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ÚVODEM 

 
Milí čtenáři, 
 
dostává se Vám do ruky další číslo časopisu Vesna, tentokrát 
s podzimní tématikou. Podobně jako jsem se v minulém čísle 
věnoval šikmému kostelu v Karviné, tak stěžejním tématem tohoto 
čísla bude Lysá hora – nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd 
a zároveň nejvyšší hora Těšínského Slezska.  
 
Mám velkou radost, že se mi podařilo získat přispěvatele z Vašich řad 
– pana Ing. Hovorku, jehož krátkou povídku najdete na straně 14. 
Samozřejmě uvítám i další autorky a autory, kteří by se chtěli 
s ostatními čtenáři podělit o některá svá literární, ale třeba 
i obrázková díla. Bohužel bez nároku na honorář, když je ten náš 

časopis zadarmo… 😊  

 
V oddíle Hlavolamy a hádanky jsem se rozhodl, že řešení uveřejním 
vždy na konci stávajícího čísla a nikoli až v příštím čísle, bude to asi 
tak lepší. 
 
Protože do vánoc a do závěru roku ještě pár týdnů zbývá, tak jsem si 
řekl, že letos vydáme ještě jedno číslo časopisu – bude to Vánoční 
speciál, který chci věnovat hlavně vánočním svátkům a všemu, co se 
vánoc nějak týká.  
 
Přeji vám příjemnou zábavu a těším se na Vaše ohlasy. 
 
 
 

J. Bulava 
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INFORMACE ZE SETKÁNÍ UŽIVATELŮ 

S VEDENÍM DOMOVA VESNA  
DNE 19.9.2018 

 
Na shromáždění vystoupili paní Ing. Jolana Plášková a pan Ing. 
Michal Mičko, aby informovali všechny přítomné o průběhu 
rekonstrukčních prací. 
 
Sociální pracovnice seznámila přítomné s přípravami a podmínkami 
komunálních voleb a  prvního kola senátních voleb, které se konaly 
5. a 6. října 2018.  
- v komunálních volbách lze volit pouze v místě svého trvalého 
bydliště, voličský průkaz se u komunálních voleb nevydává.  
- do senátních voleb mohou volit pouze ti občané, kteří mají trvalé 
bydliště ve volebním okrsku, pro který jsou volby vyhlášeny. Letos 
to byl např. volební okrsek č. 75, který zahrnuje část okresu Karviná. 
 
Protože kapacita technického zařízení pro společný televizní příjem 
je omezená, proběhla v minulosti v Domově Vesna anketa, která 
měla za úkol zjistit, které televizní programy chtějí uživatelé domova 
Vesna sledovat.  Podle výsledků pak byly naladěny programy. 
V současné době není technicky možné zvýšit počet naladěných 
televizních programů. 
 
V souvislosti s rekonstrukcí domova se všichni potýkáme s větší 
prašností. Přestože uklízečky vytírají podlahy i několikrát denně, 
z důvodu stavebních prací nelze zajistit takovou čistotu, na kterou 
jsme byli zvyklí.   
 
Pokud budete dávat do prádelny nové věci, které ještě nemáte 
podepsané nebo oštítkované, požádejte o takové označení buď 
přímo v prádelně nebo prostřednictvím ošetřovatelek. Neoznačené 
věci se Vám z prádelny nevrátí! 
 
Při odchodech z domova informujte prosím recepční na vrátnici. Při 
odchodu na několik dní sdělte prosím i datum návratu. 
 
Jistě jste si všimli, že úroveň stravování se v posledních týdnech 
výrazně pozvedla. Je to mj. i proto, že byli vyměněni někteří 
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dodavatelé, vaří se z co nejčerstvějších surovin a s minimálním 
použitím polotovarů. 
 
Od 1.10.2018 nastoupila v domově na plný pracovní úvazek nová 
dietní sestra paní Naďa Škutová, která bude zastupovat po dobu 
rodičovské dovolené p. Moniku Ferstrovou. 
 
