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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

NAROZENINY V MĚSÍCI – DUBEN 

 

                    17. dubna – Jitka HUDEČKOVÁ 

                    17. dubna – Ladislav MLÁDEK 

26. dubna – Zdeňka HOMOLKOVÁ 

                    28. dubna – Štefan TÓTH 

 

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!!! 

 

 

 

 

 

Dne 7. března nás navždy opustil pan 

Miroslav VORŠILÁK.  
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Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. 

V dubnu čas a panský kvas. 

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. 

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví. 

Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný. 

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. 

Na mokrý duben - suchý červen. 

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá. 

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 

Dubnový sníh rodí trávu. 

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 

Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno. 

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 

Mokrý duben - hojnost ovoce. 

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. 

Duben hojný vodou - říjen vínem. 

Jaký duben - takový říjen. 

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde. 

Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná. 

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě. 

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

Co duben našetří, to květen spálí. 

Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje 
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stromový květ, takže se zadusí. 

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. 

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. 

Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

Duben časy mění a obdaří fiolů zemi. 

Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou. 

V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 

Po bouřce v dubnu připadají mrazíky. 

Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá. 

 

Duben Horoskop 2018 

Duben - jarní měsíc kdy Slunce přináší energii nejen přírodě, 
ale podvědomě také lidem. Jen samotný pohled na přírodu v 
rozpuku má hned pozitivní vliv na vaši náladu. Pesimismus 
zimních měsíců tak bude rychle zapomenut. Tento měsíc proto 
často bývá označován za velmi šťastný. A hvězdy to 
samozřejmě svým výhodným postavením potvrzují.  

Letošní duben, spolu s vlivem Venuše v Býku, přinese velmi 
intenzivní období, zejména co se smyslů týče. Budete nyní 
velmi vnímaví ke svému okolí a užívat si každý okamžik. Je 
dobré věnovat se například kultuře. Také Slunce bude po celý 
měsíc křižovat znamení Berana, proto můžeme očekávat 
velkou energii. Ta se projeví hlavně na venek. Únava vám nic 
neříká, vaše vystupování bude sebevědomé, a ve sportu si 
půjdete tvrdě za svým cílem. 

Jedincům horoskop pro duben 2018 napovídá, že dařit se jim 
začne také v osobním životě, pokud dříve v tomto roce zažívali 
spíše útlum. Konečně se lidstvo začne probouzet k životu. Dále 
očekávejte radostné momenty i pevné zdraví.  
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Významné a mezinárodní dny  - Duben  

1. 4. Mezinárodní den ptactva  

2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy  

2. 4.  Světový den zvýšení povědomí o autismu  

3. 4.  Mezinárodní den spodního prádla  

4. 4.  Mezinárodní den proti nášlapným minám  

7. 4.  Světový den zdraví  

8. 4.  Mezinárodní den Romů  

11. 4.  Světový den Parkinsonovy choroby  

11. 4.  Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů  

12. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky  

14. 4.  Světový den monitoringu diabetiků  

18. 4.  Mezinárodního den památek a sídel  

20. 4.  Mezinárodní den svobody tisku  

22. 4.  Evropský den akcí proti rasismu  

22. 4.  Den Země  

23. 4.  Světový den knihy a autorského práva  

24. 4.  Mezinárodní den skautů a skautek  

24. 4.  Světový den laboratorních zvířat  

25. 4.  Světový den malárie  

26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl  

26. 4.  Světový den duševního vlastnictví  

27. 4.  Světový den grafiky  

27. 4.  Světový den sdružených měst  

27. 4.  Mezinárodní den smutku  

28. 4.  Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

29. 4.  Mezinárodní den tance  

30. 4.  Den pracoviště  

  
 
 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptactva-39/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-detske-knihy-40/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu-41/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-spodniho-pradla-42/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-naslapnym-minam-43/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zdravi-44/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-romu-45/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-parkinsonovy-choroby-47/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-letectvi-a-kosmonautiky-48/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-monitoringu-diabetiku-49/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodniho-den-pamatek-a-sidel-50/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-svobody-tisku-51/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-akci-proti-rasismu-53/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-zeme-52/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-knihy-a-autorskeho-prava-54/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-skautu-a-skautek-55/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-laboratornich-zvirat-56/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-malarie-57/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-vzpominky-na-cernobyl-59/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-dusevniho-vlastnictvi-58/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-grafiky-60/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdruzenych-mest-61/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-smutku-62/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-63/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-tance-64/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-pracoviste-65/
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Světový den zdraví 

 

Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla 
Světová organizace zdraví - WHO (World Health Organization). 
Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat 
a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že 
WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování 
nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně 
slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena 
na prevenci.  

