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Vážení a milí obyvatelé našeho domova, 

 

čím jiným by měl začít lednový úvodník než přáním? Ráda bych Vám 

v novém roce popřála to nejlepší ze všeho a ať se Vám všem plní Vaše 

přání. Ať jsme všichni zdrávi a hlavně ať máme vůči sobě navzájem 

vlídné slovo, pochopení a ohleduplnost. 

 

Přeji dobrý rok také našemu zařízení, našemu Domovu, kde se všichni 

denně vídáme. Ať jsou v něm všichni spokojeni, ať je naším 

bezpečným zázemím, zázemím klidného soukromého i pracovního 

života. 

      

Nový rok a leden, nejsou jenom čísla v kalendáři, ale pro každého z 

nás jsou to začátky nových plánů a předsevzetí, které bychom chtěli 

celý letošní rok uskutečnit v našem životě. Je to taky čas, kdy se 

díváme zpět a vzpomínáme, co jsme všechno zažili, udělali :), nebo 

nestihli :(. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého  

 z nás potkaly špatné dny naplněné trápením, ale také dobré dny 

naplněné spokojeností a štěstím.  

  

A ty ať převyšují v našich vzpomínkách, ty ať nám dodávají sílu na 

naší další životní cestě. 

 

 

 

S úctou Lenka Moučková 

                                                                                                                     vedoucí Domova 
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Vzpomínáme…

Dne 2. prosince nás navždy opustila pani Emílie Erbová 

Dne 26. prosince nás navždy opustil pan Miloslav Marval.  
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V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný. 

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když 

poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

Leden studený, duben zelený. 

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

Lednová zima i na peci je znát. 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší. 

Holomrazy - úrody vrazi. 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjohoz14OXXAhXGaVAKHWvbDb8QjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/36225593/stock-illustration-watercolor-blue-snowflake.html&psig=AOvVaw0N3h87o_bCyevoNFDb-pcY&ust=1512112697595974
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Suchý leden, mokrý červen. 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

 

   

  1. 1. Nový rok, světový den míru 

  1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 

  4. 1. Světový den Braillova písma 

  6. 1. Tři Králové 

10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 

12. 1. Světový den manželství 

20. 1. Den povědomí o tučňácích 

21. 1. Mezinárodní den objímání 

26. 1. Mezinárodní den celníků 

27. 1. Den památky obětem holocaustu 

28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce 

28. 1. Den ochrany osobních údajů 

31. 1. Světový den pomoci malomocným 

31. 1. Den dětí ulice 
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NOVÝ ROK 

 

je svátek začátku nového roku. Podle celosvětově 
nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na . V 
noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a tak i začátek 
nového – Silvestrovské oslavy. Před Novým rokem si jednotlivci, 
rodiny i firmy posílají blahopřejné novoročenky, s hezkým či vtipným 
obrázkem a s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Nový rok je 
v ČR, ale i v dalších zemích světa státní svátek. 

Podle jiných kalendářů připadají oslavy nového roku na jiné dny: v 
juliánském kalendáři, který používá pravoslavná církev, připadá Nový 
rok na  podle gregoriánského kalendáře. 

Osm z dvanácti největších východních ortodoxních církví převzaly 
administrativně revidovaný Juliánský kalendář a slavily s ním civilní a 
náboženské svátky. Ortodoxní obyvatelstvo Bulharska, Kypru, Egypta, 
Řecka, Polska, Rumunska, Sýrie a Turecka slaví Nový rok 1. ledna. 
Ortodoxní církve Gruzie, Jeruzaléma, Ruska a Srbska stále ještě 
používají Juliánský kalendář. 

Čínský nový rok, také známý jak Lunární nový rok, připadá 
každoročně na nov prvního lunárního měsíce, čtyři až osm týdnů před 
jarem. Přesné datum může připadnout na kterýkoliv den 

(včetně) Gregoriánského kalendáře. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silvestrovsk%C3%A9_oslavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novoro%C4%8Denka
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._leden
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Novojuli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kypr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srbsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%BD_nov%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
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Vietnamský nový rok je Tết Nguyên Đán, 
který se slaví vět 
 
 
 
 
 
 
 
 

Světový den Braillova písma 
 

Světový den Braillova písma se připomíná na počest 
narození Luise Brailla, vynálezce Braillova písma. 
Narodil se v roce 1809 blízko Paříže. Ve třech letech si poranil 
od šídla z otcovy dílny levé oko. Infekce z něj se přenesla i do 
druhého oka a Luis oslepl. Studoval Královský institut pro 
slepou mládež, kde se stal později profesorem. Děti zde mohly 
číst vystouplá písmena, avšak neměly, jak psát. Braille, ve 
svých 15 letech, zdokonalil vojenský systém nočního psaní, 
který byl založen na 12 bodech. Braille jej zdokonalil a použil 
pouze 6 bodů. V roce 1829 vydal svou první knihu pro 
nevidomé. V roce 1932 začal Braillovo písmo používat celý 
svět.  
 

