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Vážení obyvatelé Domova,
začíná léto a léto je krásné roční období, tak doufáme, že čtenáře zaujmou
informace o probíhajících a připravovaných aktivitách, které stojí za to využít.
A protože není důležité, že stárneme, ale jak stárneme. Na straně čtrnáct jsme pro
vás připravili povídání o tom, jak stárnou různá znamení zvěrokruhu.
Milí čtenáři, užívejte sluníčka, odpočívejte a radujte se ze života.

Lenka Moučková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENINY V MĚSÍCI – ČERVEN
Marie VOSTRČILOVÁ – 13. června
Růžena RAPÁKOVÁ – 16. června
Pavel JURČÍK – 21. června
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Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích
budeme mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost
dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
postaví.
Červen červený jako z růže květ
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1. 6. Mezinárodní den dětí
2. 6. Mezinárodní den čistého ovzduší
4. 6. Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese
5. 6. Mezinárodní den ptačího zpěvu
5. 6. Den rozvoje a vzdělání dospělých
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14. 6. Světový den dárců krve
15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
16. 6. Den afrického dítěte
16. 6. Evropský den židovské kultury
17. 6. Světový den sdělovacích prostředků
17. 6. Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha
20. 6. Světový den uprchlíků
21. 6. Evropský den hudby
21. 6. Den hrdosti
21. 6. Mezinárodní den trpaslíků
23. 6. OSN pro den veřejné služby
23. 6. Světový den házené
23. 6. Mezinárodní olympijský den
26. 6. Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)
26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi
27. 6. Den politických vězňů
27. 6. Světový den rybářství
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Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne
dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí
má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

Historie
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku
při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké
války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa
Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou
děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka
slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo
poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho
dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1.
června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích
lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho
čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více
zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve
stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně
vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den
pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a
dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce
1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná
sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem
dětí.
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy
probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze
Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem
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Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také
převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se slaví na začátku
června.
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala
Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval
výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila
Světový den dětí (anglicky). Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát
jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem
vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro
jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním OSN
bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den.
Datem oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto, že v tento den v roce
1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve
stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.
Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června,
jiné státy datum oslav přesunuly na listopad podle doporučení OSN a
některé státy si ponechaly červnové datum a přijaly také oslavy dětí v
listopadu.
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Den afrického dítěte
16. června si připomínáme Den afrického dítěte, který patří k dalším
z mnoha mezinárodních dnů týkající se dětí, jejich práv a potřeb.
V mnoha rozvojových zemí děti stále umírají na podvýživu a žijí ve
veliké chudobě.
Africký kontinent si tento den v kontextu tématu „Konflikt a krize
v Africe: Ochrana veškerých práv dítěte“, který jako téma pro tento
rok vyhlásila Africká unie.
Prostřednictvím Afrického výboru expertů pro práva a blaho dítěte
zadala k vypracování kontinentální studii o dopadu ozbrojených
konfliktů na děti v Africe, která je součástí její snahy pozvednout
agendu ochrany dětí v konfliktních situacích. Právě proto si také
Africká unie zvolila za letošní téma podporu zachování života
a blahobyt afrických dětí. Ve všech konfliktech jsou děti
nejzranitelnějším segmentem civilního obyvatelstva a konfliktní
situace je negativně ovlivňují v mnoha ohledech. Připomenutím Dne
afrického dítěte se zaměřením na dětská práva se připomíná vládám
kontinentu, že se jedná o oblast vyžadující jejich pozornost.
Den afrického dítěte se slaví jako vzpomínka na vzpouru a následný
masakr v jihoafrickém Sowetu, které se odehrály 16. června roku
1976. V tento den protestovali studenti v Jihoafrické republice proti
systému vzdělávání, který podporoval apartheid. Demonstrace
vyvrcholila střelbou policie apartheidu do neozbrojených mladých
demonstrantů.
Papežská misijní díla na africkém kontinentu pomáhají dětem
v Zambii, Keni a Ugandě. Této pomoci je opravdu velice potřeba
a jsou tam lidé, kteří jsou přímo závislí na naši pomoci. Nejen na
modlitbách, ale i na konkrétních projevech naši křesťanské lásky. Pro
děti v těchto zemích můžete podpořit projekty, které zajišťují
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například zdravotní péči sirotkům a ohroženým dětem v důsledku
HIV/AIDS, podporu domova pro tělesně postižené děti nebo pomoc
při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb.…
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Datum

Jméno

2017

Svátek

Fáze Luny

Čtvrtek

1.6.