 
Světový den Parkinsonovy choroby 

 

Parkinsonova choroba je jedním z neurologických onemocnění, 
kterým trpí převážně starší lidé, přičemž na světě je přibližně 6 
miliónů lidí postižených touto nemocí. Tento den slouží jako 
připomínka toho, jak zákeřná nemoc to je. Uvědomění si 
existence této vážné nemoci. Co je Parkinsonova nemoc? 
Jedná se o neurologické onemocnění, špatnou souhru procesů 
v mozku, a důsledkem toho jsou automatické pohybové aktivity. 
V posledních letech již medicína dokáže tuto chorobu úspěšně 
léčit.  
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Velikonoce jsou jedním z nejradostnějších svátků v roce. Slaví se v 

Čechách i v zahraničí a každá země má své vlastní velikonoční 

tradice. 

 

Naše velikonoční zvyky 

Velikonoční výzdoba 

Přivítejte jaro a velikonoce krásnou výzdobou, která promění všední 

dny ve sváteční okamžiky. Děti mohou se slavnostní výzdobou 

pomoci svým maminkám. Šikovné zručně nadané děti si domov 

vyzdobí vlastními výtvory z výtvarných dílen, ze školní družiny či 

výtvarných kroužků. 

 

 

Náboženství a symbol kříže 

Některé velikonoční tradice jsou spjaty s křesťanským náboženstvím. 

Důležitý je symbol křesťanského kříže. Kristus byl ukřižován na 

Velký pátek a obětoval se za duše věřících křesťanů. Velikonoční 

neděle je největším křesťanským svátkem, v tento den Kristus vstal z 

mrtvých a přinesl naději a příslib nového života všem křesťanům. 

Pro ateisty jsou velikonoce zejména svátkem spojeným s příchodem 

jara, znovuzrození a probuzení přírody. 

Vajíčka 
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Zdobení a barvení vajec je jedna z nejrozšířenějších velikonočních 

tradic. Vejce je symbolem jara, života, úrodnosti, plodnosti, vzkříšení 

a bezpečí. 

Barvy 

červená – barva krve, síla, oheň, láska, nový život 

zelená – síla přírody, jaro, mládí 

žlutá – symbolizuje slunce, světlo, obilí, med, bohatství a blahobyt 

Pletení pomlázky 

Pomlázka se plete na Bílou sobotu, z čerstvého vrbového proutí. 

Čerstvé vrbové proutky mají za úkol omladit a zkrášlit ženy a dívky. 

Pomlázka se zdobí barevnými pentlemi. Na pondělí si chlapci připraví 

pomlázku a velikonoční říkanku a jdou koledovat. Za vymrskání, 

které má ženám přinést omlazení a krásu dostanou barevné vejce. 

Velikonoční zajíček 

Tradice převzatá z Německa. Zajíček v noci roznáší velikonoční 

vajíčka, která děti ráno sbírají. 

Velikonoční pokrmy 

- velikonoční beránek, mazance, jidáše, vajíčka 

 

Pohyblivé datum velikonoc 

Velikonoce se slaví v rozmezí od 22. března do 25. dubna, první 

neděli po prvním jarním úplňku. 

Důležité dny a zvyky, jež se k nim vztahují 

Popeleční středa  
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V tento den začíná čtyřicetidenní půst. 

Květná neděle – je poslední postní nedělí 

Modré (žluté) pondělí – poslední postní pondělí 

Šedivé úterý  – velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný jarní 

úklid 

Škaredá středa (Sazometná středa)  

Den Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou středu, bude se mračit 

každou středu v roce. Takže se usmívejte! Na škaredou středu bylo 

zvykem důkladné vymetání komínů zanesených sazemi. 

Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, poté 

utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). Když zvony utichnou, 

místo nich chodí děti po vsi s klapačkami a řehtačkami. Zelený čtvrtek 

je také dnem poslední večeře Ježíše Krista. 

Co dělat na Zelený čtvrtek? Vstaňte brzy a omyjte se ranní rosou, 

pokud si raději přispíte, snězte alespoň něco zeleného, čímž upevníte 

svoje zdraví. Z kynutého těsta si můžete upéct jidáše. 

Velký pátek  

Největší půst, den soudu a ukřižování Ježíše Krista. Pokud chcete najít 

poklad a zbohatnout, hledejte ho právě na Velký pátek. Zem se otevírá 

a ukazuje skryté poklady. 

Na velký pátek se nepracovalo v sadu a na poli, nesmí se prát prádlo 

(máčelo by se v Ježíšově krvi). V tento den si nic nepůjčujte, 

neprodávejte, ani nikomu nedarujte. 

