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NAROZENINY V MĚSÍCI – KVĚTEN 

 

7. května – Jiří NEDVĚD 

27. května – Jaroslava ŠLECHTOVÁ 

30. května – Pavel HRABÁNEK 

 

 

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!!! 
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Sníh v máji - hodně trávy. 
Studený máj - v stodole ráj. 

Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj. 
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. 

V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 
Mokrý máj - v stodole ráj. 
Mokrý máj - chleba hoj. 

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. 
Májová kapka platí dukát. 

V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 
Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Deštivý květen - žíznivý říjen. 
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta. 

Májová voda vypije víno. 
Večerní rosy v máji hodně sena dají. 

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 
Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

Suchý květen - mokrý červen. 
Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

V máji hřímoty nedělají trampoty. 
Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. 
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu 
džbáně. 

Bujný květ - plný úl.
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Květen Horoskop 2018 
Jak už napovídá název tohoto měsíce - květen - vše kolem vás 
bude rozkvétat. A nejedná se pouze o přírodu, ale hlavně o 
mezilidské vztahy, a pro ty zapálené z vás také o kariéru. Jak 
už napovídá i samotný horoskop pro květen 2018. V tomto 
období budeme cítit silný vliv hvězd co se týče například i lásky. 
Jistý podíl na tom má i podvědomí a genetika jedinců. 
V květnu na nás bude nejvýznamněji působit vliv Slunce, které 
bude protínat znamení Býka. Pozitivní energii pocítíme nejvíce 
na sobě, protože tato pozice Slunce nás obdaruje velkou 
vytrvalostí. Toto období tak bude velmi plodné. Co se osobního 
života týče, zde rozhodně události rozproudí Venuše umístěná 
v Blížencích. Bude vás lákat vše nové a neprobádané. Užijete 
si spoustu dobrodružství, ať už sami, v páru nebo s přáteli. 
Naopak osobní rozvoj může vzhledem k ostatním okolnostem 
poněkud zaostávat, avšak nezoufejte. V letošním roce k tomuto 
účelu máme vhodnější měsíce. 

 
 
 
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih_o23_t_aAhVJUlAKHatfAyQQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/infohoroskop&psig=AOvVaw3q0fUSSt59XLNpeX6NWFlD&ust=1525108600530344


 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

6 
 

Významné a mezinárodní dny 2018 - Květen 
Datum  

1. 5.  Svátek práce  

3. 5.  Mezinárodní den svobody tisku  

3. 5.  Den slunce  

4. 5.  Den hasičů  

5. 5.  Mezinárodní den porodních asistentek  

5. 5.  Den Evropy  

6. 5.  Světový den astmatu  

8. 5.  Světový den Červeného kříže  

8. 5.  Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války  

12. 5.  Mezinárodní den ošetřovatelek  

12. 5.  Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem  

13. 5.  Světový den koktejlů aneb Lufťákovo den  

13. 5.  Mezinárodní den Falun Dafa  

14. 5.  Den Matek  

15. 5.  Mezinárodní den rodiny  

15. 5.  Světový den proti mozkové mrtvici  

16. 5.  Evropský den Slunce  

17. 5.  Mezinárodní den proti homofobii  

17. 5.  Světový den informační společnosti  
17. 5.  Evropský den Slunce  

18. 5.  Mezinárodní den muzeí  

21. 5.  Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj (Světový den kulturního rozvoje)  