Co je Braillovo písmo? Je to speciální druh písma, které je určeno pro 

nevidomé, slabozraké nebo pro osoby se zbytky zraku. Funguje na 

principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář 

vnímá pomocí hmatu. Každé písmeno, číslice nebo symbol jsou 

zapsány do mřížky, jež je tvořená z šesti bodů uspořádaných do 

obdélníku (2x3).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt
http://e-svet.e15.cz/technika/cist-a-psat-braillovym-pismem-s-novou-rukavici-to-jde-snadno-a-rychle-1099162
http://zen.e15.cz/hlad-zizen/v-parizi-laka-zmrzlina-nejruznejsich-podob-1315908
http://vtm.e15.cz/aktuality/nevidomi-mohou-videt-fotografie
http://vtm.e15.cz/clanek/ctecka-pro-nevidome-braille-e-book
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Tři Králové 
 

aneb Slavnost Zjevení Páně 6.1. 

 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř 
totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade 
ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje 
jako člověk, dokonce jako narozené dítě. 

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti 
přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za 
někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco 
málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd 
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci 
a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno 
intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů 
složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou 
pozdě. 

Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům 
a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. 
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Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a 
králů vasalských zemí nově korunovanému králi. 

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední 
Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou 
píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale 
patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a 
Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka 
latinského "Christus mansionem benedicat": 
"Kristus žehnej tomuto domu". 

 

 

Světový den manželství 

 

„Dokud nás smrt nerozdělí“ věta, která zní u každého svatebního 

obřadu. Zdá se však, že s trendem zvyšující se rozvodovosti ztrácí 

pomalu ale jistě na významu. Instituce manželství je v dnešní moderní 

době stále více v ohrožení. Mladí lidé tvoří čím dál častěji nesezdaný 

pár, sňatek odkládají na dobu neurčitou nebo jsou jednoduše single. 

Pro valnou většinu lidí je však manželství stále přirozenou součástí 

života. O jeho podporu se stará mnoho institucí a jednou z nich je i 

Worldwide Marriage Encounter (celosvětová iniciativa usilující o 

posílení manželského svazku). WME má pod patronátem Světový den 

manželství, každoroční událost, podporující manželství a rodinu jako 

základní kámen společnosti. 

 

Světový den manželství nemá pevně stanovený datum, připadá vždy 

na druhou neděli v únoru. Vznikl za účelem uctění ženy a muže jako 

hlav rodiny. Vyjadřuje krásu jejich věrnosti, oběti a radosti v jejich 

každodenním manželském životě. 

http://www.studentpoint.cz/254-myma-ocima/4576-myma-ocima-24-hodin-v-hlave-single-kluka#.TyM9HXo0bVQ
http://www.studentpoint.cz/254-myma-ocima/5035-myma-ocima-zeny-jsou-majetnejsi-nez-muzi#.TyM9Z3o0bVQ
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4oEuFno6&id=E62779F70FF47684DFB0939AE8232757A8F9B347&thid=OIP.4oEuFno657lhKU_OvviK8QHaFv&q=t%c5%99i+kr%c3%a1lov%c3%a9&simid=608013529753059695&selectedIndex=28
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Myšlenka oslavit manželství vznikla roku 1981 v městě Baton Rouge 

(Louisiana, USA), kde se několik párů obrátilo na místního starostu 

s návrhem slavit Den sv. Valentýna jako Den manželství. Tato 

myšlenka se rychle šířila a již o rok později byl tento den schválen a 

oficiálně vyhlášen třiačtyřiceti americkými guvernéry. V roce 1983 byl 

název změněn na Světový den manželství a jako datum oslav byla 

určena vždy druhá neděle v únoru. 

V následujících letech se rozšiřuje i mimo Spojené státy. Světový den 

manželství je slaven v Austrálii, Spojeném království, Kanadě, Norsku a 

dalších zemích. U nás je manželství oslavováno v rámci tzv. Národního 

týdne manželství (NTM).  

Oslavy probíhají podobně jako ty při sv. Valentýnu. Manželé chodí na 

romantické večeře, dávají si malé dárky symbolizující jejich lásku, atd. 

Mnozí lidé v tento den po letech obnovují své manželské sliby. 

