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Měsíc září 

Celý měsíc 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

Na dešti v září rolníků moc záleží. 

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 

Babí léto - léto na odchodě. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 

Září jezdí na strakaté kobyle. 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Září, na léto jde stáří. 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-p4ufjI3dAhWQK1AKHd3JDsgQjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/120764566/stock-illustration-autumn-watercolor-leaves-fall-illustrations.html&psig=AOvVaw0CAHqkxxvcm2oEl__FgFsP&ust=1535454566635417
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Tento měsíc, který pro mnohé znamená zlom v životním stylu, nebývá 

obecně pro jedince vůbec jednoduchý. Září proto může být zrádným 

obdobím.  

Kvůli vlivu Slunce v Panně se na začátku září zřejmě nebudete 

schopni ubránit nervozitě. Čeká vás zpomalení ve vašich ambicích. 

Řád a systematičnost bude to, co vás v těchto dnech uklidní. Ve druhé 

polovině měsíce se však naopak nebudete držet zkrátka. Venuše právě 

křižuje znamení Štíra, což nám přináší pozitivní energii v intimní a 

erotické oblasti. Lákat nás tak budou i zakázaná témata. Avšak pozor, 

všeho bychom si měli dopřávat s mírou. 

Podle horoskopu pro září 2018 se jedinci mohou setkat dokonce až s 

demotivací. Není však třeba zoufat či dokonce propadat panice. Je 

důležité mít na paměti, že všechny nezdary pominou a že toto období 

je pouze dočasné. Soustřeďte se na to, co vám přináší radost a najděte 

si čas i na relaxaci a uvolnění jak těla, tak mysli. Je důležité, abyste v 

září zachovali chladnou hlavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiust_bjI3dAhVCZVAKHU03DmcQjRx6BAgBEAU&url=http://vamberk.skauting.cz/akce/index.php?id_akce%3D110&psig=AOvVaw0CAHqkxxvcm2oEl__FgFsP&ust=1535454566635417
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Významné a mezinárodní dny 2018 – ZÁŘÍ 

 

Datum Jméno 

7. 9.  Den otevřených dveří památek v ČR  

8. 9.  Mezinárodní den gramotnosti  

16. 9.  Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy  

16. 9.  Den církevního školství  

16. 9.  Začíná Evropský týden mobility  

21. 9.  Mezinárodní den Alzheimerovy choroby  

21. 9.  Mezinárodní den míru  

22. 9.  (Evropský) Mezinárodní den bez aut  

22. 9.  Mezinárodní den antikoncepce  

23. 9.  Mezinárodní den neslyšících  

26. 9.  Mezinárodní den kulturního dialogu  

27. 9.  Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky)  

30. 9.  Mezinárodní den překladatelů  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-otevrenych-dveri-pamatek-v-cr-142/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-gramotnosti-143/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ochrany-ozonove-vrstvy-144/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-cirkevniho-skolstvi-145/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/zacina-evropsky-tyden-mobility-146/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-alzheimerovy-choroby-148/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-miru-147/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-mezinarodni-den-bez-aut-149/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-antikoncepce-150/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-neslysicich-151/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-kulturniho-dialogu-152/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-cestovniho-ruchu-svetovy-den-turistiky-153/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-prekladatelu-154/
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE3qXb6K3bAhVRyaQKHYHWD5wQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.cz/fototapety/zemekoule-v-rukou-62937313&psig=AOvVaw0KCvhIJQNFasFoK3EsfI78&ust=1527782806156080
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28. září - Den české státnosti 
 

Počínaje druhým tisíciletím si Česká republika v rámci Dne české státnosti 

připomíná 28. září smrt svatého Václava, jednoho z prvních Přemyslovců. Kníže 

Václav, který žil na počátku 10. století, se zasadil o christianizaci raného 

českého státu, a přestože vládl relativně krátce, obestřela jej po mučednické 

smrti aura ochránce a patrona země.  