Laura

Dorůstá

Pátek

2.6.

Jarmil

Dorůstá

Sobota

3.6.

Tamara

Dorůstá

Neděle

4.6.

Dalibor

Dorůstá

Pondělí

5.6.

Dobroslav

Dorůstá

Úterý

6.6.

Norbert

Dorůstá

Středa

7.6.

Iveta a Slavoj

Dorůstá

Čtvrtek

8.6.

Medard

Dorůstá

Pátek

9.6.

Stanislava

Úplněk

Sobota

10.6.

Gita

Ubývá

Neděle

11.6.

Bruno

Ubývá

Pondělí

12.6.

Antonie

Ubývá

Úterý

13.6.

Antonín

Ubývá

Středa

14.6.

Roland

Ubývá

Čtvrtek

15.6.

Vít

Ubývá

Pátek

16.6.

Zbyněk

Ubývá

Sobota

17.6.

Adolf

Ubývá

Neděle

18.6.

Milan

Ubývá

Pondělí

19.6.

Leoš

Ubývá

Úterý

20.6.

Květa

Ubývá

Středa

21.6.

Alois

Ubývá

Čtvrtek

22.6.

Pavla

Ubývá

Pátek

23.6.

Zdeňka

Ubývá

Sobota

24.6.

Jan

NOV

Neděle

25.6.

Ivan

Dorůstá

Pondělí

26.6.

Adriana

Dorůstá

Úterý

27.6.

Ladislav

Dorůstá

Středa

28.6.

Lubomír

Dorůstá

Čtvrtek

29.6.

Petr a Pavel

Dorůstá

Pátek

30.6.

Šárka

Dorůstá
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Dalibor
Význam jména
Svátek:
4. Červen
Původ jména:
slovanský
Varianty jména:
Daliborek, Dalek, Libor, Bor, Borek
Symboly jména Dalibor:
vzdaluj boj
Milan
Význam jména
Svátek:
18. Červen
Původ jména:
slovanský
Varianty jména:
Milánek, Míla, Milouš
Symboly jména Milan:
milý, milovaný, přívětivý
Význam jména Milan:
Novější jméno jihoslovanského původu, které je utvořeno od
přídavného jména "milý, milovaný". Podobná jména jsou Míla nebo
Milovan. Latinskou obdobou je Amand(us), Amat nebo Gracián.
Pavla
Význam jména
Svátek:
22. Červen
Původ jména:
latinský
Varianty jména:
Pavlínka, Pavluška, Pavlička, Pavluše
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Symboly jména Pavla:
malá, skromná, nepatrná
Význam jména Pavla:
Ženská podoba k Pavel, Pavlín. Paulus znamená "malý". Jméno
vyjadřovalo nejen vzrůst, ale i oslovení "ty moje malá".
Zdeňka
Význam jména
Svátek:
23. Červen
Původ jména:
český
Varianty jména:
Zdenka, Zdenička, Zdenuška, Zdeňa,
Zdenula, Zdenina
Symboly jména Zdeňka:
zde slavná, vytvořila slávu
Význam jména Zdeňka:
Ženský protějšek ke Zdeněk. Jméno je variantou starších podob
Zdeslava a Zděslava. První částí jména je patrně slovesný základ sdě
"sdělat, udělat", druhou -slav "slavný". Význam je tedy "udělala se
slavnou".
Jan
Význam jména
Svátek:
24. Červen
Původ jména:
německý
Varianty jména:
Jenda, Jeník, Janík, Jéňa, Jano, Janeček,
Janek, Honza, Honzík
Symboly jména Jan:
Bohem daný, milostivý dar boží
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Význam jména Jan:
Základ jména v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý".
První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan
"smilovat se".
Ladislav
Význam jména
Svátek:
27. Červen
Původ jména:
slovanský
Varianty jména:
Láďa, Ládin, Ládínek, Ládík, Laco,
Slávek, Sláva
Symboly jména Ladislav:
slavný vládou, slavná vláda

