientů, aby 

mohli být usazeni do 

sedadel. Většina 

vozíčků a chodítek 

musela zůstat 

v Domově a vezlo se 

jen několik složených 

vozíčků, které se vešly do uliček autobusu. Na vozíčcích zůstali 

jen ti, kteří jsou na nich závislí. Účastnilo se celkem 45 lidí.  

Vyjížděli jsme kolem půl druhé a hned za mostem v Dolních 

Libchavách nás překvapila pro nás příjemná objížďka silnicí 

plnou mohutných stromů nahoru k lesům poblíž Říček a 

Klopot. Pokračovali jsme kolem kapličky přes Dobrou Vodu do 

Rviště. Tam jsme viděli starou původní dřevěnou zvoničku. 

Byla jsem překvapená, že se zde staví hodně nových domů. 

Všechna jmenovaná místa mají dnes souhrnný název Orlické 

Podhůří. Velice pěkný článek o této oblasti i Libchavách je 
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v zářijovém Měsíčníku č. 9. Je zajímavě doplněný historickými 

znaky a fotografiemi. 

Za Rviště jsme sjížděli prudkým kopcem zvaným „Myšina“ do 

Českých Libchav. Už z dálky bylo vidět kostelíček a nad ním 

„Habřinku“. Brzy jsme byli u cíle naší cesty.  

První museli vystoupit z autobusu, opět s pomocí, vozíčkáři. 

Potom se vyndaly složené vozíky a pomocí nich nastal přesun 

všech potřebných na židle ke stolům v restauraci. Velký sál byl 

za chvíli plný, jen několik kuřáků zůstalo venku na otevřené 

terase kryté střechou. Ta doplňuje budovu téměř v celé délce. 

Všichni se těšili na pohoštění. Největší zájem byl o 

bramboráčky, k nim o pivo, pito, tonic, kávu, ale dokonce přišlo 

na pořad i víno. Dále měli amolety se šlehačkou, zmrzlinové 

poháry, na stolech jsem si všimla i polévky a utopenců. 

V místnosti bylo šero, tak nám rozsvítili osmiramenný lustr. 

Nejvíce zodpovědnosti bylo opět na všech pracovnících 

Domova. Pomáhali s obsluhou i odnáškou nádobí. Zapisovali 

jmenovitě konzumaci objednávek, aby mohli vše rozepsat po 

návratu do Domova na jednotlivé účty obyvatel. Obsluha byla 

rychlá a ceny solidní, všichni byli spokojeni. 

V závěru jsme vyšli a vyjeli ven na terasu. Nádherně sem svítilo 

odpolední sluníčko, od lesa přicházel čistý, svěží vzduch, bylo 
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tam příjemně, nikomu se ani nechtělo zpátky. Ale všechno 

jednou končí. Hoši připevnili k autobusu prkna pro lepší 

nastupování i nájezd a po dobré organizaci jsme byli brzy 

všichni v autobuse. Tam i zpět nám vypomáhalo autíčko 

Červeného Kříže, aby se dostalo na všechny přihlášené. 

Cesta zpět byla zvolena přes Libchavy. Zahlédla jsem dům, kde 

bydlí kamarádka, která za mnou s dcerou jezdí. Viděla jsem 

další známá místa, jak se staví i bourá. Zahlédla jsem sluncem 

ozářenou sochu sv. Václava od uměleckého kováře Františka 

Antonína Bečky. V době jejího odhalení jsem ještě chodila a 

mohla se této slavnosti zúčastnit. Místa, kudy jsme jeli, jsem 

v minulosti často projížděla na kole a jsou mi blízká. Na 

všechny vzpomínky, které se mi vybavovaly, by nebylo ani 

místo. 

Věřím, že pro každého účastníka měl výlet jeho osobitý význam 

a byl všem přínosem. Můžeme jen poděkovat a těšit se na příští 

akce. 

Marie Sikorová 
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Když se o sportovních hrách začalo začátkem září hovořit, ptala 

jsem se známé, která je zde déle než já, o co se jedná? 

V loňském roce se pro covidové omezení nic takového nemohlo 

konat. Paní mě ujistila, že se mi to bude líbit a je to hezká 

zábava. Opravdu byla. Letošní sportovní hry oznamoval velký 

nápis na balkóně. U výstupu z budovy se v celé délce dveří 

třepotaly trojúhelníkové vlaječky. Při výjezdu ven jsem zjistila, 

že je všude už plno účastníků her. Přišli všichni, kteří jen trochu 

mohli. 

Dostali jsme lístečky, kde byly uvedeny jednotlivé úkony pro 

hry a tam se potvrzovala účast. Jako první jsem dala ruce do 

dvou otvorů v krabici a tam mi byly podávány předměty, které 

jsem měla podle hmatu pojmenovat. Vše jsem splnila a dostala 

záznam. Blízko byl kulatý stolek plný barevných skládacích 

malých panelů, které se dávaly na sebe do co největší výšky. 

Podařilo se mi to a šla jsem dál. Zaujala mě branka se sítí, kam 

se hokejkou strefovaly tenisové míčky. Třikrát jsem se trefila, 

dostala potvrzení a mohla pokračovat k další, už velké 

fotbalové bráně, kde stál brankář a chytal míče trefované do 
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branky. Měl nelehký úkol, pražilo tam sluníčko a často spadnul 

do pokleku na tvrdou dlažbu. Z mých třech pokusů jeden míč 

chytil, dvakrát skončil v brance. 