Život jedné z nejvýznamnějších postav dějin českého státu je pro nedostatek 

informací zastřen hned několika spornými fakty. Protože hlavní zdroj poznatků 

o Václavově životě představují dobové legendy, v mnohých ohledech se různí 

pohled historiků na některé události. 

Jejich nejednotnost se v roce 2000 přenesla i na politickou půdu, když se 

rozhodovalo, zda prohlásit 28. září za Den české svátosti. Jedním z 

nejhlasitějších odpůrců tohoto návrhu byl tehdejší premiér Miloš Zeman, jenž 

středověkému světci přiřkl nálepku servilního kolaboranta. Některým politikům 

zase vadilo, že jde o církevní svátek, nebo to, že datum odkazuje na tragickou 

událost. 

Připomínali i fakt, že Václavovu památku zneužila protektorátní vláda 

kolaborující s nacistickou okupační mocí. Komunisté naopak poukazovali na 

Václavovu slabost, protože platil "výpalné" německému panovníkovi. 

Většina veřejnosti se přesto shoduje na tom, že kníže Václav je významnou a 

zásadní postavou české národní hrdosti. Pravdou je, že panovník, který v čele 

Českého knížectví působil relativně krátkou dobu, sehrál daleko větší roli po své 

smrti než za svého života. 

 

Vzorný křesťanský panovník  

Václav byl nejstarším synem knížete Vratislava a Drahomíry, jimž se narodil na 

počátku 10. století, nejčastěji se udává rok 907. Zásadní roli ve výchově 

budoucího knížete údajně sehrála jeho babička Ludmila, žena prvního historicky 

doloženého přemyslovského knížete Bořivoje. Vštěpovala svému vnukovi 

křesťanské hodnoty a naučila jej číst a psát. Později se Václav zdokonaloval na 

hradišti Budeč a údajně byl velmi vzdělaný. 

http://tema.novinky.cz/milos-zeman
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Když v roce 921 zemřel kníže Vratislav, Václav se stal jeho nástupcem. Kvůli 

nízkému věku se však místo něj o vládu dělily Drahomíra s Ludmilou, která se 

později vlády vzdala. Václav se do čela knížectví postavil někdy mezi roky 922 

a 925. 

Podle historiků byl vzorem křesťanského panovníka a silně přispěl k rozšíření 

víry v zemi. Zakládal kostely, podporoval duchovní a povolal do země kněží z 

cizích zemí. Údajně proti své vůli byl nucen sdílet lože s ženou, což vedlo k 

početí syna Zbraslava, který ale zemřel v útlém věku. Podle dobových svědectví 

byl Václav osvětový, morální a zásadový vládce, který navzdory své 

mírumilovné povaze dokázal být i rázný a nekompromisní, bylo-li to třeba. 

Václavově vládnutí byla často vyčítána jeho vazba na saského vévodu a 

východofranckého krále Jindřicha Ptáčníka. Poté, co bavorská a saská vojska 

pod jeho velením vtrhla do Čech, se Václav podrobil a podepsal mírovou 

smlouvu, z níž vyplývala povinnost platit roční poplatky za neútočení. 

 

Na druhou stranu Václavovi "spojenectví" s Jindřichem Ptáčníkem umožnilo 

například převoz ostatků svatého Víta, pro něž kníže nechal vystavět rotundu na 

Pražském hradě. Ta se pak během staletí rozrostla v chrám sv. Víta, 

neodmyslitelný symbol české metropole. 

Smrt ve Staré Boleslavi  

Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi údajně v pondělí 28. září, které připadá 

na roky 929 nebo 935. Ačkoli se historici a kronikáři po staletí přikláněli spíše k 

první variantě, pozdější objevy dávají za pravdu převážně verzi s rokem 935. 

Názory dobových kronikářů na podrobnosti samotného incidentu se rozcházejí. 