Jak stárnou různá znamení zvěrokruhu
Každé znamení má různé charakterové rysy, své silné i slabé stránky.
Proto i postupující věk se u zrozenců různých znamení zvěrokruhu
projevuje různě. Na někoho dokonce nepůsobí nijak. Samozřejmě tu
nebudeme počítat vrásky nebo šedé vlasy. Budeme spíše hovořit o
vztahu zástupců různých znamení k podzimu života. Každé znamení je
jiné, musejí být tedy různí i v této věci…
Někteří se s projevy věku smiřují snadno a stávají se z nich milé
babičky a dědečkové, jiní proti stáří zuřivě bojují s nasazením
veškerého arzenálu kosmetických prostředků a triků plastické
chirurgie, další mají za to, že svůj vzhled omladí mladou módou, bez
ohledu na směšnost a realitu a jsou i takoví, kteří zestárnou dávno
před tím, než jejich věk dosáhne skutečně zralé výše…
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Beran
Svých let si raději nevšímá. Žije přítomnou chvílí a snaží se věřit, že
zítřek vůbec nenastane.
Čilý duch mu pomáhá zachovat si mladickou energii až do stáří.
Možná, že v šedesáti už si nenavlékne motorkářskou bundu, jeho
vášeň pro motorky však zůstane plná stejné zuřivé energie jako před
čtyřiceti lety.
Býk
Býci se rádi dobře najedí. Někdy až příliš dobře. S postupujícím věkem
proto obvykle nabírají nemalý objem. S léty se tvrdohlavý Býk stává
ještě méně pružným v každém ohledu: jak psychicky, tak fyzicky. Je
však od přírody velmi zdatný, proto nehledě na nemoci žije velmi
dlouho.
Blíženci
Blíženci si v mládí vytknou cíl a jdou za ním vpřed, aniž by se hodlali
dát jakkoli omezovat léty. Nemá smysl doufat, že Blíženec přijde dřív
z práce domů. Ani ve starším věku Blíženec nebude odpočívat u
domácího krbu.
Jeho kariéra pokračuje až do penze. Mají-li možnost, jdou Blíženci
kariérně nahoru i v důchodovém věku.
Raci
Raci jsou dvojího druhu: jedni nikdy nedospějí a druzí se na stará
kolena rádi starají o všechny kolem. Stejně jako Lev, také Rak si přeje,
aby okolí respektovalo jeho „ctihodné šediny“. Z Raků bývají skvělí
„klasičtí“ dědečkové a babičky, takoví, jaké si přeje mít
většina dětí.
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Lvi
Svým založením jsou Lvi rozvážní a shovívaví, což se léty stále
prohlubuje. K stáru jsou to už mohutná, klidná, vznešená a tukem
lehce obrostlá stvoření. Stále více touží po všeobecné úctě, autoritě a
snad i klanění. Chtějí být napodobovaným vzorem, proto
usilují o co možná nejdřívější dosažení životních cílů a solidního
postavení.
Panna
Panny většinou s věkem zaujímají k okolnímu světu stále negativnější
postoj, zejména pokud se jim vymkne z rukou jejich přirozený sklon
ke zbytečné kritičnosti. Rády se udržují v dobré formě a při dobrém
zdraví, neustále pracují na zlepšení svého mozkového výkonu. Proto
stáří většinou vítají jako dobře udržované dámy a džentlmeni, sice
poněkud přísní, ale stále výkonní.
Váhy
Váhám velmi leží na srdci vlastní zevnějšek, uchýlí se proto k
jakýmkoli opatřením, jen aby co nejdéle zabránily objevení jakýchkoli
vrásek nebo přebytečných kilogramů.
Zpravidla se jim to daří. Ještě v osmdesáti jsou Váhy schopné tvrdit,
že jim ještě nebylo čtyřicet.
Štír
K stáru se Štír stává důstojným a vznešeným. Líbí se mu smýšlet o
sobě jako o filosofovi, který za léta nasbíral dost moudrosti – většinou
to tak také opravdu je. Bohužel však velmi často starší Štíři přehnaně
až umanutě lpějí na vlastních myšlenkách a přesvědčeních, která
občas ostatním přímo vnucují.
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Střelec
Střelci ve shodě s Berany prostě na stáří nechtějí myslet. Někdy
natolik, že se jim to změní v jakousi nutkavou ideu. Začínají na lidi
dotírat otázkou, kolik jim hádají let a doufají přitom v pár užaslých
komplimentů. Je třeba říci, že jsou to komplimenty většinou
podložené, protože Střelec, přestože obvykle odmítá na sebe nějak
pečlivě dbát, obvykle si uchovává půvab a sexappeal do vysokého
stáří.
Kozoroh
Kozoroh je znamením, které je nejvíce asociováno s časem. Tomuto
znamení panuje Saturn. A to je planeta za čas tak říkajíc zodpovědná.
Co však je zajímavé, pro Kozorohy samotné čas jako by plynul
opačným směrem. Kozoroh se narodí jako takový malý
stařeček, příliš vážný na svůj věk, zodpovědný a moudrý. A jak
dospívá a stárne, začíná se v jeho povaze projevovat stále více
dětinství. Ve stáří jsou Kozorozi úplné děti.
Vodnář
Také Vodnáře ovlivňuje Saturn poměrně silně, proto bývají v dětství
stejně jako Kozoroh neúměrně vážní, někdy skutečně příliš. S léty se
pak z Vodnáře stává stále větší výstředník, přestává ho zajímat, co si o
něm bude myslet okolí, a tak je schopen ještě v osmdesáti nosit
značně vyzývavé oblečení a chovat se, jak se mu zachce.
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Ryby
Na rozdíl od všech ostatních znamení zvěrokruhu mají Ryby ze stáří
panickou hrůzu. Ani ne tolik pokud jde o jejich zevnějšek, jako spíš s
myšlenkou na to, kolik toho ještě nestihly udělat, prožít a vyplnit!
Právě proto Ryby tak rády hodnotí jednotlivé etapy svého života,
bilancují a počítají úspory. Je v tom jistý paradox, vždyť čím méně by
se zneklidňovaly plynutím času, tím déle by Ryby žily (a více toho
stihly) … nic tak nezkracuje život, jako věčný nepokoj.
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NÁKUP V HYPERMAKETU GLOBUS – CHOMUTOV

