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BLAHOPŘÁNÍ NA LISTOPAD
Marie Nejedlá

Bohuslav Dolní

Marie Navrátilová

Anežka Vondráčková

Eva Vlčková

František Zubřický

Marie Němcová

Marie Požárová

Marie Klímová

Božena Hammerová

Ludmila Křehlíková

Jiřina Šabacká

Jindřiška Krištofová

Ladislav Nagy

Všem oslavencům přejeme k jejich narozeninám hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let.
Obyvatelé a zaměstnanci domova
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VÝROČÍ A REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI LISTOPADU
50. výročí úmrtí
Antonín KYBAL – výtvarník
-Narození: 25. 3. 1901 Nové Město nad Metují
-Úmrtí: 15. 11. 1971 Praha
-Studoval na reálce v Praze, rok chemii na technické
škole, pokračoval na umělecké průmyslovce. Získal aprobaci
středoškolského profesora. Je znám jako textilní výtvarník, byl
členem Výtvarného klubu v Praze. Jeho výstavy se konaly také v
Amsterodam, Stockholm, New York, Bruselu, Ženevě, Benátkách,
Mnichově, Montrealu apod. V roce 1939 byl pozván do Třebíče malíři
B. Vaníčkem a V. Nikodémem. Později v Třebíči našel mnoho přátel,
obdivovatelů a také žáků. V roce 1963 se konala v Kamenném sále
výstava jeho prací. Jeho tvorba je známá gobelínovými technikami,
propagoval řadu dalších nových směrů textilního umění jako např.
tzv. art-protis. Je autorem gobelínů v paláci bývalé Společnosti
národů v Ženevě, na Pražském hradě, v katedrále sv. Víta, v
zastupitelských úřadech a kulturních střediskách v Berlíně, Varšavě,
Moskvě aj. Kromě gobelínů jsou známy jeho textilní intarzie,
aplikace, tapisérie a obrazy.
100. výročí narození
Zdeněk ŠLESINGER – pěstitel, šlechtitel, vinař, krajinný architekt
-Narození: 1. 11. 1921 Budišov (Třebíč)
-Úmrtí: 9. 8. 1988
-Vystudoval státní vyšší vinařskou a zahradnickou školu. V roce 1942
byl jako totálně nasazený zaměstnán u firmy A. Esch ve Vídni jako
technik. Věnoval se plánování parků a sadů pro různá místa Evropy.
Od roku 1960 působil opět v Lednici, věnoval se pedagogické
činnosti, výzkumu pěti odrůd vinné révy, jiných ovocných dřevin,
věnoval se hledáním vhodných odrůd jabloní pro budišovský region.
Vědecké práce z šlechtitelského oboru vycházely u nás a ve Vídni.
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560. výročí události
Král Jiří z Poděbrad potvrzuje výsady města Třebíče
-Datum: 27. 11. 1461 Praha
Král Jiří z Poděbrad uděluje třebíčským měšťanům práva prodeje
soli a dovozu piva
-Datum: 27. 11. 1461 Praha

ZE ŽIVOTA DOMOVA
Během října se přistěhovaly obyvatelky:
Jana Rosecká z Bohdalova
Anna Wildmannová z Velkého Meziříčí
Zdenka Kubíčková z Velkého Meziříčí
Kristina Manová z Rousměrova

V říjnu odešly z našich řad:
Marie Pytlíková

† 5. 10. 2021

Jana Tomanová

† 7. 10. 2021

Emílie Humlíčková

† 11. 10. 2021

Stanislava Doležalová † 17. 10. 2021
Božena Grandičová

† 29. 10. 2021
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STÁLÁ NABÍDKA MĚSÍCE
 PŮJČOVÁNÍ KNIH
Pokud rádi čtete, kontaktujte recepci nebo svého klíčového pracovníka.

 PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Každý všední den

ranní hlášení

Pondělí

canisterapie s paní Vlachovou

Úterý

canisterapie s panem Trojanem
spol. cvičení s aktivizační pracovnicí

Středa

pracovní činnosti

Čtvrtek

spol. cvičení s rehabilitační sestrou

Pátek

Modlitba a Mše svatá od 10:00

 SCHRÁNKY DŮVĚRY
V domově jsou umístěny celkem 4 schránky důvěry, kam je možné
umístit vzkaz, stížnost, připomínku či podnět k poskytování sociálních
služeb v domově. S napsáním vzkazu Vám může pomoci personál,
rodina nebo dobrovolník.
Schránky důvěry v domově naleznete:
- 1. se nachází v 1. poschodí – u vstupu do terapeutické zahrádky
- 2. je ve 2. poschodí – u schodiště při vcházení na chodbu 2B
- 3. je ve 3. poschodí – u schodiště na brance s fototapetou plotu
- 4. schránka je přenosná a pravidelně se přenáší po pokojích
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 PROSTORY K VOLNOČASOVÉMU VYUŽITÍ
 Terapeutická zahrádka za domovem
 Atrium v přízemí
 Venkovní terasy ve 3. poschodí
 Společenské místnosti v každém podlaží
 Dětský koutek ve vstupu do zahrady
 Park za domovem otevřený od dubna do října

CO SE DĚLO U NÁS V DOMOVĚ V MĚSÍCI ŘÍJNU
V pondělí 4. října jsme se na zahradnickém kroužku naučili jak vyrobit
domácí kostivalovou mast a také jsme ochutnali kávu
z pampeliškového kořene. Zároveň na kavárně na Pomněnce
probíhala muzikoterapie se Zdeničkou Maškovou.
Ve dnech 4. – 10. října 2021 APSS ČR vyhlásila již XIII. Týden sociálních
služeb. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohli
připojit k celostátnímu dni otevřených dveří. A náš domov se připojil
ve středu 6. října. Den otevřených dveří probíhal mezi 10 až 16
hodinou. Akce se uskutečnila v rámci dodržení všech
epidemiologických podmínek. Během dne bylo možné nahlédnout do
společenských prostor jako je Univerzita třetího věku, kavárna, kaple,
dětský koutek nebo terapeutická zahrada a park. V dopoledních
hodinách bylo možné nahlédnout, jak vypadá cvičení, kognitivní
trénink na Pomněnce nebo pečení štrůdlu.
Ve čtvrtek 7. října se konala výuka na U3V s panem Kameníkem.
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V pátek 8. října se konaly v domově volby. Volit u nás mohl každý
obyvatel, který má domov jako trvalé bydliště, nebo ten kdo měl
vyřízený voličský průkaz.
V úterý 12. října se na společenské místnosti 1A konala skupinová
canisterapie.
Ve středu 13. října jsme zakončili návštěvní sezónu hospůdky.
Ve čtvrtek 14. října jsme na U3V promítli film Zvíře s Belmondem, na
kterém jsme se shodli už v září.
Nedělní dopoledne 17. října nám zpestřil lidový folklórní soubor
Okřešánek. Tančilo se, zpívalo a tleskalo. Odpoledne soubor
vystupoval ještě v Třebíči.
Pondělí 18. října byl na společenské místnosti 2B další zahradnický
kroužek. Tentokrát jsme vyráběli salát z mrkve, jablka a švestky.
V úterý 19. října na Pomněnce proběhla další hodina úspěšné
Muzikoterapie.
Ve čtvrtek 21. října na U3V byl další přednáškový den a bohužel na
nějakou chvíli i poslední. Zároveň jsme byli pozvání k pečovatelskému
domu, kde odpoledne vyhrávala skupina Helán.
V pondělí 25. října jsme tvořili z kaštanů krychle, kvádry a někdo
dokonce žirafy.
V úterý 26. října se konal poslední zahradnický kroužek, kde jsme
určovali plody stromů a přiřazovali je k sobě. Také jsme vytvářeli
z opadaných listů věnečky, ježky a housenky, kterým jsme kreslili
obličeje na dýně. Tento den se opět obnovil zákaz návštěv.
Ve středu 27. října jsme si zkusili vymalovat Mandaly.
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FOTOGALERIE

9

AKCE LISTOPADU
2. 11. – Památka zesnulých – 10:00 – domovní kaple
3. 11. - Promítání filmu Duhová Kulička - od 10:00 na U3V
8. – 11. 11. – Narozeninová oslava od 10:00
- Beseda o Remkovi od 10:00
16. 11. – Promítání filmu Vrásky z lásky – od 10:00 na U3V
29. 11. – 1. Adventní setkání
(Změna programu vyhrazena)
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LISTOPAD
Svatý Hubert
3. listopadu slavíme svátek patrona myslivců, svatého
Huberta. Hubert býval rozmařilým šlechticem a lovcem a dnes
je pro všechny myslivce symbol myslivecké cti, pokory a
poctivosti, patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a
mysliveckých obyčejů.
A jak se z něj stal bohabojný duchovní?