21. 5.  Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území  

22. 5.  Mezinárodní den pro biologickou diverzitu  

24. 5.  Evropský den parků  

25. 5.  Ručníkový den  

25. 5.  Týden solidarity s národy bez správního teritoria  

25. 5.  Mezinárodní den ztracených dětí  

25. 5.  Den Afriky  

25. 5.  Mezinárodní den počítačů  

29. 5.  Mezinárodní den mírových jednotek OSN  

30. 5.  Evropský den melanomu  

30. 5.  Svátek sousedů  

31. 5.  Světový den bez tabáku  

31. 5.  Den otevírání studánek  

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svatek-prace-66/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-svobody-tisku-67/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-slunce-68/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-hasicu-69/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-porodnich-asistentek-70/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-evropy-71/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-astmatu-72/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-cerveneho-krize-75/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/vzpominkovy-den-na-ty-kdo-ztratili-svuj-zivot-behem-druhe-svetove-valky-73/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-osetrovatelek-76/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-podpory-nemocnych-s-chronickym-unavovym-syndromem-77/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-koktejlu-aneb-luftakovo-den-79/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-falun-dafa-78/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-matek-74/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-rodiny-80/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-mozkove-mrtvici-81/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-slunce-82/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-homofobii-85/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-informacni-spolecnosti-84/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-slunce-83/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-muzei-86/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-kulturni-diverzity-pro-dialog-a-rozvoj-svetovy-den-kulturniho-rozvoje-87/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/tyden-solidarity-s-obyvateli-vsech-kolonialnich-uzemi-88/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pro-biologickou-diverzitu-89/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-parku-90/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/rucnikovy-den-95/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/tyden-solidarity-s-narody-bez-spravniho-teritoria-94/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ztracenych-deti-93/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-afriky-92/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pocitacu-91/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-mirovych-jednotek-osn-96/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-melanomu-97/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svatek-sousedu-98/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-bez-tabaku-99/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-otevirani-studanek-100/
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SVÁTEK PRÁCE 
 
Svátek práce, neboli 1. máj má mnoho z nás spojen se socialistickou 
propagandou bývalého režimu. Historie vzniku tohoto svátku sahá až 
do roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen jako oslava 
na paměť vypuknutí stávky Chicagských dělníků, takže původ tohoto 
svátku sahá do USA. V Českých zemích se Svátek práce - první máj 
slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém ostrově v 
Praze. V naší zemi právě v období socialismu byl první máj velmi 
populární, byly organizovány bohaté průvody městy, doplněné o 
tribunální přednesy čelních představitelů strany. Účast zde byla 
povinná a jistě si mnoho z vás vzpomene na "fasování" transparentů 
a mávátek na podpis. V průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak 
podniky a různé organizace, např. Červený kříž apod.. Tradiční prvek 
oslav socialistického prvního máje tvořila mávátka, transparenty, 
pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy. V porevolučních dobách, 
tj. po roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale 
obvykle je využívají politické strany ke svému zviditelnění.  

 
 
 
 
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8tYj-_9_aAhXQLFAKHeRVC7UQjRx6BAgBEAU&url=http://zena-in.cz/clanek/krasny-1-maj&psig=AOvVaw2hpwBqH1IJCrsppIAsNLDP&ust=1525109016805869
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DEN MATEK 
 
Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém 
světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květnou něděli. V 
ČR je tento svátek ustanoven na 8. května, a začal se slavit 
roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé 
světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit, 
právě k propagandistickým oslavám a byl přejemenován na 
MDŽ - Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit 
Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke Dni matek jsou 
květiny a drobné dárky, které matky často dostávájí hlavně od 
svých dětí.  

 
 
 
 
 

  
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM5cq5guDaAhXQJVAKHaXKAvsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bankovnikod.cz/den-matek/&psig=AOvVaw1pVyJmH5BmDv51EYR34y6O&ust=1525109680614392
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8. KVĚTEN – DEN VÍTĚZSTVÍ 