 

 

http://www.studentpoint.cz/186-vztahy/3477-laska-je-laska#.TyM98Ho0bVQ
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Mezinárodní den památky obětem holocaustu 

 
 

Dne 27. ledna 1945 osvobodila sovětská vojska Rudé armády torzo 
koncentračního tábora v Osvětimi, největšího koncentračního a 
vyhlazovacího tábora 2. světové války. Tento den je odkazem na 
zvěrstva, která byla nacisty spáchána, stejně tak má předávat učení o 
holocaustu dalším generacím a má být určitým mementem.  
 
Výzvu předávat vzpomínku na holocaust zdůraznil ve svém projevu na 
vzpomínkovém shromáždění v Evropském parlamentu také Martin 
Schulz, nově zvolený předseda Evropského parlamentu za frakci 
Socialistů a demokratů: „Evropský parlament je jedním ze symbolů 
míru evropských národů a naší povinností je zajistit, aby minulost, 
kdy proti sobě tyto národy stanuly ve válce, nebyla zapomenuta. Ti, 
kteří prošli peklem, nikdy nezapomněli. Je jich však mezi námi stále 
méně a méně. S ubíhajícími léty a desetiletími je proto čím dál 
důležitější si tuto historii připomínat a předávat tuto zkušenost 
mladším generacím.“ Mezi vzácnými hosty, kteří promluvili k 
účastníkům letošního vzpomínkového večera byl soudce Gabriel 
Bach, hlavní žalobce v procesu s válečným zločincem Adolfem 
Eichmanem. 
 
 
V České republice byl 27. leden vyhlášen významným dnem již v roce 
2000. Od roku 2010 se připomíná jako Den památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti. 
 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kHIcia8d&id=BDFB2FA5B6ED3A2E140022F4F634110F12231591&thid=OIP.kHIcia8dsg_P6fX_t9GrKQHaDt&q=hollocaust&simid=608022093871974048&selectedIndex=141
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Datum 

2018 

Jméno 

Svátek 
Fáze Luny 

Pondělí 1.1. 

Nový rok, Státní svátek / Den obnovy 

Samostatného českého státu (1993) 

 
 

Dorůstá 

Úterý 2.1. Karina 
 

ÚPLNĚK 
V 3:24 

Středa 3.1. Radmila 
 

Ubývá 

Čtvrtek 4.1. Diana 
 

Ubývá 

Pátek 5.1. Dalimil 
 

Ubývá 

Sobota 6.1. Tři Králové 
 

Ubývá 

Neděle 7.1. Vilma 
 

Ubývá 

Pondělí 8.1. Čestmír 
 

Ubývá 

Úterý 9.1. Vladan 
 

Ubývá 

Středa 10.1. Břetislav 
 

Ubývá 

Čtvrtek 11.1. Bohdana 
 

Ubývá 

Pátek 12.1. Pravoslav 
 

Ubývá 

Sobota 13.1. Edita 
 

Ubývá 

Neděle 14.1. Radovan 
 

Ubývá 

Pondělí 15.1. Alice 
 

Ubývá 

Úterý 16.1. 
Ctirad, Den památky Jana Palacha 

(1969)  

Ubývá 

Středa 17.1. Drahoslav 
 

NOV 

V 3:17 

Čtvrtek 18.1. Vladislav/ Vladislava 
 

Dorůstá 

Pátek 19.1. Doubravka 
 

Dorůstá 

Sobota 20.1. Ilona/ Sebastian 
 

Dorůstá 

Neděle 21.1. Běla 
 

Dorůstá 

Pondělí 22.1. Slavomír 
 

Dorůstá 

Úterý 23.1. Zdeněk 
 

Dorůstá 

Středa 24.1. Milena 
 

Dorůstá 

Čtvrtek 25.12 Miloš 
 

Dorůstá 
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Pátek 26.1. Zora 
 

Dorůstá 

Sobota 27.1. 
Ingrid/ Den památky obětí holocaustu 

(1945)  

Dorůstá 

Neděle 28.1. Otýlie 
 

Dorůstá 

Pondělí 29.1. Zdislava 
 

Dorůstá 

Úterý 30.1. Robin 
 

Dorůstá 

Středa 31.1. Marika 
 

ÚPLNĚK 

V 14:26 

 

 

 

 

Milena 

Význam jména  
Svátek: 
24. Leden 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Melenka, Miluška, Míla, Milka, Lenka 
Symboly jména Milena: 
milá, milovaná, také obdoba latinských jmen Amáta, Amanda 
Význam jména Milena: 
Jméno je tvořeno příponou -ena od přídavného jména "milý" a 
znamená tedy "milující, milá". Je obdobou latinského Amáta nebo 
Amanda. 

