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Vážení klienti, vážení zaměstnanci,  

Právě se ocitáme na prahu léta – začíná červenec, první 

prázdninový měsíc. Dětem skončila škola a začaly prázdniny. 

Konec školního roku byl nejšťastnějším obdobím našeho dětství. 

Dva měsíce prázdnin. Nekonečný čas. To byla paráda! Věřím, že i 

Vy toto období prožijete v plné spokojenosti a zdraví. Podle 

pranostik v červenci sice dne ubývá, ale zato teplo přibývá. 

Nádherný první prázdninový měsíc Vám přeje kolektiv Domova 

pro seniory a domova se zvláštním režimem. 

 

 

S úctou Lenka Moučková  

Vedoucí Domova 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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Když dne ubývá, horka přibývá. 

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a 

vichřice. 

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 

Slunce peče - déšť poteče. 

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! 

Jaký červenec, takový leden. 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 

Červenec - úrody blíženec. 

Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá 

ještě mnohé bouře. 

Co červenec končí, srpen začíná. 
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2. 7. Světový den UFO  

5. 7. Mezinárodní den objetí zdarma  

6. 7. Světový den polibku  

6. 7. Světový den Tibetu  

9. 7. Světový den veterinárních lékařů  

11. 7. Světový den populace  

14. 7. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám  

20. 7. Mezinárodní den šachu  

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-ufo-124/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-objeti-zdarma-125/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-polibku-126/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-tibetu-127/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-veterinarnich-lekaru-128/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-populace-129/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-alternativ-ke-spalovnam-130/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-sachu-131/
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Cyril a Metoděj 
Věrozvěsti ze Soluně Cyril a Metoděj byli apoštoly Slovanů, kteří v 

devátém století položili základy slovanského Pravoslaví. Česká republika 

slaví svátek těchto zvěstovatelů víry 5. července. Na toto datum připadá 

jejich příchod na Velkou Moravu. 

 

V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za 
spolupatrony Evropy.  Cyril a Metoděj jsou také hlavními patrony 
Moravy. 

Oba věrozvěsti ovlivnili tehdejší Velkou Moravu a také Rusko, Bulharsko, 
Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko či Polsko. Na Velké Moravě vytvořili 
písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. 

Do Moravské říše byli povoláni knížetem Rostislavem, který chtěl šířit 
křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. Dosud bohoslužby 
vykonávali pouze latinští kněží v latině nebo řečtině. 

Rostislav si uvědomil, že pokud má být křesťanství plně přijato lidmi, 
nemůže být do země uváděno misionáři, kteří kážou v cizím jazyce. Po 
neúspěšné žádosti o pravé učitele víry u římského papeže požádal 
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Rostislav o misionáře z Cařihradu, aby položili základy vlastní církve na 
Velké Moravě. 

 Staroslověnština  

- je nejstarší slovanský spisovný jazyk. Vznikl 

podle nářečí používaného v okolí Soluně v 9. 
století. Se změnami se používá pod názvem 

církevní slovanština dodnes, ne už však jako 
živý jazyk, nýbrž jako bohoslužebný jazyk 

církví byzantského obřadu (řeckokatolická, 
pravoslavná). 

Cyril pro staroslověnštinu nejprve vyvinul nové 

písmo, hlaholici. Ta se používala na Velké 

Moravě, epizodně ještě ve 11. století 
v Sázavském klášteře v Čechách, nejdéle se 

však udržela v Chorvatsku, a to přesto, že tam 
se po rozkolu církve přiklonili 

k římskokatolickému směru a přijali latinu. 

O půl století později vznikla v Bulharsku 

cyrilice, kterou pravděpodobně sestavili 
Cyrilovi žáci. Byla praktičtější, protože její 

písmena byla jednodušší a hlavně se více 
podobala svým řeckým vzorům, a řeckou 

abecedu tehdejší gramotná vrstva (tj. 
duchovní) v Bulharsku ovládala dobře. 