Počet zájemců o hry byl tak velký, že se na mnoha místech 

tvořily fronty. Hodně vozíčkářů mělo doprovod a úkoly byly 

vždy přizpůsobeny možnostem jednotlivců, aby si mohli zahrát 

úplně všichni. 

Dalším úkonem bylo házení míčků do velkého klobouku. Opět 

byla vzdálenost upravena schopnostem účastníka. Zbývala mi 

poslední disciplína. Chytání rybiček na prut. Ryby měly různé 

velikosti, nahoře byl úchyt a 

háčkem na prutu se za něj 

musely rybky zvednout ze země. 

Po třech zdařilých pokusech mi 

nakreslila sestřička na lístek 

krásnou rybičku. Měla jsem tím 

všechno splněno a potvrzeno.  

S dětinskou radostí jsem si jela 

pro medaili v podobě zlaté 

Fidorky, uvázané na zlaté stužce tak, aby se dala pověsit na krk. 
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Naplněna ještě nevyprchalou euforií jsem se vítězoslavně 

vrátila na pokoj, abych vše vyprávěla kolegyni, která se pro 

nemoc nemohla her zúčastnit.  

Považuji za správné, že jsou hry přizpůsobeny účasti všech i 

těch různě postižených obyvatel na vozíčcích, aby mohli prožít 

radost ze své schopnosti a dovednosti. 

Děkujeme organizátorům za zdařilou akci, která přinesla 

mnoho radosti a spokojenosti.  

Marie Sikorová 
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Jak ovládáte látku prvního stupně? Vyzkoušejte si test pro 

čtvrťáky 

Základní učivo, které by měl znát každý, kdo prolezl 

základkou. Schválně, jestli si ještě pamatujete základy 

vlastivědy, přírodovědy, matematiky a českého jazyka. Jak 

jste na tom? 
 

1. Vyberte odpověď, kde jdou jednotlivá období správně po 

sobě. 

A)   doba bronzová, doba kamenná, doba železná 

B)   doba kamenná, doba bronzová, doba železná 

C)   doba kamenná, doba železná, doba bronzová 

2. Kdo byl prvním známým knížetem rodu Přemyslovců? 

A)   Bořivoj 

B)   Václav 

C)   Oldřich 

3. Jak se jmenoval král z rodu Lucemburků, za jehož vlády 

začal Jan Hus kázat proti bohaté církvi? 

A)   Václav IV. 

B)   Jan Lucemburský 

C)   Karel IV. 

4. Jak se nazývala husitská zbraň, která měla podobu koule 

s ostny? 

A)   cep 

B)   řemdih 

C)   sudlice 
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5. Jaká válka začala povstáním Čechů proti Habsburkům? 

A)   sedmiletá 

B)   prusko-rakouská 

C)   třicetiletá 

6. Vyberte dvojici podstatného jména rodu ženského se 

správným vzorem. 

A)   lžíce + kost 

B)    píseň + noc 

C)    konvice + růže 

7. Který z příkladů dělení se zbytkem je správně? 

A)   44 : 8 = 5, zbytek 4 

B)   32 : 5 = 6, zbytek 1 

C)   23 : 2 = 11, zbytek 2 

8. Vzorec pro výpočet obvodu čtverce je... 

A)   4 . a 

D)   2 . (a+b) 

E)    a + b + c 

9. Vyberte jméno květiny na obrázku. 

 

A)   Pryskyřník 

B)   Třezalka tečkovaná 

C)   Kohoutek luční 
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10. Které z následujících slov nepatří mezi vyjmenovaná slova 

po l? 

A)    plýtvat 

B)   lysí 

C)   blýzko 

11. Jarní rovnodennost nastává... 

A)   23. 9. 

B)   21. 3. 

C)   21. 6. 

12. Světlo bílé barvy je umístěno na kole... 

A)   vpředu 

B)   vzadu 

C)   vpředu i vzadu 

Správné odpovědi:1b, 2a, 3a, 4b, 5c, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c, 

11b, 12a. 
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Cestující nemůže najít ve vlaku své kupé. 

Ptá se průvodčího, ale neví číslo. 

„Nevíte aspoň přibližně, kde by Vaše sedadlo mohlo být?, 

dotazuje se průvodčí. 

Cestující se zamyslí a praví: „Z okna jsem viděl na veliký 

rybník!“ 

Cestující přijde za výpravčím a říká: 

„Nehněvejte se, hledám rychlík do Ostravy.“ 

Výpravčí se usměje a vlídně praví: 

„Nehněvám se, pane, klidně hledejte dál.“ 

 

   Tak mi řekněte, co vás trápí, paní Horáková. 

„Snad mi pomůžete, pane doktore. Představte si, že mě 

osvítilo nějaký zvláštní světlo na obloze, a od té doby, když 

řeknu před někým abra, abrak, abraka, okamžitě zmizí. Pane 

doktore, kde jste?“ 

 

„To si neumíte poručit a přestat kouřit, pane Hurychu?“ 

„Copak o to, poručit si umím, doktore, ale neumím se 

poslechnout.“
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2. září jsme odjeli na výlet – Habřinku v Českých Libchavách 

 

 

 

 

 

 

9. září jsme uspořádali Sportovky
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