Plánované akce v příštím období: 
 

 23. 9. 2018 - pochod všech generací 
 25. 9. 2018 - výlet ke koním 
 2. 10. 2018 -  vernisáž + kino O 
 25. 10. 2018 – setkání k příležitosti 100. výročí vzniku ČSR 
 8. - 9. 11. 2018 - účast na Spolkové a klubové činnosti města 

Orlová 

 
 

Podzim v Lesoparku Orlová         
 

 
                                                                                           (autor Dagmar Titzová) 
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STALO SE V DOMOVĚ 

 
 
- 19.9. se uskutečnilo tradiční setkání uživatelů s vedením domova. 
Bližší informace o tomto setkání najdete v článku Informace ze 
setkání uživatelů s vedením Domova Vesna.  

 
- Naši uživatelé se 23. září zúčastnili pochodu v rámci akce Orlová 
všem generacím. Pochod vyšel od Městské knihovny a směřoval do 
Letního kina. Tam také proběhl kulturní program, spojený 
s vystoupením finalistky letošní Superstar orlovské rodačky Elišky 
Ruskové. 
 
- 25. října se v domově konalo slavnostní shromáždění ke 100. výročí 
vyhlášení samostatnosti Československa. Součástí programu bylo i 
vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Orlové, hudební 
vystoupení našich klientů a přednáška o událostech roku 1918. 
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LYSÁ HORA V BÁJÍCH A POVĚSTECH 

 
Lysá horo, krásná horo, kopečku vysoký, 
co se zvedáš se svým hřbetem pod samé oblaky, 
vidíš, co se ve Frýdku děje, kde se kdo obrátí, 
kdo dříví rubá, vodu nosí, kdo v stodole mlátí. 

 
 

Lysá hora je nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd – měří 
1323 m. Leží  na dohled od Frýdku – Místku, na rozhraní obcí Krásná, 
Malenovice, Ostravice a Staré Hamry. Kromě toho, že je oblíbeným 
cílem turistů nejen ze Slezska a Moravy, je také opředena spoustou 
bájí, legend a pověstí. Pojďme si teď některé povyprávět…  
 

 
 

 
Foto Tatry.cz 

 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_(okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malenovice_(okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_(okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Hamry
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O POKLADU UKRYTÉM V LYSÉ HOŘE. 

 
Na Lysé hoře hluboko v jejím nitru je tajemná podzemní jeskyně 
s  velikým pokladem, který hlídá obrovitý had. Nikdo neví, kde je 
přesně ukryt. V této jeskyni též sídlila čarodějnice "divá Hana". Když 
Juráš zrádně zabil Ondráše a ostatní zbojníci byli chyceni nebo 
pověšeni, ujala se Hana hlídání Ondrášova pokladu. Jeden 
z  chycených zbojníků prozradil na mučidlech tajný úkryt pokladu na 
Lysé hoře a zakrátko bylo do hor vysláno vojsko, aby čarodějnici 
a  její jeskyni vypátralo a pokladu se zmocnilo. Když vojáci toto divé 
zákoutí na Lysé obklíčili a opatrně se blížili ke vchodu do jeskyně, na 
skále nad jeskyní se ozval strašlivý skřek čarodějnice Hany. Hana jim 
zahrozila pěstí, začala čarovat a v tu chvíli sjel z oblohy blesk, 
zaduněl hrom a veliká skála se dala do pohybu i se starou 
čarodějnicí. Ta se zřítila do podzemní propasti a kamení uzavřelo 
vchod do tajné podzemní skrýše. Duch čarodějnice Hany se v okolí 
Ondrášovy díry zjevuje v podobě velikého hada se zlatou korunkou 
na hlavě. 

 
 
 

 
Foto Ivo Spáčil 

 

 

 



 

9 
 

 

O ČERNÉM JEZERU 
(František Sláma) 

 

O Lysé Hoře se vypravuje, že je naplněna vodou, která se rozlije a 
zatopí celé okolí, kdykoli obyvatelé této krajiny naplní míru svých 
hříchů.  

Byly jednou časy, že obyvatelé v kraji pod Horou Lysou, oddávajíce 
se prostopášnému životu, nevěřili v nic, ani v Boha, ani v ďábla. 
Neměli víry, neměli ctnosti, žili jako zvěř. Chlopi nechtěli robiť, jen 
dobře se mít. Ženy neznaly věrnosti, největší rozkoší byl jim hřích.  