Církevní slovanština, která se z Bulharska 
šířila spolu s pravoslavím, už byla psaná 

výhradně cyrilicí; díky tomu se cyrilice 
prosadila u řady pozdějších spisovných jazyků. 

Kníže Rostislav měl strach z politického a náboženského vlivu německých 
kmenů, a proto nechal ze země latinsky mluvící kněze vyhnat. 

Svatý Konstantin  
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Svatý Konstantin zvaný též Konstantin Filosof nebo jen Filosof se narodil 
kolem roku 826 v Soluni a zemřel roku 869 v Římě. Byl profesorem 
filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze 
mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. 

Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní 
jméno Cyril. Byl mladším bratrem svatého Metoděje. 

Svatý Metoděj  

Svatý Metoděj se narodil v roce 815 také v řecké Soluni, zemřel roku 885 
na Moravě. Starší bratr Konstantina byl zpočátku byzantským státním 
úředníkem, později mnichem a nakonec prvním moravským 
arcibiskupem. 

Velkomoravská říše 

- předstravovala první západoslovanský stát, 

tehdy nejmocnější a nejsilnější ve středu 

Evropy. Hranice byly vytyčeny dnešním 
českým, slovenským a maďarským územím. 

Existovala mezi léty 833 až 907. 

Velkomoravské říši se také říkalo Velká 

Morava nebo stát Mojmírovců. Mojmír I. byl 
prvním známým moravským vládcem, založil 

dynastii Mojmírovců. Předchůdce Velké 
Moravy byla v sedmém století Sámova říše. 

Bratři pocházeli z rodiny hodnostáře Byzantského císařství. Podle 
některých pramenů a na základě jejich znalostí slovanského jazyka se 
soudí, že jejich matka byla slovanského původu. 

Konstantin před odjezdem na Velkou Moravu sestavil písmo pro 
slovanský jazyk - hlaholici a společně s Metodějem přeložili do 
staroslověnštiny liturgické knihy pro konání bohoslužeb. 
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Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu 5. července 863. Byli velmi 
úspěšní, protože vedli kázání i vyučování ve staroslověnštině. Během 
několika let byli již duchovní, kteří byli učeni Cyrilem a Metodějem, 
připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy 

Kníže Rostislav  

Patřil k dynastii Mojmírovců, v letech 846–870 

byl  druhým velkomoravským knížetem. Byl 
synovcem Mojmíra I. Pozval Konstatantina a 

Metoděje na Velkou Moravu. V říjnu 1994 byl 
prohlášen za svatého Českou pravoslavnou 

církví. 

V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže 
Rostislav byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit 
návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo ke 
svárům dvou koncepcí - latinské a staroslověnské. 

Konstantin po cestě do Říma onemocněl, byl vyčerpaný i neustálými 
hádkami se západním klérem, který na něho dotíral kvůli tomu, že se na 
Moravě slouží bohoslužby v místním jazyce. Západní klerici trvali na tom, 
že se bohoslužby smějí konat jen hebrejsky, řecky a latinsky. 

Konstantin přijal jméno Cyril  

Před svojí smrtí vstoupil Konstantin do kláštera a přijal mnišské jméno 

Cyril (Kyrillos). Zemřel 14. února 869 ve dvaačtyřiceti letech. 

Metoděj byl roku 869 vysvěcen na prvního "arcibiskupa moravského." Po 
smrti knížete Rostislava se vrátil na Moravu a dokončil překlad Bible. 
Metoděj zemřel 6. dubna 885 ve věku 63 let. Po jeho smrti se vrátil z 
Říma švábský duchovní Wiching a ujal se s velkou brutalitou církevních 
záležitostí. 

Nový arcibiskup Gorazd byl spolu s mnoha jinými uvězněn. Zde se o něm 
zprávy nedochovaly. Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši (bylo jich na 
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dvě stovky) byli doslova vyvedeni v okovech ze země, protože se odmítli 
podřídit papežovu usnesení a nechtěli zradit odkaz svého učitele. 