8. května se v České republice slaví především Den 
vítězství/Den osvobození. Každý ví, že toto datum bylo 
prohlášeno za státní svátek a je tedy dnem pracovního klidu. 
Méně už je známý fakt, že několikrát v historii se vedly bouřlivé 
diskuze o tom, kdy by se měl tento svátek slavit a jak by měl být 
formulován. 
8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná 
kapitulace Německa, a proto se tento den považuje za konec 
druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin 
středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května 
času moskevského. Z toho jednoduchého důvodu na západě 
probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9. května. 
V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké 
datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – 
den, kdy začalo Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se 
poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen – Den osvobození 
Československa Sovětskou armádou. 
Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první 
demokratické volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této 
době získal svátek jiný název – Den osvobození od fašismu, aby 
v něm byli obsaženi všichni osvoboditelé. 
Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s 
návrhem, aby bylo datum svátku přesunuto na 8. května. 
Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, 
neboť jde o záležitost časového posunu, nicméně napodruhé a 
po bouřlivé diskuzi tento návrh prošel. 8. květen se stal státním 
svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu 
dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto svátku. V roce 
2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004  
 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/-4/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/-4/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
http://aktualne.centrum.cz/tema/sametova-revoluce_1965/
http://aktualne.centrum.cz/tema/milos-zeman_5076/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/fasismus/
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změněn na Den vítězství, což měl být psychologický tah na 
základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než osvobozeným. 
Vzpomínkový den na ty, kteří ztratili svůj život během druhé 
světové války. Vyhlášen organizací OSN. 
Mezinárodní den Červeného kříže byl ustanoven roku 1948. 
Datum bylo zvoleno podle dne narození spoluzakladatele 
Červeného kříže Jeana Henri Dunanta (8. 5. 1828 – 30. 10. 
1910), Nositele Nobelovy ceny za mír. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/nobelova-cena-mir/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8jq-Wg-DaAhWEUlAKHeo3A3gQjRx6BAgBEAU&url=http://rudoarmejec.narod.ru/plakaty01.htm&psig=AOvVaw25hOOsfrzF4zvmk7GGwtQK&ust=1525109861810038
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Kalendář svátků - Květen 
 
2. 5.  

 
Zikmund  

3. 5.  Alex  
3. 5.  Alexej  
4. 5.  Květoslav  
5. 5.  Klaudia  
5. 5.  Claudia  
5. 5.  Klaudie  
6. 5.  Radoslav  
7. 5.  Stanislav  
9. 5.  Ctibor  
9. 5.  Stibor  
10. 5.  Blažena  
11. 5.  Svatava  
12. 5.  Pankrác  
13. 5.  Servác  
14. 5.  Bonifác  
15. 5.  Žofie  
16. 5.  Přemysl  
17. 5.  Anetta  
17. 5.  Aneta  
18. 5.  Nataša  
19. 5.  Ivo  

 
19. 5.  

 
Ivoš  

20. 5.  Zbyšek  
21. 5.  Monika  
22. 5.  Emil  
23. 5.  Vladimír  
24. 5.  Jana  
25. 5.  Viola  
26. 5.  Filip  
27. 5.  Waldemar  
27. 5.  Valdemar  
28. 5.  Vilém  
29. 5.  Maxmilian  
29. 5.  Maxmilián  
29. 5.  Maximilian  
30. 5.  Ferdinand  
31. 5.  Kamila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/zikmund-122/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/alex-510/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/alexej-123/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/kvetoslav-124/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/klaudia-512/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/claudia-1023/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/klaudie-125/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/radoslav-126/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/stanislav-127/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ctibor-129/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/stibor-516/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/blazena-130/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/svatava-131/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/pankrac-132/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/servac-133/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/bonifac-134/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/zofie-135/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/premysl-136/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/anetta-524/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/aneta-137/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/natasa-138/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ivo-139/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ivos-526/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/zbysek-140/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/monika-141/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/emil-142/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/vladimir-143/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/jana-144/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/viola-145/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/filip-146/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/waldemar-534/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/valdemar-147/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/vilem-148/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/maxmilian-536/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/maxmilian-149/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/maximilian-1047/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ferdinand-150/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/kamila-151/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitooyG_OTaAhVFDuwKHag1C_UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.maxiprani.cz/p/pohlednice-obrazky/prani-k-svatku-kytice-190/&psig=AOvVaw21y8eUrEd1YyEGJ8t3yHeb&ust=1525279756986680
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Křestní jméno:  
Blažena 
Charakteristika 
Blažena je jménem pro ryzí ženu. Nositelka jména rozdává ostatním blaho, už jenom 
podobou svého jména. Blažena je veselá a radostná, ačkoli částečně může mít i 
introvertní rysy. 
 
 
Odvozeniny a varianty 
Blažena je českým křestním jménem, které má i svoje latinské podoby se stejným 
významem – Beata, Beatrix, Beatrice. Domácky se Blaženě říká zkráceně Bláža, 
zdrobněle pak Blaženka nebo Blažka. 
 