Svatý Hubert se narodil kolem roku 655 v Akvitánii (dnešní Francii)
jako syn vévody Akvitánského Bertranda. Na královském dvoře žil
hýřivým životem, věnoval se jen lovu a vlády nad zemí nedbal. Pole
bývala často drcena kopyty jeho lovecké družiny. Přemnoženou zvěř
chránil jen pro svou loveckou kratochvíli. Neposlouchal nářku a
bědování prostého lidu, ani dobrých rad přátel. Neslyšel prosby své
manželky, neuposlechl ani hrozeb duchovních, že jeho jednání přivolá
trest boží. Jeho žena při porodu prvního dítěte zemřela, a on o to více
hledal zapomnění v lovu a divokých pitkách.
Na Velký pátek, v době zákazu lovu, se pořádala štvanice, které se
zúčastnil i Hubert s družinou přátel a služebníků. Najednou spatřili
kapitálního jelena, kterého pronásledovali až do hlubokého lesa.
Všichni to již vzdali, ale Hubert,
rozvášněný lovem, se vydal sám
do nejtemnějších houštin. Jelen
se mu ztratil a unavený Hubert
sestoupil z koně. Usedl na skálu,
aby si odpočinul.
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Náhle za sebou zaslechl šramot. Pozvedl zrak a spatřil na
skále jelena, za kterým se tak neúprosně hnal. Jelen před
ním klidně stanul, mezi parohy zářivý kříž. Hubert klesl na
kolena a překvapeně hleděl, jak na něj postava na kříži v
jelením paroží promlouvá přívětivým hlasem: „Huberte,
proč neustále hledáš a lovíš zvěř? Je už na čase, abys začal hledat mě,
neboť já jsem Pán a Bůh, který byl za tebe a všechen lid ukřižovaný.
Vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Hubert padl na kolena a uvěřil v
Ježíše Krista. Zbavil se všeho majetku a uchýlil se k biskupovi
Lambertovi do Maastrichtu, který ho posléze vysvětil na kněze. Stal se
franckých biskupem, zakladatelem města Lutych (dnešní Belgie) a měl
zásluhu na pokřesťanštění města Arden. Když v roce 727 zemřel, byl
nejprve pochován v kostele sv. Petra v Lutychu. Při prvním otevření
jeho hrobu bylo nalezeno nezpráchnivělé tělo. Stalo se tak 3. listopadu
744. Na počest zázračné události církev zasvětila tento den právě sv.
Hubertovi.
- Uctívání sv. Huberta jako patrona lovu zavedl papež Řehoř III. v letech
731–741 jako protiváhu k Dianě, pohanské bohyni lovu.
- Každoročně se slaví svátek sv. Huberta na děkovné mši, kterou
doprovází zvuky loveckých rohů. Autory nejznámější troubené a
zpívané mše sv. Huberta jsou Petr Vacek a Josef Selement.
- Svatohubertské slavnosti často doprovází to nejlepší z mysliveckého
kulturního života – troubení, přehlídky loveckých psů a dravců, hry pro
děti nebo průvod ve slavnostních uniformách.
- K uctění Huberta staví myslivci také kapličky nebo pomníčky.
-