Odešli do Čech, Polska nebo Bulharska. Vznikající slovanská vzdělanost 
utrpěla velkou ránu. 

 

JAN HUS 

 

Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Mistr Jan Hus se narodil v roce 
1371 v Husinci u Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme, většinou jde pouze o 
legendy.  
 
Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde získal v roce 1396 titul 
mistra svobodných umění. V roce 1398 začal přednášet, zapsal se na 
teologickou fakultu a nechal se vysvětit za kněze. Jako učitel používal v psaném 
projevu hlavně latinu.  
 
Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní 
hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal si tím obdiv široké vrstvy 
pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli 
nadšeni, že slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesměli.  
 
Husovým vzorem byl Viklef, jehož učení proniklo do Čech koncem 14. století. 
Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost.  
 
Do doby, kdy měl Hus sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava IV. a 
královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována. V roce 1408 se ale arcibiskup 
postavil proti každému, kdo uznával Vikléfa a přikázal všem odevzdat jeho 
spisy. Čeští mistři i studenti odmítli poslušnost a spisy nevydali. Pražský 
arcibiskup dal v roce 1410 spálit Vikléfovy spisy jako kacířské a na Husa uvalit 
kletbu.  
 
Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní obřady. Nebral však papežův příkaz 
vážně, odvolával se na Kristovo učení. Náklonnost krále a královny pro něj 
skončila. Hus raději opustil Prahu a usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách 
a v roce 1414 na Krakovci. Zde kázal venkovskému lidu a psal česká díla.  
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Čechy znamenaly pro Husa bezpečí. Král Václav IV. ho nemohl vydat žádnému 
soudu, protože by bylo české království nařčeno z kacířství. Nebezpečí ale přišlo 
od koncilu, který zasedal v jihoněmecké Kostnici.  
 
Císař Zikmund vyzval Husa, aby se omluvil za své kacířství, před církevním 
koncilem. Žádal jeho podřízení se autoritě církve. Jakmile vstoupil Hus na půdu 
církve, podléhal církevnímu právu a podle něj už byl předem odsouzen. V 
Kostnici byl zatčen a uvězněn.  
 
Hus věděl, že jako kněz- kacíř může dostat trest doživotního žaláře, pokud se 
omluví, nebo bude upálen, pokud omluvu odmítne. Církev ho obvinila i z 
názorů, které nikdy nehlásal. Ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a 
psychickém tlaku, Hus neustoupil ze svých názorů a byl 6. července 1415 
upálen na hranici před hradbami Kostnice a to na místě, kam se zahrabávali 
koně. Kati Husův popel vyhrabali a hodili ho do Rýna, aby z Husa, jako z kacíře, 
nic nezůstalo, aby jeho příznivci nemohli uctívat jeho ostatky. Hus ale dobře 
věděl, že jeho smrt bude mít v Čechách obrovský ohlas.  
 
Rok po Husově smrti padl do spárů ohně také jeho věrný přítel, stoupenec 
reformy Jeroným Pražský.  
 
Husovo učení dalo vzniknout husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o 
proměnu katolické církve. Zasloužil se vydání Dekretu kutnohorského, který 
podstatně zmenšil význam německých mistrů. Husovi se také přiznává zásluha 
na reformě českého pravopisu- začal jako první používat čárky. Byl prvním z 
našich spisovatelů, který dbal na čistotu jazyka.  
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Datum 

2016 

Jméno 

Svátek 
Fáze Luny 

Pátek 1.7. Jaroslava  
 

Ubývá 

Sobota 2.7. Patricie  
 

Ubývá 

Neděle 3.7. Radomír  
 

Ubývá 

Pondělí 4.7. Prokop  
 

NOV 

Úterý 5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje  
 

Dorůstá 

Středa 6.7. Upálení mistra Jana Husa (1415)  
 