Tehdy byl snad sedlák Vavroš z Lubna v zemi slezské chlop 
nejdaremnější. Nechtěl orat, nechtěl sít, nechtěl chovat dobytek 
a  živit se poctivě. Hýřil po hospodách, svou vlastní slibnou babkou 
zhrdal, v krčmách se rval, v dědinách kradl a v lesích zbojničil.  

To řemeslo nedařilo se mu však dobře. V krčmách spojovali se proti 
němu chlopi, při krádežích býval přepadán a všude bit. A když číhal 
v lesích, aby oloupil někoho, stávalo se, že sám byl za trest olupován 
o svůj oděv. I nahněval se na svět, že mu života dobrého nedává, 
chodil po lesích a svolával ďábly. Chtěl se jim zapsati krví i duší svou. 
A když po sedmé vyšel na Lysou Horu a opět svolával ďábly, 
satanáše a belzebuby, vzývaje i proklínaje všechny duchy zlé, tu 
dvanáct chlopů červeně oblečených, na kloboucích pírka kohoutí, 
stálo náhle kolem něho. Z úst i nosů šlehal jim plamen a oni divě 
poskakujíce, volali: „Tys náš pán a my tvoji poddaní. Tobě se klaníme 
a lidem dobrým na zhoubu budeme.“  

„Co žádáte ode mne?“  

„Tvou duši!“  

„A co mi dáte?“  

„Jeden rok služby!“  

„Proč, vy pekelníci! Chci déle žít a dobře se mít! O vaši službu 
krátkou nestojím, pryč ode mne!“  
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Zmizeli v povětří a Vavroš počal litovati, že se s nimi nedomluvil. 
Snad byli by mu pět let sloužili a za pět let byl by jim obětoval svou 
duši.  

Proklínal Vavroš ďábly znova, posmíval se jim, že rozkulhali se na 
obě nohy, když tak pomalu z pekla na Lysou přicházejí. Se světem už 
dávno nebyl spokojen, nyní nebyl spokojen ani s peklem: vytýkal 
ďáblům, že jest neslýcháno, aby lidé hledali ďábla, kdežto povinnost 
ďábla jest, aby hledal lidi.  

Vavroš přišel až k tomuto kamenu a pomyslil si: „Kdyby mně čert 
sloužil, na tomto místě musil bych nalézti velký poklad.“ — A sotva 
tato myšlénka ve Vavrošovi se zrodila, kámen sebou pohnul, a 
Vavrošovi zaslepilo oči bohatství zlata a stříbra, které se před ním 
rozevřelo. Vavroš chtěl hrábnouti do zlata, ale kámen zas trochu se 
pohnul a už byl zakryt onen drahocenný poklad. Vavroš zahřešil a 
proklínal tuto ďábelskou hru. Napjal všechny síly, aby kamenem hnul 
a aby k pokladu se dostal.  

Kámen povolil. Ale z pod něho vytryskla voda proudem tak mocným, 
že vynesla Vavroše vysoko do povětří. A sotva Vavroš dopadl k zemi, 
pohlcen byl dírou, která se u kamene otevřela a hned zas zavřela a 
sotva pohltila Vavroše, znovu se otevřela a z otvoru vylily se nyní 
divoké spousty vod tmavých, zatopily ve chvilce tato místa, a hnaly 
se dolů s hlukotem a rachotem strašným, nesouce zhoubu; stromy 
klesaly, nemohouce vzdorovati rozzuřené vodě; skály pukaly a 
balvany skalní řítily se dolů. Udeřila hodina soudu.  

Hříšný lid teprv nyní zalekl se svých hříchů. Bylo pozdě. Peklo 
pohltilo Vavroše i tisíce lidí hříšných. Od tohoto kamene až ku Smrku 
a Kněhyni všecko dále bylo velkým černým jezerem, které vždy 
stoupalo výš a výše, neboť vždy nové spousty vod v přívalech 
divokých vysýlala Lysá Hora dolů, které odnášely chaloupky a 
dobytek, a pohlcujíce životů lidských tisíce. Kdož vidouce toto 
dopuštění Boží hned při prvních přívalech vody, utekli se na horu, 
zachráněni byli.  