 
Významné nositelky 
Jméno Blažena nosila herečka Blažena Holišová nebo Blažena Slavíčková. Asi 
nejznámější Blážou je Blažena Škopková z Hoštic, filmová postava komediální 
trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..kterou ztvárnila Veronika Kánská. 
 
 
Původ a význam jména 
Blažena je ženským křestním jménem, které se vyvinulo z latiny. Ve svém významu 
skutečně znamená „blažená“. Pochází z latinského slova „beatus“, které se překládá 
jako šťastná, blažená“ nebo „člověk, který přináší radost“. Stejný význam je 
přisuzován i latinské verzi jména Beata nebo Beatrix. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxOTUheXaAhWN3KQKHd5fBCMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinekvetinyjana.cz/&psig=AOvVaw3nqzxoJXyydHNQjBh0Vb6X&ust=1525282335962756
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Křestní jméno:  
Jana 
Charakteristika 
Jana patří k nejoblíbenějším českým jménům. Není divu, jméno je krásně znělé, 
jednoduché a elegantní zároveň. Nad ženou jménem Jana navíc dle hebrejského 
původu bdí milostivý Bůh. 
 
 
Odvozeniny a varianty 
Ženské křestní jméno Jana má i svůj mužský protějšek ve jménu Jan (domácky 
Honza). Významově příbuzná jsou i jména Johana, Ivana nebo Hana. Domácími 
variacemi jména jsou Janička, Janinka, Jáňa, Janča, Jaňule, Jaňulka, Jája, Jájka, 
Janka, Januš, Januška, také Honzina aj. Jméno Jana se vyskytuje i ve slovenštině, 
holandštině a srbochorvatštině. Anglické mutace jména jsou Jane, Jean, Jeanne, 
Joan, Joanna, Jenny apod. Německé verze jména jsou Jane, Johanna nebo Jenny. 
Francouzština jméno užívá jako Jeanne nebo Yanna, španělština jako Juana, 
italština jako Giovanna nebo Gianna. Polská verze jména je Joanna, ruská Ioanna 
nebo Ivanna. Maďarština jméno užívá jako Janka. 
 
 
Významné nositelky 
Jméno Jana nosily světice i významné panovnice, mezi jinými svatá Johanka z Arku, 
svatá Jana de Chantal, Jana z Valois, Jana I. Kastilská nebo Jana I. Navarrská, 
francouzská královna. Nositelkami jména je dnes řada českých hereček, například 
Jana Brejchová, Jana Štěpánková, Jana Hlaváčová, Jana Mařasová, Jana 
Preissová, Jana Šulcová nebo Jana Švandová. Nosí ho i zpěvačky Jana 
Kratochvílová nebo Jana Kirschner ze Slovenska, také modelka Jana Štefánková. 
Mezi světovými nositelkami jména najdeme například americkou herečku Jane 
Fonda nebo britskou spisovatelku přelomu 18. a 19. století Jane Austen. 
 
 
Původ a význam jména 
Ženské křestní jméno Jana má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek 
Jan. Jméno pochází z hebrejského „Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je 
milostivý“, „Hospodin je milostivý“ nebo „milostivý dar Boha“. Základem jména jsou 
hebrejská slova „Jahve“ (s významem „Bůh“) a „chanan“ překládané jako „smilovat 
se“ či „milost“. 

 

 

 

 

http://bleskove.centrum.cz/tema/jana-stepankova_17823/
http://bleskove.centrum.cz/tema/jana-hlavacova_117624/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_qY7lheXaAhUI2qQKHbfTASsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fiser-kvetiny.cz/kvetiny/?pro-radost-kk29&psig=AOvVaw3nqzxoJXyydHNQjBh0Vb6X&ust=1525282335962756
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Návštěva Krušnohorské výstavy v Chomutovském Muzeu 

 

 

 

 

  



 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

15 
 

  



