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NAROZENINY V MĚSÍCI – ŘÍJEN 

 

Zdeňka CIMBÁLOVÁ – 4. října 

 

Milan MÁLEK – 25. října 

 

Věra BLAŽKOVÁ – 27. října 

 

Otakar POLÁŠEK – 27. října 
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PRANOSTIKY V MĚSÍCI – ŘÍJEN 
•  Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní. 
•  Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 
•  Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 
•  V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 
•  Studený říjen - zelený leden. 
•  Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden. 
•  Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. 
•  Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima. 
•  Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 
•  Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má. 
•  Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 
•  Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 
•  Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 
•  Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. 
•  Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti. 
•  V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 
•  Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 
•  V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů. 
•  Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti. 
•  Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. 
•  Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 
•  Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 
•  Září víno vaří, říjen víno pijem. 
•  Teplé září - říjen se mračí. 
•  Po teplém září zle se říjen tváří. 
•  Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose. 
•  Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. 
•  Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 
•  Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 
•  Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. 
•  Teplý říjen - studený listopad. 
•  Teplý říjen - studený únor. 
•  Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 
•  Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 
•  Říjen když blýská, zima plíská. 
•  Říjen a březen rovné jsou ve všem. 
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VÝZNAMNÉ DNY V MĚSÍCI – ŘÍJEN 
 

1. 10.  Mezinárodní den seniorů  
1. 10.  Mezinárodní den lékařů  
1. 10.  Světový den cyklistiky  
1. 10.  Světový den vegetariánství  
1. 10.  Mezinárodní den hudby  

2. 10.  Světový den hospodářských zvířat  

2. 10.  Mezinárodní den nenásilí  
4. 10.  Mezinárodní den zvířat  
4. 10.  Světový den lidských sídel  

5. 10.  Mezinárodní den úsměvu  
5. 10.  Světový den učitelů  

8. 10.  Mezinárodní den boje proti popáleninám  

9. 10.  Světový den pošty  

10. 10.  Světový den duševního zdraví  
10. 10.  Světový den zraku  
10. 10.  Světový den proti trestu smrti  

12. 10.  Světový den artritídy  

12. 10.  Začíná Světový týden kostí a kloubů  

13. 10.  Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof  

14. 10.  Světový den standardů  

15. 10.  Mezinárodní den bílé hole  
15. 10.  Světový den žen žijících na venkově  

16. 10.  Světový den výživy  
16. 10.  Světový den páteře  
16. 10.  Mezinárodní den proti McDonald's  

17. 10.  Mezinárodní den proti chudobě  
17. 10.  Světový den úrazů  

20. 10.  Den stromů  

20. 10.  Světový den proti osteoporóze  
20. 10.  Mezinárodní den kuchařů  
22. 10.  Mezinárodní den balbutiků  

24. 10.  Světový den Organizace spojených národů (OSN)  
24. 10.  Světový den pro rozvoj informací  

24. 10.  Začíná Týden za odzbrojení  

29. 10.  Světový den mrtvice  
31. 10.  Den UNICEF  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-senioru-155/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-lekaru-156/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-cyklistiky-157/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-vegetarianstvi-158/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-hudby-159/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-hospodarskych-zvirat-161/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-nenasili-160/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zvirat-162/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-lidskych-sidel-163/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-usmevu-165/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-ucitelu-164/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-popaleninam-166/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-posty-167/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-dusevniho-zdravi-168/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zraku-169/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-trestu-smrti-170/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-artritidy-171/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/zacina-svetovy-tyden-kosti-a-kloubu-172/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-za-omezeni-prirodnich-katastrof-173/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-standardu-174/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-bile-hole-175/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zen-zijicich-na-venkove-176/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-vyzivy-177/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-patere-178/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-mcdonalds-179/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-chudobe-180/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-urazu-181/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-stromu-184/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-osteoporoze-183/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-kucharu-182/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-balbutiku-185/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-organizace-spojenych-narodu-osn-186/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-pro-rozvoj-informaci-187/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/zacina-tyden-za-odzbrojeni-188/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-mrtvice-239/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-unicef-189/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinkJyUpMXWAhXGJZoKHWaJDKwQjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/39462535/stock-photo-earth-kids-doodle.html&psig=AFQjCNHYg0TcuEdfxB9btAKT7JzBNd_6eA&ust=1506598790528606
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Mezinárodní den seniorů 
1. 10. 2017 

Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům, 
maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje 

na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí potýkat senioři, 
jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v 

některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás 
neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. 