Snad byla by voda vždy výš a výš stoupala, kdyby nebylo bývalo 
tamtéž poustevníka, který žil v jedné skále na Lysé Hoře. Starý ten 
muž přišel až k onomu kamenu, kde vody ze země se vychrlily, a 
pomodliv se kajícně za duše svých hříšných spoluobyvatelů, hnul 
trochu kamenem. A sotva tak učinil, sletěl kámen na otvor, z něhož 
vylilo se tolik vody, a náhle přestal další výtok, a pozvolna ubývalo 
vody v jezeře černém, až vyschlo docela. Lidé. kteří se byli na Lysou 
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Horu utekli, vraceli se pozvolna do údolí vodou zpustošeného, 
snášeti musili dlouho bídu a nouzi a litovali dřívějšího života 
prostopášného; až konečně vystavěvše si pracně nové příbytky a 
upravivše si zas pole, těšili se na úrodu novou, a zanechali dřívějšího 
života hříšného.  

Lysá Hora vychrlí prý své vody zhoubné zase, kdyby lid upadl do 
hříchů dřívějších.  

 

 
Foto Expedicni.myslenka.net 

 
Podlé jiné pověsti před dávnými časy pásl ovčák ovce pod Lysou. 
Přišel v houšti ku čtverhrannému kameni, jímž jakoby něco bylo 
zazděno. Nedalo mu to pokoje a zdvihl kámen, neboť myslil, že pod 
kamenem snad jest poklad. A sotva kámen zdvihl, vytrysklo silné 
zřídlo vody a usmrtilo ovčáka. A voda se leje, leje dolů do nížiny, 
jakoby potopa světa nastávala. — Za několik dní bylo údolí mezi 
Ondřejníkem, Kněhyní, Smrkem a Lysou jedním velkým jezerem. 
Lidé ustrašení utíkali na hory a nevěděli, kterak tu vodu zastaviti. Až 
konečně jeden starý báča poradil, aby mrtvému ovčákovi hlavu uťali 
a tou hlavou zřídlo zacpali. A když hlavou zřídlo zacpali, přestala 
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voda vytékati. Jezero pak odteklo tou cestou, jakou dnes řeka 
Ostravice teče. 
 

❖  
 
Na Lysé hoře se slétaly čarodějnice z celého Slezska a pořádaly 
svoje reje a sabaty, kterých se účastnil i Lucifer s dalšími čerty. 
Každého zabloudilce utancovaly k smrti. 
 

❖  
 
Na Lysé hoře stávala kaplička. Možná by stála dodnes, kdyby do ní 
nevešel neuvázaný kůň, a v kapličce se neotočil a nepřivřel za sebou 
dveře. Ty pak nešly zvenčí otevřít a protože nechtěli nechat koně 
pojít, museli ji zbourat. 
 

❖  
 
Také v Lysé hoře je ukryto vojsko bájných slezských rytířů. Dokud 
nad horou ještě krouží havrani, nenastal ten pravý čas. Až se rozletí 
do dolin, tu z Lysé hory vyjedou rytíři na koních a budou bojovat 
s nepřítelem. Jedenkrát ročně na sv. Jana udeří tambor do bubnu 
a vojsko pak spí dále. 
 

 

 
 Foto: Expedicni.myslenka.net 
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MILUJI PODZIM...? 
  
Když jsem byla malá, maminka nás pět sourozenců vždycky v období 
podzimu oblékla do pláštěnek a gumovek a vodila nás na dlouhé 
procházky. Ať venku pršelo nebo ne, šlo se ven. Až když jsem byla 
dospělá, zeptala jsem se maminky, proč to dělala, když má tak ráda 
doma pořádek a nás pět rošťáků jí vždycky za dveře bytu přineslo z 
procházky spoustu bláta na botách. 
 
Maminka se zadívala někam mimo mne a zasněně odpověděla: "Já 
miluju podzim!" 
 