Bílá sobota Zdobení vajíček, pletení velikonočních pomlázek z 

vrbového proutí. 
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Pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti dnech konečně končí postní 

období. 

 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) - Nejdůležitější 

křesťanský svátek - zmrtvýchvstání Ježíše Krista, během ranní 

bohoslužby se světí jídlo. 

Velikonoční pondělí – Velikonoční koleda, chlapci omlazují děvčata 

pomlázkou z vrbového proutí. Někde je zvykem, že je na oplátku 

děvčata polévají vodou. Chlapci si vykoledují vajíčka. 
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Ne 1.4. Hugo  

 

 

Ubývá 

Po 2.4. Erika  
 

Ubývá 

Út 3.4. 

 
Richard   

Ubývá 

St 4.4. Ivana  

 

 

Ubývá 

Čt 5.4. Miroslava  

 

 

Ubývá 

Pá 6.4. Vendula  

 

 

 

Ubývá 

So 7.4.                                    Heřman a Hermína 
 

Ubývá 

Ne 8.4. Ema  

 

 

 

Ubývá 

Po 9.4.                                           Dušan  
 

Ubývá 

Út 10.4. Darja  

 

 

Ubývá 

St 11.4. Izabela  

 

 

Ubývá 

Čt 12.4. Julius  
 

Ubývá 

Pá 13.4. Aleš  
 

Ubývá 

So 14.4. Vincenc  

 

 

Ubývá 

http://svatky.najdise.cz/svatek-hugo
http://svatky.najdise.cz/svatek-erika
http://svatky.najdise.cz/svatek-richard
http://svatky.najdise.cz/svatek-ivana
http://svatky.najdise.cz/svatek-miroslava
http://svatky.najdise.cz/svatek-vendula
http://svatky.najdise.cz/svatek-ema
http://svatky.najdise.cz/svatek-dusan
http://svatky.najdise.cz/svatek-darja
http://svatky.najdise.cz/svatek-izabela
http://svatky.najdise.cz/svatek-julius
http://svatky.najdise.cz/svatek-ales
http://svatky.najdise.cz/svatek-vincenc
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Ne 15.4. Anastázie  
 

Ubývá 

Po 16.4. Irena  
 

NOV 

Út 17.4. Rudolf  

 

 

Dorůstá 

St 18.4. Valérie  
 

Dorůstá 

Čt 19.4. Rostislav  
 

Dorůstá 

Pá 20.4. Marcela  

 

 

Dorůstá 

So 21.4. Alexandra  

 

 

Dorůstá 

Ne 22.4. Evženie  
 

Dorůstá 

Po 23.4. Vojtěch  

 

 

Dorůstá 

Út 24.4.                                               Jiří 

 

 

Dorůstá 

St 25.4. Marek  

 

 

Dorůstá 

Čt 26.4.                                              Oto  
 

Dorůstá 

Pá 27.4. Jaroslav  
 

Dorůstá 

So 28.4. Vlastislav  
 

Dorůstá 

Ne 29.4. Robert  

 

 

Dorůstá 

Po 30.4.                                              Blahoslav  
 

Úplněk 

http://svatky.najdise.cz/svatek-anastazie
http://svatky.najdise.cz/svatek-irena
http://svatky.najdise.cz/svatek-rudolf
http://svatky.najdise.cz/svatek-valerie
http://svatky.najdise.cz/svatek-rostislav
http://svatky.najdise.cz/svatek-marcela
http://svatky.najdise.cz/svatek-alexandra
http://svatky.najdise.cz/svatek-evzenie
http://svatky.najdise.cz/svatek-vojtech
http://svatky.najdise.cz/svatek-jiri
http://svatky.najdise.cz/svatek-marek
http://svatky.najdise.cz/svatek-oto
http://svatky.najdise.cz/svatek-jaroslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-vlastislav
http://svatky.najdise.cz/svatek-robert
http://svatky.najdise.cz/svatek-blahoslav
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Erika 

Význam jména 

Svátek: 

2. Duben 

Původ jména: 

skandinávský 

Varianty jména: 

Erička, Erka, Erina, Riki 

Symboly jména Erika: 

ctihodná, všemocná vládkyně 

Význam jména Erika: 

Ženský protějšek k severské variantě jména Erich. 

Jméno vzniklo ze skandinávského jména Eirík(u)r. První 

část jména ehre znamená "čest", druhá část "ríhhi" 

znamená "vládce". Význam je tedy čestný vládce. 