 
Mezinárodní den lékařů 

1. 10. 

Jeden z mnoha dnů, který opravdu zaslouží být vyhlášeným 
Mezinárodním dnem. Na počest všem lékařům zachraňujícím životy 
mnoha lidí po celém světě. Jedná se o jistě obdivuhodné a náročné 

povolání, neboť právě tady, pod rukami těchto lidí jde o život 

 

Den UNICEF 
31. 10. 

Nadaci UNICEF zná snad každý. Dětský fond UNICEF pomáhá 
dětem po celém světě, které trpí nedostatkem pitné vody, jídla a jsou 

ohrožovány nemocemi. Pomáhá také dětem v seberozvoji a 
vzdělávání. Které je velmi důležité. Prostřednictvím nadačních fondů 

UNICEF můžete také pomoci dětem. 
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Datum 
2017 

Jméno 
Svátek 

Fáze Luny 

Neděle 1.10. Igor  
 

Dorůstá 

Pondělí 2.10. Olívie  
 

Dorůstá 

Úterý 3.10. Bohumil  
 

Dorůstá 

Středa 4.10. František  
 

Dorůstá 

Čtvrtek 5.10. Eliška  
 

Úplněk 

Pátek 6.10. Hanuš  
 

Ubývá 

Sobota 7.10. Justýna  
 

Ubývá 

Neděle 8.10. Věra  
 

Ubývá 

Pondělí 9.10. Štefan a Sára  
 

Ubývá 

Úterý 10.10. Marina  
 

Ubývá 

Středa 11.10. Andrej  
 

Ubývá 

Čtvrtek 12.10. Marcel  
 

Ubývá 

Pátek 13.10. Renáta  
 

Ubývá 

Sobota 14.10. Agáta  
 

Ubývá 

Neděle 15.10. Tereza  
 

Ubývá 

Pondělí 16.10. Havel  
 

Ubývá 

Úterý 17.10. Hedvika  
 

Ubývá 

Středa 18.10. Lukáš  
 

Ubývá 

Čtvrtek 19.10. Michaela  
 

NOV 

Pátek 20.10. Vendelín  
 

Dorůstá 

Sobota 21.10. Brigita  
 

Dorůstá 

Neděle 22.10. Sabina  
 

Dorůstá 

Pondělí 23.10. Teodor  
 

Dorůstá 

Úterý 24.10. Nina  
 

Dorůstá 

Středa 25.10. Beáta  
 

Dorůstá 

Čtvrtek 26.10. Erik  
 

Dorůstá 

Pátek 27.10. Šarlota a Zoe  
 

Dorůstá 

http://svatky.najdise.cz/svatek-igor
http://svatky.najdise.cz/svatek-olivie
http://svatky.najdise.cz/svatek-bohumil
http://svatky.najdise.cz/svatek-frantisek
http://svatky.najdise.cz/svatek-eliska
http://svatky.najdise.cz/svatek-hanus
http://svatky.najdise.cz/svatek-justyna
http://svatky.najdise.cz/svatek-vera
http://svatky.najdise.cz/svatek-stefan-sara
http://svatky.najdise.cz/svatek-marina
http://svatky.najdise.cz/svatek-andrej
http://svatky.najdise.cz/svatek-marcel
http://svatky.najdise.cz/svatek-renata
http://svatky.najdise.cz/svatek-agata
http://svatky.najdise.cz/svatek-tereza
http://svatky.najdise.cz/svatek-havel
http://svatky.najdise.cz/svatek-hedvika
http://svatky.najdise.cz/svatek-lukas
http://svatky.najdise.cz/svatek-michaela
http://svatky.najdise.cz/svatek-vendelin
http://svatky.najdise.cz/svatek-brigita
http://svatky.najdise.cz/svatek-sabina
http://svatky.najdise.cz/svatek-teodor
http://svatky.najdise.cz/svatek-nina
http://svatky.najdise.cz/svatek-beata
http://svatky.najdise.cz/svatek-erik
http://svatky.najdise.cz/svatek-sarlota-zoe
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Sobota 28.10. 
Den vzniku samostatného československého státu 

(1918)   

Dorůstá 

Neděle 29.10. Silvie  
 

Dorůstá 

Pondělí 30.10. Tadeáš  
 

Dorůstá 

Úterý 31.10. Štěpánka    

 

 

František 
Význam jména 
Svátek: 
4. Říjen 
Původ jména: 
italský 
Varianty jména: 
Franta, Fanda, Fanouš, Franěk, Fanek, Francek, Frank, Fery, Ferenc, 
Frantík 
Symboly jména František: 
svobodný muž 
Význam jména František: 
Podle prvního výkladu je základem jména germánské Frank(o), které 
znamená "svobodný muž". Podle druhého výkladu jméno pochází od 
Františka z Assisi, kterého otec nazýval Francesco pro znalost 
francouzštiny. 
 