Věděli jste, že sv. Eustach je také považován za patrona myslivců? Žil v 1. století a
byl vojevůdcem vojska císaře Trajana. Tehdy se ještě jmenoval Placidus. Podobně
jako Hubert, po jednom náročném pronásledování jelena, uviděl mezi jeho parohy
svítící kříž. Od jelena, který podle legendy ztělesnil Ježíše Krista, dostal radu, aby se
nechal pokřtít. Poté přijal jméno Eustach. Jeho svátek je slaven 20. září, i když v
kalendáři zapsán není. Kaple zasvěcená sv. Eustachovi se nachází např. v loveckém
zámku Ohrada.
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PRANOSTIKY
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
Jsou-li na Martina mračna, zima mírní, je-li noc jasná, zima je mastná.
Na svatého Otmara nevidět komára.
Svatý Teodor zasněží témě hor.
Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
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MEZINÁRODNÍ DNY LISTOPADU
1. listopad - Mezinárodní den veganství
1. listopad - Svátek všech svatých
2. listopad - Památka zesnulých, Dušičky
3. listopad - Mezinárodní den bez pesticidů
5. listopad - Mezinárodní den romského jazyka
6. listopad - Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v
průběhu válek a ozbrojených konfliktů
9. listopad - Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu
10. listopad - Světový den vědy pro mír a rozvoj
11. listopad - Mezinárodní den válečných veteránů
(2. čtvrtek v listopadu) - Světový den jakosti (kvality)
13. listopad - Mezinárodní den nevidomých
14. listopad - Světový den diabetu
14. listopad - Den bez aut
15. listopad - Den vězněných spisovatelů
16. listopad - Mezinárodní den tolerance
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
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PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE
O zlatém tolaru
Německý spisovatel Hans Falada napsal tento příběh:
Kdysi dávno v obecním domě nedaleko železničních kolejích žila
čtrnáctiletá dívka jménem Anna Barbora. Byla už na světě úplně sama
a moc dobře se jí nevedlo. Žila na ulici, oblečena do obnošených šatů a
pořád měla hlad. Často vzpomínala na svou starou babičku, která jí
vyprávěla o kouzelném zlatém tolaru. Babička říkala, že tomu, kdo
tolar má nic nechybí, protože mu tolar přináší štěstí. Tolar prý vlastní
zlý vetešník, který ho skrývá v podzemí mezi svými dalšími poklady.
Anna Barbora si velice přála, aby takový zlatý tolar měla.
Jednou v noci se Anna Barbora choulila v podchodu, aby k ní zima
nemohla. Najednou vidí, že směrem k ni jede vůz s plachtou tažený
krásným bílým koněm. Na kozlíku seděl hubený muž zahalený do
černého pláště. Měl úzkou tvář, nezdravě nazelenalou kůži a vykulené
modré oči. Na hlavě mu seděl černý cylindr.
Muž zavolal na Annu Barboru: „Hej, děvče! Nechceš ke mně do
služby?“
Anna Barbora se zamyslela. Bylo by dobré, kdyby měla kde spát a co
jíst, ale na druhou stranu muže vůbec neznala a bála se ho. Proto se
zeptala: „A kdo jste?“
Muž se zasmál a řekl: „Já jsem vetešník!“
Anna Barbora zpozorněla a dychtivě se zeptala: „Vy jste ten vetešník,
který má zlatý tolar, co přináší štěstí?“
„Ano, to jsem já,“ řekl muž, „ a když mi budeš tři roky dobře sloužit,
tak ti ten tolar dám.“
Anna Barbora už neváhala. Sedla si na vůz vedle vetešníka a vydala se
neznámo kam. Jeli dlouho. Vyjeli ven z města, dali se cestou podél
kolejí, až dojeli do skal. Zastavili před velkou bílou skálou. Vetešník
pobídl koně, aby třikrát zahrabal kopytem do země. Kůň tak učinil a
15