Dneska už maminku nemám, už se prochází nebeskou podzimní 
krajinou. Tady na zemi podzim právě nastoupil svoji vládu. Krajina 
se rozzářila těmi nejkrásnějšími barvami od žluté a zrzavé, až po 
ohnivě rudou. Odstíny hnědé, propletené umírající zelení, jež se zjara 
znovu narodí. 
 
Denně, když jdu pěšky do práce, procházím okolo smíšeného lesa a 
přistihla jsem se, jak se mi při pohledu na tu paletu podzimních barev 
rozbuší srdce. Dýchám zhluboka a slastně přivírám oči... Dnes opět. 
A najednou jsem si vzpomněla na maminčina slova a její náklonnost 
k tomuto ročnímu období. Nikdy předtím jsem nepřemýšlela o tom, 
jestli mám ráda zimu, léto, jaro, nebo podzim. Dnes mi to ale došlo ! 
Podobám se mamince víc, než jsem si kdy uvědomovala. 
 
Listnaté stromy na okraji smrkového lesa, jejichž větve úplně zmizí a 
nejsou vidět. Listí žluté, jako jiskřičky nad plamenem ohně se v 
pravidelných rojích jakoby vznáší nad zemí. Člověk má pocit, že je to 
hejno zvláštního druhu motýlů, které se co chvíli vznese a někam 
odletí. 
Že ta nádhera je jen dočasná. Otáčím se cestou do práce, když tuhle 
překrásnou scenérii míjím, abych se ujistila, že tam stále ještě je. 
Znovu a znovu. 
 
A když se otočím potřetí, po čtvrté, je ten obrázek zase jiný, s 
měnícím se úhlem pohledu. Pokaždé však úchvatný. Tohle umí 
prostě jen podzimní příroda. Umělec umělců. 
 
Musím si přiznat, že asi "Miluji podzim!" 

                                                                                                                                
Publikováno na webu liter.cz pod pseudonymem „Sladkalu“     

 

http://liter.cz/Autori/54066-info.aspx
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KDE SE TVOŘÍ FRONTY? 
Ing. Jaromír Hovorka 

Když někdo řekne, že musel kdysi stát ve frontě na banány nebo 
pomeranče, tak se jen usměji a říkám si, jak je to už dávno. 

A nebyly jen fronty na banány, ale kdo chtěl lepší kousek masa, stál 
ve frontě od 5 hodin. Na pořadník na auto jsem stál před 
Mototechnou celou noc, celou noc jsem stál i ve frontě před 
prodejnou Nábytku a čekal na sedací soupravu z dovozu. Pak byl 
ještě jeden způsob nákupu tak zvaného podpultového zboží. K tomu 
patřil i určitý druh knih, které mamince odkládaly dobré známé 
prodavačky. Tyto knihy na pultu v prodeji nikdo neviděl. S touto 
situací se člověk naučil žít a kdo chtěl, sehnal vše a cestičku si našel. 

Když se dívám kolem sebe, najednou si uvědomuji, že fronty a čekání 
na nějaké zboží se změnily na jiné fronty a k mému úžasu jejich počet 
stále roste. Lidé stojí ve frontě na pracovních úřadech, na sociálce 
pro podpory, na poštách čekají ve frontě na důchody, prodlužují se 
čekací doby na operace, fronty jsou u pokladen supermarketů 
a  zřejmě i jinde. O jedné bych se rád podělil s Vámi : 

Pozval mne na 20.10. cévní  lékař, ať mu přinesu výsledek vyšetření 
SONA –  cév a že mi napíše doporučení operace kolena pro ortopéda, 
který mne pozval rovněž na 20.10. Protože jsem zjistil, že v čekárně 
cévní ordinace bývá mnoho lidí, zrodil se v mé hlavě plán, jak to 
udělat, abych byl první na řadě. 

Vstal jsem v 5 hodin a v 5.45 hod jsem byl již v nemocnici. Při vstupu 
do čekárny mne čekal šok, v čekárně už sedělo 16 lidí a já byl 
sedmnáctý a to pan doktor ordinuje až v 7 hod. Neměl jsem si ani kde 
sednout a zoufale jsem se rozhlížel, jak to zařídit, abych všechny 
předběhl. Vydržel jsem čekat jen 15 minut a řekl si: Tak tady nemáš 
šanci, tady čekat nebudeš.  