Dorůstá 

Čtvrtek 7.7. Bohuslava  
 

Dorůstá 

Pátek 8.7. Nora  
 

Dorůstá 

Sobota 9.7. Drahoslava  
 

Dorůstá 

Neděle 10.7. Libuše a Amálie  
 

Dorůstá 

Pondělí 11.7. Olga  
 

Dorůstá 

Úterý 12.7. Bořek  
 

Dorůstá 

Středa 13.7. Markéta  
 

Dorůstá 

Čtvrtek 14.7. Karolína  
 

Dorůstá 

Pátek 15.7. Jindřich  
 

Dorůstá 

Sobota 16.7. Luboš  
 

Dorůstá 

Neděle 17.7. Martina  
 

Dorůstá 

Pondělí 18.7. Drahomíra  
 

Dorůstá 

Úterý 19.7. Čeněk  
 

Dorůstá 

Středa 20.7. Ilja  
 

Úplněk 

Čtvrtek 21.7. Vítězslav  
 

Ubývá 

Pátek 22.7. Magdaléna  
 

Ubývá 

Sobota 23.7. Libor  
 

Ubývá 

Neděle 24.7. Kristýna  
 

Ubývá 

Pondělí 25.7. Jakub  
 

Ubývá 

Úterý 26.7. Anna  
 

Ubývá 

Středa 27.7. Věroslav  
 

Ubývá 

Čtvrtek 28.7. Viktor  
 

Ubývá 

http://svatky.najdise.cz/svatek-jaroslava
http://svatky.najdise.cz/svatek-patricie
http://svatky.najdise.cz/svatek-radomir
http://svatky.najdise.cz/svatek-prokop
http://svatky.najdise.cz/svatek-den-slovanskych-verozvestu-cyrila-a-metodeje
http://svatky.najdise.cz/svatek-upaleni-mistra-jana-husa-1415
http://svatky.najdise.cz/svatek-bohuslava
http://svatky.najdise.cz/svatek-nora
http://svatky.najdise.cz/svatek-drahoslava
http://svatky.najdise.cz/svatek-libuse-amalie
http://svatky.najdise.cz/svatek-olga
http://svatky.najdise.cz/svatek-borek
http://svatky.najdise.cz/svatek-marketa
http://svatky.najdise.cz/svatek-karolina
http://svatky.najdise.cz/svatek-jindrich
http://svatky.najdise.cz/svatek-lubos
http://svatky.najdise.cz/svatek-martina
http://svatky.najdise.cz/svatek-drahomira
http://svatky.najdise.cz/svatek-cenek
http://svatky.najdise.cz/svatek-ilja
http://svatky.najdise.cz/svatek-vitezslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-magdalena
http://svatky.najdise.cz/svatek-libor
http://svatky.najdise.cz/svatek-kristyna
http://svatky.najdise.cz/svatek-jakub
http://svatky.najdise.cz/svatek-anna
http://svatky.najdise.cz/svatek-veroslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-viktor
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Jaroslava 
Význam jména 
Svátek: 
1. Červenec 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Jarka, Jára, Jarča, Jaruna, Jaruška, Járinka, Jája, Slávka 
Symboly jména Jaroslava: 
slavný silou, bujností, slavící jaro 
Význam jména Jaroslava: 
Význam první části jména uchovalo dosud nejlépe ruské jaryj 
obdobně naše bujarý "prudký, bujný, silný". Druhá část jména -slav 
"slavný, význačný". Význam jména "Jarostí slavný, prudkostí (silou) 
slavný". 

Bohuslava 
Význam jména 
Svátek: 
7. Červenec 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Bohunka, Bohuška, Bohuna, Boža, Božka, Slávka 
Symboly jména Bohuslava: 
budiž Bohu sláva 
Význam jména Bohuslava: 
Bohuslava je ženská podoba k Bohuslav. Význam jména je "bohu 
sláva". 

