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Únor bílý - pole sílí. 

Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v 

kobyle hříbě. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v 

březnu ke kamnům s ušima. 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto 

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - 

květen mu to spálí. 

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 

Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor 

kožich. 

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli 

neurodí 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
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  2.2.- Světový den mokřadů 
  3.2.- Světový den modliteb 
  4.2.- Světový den boje proti rakovině 
  6.2.- Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce 
11.2.- Světový den nemocných 
11.2.- Světový den manželství 
12.2.- Den červené ruky 
12.2.- Darwinův den 
13.2.- Světový den rádia 
14.2.- Svátek zamilovaných 
14.2.- Světový den léčby zvukem 
20.2.- Světový den sociální spravedlnosti 
21.2.- Světový den boje prosti kolonialismu 
21.2.- Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu 
21.2.- Mezinárodní den mateřského jazyka 
22.2.- Evropský den obětí (zločinu) 
22.2.- Den sesterství 
30.2.- Mezinárodní den omylů v kalendáři 
 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RVnu21vO&id=4CBAEA5A175EFFB4431AE156355159581BFEABEC&thid=OIP.RVnu21vOXatXgXqxkI-QXAHaE8&q=sv%c3%a1tek+zamilovan%c3%bdch&simid=608007628440798845&selectedIndex=126


 
 
 

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

 

7 

 
Světový den boje proti rakovině, který v roce 2000 vyhlásila 
Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) na 4. únor, je 
iniciativou, díky níž se mohou její členové, partneři, sponzoři a 
celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny. 
Vytčeného cíle, totiž do roku 2025 snížit výskyt rakoviny a 
předčasných úmrtí na ni o 25%, lze dosáhnout pouze 
přispěním každého jednotlivce, organizace a vlády. Liga proti 
rakovině Praha se veškerou svou činností snaží přispět k 
dosažení tohoto cíle. Jedním z počinů je pořádání Sympozia 
pro odbornou i laickou veřejnost načasované právě ke 
Světovému dni proti rakovině. 
 

Letošním tématem jsou Nádory tlustého střeva a konečníku. 

 

Celkový zdravotní stav lze zlepšit a mnohým úmrtím na 
rakovinu lze zabránit, když si osvojíme zdravější životní 
styl. 

1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete 
přestat, nekuřte v přítomnosti dětí.  

2. Vyvarujte se obezitě.  
3. Denně vykonávejte nějakou fyzickou činnost.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Ribbon.svg
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4. Jezte denně více různých druhů ovoce a 
zeleniny, alespoň v pěti porcích. Omezte 
příjem potravin obsahujících živočišné tuky.  

5. Jestliže pijete alkohol, pivo, víno nebo 
koncentráty, omezte konzumaci na dva 
nápoje denně (jste-li muž) a na jeden (jste-li 
žena).  

6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu 
záření. Zvláště důležité je chránit děti a 
mladistvé. Ti, kdo mají sklon se rychle spálit, 
se musí chránit během celého života.  

7. Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými 
rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny zdravotní a 
bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou 
způsobit rakovinu. Dodržujte směrnice radiační hygienické 
služby. Programy veřejného zdravotnictví, které mají 
preventivní význam nebo zvyšují pravděpodobnost jejího 
vyléčení.  

8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do skreeningu děložního 
hrdla v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu 
se Směrnicemi Evropské unie.  

9. Ženy od 50 let by se měly zapojit do mamárního skreeningu 
v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se 
Směrnicemi Evropské unie.  

10. Ženy a muži od 50 let by se měli zapojit do skreeningu 
tlustého střeva a konečníku v programech se zajištěnou 
kontrolou kvality.  

11. Účastněte se očkovacích programů proti infekci 
způsobené virem hepatitidy B.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NMJaDtsE&id=1700C8DCA46965834DDD2C3AC42E63F05FABE154&thid=OIP.NMJaDtsEvVPVmhO-BV8nuwDWEj&q=logo+dne+proti+rakovin%c4%9b&simid=608020135352535703&selectedIndex=9
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Den svatého Valentýna, pro který se vžilo jen 
zkrácené označení Valentýn případně sv. 
Valentýn, je označován jako svátek lásky 
respektive zamilovaných. V tento den si 
partneři posílají dárky, květiny či sladkosti 
případně zamilované dopisy a pohlednice. 

Nejčastěji ve tvaru srdce jako symbolu lásky. 
 