Třikrát jsem klepal zoufale na sestřičku a nic. Když jsem chtěl odejít, 
otevřely se dveře a v nich stál usměvavý „Anděl“ bez křídel 
v slušivém oblečení sestřičky. Předal jsem jí mé výsledky a pozvánku 
k lékaři a s omluvou jsem tuto krasavici opouštěl  s hořkostí, že můj 
plán ztroskotal. Byl jsem včas u ortopéda, ale vzpomínka na sedící 
frontu u lékaře mne  vyvedla z míry. Kde a kdy nás čekají další fronty 
nevím, ale nerad bych se dožil fronty na polévku…  
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HLAVOLAMY A HÁDANKY 
 

Řešení z minulého čísla: 
 

 
Přeložením libovolného počtu zápalek udělejte z čísla 5 číslo 16. 
 

 

 
 
Na obrázku vidíte vlaštovku, která letí na sever. Přemístěte 3 zápalky 
tak, aby letěla na jih. 

 
 

 

Přesuňte  tři sirky tak, aby se na obrázku nacházely pouze tři čtverce 
složené ze sirek. Žádnou sirku nelze odstranit a čtverce musí být 
stejně velké. 

 
MALÝ VĚDOMOSTNÍ KVÍZ ZE VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU. 
 

1) Jak se jmenuje v současné době hlavní město Německa? 
Berlín 
 

2) Která řeka je delší (od pramene k vzájemnému soutoku) -  
Labe nebo Vltava? 
Labe 370 km, Vltava 430 km 
 

3) Podle kterého Karla je pojmenována Karlova Studánka? 
Podle arcivévody Karla Ludvíka, vnuka Marie Terezie, velmistra 
řádu německých rytířů a knížete těšínského. Původně se 
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jmenovala Hinewieder (z něm. Hin und wieder – tam a zpátky), 
přejmenovaná na Karlsbrunn (Karlovu Studánku) byla roku 1805. 
 
 

4) Kde leží Besarábie? 
Část v Rumunsku, část v Moldávii 
 

5) Která přehrada je větší – Těrlická nebo Žermanická? Věděli 
byste, na kterých řekách leží? 
Těrlicko 267 ha, Stonávka 
Žermanice 248 ha, Lučina 
 

6) Který z těchto mořských živočichů není ryba: žralok nebo 
delfín? 
Ani jeden není ryba – žralok je paryba a delfín savec 
 

7) Kde leží nejhlubší propast na světě? 
V Hranicích na Moravě, naměřená hloubka 470 m ještě není 
definitivní 
 

8) Kde (město a dnešní stát) se narodili tito významní technici: 
           - Ferdinand Porsche (Vratislavice nad Nisou, Česko) 
           - Josef Božek (Biery, Polsko) 
           - Viktor Kaplan (Mürzzuschlag, Rakousko) 

 
9) To, že Karel Čapek byl významný spisovatel a novinář, 

podobně jako např. Karel Matěj Čapek – Chod, ví určitě každý. 
Víte ale, kdo to byl Jan Čapek, který se narodil roku 1876 
v Praze – Michli a je pochován na orlovském hřbitově? 
Významný vlastenec, spolupracovník TGM a zakladatel čs. legií 
v Itálii. Padl v bitvě na Piavě 17.6.1918. Protože před válkou 
pracoval jako důlní dozorce v Orlové, byl pohřben v hromadném 
hrobě – pomníku obětem bojů o Těšínsko v Orlové.  
 

10) Které město leží nejseverněji - Praha, Pardubice nebo 
Ostrava? 
Praha, zhruba o jeden stupeň severněji než Pardubice a jeden a 
půl stupně severněji než Ostrava.  
 
 
 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCrzzuschlag
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PÁR OTÁZEK PRO PROCVIČENÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 

Baseballová pálka a míček - Míček stojí 5 centů  

100 strojů a 100 výrobků - 5 minut 

V jezeru rostou lekníny - 47 dnů 

 

Nové hlavolamy a hádanky 
 

 
 
Na lopatce je smetí. Přemístěte 2 zápalky tak, aby lopatka byla 
prázdná. 
 