Pátek 29.7. Marta  
 

Ubývá 

Sobota 30.7. Bořivoj  
 

Ubývá 

Neděle 31.7. Ignác  
 

Ubývá 

http://svatky.najdise.cz/svatek-marta
http://svatky.najdise.cz/svatek-borivoj
http://svatky.najdise.cz/svatek-ignac
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Kristýna 
Význam jména 
Svátek: 
24. Červenec 
Původ jména: 
řecký 
Varianty jména: 
Krista, Kristýnka, Kristička, Týnka 
Symboly jména Kristýna: 
křesťanka 
Význam jména Kristýna: 
Kristýna nebo také Kristina je jméno, odvozené od řeckého slova 
christianus, které znamená "křesťanka", "pokřtěná", "zasvěcená 
Kristu", "Kristova". Mužským protějškem je Kristián. V zahraničí se 
jméno vyskytuje v nejrůznějších obdobách, například Christina, 
Christianne či Kirsten. 

 

Anna 
Význam jména 
Svátek: 
26. Červenec 
Původ jména: 
hebrejský 
Varianty jména: 
Anča, Ančí, Anka, Andula, Andulka, Anička, Aninka, Aňa, Anina, 
Anička, Anuška, Anita, Nána, Nanka 
Symboly jména Anna: 
milostná, milostiplná 
Význam jména Anna: 
Základ vychází z hebrejského channáh, které znamená "milost", 
popřípadě "líbezná, milá". 
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Marta 
Význam jména 
Svátek: 
29. Červenec 
Původ jména: 
aramejský (biblické jméno) 
Varianty jména: 
Martička, Martina, Marti, Martinka, Martuška 
Symboly jména Marta: 
paní domu, hospodyně, pečlivá 
Význam jména Marta: 
Základem je aramejské mar(a) "pán", ženský protějšek mar(a)thá 
"paní". Význam jména je "paní (domu), hospodyně", přeneseně 
"pečlivá". 

 

Viktor 
Význam jména 
Svátek: 
28. Červenec 
Původ jména: 
latinský 
Varianty jména:  
Viki, Vik, Viktorek, Víťa, Vítek 
Symboly jména Viktor: 
vítěz 
Význam jména Viktor: 
Základem je podstatné jméno victoria, což znamená "vítězství". 
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14. června - Návštěva Kláštereckého parku 

19. června – nákupy s klienty v Kadani 

 

23. června – Okružní jízda Klínovec, Měděnec se 

zastávkou v Kovářské v cukrárně 
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AKTIVITY NA DOMOVĚ ☺ 

 

PETANQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCVIČOVÁNÍ PAMĚTI, KVÍZY, SPOLEČENSKÉ HRY, HÁDANKY… 
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18. července  

 

19. července 

 

20. červenec  

 

21. července 

 

26. července  

 

28. července 
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Z per našich čtenářů … 
 

1. Srdce udělá vždycky, čáru přes rozpočet rozumu. 

 

2. Ani nejvynalézavější fantazie si nevymyslela tolik nejrůznějších 

protikladů, kolik se jich tváří v jediném lidském srdci. 

 

3. Hrabivec si nevybírá, ten je bere.  

 

 

Bohuslava Vaněčková  

Něco pro zasmání ☺  

To takhle jednou spadl nově postavený barák. Bude se to muset 

vyšetřit, povídá zedník. ,,Za to můžou cihly, byly špatně vypálené!" 

Cihly hned na to:,,Kdepak, my byly dobře vypálené, za to může 

písek."  

Písek na to:,,Kdepak, já byl dobře prosetý, za to může vápno!"  

Reaguje vápno:,,Žádné takové já bylo dobře hašené, za to může 

cement, bylo ho tam málo." 

Cement klidným hlasem povídá: "Mě do toho netahejte, já jsem tam 

vůbec nebyl." 
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