Podle legendy se tento svátek slaví na počest kněze 
Valentina. Ten údajně za zády císaře oddával zamilované 
páry, kterým bylo bráněno ve sňatku. Když se jeho tajné 
praktiky provalily, byl zatčen a popraven. Jeho poprava měla 
proběhnout 14. února a na Valentýnovu počest připadá na 
tento den svátek zamilovaných. 
Ve skutečnosti kolem svatého Valentýna (správně Valentin) 
panuje řada nejasností. Opravdu žil a působil jako katolický 
kněz. Podle historických zdrojů měl léčitelské schopnosti. 
Osoby, které uzdravil, se následně měly obrátit na 
křesťanskou víru, což nesla nelibě tehdy v Krista nevěřící 
šiřoká veřejnost. Valentýn byl zatčen a sťat. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7gyYxuFj&id=407A7298CB56CFD2AEAD32FA87BDDB94BCA765B3&thid=OIP.7gyYxuFjWB2P4E0jBRxeKQHaLs&q=svat%c3%bd+valent%c3%bdn&simid=608055070623269438&selectedIndex=174
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Oslavy zamilovaných se však připomínají již z doby dávno přes 
sv. Valentýnem. Již ve starém Římě v předvečer svátku sv. 
Lupercalia vkládaly mladé dívky do nádoby lístky se svými 
jmény. Mladíci si následně z "osudí" losovali lístečky. Dívka, 
jejíž jméno si na lístku vytáhli, se měla stát v následujícím roce 
jeho vyvolenou. 
Obnova svátku zamilovaných proběhla až na začátku 20. 
století v USA a podle očekávání jde o ryze komerční svátek. 
Jistý výrobce vánoční přáníček se dostal do finančních potíží a 
začal proto hledat nový produkt, kterým by oslovil potenciální 
zákazníky. K tomu mu dopomohl nápad obnovit svátek 
svatého Valentýna. Nová tradice byla zavedena v roce 1907 a 
už o 2 roky později si výrobce valentýnských přáníček mohl 
mnout ruce - obrat jeho firmy se ztrojnásobil.  
 
Svátek zamilovaných se tak rok od roku stává více a více spíše 
komerčním svátkem, kdy největší profit ze svátku svatého 
Valentýna mají obchodníci a nikoliv zamilovaní. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rZT0nxxS&id=737452F2FBB66CAB9126C94402193D16C05E5DA0&thid=OIP.rZT0nxxSnj-0mgYWpiLylQHaEh&q=svat%c3%bd+valent%c3%bdn&simid=607994129344760484&selectedIndex=184
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Světový den léčby zvukem 
 
"Světový den léčby zvukem, poznáme podle 
zvuku, který můžete slyšet po celém světě. 
Mnoho lidí po celém světě v tento den 
pořádá různé akce, například se scházejí ve 
velikých skupinách a vydávají ze sebe zvuk 
""ah"" a to v přesně určený čas (v poledne), tento zvuk 
""vysílají"" k matce Zemi - Gaii. Tento rituál dělají i jednotlivci, 
kteří obvykle mají svůj vlastní rituál. " 

 

 
 
 
 
 

 
Evropský den obětí (Evropský den zločinu) 

 

Evropský den obětí, či Evropský den zločinu je dnem, který 
nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. 
Tento den nám má pomoci zvýšit podvědomí o možné 
pomoci a podpoře obětí i jejich blízkým, které obvykle tato 
situace též zasáhne, i když nepřímo. Za vyhlášením tohoto 
mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí z Velké 
Británie. V České republice se v této souvislosti setkáváme s 
organizací Bílý kruh bezpečí.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dK43s%2bgM&id=95DDFC0BE40E4A9E89587FC99D7ECE78DE90F88B&thid=OIP.dK43s-gM888DCODr1JSDigAAAA&q=l%c3%a9%c4%8dba+zvukem&simid=608003200350421910&selectedIndex=3
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SmpQFBMa&id=D7AE8E48B65CE8292B87F8A54AE28190D048F1B8&thid=OIP.SmpQFBMaYZOSdM7xPDTYsQFCDB&q=k%c5%99ik&simid=608016227022799390&selectedIndex=52
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Mezinárodní den mateřského jazyka 
 

Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž 
některé z nich neexistují ani v písemné podobě. Každý z 
těchto 7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem 
mateřským i proto byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského 
jazyka.  

Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho 
mateřského a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč 
UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den je skutečnost, že 
mnoha jazykům hrozí zánik (jedná se o jazyky používáné 
malou skupinou lidí - v celosvětovém měřítku) a díky faktu, že 
některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich 
zánik úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří. Na 
první pohled bychom si mohli říct - no a co, když tímto 
jazykem hovoří pouze úzká skupina lidí. Opak je pravdou, 
neboť v každém jazyce nalezneme jedinečné zkušenosti a 
znalosti týkající se prostředí, vlivů počasí, mytologie či 
počítání a vnímání času apod. Právě tento typ informací činí 
lidstvo vzdělaným a jedná se o velmi vzácné dědictví.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=01LKZUWi&id=5ED67A794F3D0A7F202412A419C6C22AB5299F72&thid=OIP.01LKZUWi-hObFm7uIQpglgEgDY&q=mluven%c3%ad&simid=608006662089149319&selectedIndex=1
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Čtvrtek 1.2. Hynek 
 

Ubývá 

Pátek 2.2. Nela 
 

Ubývá 

Sobota 3.2. Blažej 
 

Ubývá 

Neděle 4.2. Jarmila 
 

Ubývá 

Pondělí 5.2. Dobromila 
 

Ubývá 

Úterý 6.2. Vanda 
 

Ubývá 

Středa 7.2. Veronika 
 

Ubývá 

Čtvrtek 8.2. Milada 
 

Ubývá 

Pátek 9.2. Apolena 
 

Ubývá 

Sobota 10.2. Mojmír 
 

Ubývá 

Neděle 11.2. Božena 
 

Ubývá 

Pondělí 12.2. Slavěna / Slávka 
 

Ubývá 

Úterý 13.2. Věnceslav 
 

Ubývá 

Středa 14.2. Valentýn 
 

Ubývá 

Čtvrtek 15.2. Jiřina 
 

NOV v 

22:05 

Pátek 16.2. Ljuba 
 

Dorůstá 

Sobota 17.2. Miloslava 
 

Dorůstá 

Neděle 18.2. Gizela 
 

Dorůstá 

Pondělí 19.2. Patrik 
 

Dorůstá 

Úterý 20.2. Oldřich 
 

Dorůstá 

Středa 21.2. Lenka 
 

Dorůstá 

Čtvrtek 22.2. Petr 
 

Dorůstá 

Pátek 23.2. Svatopluk 
 

Dorůstá 

Sobota 24.2. Matěj / Matyáš 
 

Dorůstá 

Neděle 25.2. Liliana 
 

Dorůstá 

http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-1.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-2.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-3.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-4.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-5.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-6.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-7.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-8.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-9.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-10.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-11.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-12.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-13.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-14.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-15.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-16.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-17.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-18.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-19.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-20.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-21.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-22.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-23.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-24.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-25.2.2018
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Petr 

 
Svátek: 
22. Únor 
Původ jména: 
řecký 
Varianty jména: 
Péťa, Peťka, Petřík, Petříček, Petrouš 
Symboly jména Petr: 
skála, skálopevný 
Význam jména Petr: 
Je překladem aramejského jména Kéfas. Aramejské képká 
stejně jako řecké pétrá znamená "skála". Jméno tedy 
označuje muže pevného jako skála. 

Pondělí 26.2. Dorota 
 

Dorůstá 

Úterý 27.2. Alexandr 
 

Dorůstá 

Středa 28.2. Lumír 
 

Dorůstá 

     

http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-26.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-27.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-28.2.2018
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=k1x/aWvP&id=5B56C03617CF06F09322B6A184ED1D2F45FA572C&thid=OIP.k1x_aWvPFO3o6_E78gJw_wHaEo&q=zima&simid=608045187913747758&selectedIndex=75
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Jarmila 

Svátek: 

4. Únor  
Původ jména: 
český 
Varianty jména: 
Jarka, Jarmilka, Jára, Jaruška, Jarša, Míla 
Symboly jména Jarmila: 
milující bujnost, sílu, jaro 
Význam jména Jarmila: 
První část jména jarý, z níž bylo odvozeno i jaro, znamená 
"bujný, prudký, silný", druhá část jména mil(a) znamená 
"milující". Celý význam jména "milující prudkost, sílu, bujnost“ 

 
Lenka 

Svátek: 

21. Únor  
Původ jména: 
hebrejský 
Varianty jména: 
Lenuška, Lenička, Leninka, Lenča, Léňa 
Symboly jména Lenka: 
světlo, pochodeň, věž, pocházenící z Magdaly 
Význam jména Lenka: 
Podle prvního výkladu je Lenka zkráceninou jména Helena, 
které má významy "světlo" či "pochodeň". Další výklad se 
spojuje se jménem Magdalena, které pochází z hebrejštiny a 
překládá se jako "původem z Magdaly". Jméno souvisí i s 
aramejským slovem "magdala", které má význam věž. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AhbMpP3w&id=228DF566040D8D2672015F6E0DE9C808DA069A34&thid=OIP.AhbMpP3wCvuCOewiWCHwjAHaFU&q=zima&simid=608008633476449177&selectedIndex=51
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qGavGNTA&id=A5F3EBE46C7809496AEED8F6C15B1A40847ACBD7&thid=OIP.qGavGNTAY6M0g_SPjKF-CAHaFi&q=zima&simid=607988640388484223&selectedIndex=47
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Gizela 

Svátek: 
18. Únor  

Původ jména: 
německý 
Varianty jména: 
Gizelka, Gizka, Gizi, Gizuška, Ela, Zela 
Symboly jména Gizela: 
mladá rostlina, rukojmí, ušlechtilé dítě 
Význam jména Gizela: 
Vykládá se ze staroněmeckého gis(a)l "ušlechtilé dítě" nebo 
"rukojmí". Další možný význam může být i ze 
staroněmeckého gisello, původně "ten, kdo se mnou sdílí 
stejnou světnici". 