 
 
 
 

http://svatky.najdise.cz/svatek-den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-1918
http://svatky.najdise.cz/svatek-den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-1918
http://svatky.najdise.cz/svatek-silvie
http://svatky.najdise.cz/svatek-tadeas
http://svatky.najdise.cz/svatek-stepanka
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQj5bx-dHWAhVlDcAKHbT4BWkQjRwIBw&url=https://www.pieris.cz/kvetiny-samolepici-bordura-p-296.html&psig=AOvVaw0lgBvRUSy9sVmyOe-8dvP0&ust=1507034155814284
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Věra 
Význam jména 
Svátek: 
8. Říjen 
Původ jména:  
slovanský 
Varianty jména: 
Věruška, Věrka, Věrča, Věrunka, Veronika 
Symboly jména Věra: 
víra 
Význam jména Věra: 
Staročeské Viera, stejně jako ruské Věra znamená víra. 
 

Renáta 
Význam jména 
Svátek: 
13. Říjen 
Původ jména: 
latinský 
Varianty jména:  
Renátka, Renuška, Renka, Renička 
Symboly jména Renáta: 
znovuzrozená 
Význam jména Renáta: 
Odvozuje se z latinského renata, což je znovu zrozená. V křesťanské 
víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQj5bx-dHWAhVlDcAKHbT4BWkQjRwIBw&url=https://www.pieris.cz/kvetiny-samolepici-bordura-p-296.html&psig=AOvVaw0lgBvRUSy9sVmyOe-8dvP0&ust=1507034155814284
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQj5bx-dHWAhVlDcAKHbT4BWkQjRwIBw&url=https://www.pieris.cz/kvetiny-samolepici-bordura-p-296.html&psig=AOvVaw0lgBvRUSy9sVmyOe-8dvP0&ust=1507034155814284


  
 
 

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

 Str. 10 

 

Tereza 
Význam jména 
Svátek: 
15. Říjen 
Původ jména: 
řecký 
Varianty jména: 
Terezka, Terezička, Terka, Terinka, Rézka, Rézinka, Tea 
Symboly jména Tereza: 
záštita, ochrana, léto, horko, teplo, pocházející z ostrova Thery 
Význam jména Tereza: 
Jméno bývá spojováno s ostrovem Thera či ostrovem Therasia - 
význam je pak "pocházející z ostrova Thery". Základem jména může 
být také řecké slovo "téresis" - význam je pak "ochrana", "záštita". 
Základem jména může být také slovo "theros"- význam je pak 
"horko", "teplo", "léto". 

 

Štěpánka 
Význam jména 
Svátek:  
31. Říjen 
Původ jména: 
řecký 
Varianty jména: 
Štěpa, Štěpka, Štěpuška, Štěpička 
Symboly jména Štěpánka: 
věncem korunovaný vítěz 
Význam jména Štěpánka: 
Ženská zdrobnělá podoba ke jménu Štěpán, základem řecké 
Stephanos, jehož význam je ověnčený, oslavený vítěz. Další podoba 
jména je Štefanie, česky Věnceslava. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQj5bx-dHWAhVlDcAKHbT4BWkQjRwIBw&url=https://www.pieris.cz/kvetiny-samolepici-bordura-p-296.html&psig=AOvVaw0lgBvRUSy9sVmyOe-8dvP0&ust=1507034155814284
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28. října - Den vzniku samostatného 
Československa 

V Česku si 28. října připomínáme státním svátkem vznik Československa. Prezident v 
tento den uděluje státní vyznamenání a na mnoha místech republiky probíhá tradiční 
pokládání věnců. 

V České republice se na rozdíl od Slovenska i po rozdělení federace slaví 28. říjen jako státní 
svátek na počest vzniku Československa v roce 1918. S ohledem na tento fakt ale také hodně 
Čechů argumentuje, že není třeba oslavovat založení dnes již neexistujícího státního útvaru. 