skála se otevřela. Vůz vjel dovnitř a skála se opět zavřela. Anna
Barbora se ocitla ve velké podzemní síni. Všude kam se podívala, ležely
veliké hromady strašně špinavého harampádí. Anna Barbora a
vetešník slezli z vozu a procházeli vnitřkem jeskyně, až došli ke dveřím
stlučených ze širokých prken. Vetešník dveře otevřel a Anna Barbora
spatřila komoru, jenž byla přeplněna špinavým měděným nádobím.
Vetešník řekl Anně Barboře: „Tohle je tvůj první úkol. Za rok mi musíš
vyčistit všechno mé měděné nádobí. K jídlu ti tu nechám talíř brambor
a k pití džbán mléka. Ale pamatuj si, že nikdy nesmíš za celý den sníst
všechno. Ždibec si musíš nechat. Když tak učiníš, z té trochy se druhý
den ráno stane nová porce. A teď se dej do práce.“
Vetešník odešel z komory a zamkl za sebou dveře. Anna Barbora našla
na slote slíbené jídlo, špinavý hadr a ještě špinavější vodu. Hadr a vodu
měla používat k čištění, ale pochybovala, že jí to s takovými
pomůckami půjde. Ale velice toužila po zlatém tolaru, proto usedla za
stůl a dala se do práce. Jenže její špatné očekávání se naplnilo. Hadr a
voda měděné nádobí spíše špinili, než čistili. Anna Barbora to ale
nezdávala. Pracovala dál, i když čistila pořád ten samý hrnec.
„Ahoj,“ ozvalo se najednou.
Anna Barbora zvedla hlavu, ale nikoho neviděla. Už blázním, pomyslela
si a pokračovala v čištění.
„Ahoj. Tady,“ ozval se znovu ten hlas.
Anna Barbora pohlédla na stůl a uviděla malého mužíčka. Nebyl větší
než sklenice na vodu. Byl stejně starý jako Anna Barbora. Měl černé
vlasy a černé oči. Byl oblečený do bílé košile a černých kalhot. Anna
Barbora na něho udiveně hleděla.
„Kdo jsi? A proč jsi tak malý?“ zeptala se mužíčka.
„Jmenuji se Martin,“ řekl mužíček, „ a tak malý jsem proto, že mě
vetešník začaroval. Byl jsem u něj ve službě, abych získal zlatý tolar.
Stejně jako ty. Jenže vetešníkovi se zdálo, že nepracuju dost rychle,
proto mě zmenšil, abych mu vyráběl čistící vodu.“
„Čistící vodu? A jak ji vyrábíš?“ divila se Anna Barbora.
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„Sleduj,“ řekl Martin. Z druhé strany stolu si přikoulel brčko, zvednul je
nad hlavu, vložil jej do misky z vodou, postavil se na špičky a začal
brčkem do vody foukat. Jeho foukáním se špinavá voda měnila na
čistící. Anna Barbora do ní namočila hadr a zkusila ji na hrnec, který
drhla. V minutě byl úplně čistý. A tak se Anna Barbora dohodla
s Martinem, že jí bude vyrábět čistící vodu a ona mu za to dá kousek ze
svých brambor. Ale přesto Anna Barbora pečlivě dbala, aby z brambor
každý den aspoň kousek zůstal, aby měli druhý den nové. A tak to šlo
den za dnem. Anna Barbora čistila měděné nádobí, Martin jí vyráběl
čistící vodu, a když odpočíval, bavil ji svými kousky. Do roka společně
vyčistili všechno měděné nádobí. Poslední den roku přišel vetešník do
komory. Martin se rychle schoval do myší díry, aby ho vetešník
nenašel. Vetešník si prohlédl všechno nádobí, a když uviděl, že je
dokonale čisté, podíval se podezřívavě na Annu Barboru a zeptal se:
„Nepomáhal ti někdo?“
„Neříkal jste, že mi nesmí nikdo pomáhat,“ poznamenala Anna
Barbora.
Vetešník se rychle rozhlédl po komoře, a když nikoho nenašel, odvedl
Annu Barboru do druhé komory, které byla plná špinavého stříbrného
nádobí. Na jeho vyčištění měla Anna Barbora celý druhý rok. Na stole
na ni čekala miska hrachu a džbán vody. Pro hrách a vodu platilo
stejné pravidlo jako pro brambory a mléko. Vetešník nechal Annu
Barboru v komoře samotnou, odešel a opět za sebou zamkl. Anna
Barbora usedla za sůl a rozplakala se. Na práci měla zas jen špinavý
hadr a špinavou vodu, ale hlavně
se jí stýskalo po Martinovi.
Ale najednou uslyšela hlásek:
„Nebreč, už jsem tady.“
Martin se k Anně Barboře dostal
chodbičkami, které vybudovali
v zemi myši. Druhý rok uběhl
stejně jako první.
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ZE SVĚTA ZAJÍMAVOSTÍ
Česká NEJ
Proč se hnát na jih, když doma je tak krásně?? Pokud si
myslíte, že v Česku nemáme dost úkazů krásy, tak následující
článek Vás přesvědčí o opaku. Je totiž věnován naší krásné
zemi a jejím NEJ.
1) NEJ PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
Nejhlubší propast - Hranická v okrese Přerov, -244,5 m
Nejvyšší hora - Sněžka, 1602 m n. m. v pohoří Krkonoše (další vrcholy:
LUČNÁ HORA – 1547 m – KRKONOŠE, VYSOKÉ KOLO – 1503 m –
KRKONOŠE, PRADĚD – 1491 m – JESENÍKY, VYSOKÁ HOLE – 1464 m –
JESENÍKY)
Největrnější hora - podle dlouhodobého měření Milešovka (837 m) „Hromová hora“. Nejvyšší vrchol Českého středohoří. V průměru 280
dní v roce zde vane silný vítr, pouze 7 dní v roce je zde bezvětří, ročně
je zde zaznamenáno až 35 bouřek, rekord je 5 úderů blesku do budovy
observatoře během 15 minut
Největší chráněná krajinná oblast - Beskydy, 1160 km2
Největší národní park - Šumava, 685,2 km2
Nejníže položený bod: výtok Labe na hranici ČR u Hřenska v okrese
Děčín, 115 m n. m.
2) NEJ - VODA
Nejdelší řeka - Vltava, 433 km
Největší plocha povodí - Labe, 51 103,9 km2
Největší přehradní nádrž - Lipno v okresech Český Krumlov a
Prachatice, plocha 4870 ha, max. hloubka 20 m
Nejobjemnější přehradní nádrž - Orlík (704 000 000 m3)
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Největší jezero - Černé jezero na Šumavě v okrese Klatovy, plocha 18,4
ha, max. hloubka 39,8 m
Největší rybník - Rožmberk v okrese Jindřichův Hradec, plocha 489 ha,
max. hloubka 6,2 m
Nejdelší rybník - Staňkovský rybník v obci Staňkov (Nejkratší vzdušná
vzdálenost je 6 km a jeho osa je 7,5 km. Hráz rybníka je 25 m vysoká a
hloubka vody u hráze je asi 14 m. Hloubka u hranic je 7 m. Svou
rozlohou 241 ha patří na sedmé místo, ale objemem vody jde o
největší rybník v Česku.)
Nejteplejší minerální pramen - Vřídlo v Karlových Varech, 72 °C
3) KATASTRÁLNÍ NEJ
Nejvýše položené sídlo - Filipova Huť v okrese Klatovy, 1093 m n. m.
Nejníže položené sídlo - Hřensko v okrese Děčín, 130 m n. m.
Největší město - hlavní město Praha, 1 186 855 obyvatel
Nejmenší obec - Závraty v okrese České Budějovice, 14 obyvatel
Nejrozsáhlejší katastr obec - Ralsko na českolipsku
Nejvýchodnější obec - Bukovec v okrese Frýdek-Místek
Nejzápadnější obec - město Hranice u Aše
4) NEJ - DALŠÍ
Nejkratší název města/obce - Aš (okres Cheb) a Eš (okres Pelhřimov)
5) NEJ - PAMÁTKY
Nejdelší a nejkomplikovanější skalní hrad - Pantheon (Vranov) v
Českém ráji
Nejvýše položený hrad - Hrad Vítkův Kámen (Vítkův Hrádek), 22 km
jihozápadně od Českého Krumlova
Nejstarší dochovaný kamenný hrad - Hrad Přimda, Plzeňský kraj
Nejstarší rozhledna - Rozhledna na Kleti
Nejvýše položená rozhledna - Rozhledna na Poledníku, Šumava
Nejvýše položená železniční stanice - Kubova Huť (95 m n. m.),
Šumava
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Nejvyšší most - přes řeku Vltavu u Orlíka (Žďákovský most), 90 m
Nějvětší sluneční hodiny i ve střední Evropě - Prachatice (rozpětí 7 m
a ukazatel času je dlouhý 3 m)
Nejvyšší trvale obydlené místo - Televizní vysílač na Pradědu, 1 491 m
Největší zvonková hra - Loreta na Pražském hradě (součástí je 27
zvonů a zvonků o celkové hmotnosti 1 500 kg, které v roce 1694 odlil
amsterodamský zvonař Claudy Fremy)
Největší kašna - svého druhu na náměstí Přemysla Otakara II. v
Českých Budějovicích
Nejmenší muzeum ČR - v obci Křenovy u Horšovského
Týna, Minimuzeum vah
Největší česká socha - vládce hor Praděd, dřevěná socha, výška 10,5
metru, dolní základna má 5 metrů a váha je od 15 do 18 tun., od
sochaře Jiřího Halouzky. Sochu najdete v obci Jiříkov u Rýmařova, tři
kilometry od hradu Sovince.
Nejstarší jeskynní kresba v ČR - v jeskyni Býčí skála v Moravském
krasu, geometrický tvar uhlem z mladší doby kamenné (okolo 3200 let
před naším letopočtem)
6) NEJ VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU
První vysoká škola ve střední Evropě - Karlova univerzita (1348)
Nejstarší sklářská škola na světě - Střední průmyslová škola sklářská v
Kamenickém Šenově
Jediné divadlo s otočným hledištěm - zámecký park v Českém
Krumlově
Nejdelší kolonády z našich lázeňských měst - Mariánské Lázně a
Karlovy Vary
Nejstarší a největší skanzen - Rožnov pod Radhoštěm (1925)
Nejpamátnější hora – Říp
Největší sbírka drahokamů - Národní muzeum v Praze
Nejvzácnější historický klenot - svatováclavská koruna
Největší umělecky ztvárněné okno - katedrála sv. Víta v Praze
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ROZHOVOR
Rádi bychom Vám prostřednictvím Déčka a krátkého rozhovoru
představili pracovníky našeho domova, se kterými se setkáváte.
V následujícím rozhovoru se nám představí pracovnice úklidu:

