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Dne 19.února nás navždy opustila pani 

Milena Strunzová 
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•  Březen - za kamna vlezem. 

•  Březen bez vody - duben bez trávy. 

•  Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj. 

•  Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy 

vínem naplní. 

•  Mokrý březen od rolníků nenáviděn. 

•  Na déšť březnový následuje požehnání boží. 

•  Mnoho dešťů březnových - hubené léto. 

•  Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

•  Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. 

•  Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po 

velikonocích. 

•  Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku. 

•  Březnové mlhy - za 100 dní déšť. 

•  Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce. 

•  V březnu prach - jistý hrách. 

•  V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. 

•  Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 

•  V březnu vítr břízy fouká. 

•  V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. 

•  Březnové slunce má krátké ruce. 

•  Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. 

•  Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

•  Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 

•  Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 

•  Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba          

režného. 

•  Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí. 

•  Březnového prachu za dukát lot. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ky%2bjv2SV&id=1EFAB121F8EC02549B0A21AB77308BFA83E379B7&thid=OIP.Ky-jv2SVtd9utcV1lHoGTQAAAA&q=b%c5%99ezen+obr%c3%a1zky&simid=608020272890644949&selectedIndex=29
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VÝZNAMNÉ A MEZINÁRODNÍ DNY – 

BŘEZEN 

  1.3.- Mezinárodní den omylů v kalendáři 

  2.3.- Mezinárodní den boje spisovatelů za mír 

  6.3.- Den jódu 

  8.3.- Mezinárodní den žen 

10.3.- Evropský den památky obětem terorismu 

11.3.- Evropský den mozku 

15.3.- Světový den spotřebitelských práv 

15.3.- Mezinárodní den proti policejní brutalitě 

18.3.- Mezinárodní den nenávisti 

19.3- Mezinárodní den invalidů 

20.3.- Světový den divadla pro děti a mládež 

20.3.- Světový den frankofonie 

21.3.- Mezinárodní den zdravého spánku 

21.3.- Světový den poezie 

21.3.- Mezinárodní den za odstranění rasové       

diskriminace 

22.3.- Světový den vody 

23.3.- Světový den meteorologie 
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24.3.- Světový den boje proti tuberkulóze 

24.3.- Den horské služby v ČR 

27.3.- Světový den divadla 

28.3.- Den učitelů v ČR 

 

  

Mezinárodní den žen 

 

Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou 
MDŽ vznikl díky stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z 
New Yorku stávkovali za zlepšení životních podmínek. Cílem 
tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval 
boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. V 
průběhu dějin se oslavy měnily, v živé paměti máme například 
socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, 
ručníky, chlebíčky apod.. Tento den protestují např. feministky 
dodnes. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví do dnešní doby, 
přestože od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CAMgiZYb&id=85E3D6F0CA9561DBE50667714A086D651F007C68&thid=OIP.CAMgiZYbprXZvZeyalRGXwHaE_&mediaurl=http://fotobanka-zdarma.cz/albums/pranimdz2/normal_prani-mdz-obrazky-28.jpg&exph=432&expw=640&q=MD%c5%bd&simid=608026431884955018&selectedIndex=279


 
 
 

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

 

7 

Evropský den mozku 
 

 

Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne 
mozku, který začíná každý rok cca 11. března, v některýh 
případech se tento datum i posouvá. Připomínat význam mozku 
zřejmě příliš nemusíme, neboť bez mozku by žádný živočišný 
druh nemohl žít a přitom se jedná o nejméně probádaný orgán 
nejen lidského těla. V souvislosti s tímto světovým dnem se 
koná mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z 
oboru aby předali své nové poznatky a výsledky svých výzkumů 
široké veřejnosti. Světový den mozku se slaví prakticky 
celosvětově a v České republice jej zaštiťuje Akademie Věd ČR 
a na přednáškách se podílí odborníci z neurovědních oborů z 
Centra neurovědy, České společnosti pro neurovědu J. E. 
Purkyně a Ústav experimentální medicíny AV ČR. Nejčastějšími 
tématy přednášek jsou fungování mozku jako takové či 
konkrétní případy jako je zpracování bolesti, zpracování chutí, 
vnímání obrazu, přenosu sluchových informací a samozřejmě 
dostanete i informace ohledně mezinárodních projektů a 
spoluprací. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cCgqiQpk&id=FC547A3182569C7EEB7053F5CEEE861B721A6CC1&thid=OIP.cCgqiQpkyjDqw9hL4ido9QHaEo&mediaurl=https://www.nevsedni-svet.cz/wp-content/uploads/2014/02/mozek.jpg&exph=370&expw=592&q=mozek&simid=608012095329206746&selectedIndex=3
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Světový den spotřebitelských práv 
 

 

15. března si každý rok na celém světě spotřebitelé připomínají 
světový den svých spotřebitelských práv. Již v roce vyhlásil 
1962 tehdejší Americký prezident J. F. Kennedy novou éru 
ochrany spotřebitelů. Právě Kennedym byla stanovena 4 
základní spotřebitelská práva: právo na bezpečnost výrobků a 
služeb, právo na informace, právo na výběr (tzv. právo volby), 
právo být slyšen (což se týká hlavně reklamací). Na základě 
této události byl v roce 1983 vyhlášen Světový den práv 
spotřebitelů a vyhlásila jej Celosvětová spotřebitelská 
organizace (Constumers International) a zároveň doplnila 
Kennedyho čtveřici práv o další 4 práva, která jsou: právo na 
uspokojení základních potřeb (jídlo, pití apod.), právo na 
náhradu, právo na spotřebitelskou výchovu a právo na zdravé 
životní prostředí. Pokud bychom řešili nějakou spotřebitelskou 
otázku u nás v ČR, tak spotřebitele zastupuje organizace dTest, 
o.p.s.  