 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

17 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wCYJSiQA&id=21CCBA442C64EEAF514104D08442426C77E6FEFE&thid=OIP.wCYJSiQADxqSMi4bjsQi9gAAAA&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-XbLsRasa1Kk/VGzvseeFr_I/AAAAAAAAFms/8snX3jDmfB4/s1600/wandelaar.gif&exph=189&expw=142&q=vych%c3%a1zka+kreslen%c3%a9&simid=608001577079800591&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Q3ZVGifu&id=9F108253CCF0A60354665A0567AA9D62D90115D6&thid=OIP.Q3ZVGifuhR_KdwggRmyEZwHaHa&mediaurl=http://st2.depositphotos.com/1800230/7527/v/450/depositphotos_75278963-stock-illustration-cartoon-vector-of-education-maze.jpg&exph=450&expw=450&q=bludi%c5%a1t%c4%9b+kreslen%c3%a9&simid=608015200756370934&selectedIndex=25
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dUdI0aDh&id=1BD80226E55401C6F0EAD01839514176C3D20850&thid=OIP.dUdI0aDh2Q5GWFNbppmB1gHaFP&mediaurl=http://st2.depositphotos.com/1022182/5278/v/950/depositphotos_52789299-stock-illustration-cartoon-overweight-young-woman-in.jpg&exph=725&expw=1023&q=plavky+kreslen%c3%a9&simid=607994425950407676&selectedIndex=25
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pqg5T04e&id=2D63B3C039C1BEFCB7A54DEDB9805C44C7A7DD89&thid=OIP.pqg5T04e7QHzfzp9p4UlqAHaE7&mediaurl=http://www.studioandrasa.cz/s6/s7/pedikura.jpg&exph=933&expw=1400&q=pedikura+&simid=607998003675400253&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GLxM0IsQ&id=4DB7A488E5FAE6D4DBB7DA6C8F4876D69AB260ED&thid=OIP.GLxM0IsQ7EylLNqdUldpQQHaCy&mediaurl=http://www.galenus.cz/img/zdravi/tehotenstvi/cviceni-krecove-zily-03b.jpg&exph=214&expw=568&q=cvi%c4%8den%c3%ad+s+m%c3%ad%c4%8dem&simid=608026676828834970&selectedIndex=63
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vgvAq2XZ&id=9FFDF1431875110AE01A33F9624712D23E6359DC&thid=OIP.vgvAq2XZDj5N3FzqNbkeeQHaIG&mediaurl=https://st.depositphotos.com/1724125/1351/v/950/depositphotos_13516128-stock-illustration-cartoon-train.jpg&exph=1024&expw=936&q=vlak+kreslen%c3%a9&simid=608034566715476800&selectedIndex=46


 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

18 
 

 

Z per našich občanů  
 

1. Neříkej slovo láska příliš brzy, 
Je veliké a závažné a skoro na 
věky.Mohla bys je zaměnit 
s něčím, co láskou ještě není. 
 

2. Není tak přirozené a zrádné 
jako je myslet, že jsme milováni.             
 

    3. Očekávání šťastných dnů bývá někdy hezčí, než tyto dny     

       samé.                                                           Bohuslava Vaněčková                                             

 

Něco pro zasmání: 
Babka se chystá s dědou na 
procházku:  

„Dědo, mám si vzít podprsenku?“  

„Jen si ji vezmi. Venku je bláto.“  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yL3IGjCj&id=C40005F373FA134305C1DF8AA517D453E6BF5E98&thid=OIP.yL3IGjCjX1q5EwJMzEed8AAAAA&mediaurl=https://thumbs.dreamstime.com/thumb_1367/13670246.jpg&exph=350&expw=233&q=ruka+s+perem&simid=607988524681462739&selectedIndex=18
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2Ebp/zM8&id=65BCD12F5B8B7E5D1F8A9ED26A5623CD853C596C&thid=OIP.2Ebp_zM8LA3JpJgFxoynswHaFV&mediaurl=https://st3.depositphotos.com/1001911/13984/v/1600/depositphotos_139840912-stock-illustration-laughing-with-tears-and-pointing.jpg&exph=737&expw=1024&q=sm%c3%adch+kreslen%c3%bd&simid=607991290610388351&selectedIndex=2
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