 

Miloslava 

Svátek:  

17. Únor 
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Miluška, Míla, Milka, Milča, Milunka, 
Milenka, Slávka 
Symboly jména Miloslava: 
slavící milost, milá, klidná 
Význam jména Miloslava: 
Ženská podoba ke jménu Miloslav, vykládá se jako "slavná 
milostí, slavící milost". Jméno je rozšířené ve všech ch 
jazycích. Zaměňovala se za latinské Gracie "půvabný, milý". 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dbl6Xz%2bR&id=5D322E657670307DCF78C5F9CEE5553E4CC7D7C0&thid=OIP.dbl6Xz-RY8lADMTIZ_lfqwHaDE&q=sochy+ze+sn%c4%9bhu&simid=608036039675349525&selectedIndex=28
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s5mdT0Fc&id=6F802FF5A06B1869E8961FAFA4A0EDB05B9EE163&thid=OIP.s5mdT0FclEVa14dODgrJtgHaFj&q=vlo%c4%8dka&simid=608045050471583646&selectedIndex=6
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Únor Horoskop 2018 

 

Horoskop pro únor 2018 bude už poněkud 
klidnější. Počátek nového roku již přestane být aktuálním 
tématem. A vy se tak můžete opět soustředit na své cíle. 
Dobře uděláte, pokud vám práce nebude cizí. Tímto 
způsobem alespoň budete schopni odlákat svou 
pozornost od pochmurných myšlenek. 

Umístění Slunce ve Vodnáři nám z počátku měsíce 
pomůže především v oblasti mezilidských vztahů. Ve 
společnosti budeme působit nenuceně a přátelsky, 
čehož lze výborně využít nejen při navazování známostí, 
ale také v pracovní oblasti. V druhé polovině února bude 
Merkur křižovat znamení Ryb a proto naše mysl bude 
citlivější, avšak velmi výkonná. V tomto období zvládne 
naše mysl zpracovat velké množství informací. To může 
vést k únavě, nezapomínejte proto na relaxaci. 

Únor bývá často měsícem deziluze, kdy jedincům často 
dochází, že předsevzetí, které si nastavili v předchozím 
měsíci, nebude tak snadné dodržet. Můžete se tak 
potýkat s demotivací, až nechutí. Snažte se však těmto 
negativním pocitům nepodléhat! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1/X2LJso&id=551BCB4155E2B22DF805F5FA9D934312290D811B&thid=OIP.1_X2LJsoIY7Wspn4MMMMswHaEA&q=horoskop&simid=608048868767106672&selectedIndex=22
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NtPu99qX&id=10F19F2BC871802C2EFEB5A4A05FA3F1D224368B&thid=OIP.NtPu99qXx1vPF2NcYjQmBwHaHa&q=horoskop&simid=608055624690831159&selectedIndex=162
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6. února 

Promítání vybraného filmu 

na Domově 

 

7. února 

 

Výlet do solné jeskyně  

 

26. února 

Cvičení a protahování těla 

na Domově 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9z311jXc&id=CDEF210D96BD6DE2435AAC5AB4F1C539064B9E01&thid=OIP.9z311jXcrZfUnngR-NOZigHaI4&q=prom%c3%adta%c4%8dka+obr%c3%a1zky&simid=608056294699108745&selectedIndex=4
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Z per našich čtenářů … 

1. Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si 

nemůžete navzájem pomoci. 

 

2. Každé dnes, má své zítra. 

 

3. Bez loučení snad bychom ani nevěděli, jak drazí jsou nám 

přátelé, které ztrácíme. 

 

Bohuslava Vaněčková  

 

Pro zasmání ☺ 

Žena se probudí na Den svatého Valentýna a oznamuje 

nadšeně svému choti, "Právě se mi zdálo, že jsi mi na 

Valentýna věnoval perlový náhrdelník. Co myslíš, že to 

znamená?" S jistotou v hlase muž prohlásí:"To se dozvíš 

dnes večer." Večer muž přijde domů s malým balíčkem a 

slavnostně jej předá ženě. Žena jej dychtivě otevře a 

najde knihu s názvem: „Význam a vykládání 

sn ů“.

 