Mnozí - zejména odborná veřejnost - však nadále označují 28. říjen 1918 za klíčový moment 
ve formování českého národa. "Je to nejdůležitější státní svátek v roce. Rozhodně by neměl 
zevšednět. Samostatný stát se nám může zdát jako samozřejmost, ale naši předci o něj museli 
usilovně bojovat," řekl před lety Václav Klaus při tradičním pokládání věnců v Lánech. 

To patří k obvyklým projevům oslav státního svátku. Stejně jako jmenování generálů 
prezidentem, účast hlavy státu na vojenské přísaze Hradní stráže či udílení státních 
vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě. 

Masaryka a spol. podporovala z domova tajná Mafie  

Vyhlášení samostatného Československa předcházela léta strávená v područí Rakouska-
Uherska a intenzivní snaha českého státu o posílení vlastní národní identity a emancipaci v 
rámci monarchie. Varianta úplného odtržení a osamostatnění získala reálné obrysy teprve 
během první světové války, která celý proces formování nového státu uspíšila. V posledních 
měsících války byl ustaven Národní výbor, který se začal otázkou odtržení zabývat. 

Na vzniku Československa se zásadní měrou podílelo několik významných československých 
osobností v čele s Tomášem Garriguem Masarykem. Ten společně s Milanem Rastislavem 
Štefánikem a Edvardem Benešem založil v Paříži prozatímní československou exilovou vládu. 
Podařilo se mu mimo jiné dohodnout příslib uznání nezávislosti od států Dohody. 

Z domova podporovala Masaryka a jeho kolegy Mafie, tajný orgán, v němž se soustředil 
vnitrostátní protirakouský odboj. 

http://tema.novinky.cz/slovensko
http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus
http://tema.novinky.cz/pariz
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Andrássyho nótu si lidé vyložili jako kapitulaci monarchie a začali slavit 

Důležitým momentem v procesu osamostatnění byla generální stávka 14. října. Reflektovala 
bídný stav zásobování potravinami a jejich vyvážení z Čech na frontu. V Písku se navíc v ten 
den rozšířily letáky oznamující vznik samostatného státu. Tamní rozvášněný lid si však na 
nový stát počkal ještě dva týdny. 

27. října odeslal rakouskouherský ministr zahraničí Gyuly Andrássy nótu americkému 
prezidentovi Wilsonovi, který ve svých 14. bodech požadoval autonomii pro státy monarchie. 
Andrássy pak v nótě vyjádřil podmínky nutné k mírové dohodě. Její text, který byl zveřejněn 
na druhý den, si však lidé v Čechách vyložili jako kapitulaci monarchie. Následovaly bujaré 
oslavy, které se neobešly bez likvidace symbolů padlého mocnářství. 

Tou dobou probíhalo v Ženevě setkání delegace Národního výboru vedené Karlem Kramářem 
s představiteli exilu o vytvoření a následné podobě nového samostatného státu. Večer pak 
byla na Václavském náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost. 

Slováci se připojili po dvou dnech  

K moci se dostal Národní výbor v čele s "muži 28. října" Antonínem Švehlou, Aloisem 
Rašínem, Václavem Klofáčem, Jiřím Stříbrným a Vavro Šrobárem. Národní výbor vydal 28. 
října večer první zákon: zákon o zřízení samostatného státu československého. 

Dva dny od vyhlášení samostatnosti v Praze se k Čechům Martinskou deklarací připojili také 
Slováci. O rok později se stát rozrostl o Podkarpatskou Rus a v této podobě vydržela První 
republika až do mnichovského diktátu v roce 1938. Na jeho území se hovořilo několika 
různými jazyky. 

Prvním prezidentem nového státu byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk. Do čela nové 
vlády, která vznikla v listopadu na základě Československé národní rady, usedl Karel Kramář. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tema.novinky.cz/vaclavske-namesti
http://tema.novinky.cz/praha
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixysfR-9HWAhWJ1xoKHcSCAkYQjRwIBw&url=http://blanensky.denik.cz/serialy/t-g-masaryk-prezident-osvoboditel-20120430.html&psig=AOvVaw1vis6tEMOsDCU0LCB2ai25&ust=1507034607701776
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GRILOVÁNÍ V KOVÁŘSKÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRUŠNOHORSKÝ EXPRES 
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AKTIVITTY NA DOMOVĚ 
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Z per našich čtenářů…  

 
1. Zklamat se není taková hanby, jako 

nevěřit. 
 