Shoda panuje v příjezdu Václava do Staré Boleslavi, jeho účasti na bohaté 

hostině a následném přenocování v sídle jeho bratra Boleslava. Není však jisté, 

co se seběhlo, když se druhý den vypravil na ranní bohoslužbu. 

 

Boleslav se se svou družinou vydal za osamoceným Václavem a jako první na 

něj měl zaútočit mečem. Podle některých dobových zápisů pak kníže svého 

bratra přemohl, ale byl skolen členy Boleslavovy družiny. 

Odborníci nicméně naznačují, že mnohá fakta, a to nejen o panovníkově skonu, 

mohla být záměrně přikrášlena ve snaze podpořit Václavovu auru. 
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Historici přikládají vraždu mocenským sporům mezi bratry, které vyplynuly z 

odlišných názorů na Václavovu politiku, zejména vůči Jindřichu Ptáčníkovi. 

Dalším možným důvodem je panovníkovo přílišné lpění na christianizaci země. 

Ochránce české země  

Václavovy ostatky byly po třech letech převezeny a uloženy v rotundě sv. Víta, 

což se v těch dobách rovnalo dnešní kanonizaci. 

Kult příkladného panovníka svatého Václava, který drží dohled nad českým 

státem, se začal šířit po celé zemi a v následujících staletích i do okolí. Velkou 

měrou k tomu přispěl i Karel IV. svým dílem Nová historie o sv. Václavu, 

mučedníku a českém vévodovi. 

 

Svatováclavský kult posloužil během národního obrození jako symbol české 

státnosti a národního uvědomění. Později však tuto tradici zneužili nacisté za 

druhé republiky a za protektorátu. 

Dnes zdobí vyobrazení svatého Václava mimo jiné dvacetikorunovou minci. 

Sochy českého patrona se nacházejí na Václavském náměstí nebo uvnitř 

Svatovítského chrámu a na Karlštejně. Na jeho počest se 28. září koná ve Staré 

Boleslavi Národní svatováclavská pouť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tema.novinky.cz/vaclavske-namesti
http://tema.novinky.cz/karlstejn
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip2sGgj43dAhVLI1AKHan7BR0QjRx6BAgBEAU&url=https://praha.idnes.cz/foto.aspx?foto1%3DWEI642bb1_vim_f2016_06_24F190150_01.jpg&psig=AOvVaw25P643Rg1MTI6CxUzfM-l6&ust=1535455379556325
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Sobota 1.9. Linda a Samuel  
 