 
Rovnice na obrázku je platná. Přemístěte 1 zápalku tak, by 
vznikla nová, rovněž platná rovnice. 
 

 
 
Přemístěte 3 zápalky tak, aby vznikly 3 čtverce. 
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ZEBRA 

1. Je 5 domů, každý jiné barvy. 

2. V každém domě bydlí jedna osoba jiné národnosti. 

3. Každý majitel domu upřednostňuje určitý nápoj, kouří určitou 

značku cigaret a chová určité zvíře. 

4. Žádná z těchto pěti osob nepije stejný nápoj, nekouří stejné 

cigarety ani nechová stejné zvíře jako některý z jejích 

sousedů. 

Zjistěte, komu patří zebra, když víte, že: 

1.      Brit žije v červeném domě 

2.  Švéd chová psa 

3.      Dán pije rád čaj 

4.      Němec kouří cigarety Rothmanns 

5.      Nor bydlí v prvním domku 

6.      Majitel zeleného domu pije kávu 

7.      Kuřák cigaret Winfield pije rád pivo 

8.      Majitel žlutého domu kouří cigarety Dunhill 

9.      Osoba, která kouří Pall Mall, chová papouška 

10.      Muž, který bydlí v prostředním domě, pije mléko 

11.  Kuřák cigaret Marlboro bydlí vedle toho, kdo chová kočku 

12.   Muž, který chová koně, bydlí vedle toho, jenž kouří  Dunhill                   

13.       Nor bydlí vedle modrého domu 

14.       Kuřák cigaret Marlboro má souseda, který pije vodu 

15.       Zelený dům stojí nalevo od bílého domu 
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Přesmyčky - města a obce v okrese Karviná: 

 

DĚVICE MORTA 

DAL VRCHY 

STAN OVSA 

KÝČ SE ŠTĚNÍ 

CHRTICE BELA 

DÍTĚ LUNY NOL 

PLT DŘEVA 

 
a jedno z okresu Frýdek – Místek: 
 
OCET DIRBA 
 
 
Řešení najdete tentokrát na poslední stránce. 
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PODZIMNÍ PRANOSTIKY 
 
 
 

Jestliže zajíc na podzim dlouho pelech nehrabe, bude mírná zima, 
ale začne-li hrabat pelech začátkem podzimu, bude zima tuhá. 

 
Když dlouho listí nepadne, tuhá se zima přikrade. 

 
Když na podzim rostou hodně houby a veverky vybíhají až do polí, 

bude tuhá zima. 
 

Jsou-li ještě na podzim bouřky, neuhodí brzo mrazy. 
 

Je-li chladné a deštivé léto, na podzim přijde dlouhé babí léto. 
 

Dřevo dubové nebo bukové se nemá pro stavební a jiné řemeslné 
účely porážet dříve, dokud jejich ovoce nedozraje. 

 
Je-li mírný podzim, bývá i celá zima mírná. 

 
Je-li mnoho žaludů, přijde tuhá a dlouhá zima. 
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A TROCHU HUMORU NA ZÁVĚR…..  
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Řešení hádanek a hlavolamů 

 

         
 
 

      
 
 

 

              
 
 
 

Zebra 
 
V prvním, žlutém domku žije Nor, pije vodu, kouří Dunhill a chová kočku. 
Ve druhém, modrém domku žije Dán, pije čaj, kouří Marlboro a chová 
koně.  
Ve třetím, červeném domku žije Brit, pije mléko, kouří Pall Mall a chová 
papouška. 
Ve čtvrtém, zeleném domku žije Němec, pije kávu, kouří Rothmans 
a chová zebru. 
V pátém, bílém domku žije Švéd, pije pivo, kouří Winfield a chová psa. 

 

Přesmyčky: 

Dětmarovice, Rychvald, Stonava, Český Těšín, Albrechtice, Dolní Lutyně, 

Petřvald, z okresu FM to jsou Dobratice. 