IRENA VEVERKOVÁ

Mohu Vás poprosit o krátké představení se našim čtenářům?
Zdravím všechny čtenáře Déčka. Jmenuji se Irena Veverková, je mi 19
let a bydlím v Měříně v rodinném domku. Zatím pobývám u rodičů, ale
v budoucnu se osamostatním. V domově pracuji od října roku 2020.
Co se Vám líbí na práci v domově?
Mám ráda zdejší kolektiv uklízeček. Líbí se mi na mé práci, že k ní patří
i povídání si s obyvateli a naslouchání jejich vyprávění o životě.
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Co děláte ráda ve volném čase?
Volný čas trávím se zvířátky, poslouchám hudbu nebo vytvářím texty
k hudebním podkladům.
Na jaké místo byste se ráda podívala a proč?
Líbí se mi velké kočkovité šelmy, proto bych zamířila směrem na jih do
Afriky na tamější savanu mezi lvy, gepardy a tygry.
Jak by vypadal Váš ideální den?
Ideální den by byl mezi zvířaty, které nežijí u nás a jsou něčím
neobvyklé.
Co byste si nejvíce přála?
Nejvíce bych si přála zbavit se všech půjček jak sebe tak rodičů, aby i
oni si mohli dopřát něco pro sebe.
KVÍZ:
Nejoblíbenější jídlo – čína
Nejoblíbenější barva – modrá
Nejoblíbenější roční období – podzim
Nejhezčí dovolená – s kamarády na slavnostech Dnu Ježka
Nejoblíbenější květina – modré růže
Nejoblíbenější film – Psí poslání
Nejoblíbenější místo v domově – balkon
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VTIPY
Manželství!
To je kouzelné období, kdy se s někým
vsadíš o polovinu majetku, že s ním
budeš navěky.

Náčelník má s policajty hodinu fyziky:
„Víte, proč vlak na kolejích drncá?“ a pokračuje: „Rozebereme si
problém: Vlak to je vlastně lokomotiva a vagony. Vagony se vezou,
takže je zanedbáme. Zbývá nám lokomotiva – to je vlastně motor a
kola, zbytek je nepodstatný, ten zanedbáme. Po kolejích jedou jenom
kola, takže motor taky zanedbáme. Kola si zjednodušíme na jedno
kolo, a to je vlastně kruh, že. Kruh, to je πr2. π je konstanta, tu
zanedbáme a zůstalo nám r2, což je čtverec. A co dělá čtverec, když se
otáčí? Drncá!“
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Z KUCHYNĚ
Tuky
Tuky jsou širokou skupinou přírodních látek rostlinného a
živočišného původu a společně se sacharidy a bílkovinami
představují základní živiny. Pro lidský organismus jsou
nezbytné, plní řadu důležitých funkcí.
Funkce tuků:
 Je nejbohatší energetickou složkou, energie v 1 g tuku je 38,9kJ
(9,1kcal)
 Důležité pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A,D,E,K)
 Jsou nositeli esenciálních mastných kyselin a řady ochranných
látek
 Jsou součástí buněčných struktur
 Mechanicky chrání vnitřní orgány proti nárazu
 Jsou nositeli chuti potravin a
pokrmů