Ubývá 

Neděle 2.9. Adéla  
 

Ubývá 

Pondělí 3.9. Bronislav  
 

Ubývá 

Úterý 4.9. Jindřiška  
 

Ubývá 

Středa 5.9. Boris  
 

Ubývá 

Čtvrtek 6.9. Boleslav  
 

Ubývá 

Pátek 7.9. Regína  
 

Ubývá 

Sobota 8.9. Mariana  
 

Ubývá 

Neděle 9.9. Daniela  
 

NOV 

Pondělí 10.9. Irma  
 

Dorůstá 

Úterý 11.9. Denisa  
 

Dorůstá 

Středa 12.9. Marie  
 

Dorůstá 

Čtvrtek 13.9. Lubor  
 

Dorůstá 

Pátek 14.9. Radka  
 

Dorůstá 

Sobota 15.9. Jolana  
 

Dorůstá 

Neděle 16.9. Ludmila  
 

Dorůstá 

Pondělí 17.9. Naděžda  
 

Dorůstá 

Úterý 18.9. Kryštof  
 

Dorůstá 

Středa 19.9. Zita  
 

Dorůstá 

Čtvrtek 20.9. Oleg  
 

Dorůstá 

Pátek 21.9. Matouš  
 

Dorůstá 

Sobota 22.9. Darina  
 

Dorůstá 

Neděle 23.9. Berta  
 

Dorůstá 

Pondělí 24.9. Jaromír  
 

Dorůstá 

Úterý 25.9. Zlata  
 

Úplněk 

Středa 26.9. Andrea  
 

Ubývá 

Čtvrtek 27.9. Jonáš  
 

Ubývá 

Pátek 28.9. Václav, Den české státnosti  
 

Ubývá 

Sobota 29.9. Michal  
 

Ubývá 

Neděle 30.9. Jeroným  
 

Ubývá 

http://svatky.najdise.cz/svatek-linda-samuel
http://svatky.najdise.cz/svatek-adela
http://svatky.najdise.cz/svatek-bronislav
http://svatky.najdise.cz/svatek-jindriska
http://svatky.najdise.cz/svatek-boris
http://svatky.najdise.cz/svatek-boleslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-regina
http://svatky.najdise.cz/svatek-mariana
http://svatky.najdise.cz/svatek-daniela
http://svatky.najdise.cz/svatek-irma
http://svatky.najdise.cz/svatek-denisa
http://svatky.najdise.cz/svatek-marie
http://svatky.najdise.cz/svatek-lubor
http://svatky.najdise.cz/svatek-radka
http://svatky.najdise.cz/svatek-jolana
http://svatky.najdise.cz/svatek-ludmila
http://svatky.najdise.cz/svatek-nadezda
http://svatky.najdise.cz/svatek-krystof
http://svatky.najdise.cz/svatek-zita
http://svatky.najdise.cz/svatek-oleg
http://svatky.najdise.cz/svatek-matous
http://svatky.najdise.cz/svatek-darina
http://svatky.najdise.cz/svatek-berta
http://svatky.najdise.cz/svatek-jaromir
http://svatky.najdise.cz/svatek-zlata
http://svatky.najdise.cz/svatek-andrea
http://svatky.najdise.cz/svatek-jonas
http://svatky.najdise.cz/svatek-vaclav-den-ceske-statnosti
http://svatky.najdise.cz/svatek-michal
http://svatky.najdise.cz/svatek-jeronym
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Marie 

Význam jména: 

 

Svátek: 

12. Září 

 

Původ jména: 

hebrejský (biblické jméno) 

 

Varianty jména: 

Maruška, Mařenka, Mářa, Mařka, Madla, Mariana, Madlenka, Máňa, 

Manča, Manka, Maruna, Maruše, Mánička 

 

Symboly jména Marie: 

milovaná bohem, hořká, kapka moře, krásná 

 

Význam jména Marie: 

Význam jména není zcela jednoznačný. Zřejmě pochází z hebrejského 

jména Mirjam (česky Miriam) s egyptským původem a významem 

"milovaná Bohem". Jméno bývá spojováno také s hebrejským slovem 

"mara" s významem "drsný" či "hořký". "Mara" se však může 

překládat i ze sanskrtu, kde znamená "ničitel". Z aramejštiny se jméno 

může překládat jako "kapka moře", "krásná" nebo "paní". 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj33ozUkI3dAhVDLlAKHQUOC_wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.posters.cz/fototapety/kvetina-orchid-v29785&psig=AOvVaw2ewDnS_oRmvjE8UcnVN9_P&ust=1535455747648690
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Andrea 

Význam jména: 

Svátek: 

26. Září 

Původ jména: 

řecký 

Varianty jména: 

Adrejka, Andruška, Andra, Rea 

Symboly jména Andrea: 

mužný, silný, odvážný 

Význam jména Andrea: 

Ženská podoba jména Andrej, což znamená mužný, statný, odvážný. 

 

Václav 

Význam jména: 

Svátek: 

28. Září 

Původ jména: 

slovanský 

Varianty jména: 

Vašek, Vašík, Venouš, Venda, Véna, Váša, Váca, Vacek, Váňa, 

Vaněk 

Symboly jména Václav: 

více slavný 

Význam jména Václav: 

Jméno Václav je novější podoba staročeského jména Věnceslav s 

významem "slavnější", "více slavný". 
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Z per našich čtenářů… 

 

 

 

 

 

1. Umění může prožívat doby  úpadku, ale je věčné jako 

život sám. 