2. Neposlouchá dobře ten, kdo příliš touží mluvit. 
 

3. Soucit je k ničemu, je třeba pomáhat. 
 

 

Bohuslava Vaněčková  

Pro zasmání …   
Tři blondýnky zůstanou samy na ostrově. Neví, co si počít, a tak tam 
tak sedí a sedí.  
Vtom se jim zjeví víla a říká, že každé splní jedno přání.  
První blondýnka říká, že by chtěla být chytřejší, aby se odtamtud 
nějak dostala.  
Rázem jí ztmavnou vlasy, je z ní brunetka a ta neváhá, vrhne se do 
vody a z ostrova odplave.  
Druhá blondýnka si přeje být chytřejší, než ta první.  
Stane se z ní zrzka, najde pár ostrých škeblí a s jejich pomocí nařeže 
rákos a vyrobí si člun, na kterém odpluje.  
Třetí chce být ještě chytřejší, než druhá. Najednou se z ní stane muž a 
odejde po mostě.  
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Pro zajímavost… 

 

Proč nemá cenu chtít se zalíbit všem 
 
Mnozí lidé se opravdu snaží zalíbit se všem. Pojďme si říci, proč z toho nemůže 
vzejít nic dobrého. 

Není to možné 

Zalíbit se naprosto všem jednoduše není možné. Můžete se o to samozřejmě 
pokoušet, ale vaše pokusy žalostně selžou. 

Znáte staré dobré přísloví „Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“? 
I kdyby vás někdo pokládal za toho nejúžasnějšího člověka na světě, najde se 
jiný, který si bude myslet něco přesně opačného. 

Názory jiných jsou prostě jenom názory jiných, není to absolutní pravda 
Pokud se toužíte všem zalíbit, začnete si brát k srdci všechno, co o vás kdo říká. 
Úplně bezvýznamná poznámka, kterou na vaši adresu pronese cizí člověk, vám 
dokáže zkazit celý den. 

Brát vážně všechno, co o nás říkají jiní, nemá smysl. Kdosi moudrý řekl: 
„Kompliment se dá říci také z lítosti a ohavnost ze závisti.“. 

V každém případě jsou všechna mínění vždycky subjektivní. Budete-li se snažit 
přizpůsobit se mínění lidí kolem sebe, nebudete nakonec žít svůj vlastní život, 
ale život někoho jiného. 
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Ne všechny názory jsou pro vás důležité 
Proč si myslíte, že jsou všichni ti lidé pro vás tak důležití? Jaký má pro vás konec 
konců vůbec význam, co si o vás myslí naprosto cizí lidé? 

Mnozí z těch, jejichž mínění hodnotíte tak vysoko, by vám nikdy nepodali 
pomocnou ruku, kdybyste se ocitli v nouzi. A řada z nich dokonce ani nezvedne 
telefon, až si budete potřebovat s někým promluvit. Má tedy cenu přikládat 
takový význam jejich mínění? 

Naslouchejte blízkým lidem, těm, kterým leží vaše blaho opravdu na srdci. A 
rady všech těch kamarádů, kteří jsou vám ničím, stejně jako vy jim, ty od sebe 
prostě odstrčte. 

Neudělá vás to šťastnými 
Spousta lidí zkrátka bere mínění jiných příliš vážně. Zbavte se toho, protože i 
kdyby vás naprostá většina lidí vynášela do nebe, šťastni proto nebudete. 

Štěstí spočívá ve vnitřní jistotě, ve víře ve vlastní síly a ne v mínění lidí kolem. 

Lidé prostě rádi kritizují a odsuzují jiné 
Je to jedno z nejoblíbenějších lidských zaměstnání. Ať se máte za, jak chcete 
slušného a třeba i zajímavého člověka, stejně se najdou takoví, kteří vás 
zkritizují pro váš zevnějšek, chování nebo názory. Ideální ve všem být člověk 
nemůže a lidé se rádi chytí sebemenšího vašeho nedostatku, opomenutí nebo 
chyby. A nebudou to dokonce dělat ani z nějaké nenávisti nebo nepřátelství, 
prostě je jenom hrozně baví kritizovat druhé. 

Nikdo vás nezná líp, než vy sami. Takže opravdu nemá cenu vzrušovat se 
subjektivními názory jiných. 

S úctou Lenka Moučková 
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