Tuky jsou hlavní a největší zásobárnou
energie v organismu. Veškerá nadbytečná
přijatá energie v potravě se ukládá do tukových zásob. To je pro
organismus výhodné, tuková tkáň obsahuje velmi málo vody a jejím
spalováním získá zhruba 2x více energie než ze sacharidů, volných
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mastných kyselina nebo bílkovin. Ideální průměrné množství tělesného
tuku se nachází mezi 10-20% u mužů a 20-30% u žen.
Trávení a vstřebávání tuků probíhá v tenkém střevě za přítomnosti
žlučových kyselin a enzymů slinivky břišní.
Tuky můžeme dělit dle zdroje na rostlinné a živočišné a dle skupenství
na tekuté a tuhé. Z hlediska výživy je důležité také rozlišovat tuky dle
povahy mastných kyselin na nasycené a nenasycené. Dle délky
mastných kyselin. Některé polynenasycené mastné kyseliny si sami
nedokážeme vytvořit, ale jsou pro náš život důležité. Jsou to mastné
kyseliny řady omega – 3 a omega – 6.
Dříve se věřilo, že příjem živočišných tuků a cholesterolu jsou hlavní
příčinou vzniku kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Dnes
již je známo, že se jedná o komplexnější problém spjatý s nedostatkem
pohybu,

sedavým

způsobem

života,

celkovým

nadbytečným

energetickým příjmem způsobeným zejména konzumací průmyslově
zpracovaných a slazených potravin včetně nápojů.
Dle WHO by tuky měli tvořit zhruba 30% z celkově přijaté energie.
Podíl tuku v potravě by zároveň neměl na delší dobu klesnout po 20%
energetického příjmu.
Existují ale i špatné tuky označené jako trans – nenasycené mastné
kyseliny, které vznikají při přepalování tuků a olejů a opakovaném
použití a ztužování tuků.
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Zdroj nasycených mastných kyselin jsou živočišné tuky – zejména
maso, vejce, sádlo, mléčný tuk. Mononenasycené najdeme v olivách,
řepce, avokádu, arašídech a olejích z nich vyrobených a části ořechů.
Polynenasycené omega – 3 jsou v rybáchjako jsou makrela, losos,
sleď, dále ve vlašských ořeších, piniových oříšcích, v chia, lněných a
konopných semínkách. Na polynenasycené omega -6 jsou bohaté
slunečnicová semínka, sezam, sója či kukuřice.
Jaké zdroje tuku nejlépe konzumovat?
Avokádo – jsou bohaté na mononenasycené tuku, působí jako anti –
stárnoucí na pokožku, jsou plné zdravých bílkovin více než jiné ovoce
Ořechy – mezi nejlepší se řadí vlašské ořechy nebo mandle, dále např.
lískové ořechy, para ořechy, kešu, arašídy a jiné.
Vejce – nejvíce se doporučují domácí vejce, které jsou kvalitnější. Aby
jste získali plné výhody vajec, měli byste je konzumovat celé.
Extra panenský olivový olej – je výborný pro zdravé srdce, nejlépe
hledejte v obchodě extra panenský olivový olej lisovaný za studena. To
znamená, že při úpravě oleje nejsou zahrnuty žádné chemikálie.

Autor: Terezie Hlouchová, DiS.; nutriční terapeutka
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HÁDANKA
Uhodnete podle symbolů názvy českých filmu?
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Řešení
1. Jedna ruka netleská
2. Jak se budí princezny
3. Tři oříšky pro popelku
4. Vrchní, prchni
5. Kulový blesk
6. Čtyři vraždy stačí, drahoušku
7. Ať žijí duchové!
8. Hoří, má panenko
9. Anděl na horách
10. Slunce, seno, jahody
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