 

2. Žádost a láska jsou dva póly v člověku. Jsou si tak 

vzdáleny a jsou si tak blízké. 

 

3. Kdo je přítel? Jedna duše ve dvou tělech. 
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Něco pro zasmání ☺  

Manžel má dlouhodobé podezření, že je mu jeho žena nevěrná 

a tak se rozhodl vrátit se ze služební cesty dřív, aby ji přistihl 

inflagranti... Na nádraží si stopnul taxíka a již v průběhu cesty 

domů se domluvil s taxikářem, aby šel s ním do bytu, jako 

svědek. Při příchodu do bytu našel podvedený manžel svou 

ženu v ložnici s milencem. Celý nepříčetný strhnul peřinu z 

milence a namířil na něj svoji legálně drženou zbraň s tím, že 

milence zastřelí. Vystrašená manželka na svého manžela křičí, 

aby od svého rozhodnutí ustoupil a svoji prosbu provází:  

"Miláčku prosím, nezabíjej ho, pamatuješ si ten sponzorsky dar 

... naše BMW, tak to je od něho, stejně tak všechny dovolené, 

nový byt a zaplacené lístky na hokej to všechno platil on."  

Zmatený manžel se otočil k taxikáři, který celou dobu přihlížel té 

dramatické situaci, a ptá se jej: "Co mám teda dělat?"  

Taxikář ani na chvilku nezaváhal a odpovídá: "Já bych ho zase 

přikryl, ať se Vám nenachladí...." 

 

 

 

 

 

 

 

"Pane doktore, zvoní mi v uších - 

co mám dělat?" - "Nechodit 

otevírat!" 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO6Jvcn43dAhUNbFAKHQH1C_YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.anna-cerna.cz/jak-si-me-nasla-joga-smichu/&psig=AOvVaw26-Hw9jOcmwyZ2gF1pVMQK&ust=1535459811047554
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Příběh k zamyšlení… 

 

MLADÁ PALMA 
Na břehu oázy rostla mladá palma. Jednoho dne tamtudy procházel člověk, který 

měl neustálou potřebu ubližovat jiným a ničit vše kolem. Podíval se na malou 

palmu, vzal těžký kamen, položil ho v její koruně a šel dál, škodolibě se 

usmívajíc… Vyděšená palma se snažila rozpačitě a ze všech sil zbavit zátěže – ale 

marně, poněvadž kámen seděl silně v její koruně. 

Ale protože se palma nechtěla jen tak vzdát, zapustila silné kořeny, které rostly 

stále hlouběji do země. A tak dosáhla na vodní žílu, ze které začala čerpat sílu 

potřebnou k růstu. Teprve teď pocítila, že roste navzdory kamenu, který seděl v její 

koruně. Brzy stala se největší a nejkrásnější palmou v okolí. 

Po letech se ten špatný člověk vrátil do oázy a chtěl se podívat na své dílo zkázy. 

Rozhlížel se kolem po malém trpasličím stromku a nemohl najít palmu, které 

ublížil… Najednou se k němu naklonila nejkrásnější palma v oáze, ukázala kámen 

ve své koruně a řekla: 

„Děkuji Ti člověče, ta tvoje zátěž 

mě udělala silnou!“. 
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DŮLEŽITÁ INFORMACE OHLEDNĚ 

STĚHOVÁNÍ NA DS VRCHLICKÉHO 

 

Z důvodu časového vytížení se přesouvá stěhování 

seniorů do nového zařízení DS Vrchlického na 

listopad. Přesné datum bude v období září/října 

upřesněno. Děkujeme za pochopení a vaši trpělivost. 

 

                                                        Vedoucí Domova 

                                                         Lenka Moučková 

 

 

 