Nosí jej celkem 26.608 obyvatel České republiky 
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Zdeněk 

Význam jména  
Svátek: 
23. Leden 
Původ jména: 
český 
Varianty jména: 
Zdenda, Zdeněček, Zdenko, Zdeník, Zdenouš 
Symboly jména Zdeněk: 
zde slavný 
Význam jména Zdeněk: 
Základem je jméno Sděslav, později Zdislav, z něhož byla vytvořena 
domácí podoba Zdeněk. Ve jménu je obsažen základ "udělat, sdělat". 
Význam jména je tedy "udělat se slavným". 

Nosí jej celkem 143.998 obyvatel České republiky 

 

Miloš 

Význam jména  
Svátek: 
25. Leden 
Původ jména: 
český 
Varianty jména: 
Milošek, Miloušek, Milánek, Míla, Milek 
Symboly jména Miloš: 
milý, přívětivý, milovaný 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CO6%2b1fKu&id=5AB9B9FA015BBE9B422DF1AF2B3BC24830040632&thid=OIP.CO6-1fKucfhqykF_2VuBTQD6D6&q=zimn%c3%ad+obrazky+kreslen%c3%a9&simid=608006988452463194&selectedIndex=3
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Význam jména Miloš: 
Tvořeno příponou -oš a základem přídavného jména "milý", stejně 
jako ženský protějšek s příponou -ena. 

Nosí jej celkem 28.703 obyvatel České republiky. 
 

 

 

 

 

 

Leden Horoskop 2018 

Leden je z hlediska horoskopu jeden z nejvýznamnějších 
měsíců. Pro mnohé jedince totiž podvědomě znamená příchod 
nového roku zcela nový začátek, kdy se otáčí čistý list. Můžete 
začít psát na nepopsanou stránku a je jen na vás, jak se k 
životu postavíte.  

V lednu pocítíme útlum v oblasti vztahů. Venuše bude protínat 
znamení Kozoroha, proto se budeme bát projevovat své city 
před druhými, což může vést k mnoha nedorozuměním. Na 
druhé straně však tato pozice znamená realistický pohled na 
svět, proto je výhodné zabývat se například financemi. Tímto 
měsícem nás bude provázet také vliv Marsu ve Štíru. Můžeme 
tak očekávat velké množství tělesné energie. Motivace v kariéře 
rozhodně chybět nebude. Na své si přijdou také sportovci. 

Horoskop pro leden 2018 tak musí s tím, co mají jedinci zažité, 
počítat. I přesto, že hvězdy vám budou ukazovat jinou cestu, v 
lednu je pravděpodobné, že si postavíte hlavu, pokud se vám 
směr, který je vám předurčen, nebude líbit. 

https://www.bing.com/images/search?q=horoskop+obr%c3%a1zky&cbir=ms&rxc=12&sbirxc=30&mid=81631840BAE3234F32F629E730FDE182966E3B88&simid=0&vw=8b4b5+8b73c+6e14e+422f7+96c44+23486+a404b+c2128+42d1b+c161e+c1608+18929+1a6cb+735cf+68d2f+58e33+c64a1+d3044+e7e04+6fab7+52f1a08fb252f0b51276304987950650d7f195c30ad2b5b096ea8f818c59135c78c894117b7eabf60aecfac2e748342cefcaeab0179567560391dbfeabbbe5b95d026f6ad9e2d3043aa3c853091608bdd2f008c6fbab916d1d8dcdc06a96bdee9d15f89cc66ae47b744846fa9c45aa2e645e4517d1e4763d46e148a59e475cc8afdd4515b89e2acd99f5b519cd9666a32e9516296ea5&qft=%2bfilterui:imagesize-wallpaper&FORM=IMSFRD
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Z per našich čtenářů …  

1. A je to žhavý zákon lidí. Z hroznů dělají víno, 

z uhlí dělají oheň, lidi z políbení. 

 

2. Jak křehkými věcmi jsou přátelství a cnost. 

 

3.  I bohatýr se svalí, uklouzne-li na slupce. 

 

Bohuslava Vaněčková  

 

Pro zasmání ☺ 

Zákazník: "Poraďte mi nějaký účes." Holička: "A co 

třeba účes Ferda Mravenec?" Zákazník: "A jak 

vypadá?" 

Holička: "Vidím, že máte na hlavě tři vlasy, tak já bych vám jeden 

vytrhla a ze dvou udělala tykadla.." 

 

Paní Kropáčková přijde do prodejny zeleniny a přeje si: "Dejte mi, 

prosím, kilo brambor. "Menší, nebo větší," ptá prodavačka. "Raději 

malé, ty velké bych neunesla." 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hYKIKE7L&id=6360FE8871CBA9E034B80F2908FEAD9965693A66&thid=OIP.hYKIKE7LbUWLrLPa4CgIpAHaHa&q=sm%c3%adch+kreslen%c3%bd&simid=608041936604499304&selectedIndex=1