 

Ivana 

Význam jména 

Svátek: 

4. Duben 

Původ jména: 

slovanský 

Varianty jména: 

Ivanka, Ivuška, Iva, Ivča, Ivka 

Symboly jména Ivana: 

Bůh je milostivý 

Význam jména Ivana: 

Ženská podoba k Ivan - "Bůh je milostivý". 
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Irena 

Význam jména 

Svátek: 

16. Duben 

Původ jména: 

řecký 

Varianty jména: 

Irenka, Irča, Irka, Ira, Iruška, Renka, Irinka 

Symboly jména Irena: 

mírumilovná 

Význam jména Irena: 

Odvozeno od mužského jména Irenej. Řecké eirénaios 

znamená "mírumilovný". České obdoby jména jsou 

Lubomíra a Miroslava. 

 

Jiří 

Význam jména 

Svátek: 

24. Duben 

Původ jména: 

řecký 

Varianty jména: 

Jirka, Jiřík, Jiříček, Jirouš 

Symboly jména Jiří: 

zemědělec, mrštný, hbitý, obratný 

Význam jména Jiří: 

První verze výkladu spojuje jméno s řeckým slovem 

"geórgós". První část jména je gé "země", druhá částí 

je ergon "dílo, práce". Význam jména se tedy vykládá 

jako "zemědělec, rolník". Podle druhé verze výkladu je 

jméno odvozeno od ruského slova "jurkij" s významem 

"mrštný", "hbitý" či "obratný". 
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Jaroslav 

Význam jména 

Svátek: 

27. Duben 

Původ jména: 

slovanský 

Varianty jména: 

Jára, Jarda, Jarka, Jarek, Jarouš, Slávek 

Symboly jména Jaroslav: 

slavící jaro, prudkostí slavný 

Význam jména Jaroslav: 

Význam první části jména je "jarý, bujarý, prudký", ale 

i "silný, přísný". Z téhož slova byl vytvořen i název 

ročního období. Druhá část je -slav "slavný, význačný". 

Význam jména je tedy "jarostí, silou, prudkostí slavný". 

 
 
 

 
 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6tb_X5Z7aAhUJfFAKHSJ2CCUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/185727/jmena-novorozencu-eliska-prevalcovala-terezku.html&psig=AOvVaw0YjQ6kqkLBef84GKR46fWF&ust=1522868562419149
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KROUŽEK VAŘENÍ 
 

 
 

 

 

 

 

VÝPRODEJ OBLEČENÍ 
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NÁVŠTĚVA KADEŘNICE  

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY  
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PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC – DUBEN 

 

17. dubna - Pohádkový svět-výstava-zámek Červený hrádek u Jirkova 

 

 

 

 

 19. dubna - Výroba čarodějnic 

 

 24. dubna - Prohlídka Krušnohorské expozice  

                       Knihovna Chomutov 

  

 

27. dubna - Cvičení s Hankou na Domově 

 

30. dubna - Pálení čarodějnic na Domově 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitqfPV657aAhUBIVAKHe5xAJoQjRx6BAgAEAU&url=https://tradag.cz/cs/foto-obraz-reprodukce/obraz-svet-pohadek-32886&psig=AOvVaw0z-9V_JEMy5C_lBqn0TIAW&ust=1522870178824722
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjml7z8657aAhUQKlAKHf4QDccQjRx6BAgAEAU&url=http://www.i-creative.cz/2009/04/14/carodejnicke-omalovanky-paleni-carodejnic/&psig=AOvVaw248UtIiYIxrmGB-85Xa4RF&ust=1522870263642849
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOmfyY7J7aAhWMa1AKHb5dD1oQjRx6BAgAEAU&url=https://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/jedna-knihovna-jeden-prukaz&psig=AOvVaw2VW_S1lowIlylzZ_rwoVv0&ust=1522870313544914
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyzrXO7J7aAhXEZlAKHR1TAHMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.rytmik-krouzky.cz/zdravotni-cviceni-ms&psig=AOvVaw3Iwpgbb54ONto5-l08dpCv&ust=1522870431569740
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpIGE7Z7aAhXRaFAKHYF4CXwQjRx6BAgAEAU&url=http://www.obrazkyanimace.cz/paleni-carodejnic.html&psig=AOvVaw2QiSsTam8zhdKd38tJMGMR&ust=1522870515990328
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Z per našich čtenářů… 

 

 

 

Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je 

mocnější. 

 

Ničeho nedosáhnou ti, kteří vstávají až dlouho po probuzení a 

ti, kteří se budí teprve dlouho poté, co vstali 

 

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. 

 

 

Bohuslava Vaněčková 

 

Pro zasmání …. 

 

Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu 

stará paní. Po 5 minutách mu stařenka řekne: "To je od tebe 

moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá." 