VÝLET NA KLÍNOVEC
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KONCERT RUGGIERRI

MUZEUM ČARODĚJNIC – KADAŇ
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VÝLET- PŘÍSEČNICKÁ PŘEHRADA
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VÝLET KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ – ZÁMECKÝ PARK
14. června

MASÁŽE CVČ
16. červen

NÁKUPY – LIDL KADAŇ 10:00HOD
19. června

BOWLING
21. června

OKRUŽNÍ JÍZDA KLÍNOVEC A ZPĚT 10:00HOD
23. června
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HÁZENÁ - SPOLEČENSKÁ SPORTOVNÍ AKCE PRO
VŠECHNY DOMOVY V MěkaSSU
27. června

VÝLET- HRAD KARLŠTEJN
29. června
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PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ …
Pes a zrcadlo
Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo,
že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl
tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé
protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě
víc. To rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec umřel.
Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes.
I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem.
A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen
a plný radosti opustil sál.
Zamyslete se, který z příběhů připomíná váš život. Když se zamyslíte
a zavzpomínáte na poslední týden či měsíc, jaké lidi kolem sebe
máte?
Svět kolem nás reflektuje naše vnitřní rozpoložení.
Někdy se vyplatí zastavit proud myšlenek, uvědomit pravou podstatu
situace a jednat v zájmu vlastního i všeobecného prospěchu.
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Z per našich čtenářů …
1. Řekne se život a myslí se tím obyčejně láska.
2. K intrikám a podrazům se uchylují málo schopní.
3. Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a cnosti.

Bohuslava Vaněčková

Pro zasmání…
„Pane doktore, pořád mám pocit, že slyším kolem sebe hlasy a nikoho
nevidím.“ „A kdy se Vám to stává?“ „No, vždycky když telefonuju.“

Přijde chlapík s pěkně rozbitou hlavou k doktorovi, doktor na něj:
„Copak se vám, stalo?“ „Ale takhle stojím a najednou proti mě raketa
a prásk přímo do hlavy. Oklepu se a najednou prase a prásk přímo do
hlavy. Otevřu oči a proti mě kůň a řach do hlavy. Padl jsem na zem.
Vstávám a najednou lokomotiva a prásk přímo do hlavy. Strašný
rány!“ „Raketa, prase, kůň, lokomotiva,“ brblá si doktor a vypisuje
průvodku na psychiatrii, „bylo tam ještě něco?“ „Jo, pak přišel nějaký
chlap a ten kolotoč vypnul!“
Str. 25