Světový den vody 

 

Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je 
jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dáva, i z 
těchto důvodů byl právě na tento den vyhlášen Světový den 
vody. V tento den si zároveň připomínáme, že na na světě žije 
přeš miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak 
přímo ohroženi na svém zdraví.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=meyNtnH8&id=A18026259D2781D587EAD6A2EAE405C5D0668F69&thid=OIP.meyNtnH8DH5uRrCeTwRPPAHaFK&mediaurl=https://www.zdravje.si/wp-content/uploads/2017/03/svetovni-dan-voda.jpg&exph=746&expw=1070&q=voda&simid=608026294448226372&selectedIndex=96
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Den horské služby v ČR  

 
Den horské služby v České republice je na 

24.3. přiřazen na památku roku 1913, kdy v Krkonoších 
zahynuli dva čeští sportovci v běhu na 50 km, ano byly to 
pověstní Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Úmrtí obou v sobě 
nese až obdivuhodné obětování, jako důkaz velkého přátelství. 
Hanč se zranil a Vrbata mu daroval část svého oblečení, 
bohužel oba zahynuli. Díky tomuto činu se v tento den 
připomíná jeko den, kdy pomohl člověk člověku v tísni v horách. 
Horská služba, jako samostantý záchranný sbor, vznikla až v 
roce 1934, dříve její funkci zastávali vyškolené sbory 
dobrovolných hasičů, členové různých sportovních spolků a v 
neposlední řadě i místní horalové. 

 
Světový den divadla  

 

 

 

"Divadlo žije! Ano přesně tuto větu bychom měli zvolat v tento 
den, neboť na datum 27. března připadá světový den divadla. 
Je připomínkou divadelního umění a jeho nesčetných podob. 
Právě divadlo má nádhernou schopnost propojovat lidi různých 
kultur, kultury jako takové a zároveň dává prostor pro absolutně 
nenásilnou formu výchovy a informací. Divadlo je živý 
organismus a hraje se po celém světě, ve velkých divadelních 
sálech velkých měst, v malých vískách po světě a nebo třeba i 
ve vašem obývacím pokoji. Divadlo nám dává emoce, umí 
rozesmát i rozplakat a umí lidi spojit, to nejen herce na jevišti a 
celý divadelní ""ancábl"", ale do tohoto kolotoče zapojit i 
diváky."  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SOTJbGFf&id=FC259008351B1D59B00C3C74102BB3B473504B6A&thid=OIP.SOTJbGFfXcVBQGX4kuU-DwAAAA&mediaurl=http://ms-hodkovice.cz/wp-content/uploads/2015/05/divadlo.jpg&exph=191&expw=264&q=divadlo+kreslen%c3%a9&simid=607992991285841500&selectedIndex=22
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Fl94t7AH&id=1EE8E8F0554ED69176A3B0A8003C217BEE68EE68&thid=OIP.Fl94t7AHyT2R2po5__DnxAHaDk&mediaurl=https://www.tyden.cz/obrazek/201504/553b3c925bbcf/crop-798985-p200906040780501.jpeg&exph=385&expw=800&q=bernard%c3%bdn+se+soudkem&simid=608016699562855331&selectedIndex=118
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Den učitelů

 
Zatímco ve světě se Den učitelů slaví 5. října, u nás je to jinak. 
Připadá totiž na 28. března. V tento den se totiž, roku 1592, 
narodil Jan Amos Komenský. Jeden z našich nejvýznamnějších 
myslitelů, filozofů a pedagogů. Jde o svátek, který patří všem 
učitelům a každoročně se také vyhlašují výsledky ankety pro 
nejlepší učitele, Zlatý Ámos.

 

 

 

První Den učitelů: V roce 1955 

28. březen se dostává čím dál tím více 
do popředí. Poslanci dokonce 
navrhovali jeho zařazení mezi 
významné dny, což by mělo být 
výrazem úcty nejen ke všem 

k učitelům, ale i k samotnému Komenskému. První Den učitelů 
se u nás slavil poprvé v roce 1955 a měl ukázat vážnost a úctu 
k pedagogickým pracovníkům. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=S9GgNn9H&id=2BBA9B155CBC4861BB5A5D393038C8AF22270C0C&thid=OIP.S9GgNn9HwKGlCGI9PWlALAHaIs&mediaurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/114/114596575/a-teacher-is-teaching-math.jpg&exph=450&expw=383&q=u%c4%8ditel+obr%c3%a1zky&simid=608026376040155275&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ETACaK2F&id=A102F35D04B5CC1529DFDF2F0E6E5581BDD4D3CC&thid=OIP.ETACaK2FsyCsFM4_Eu99AwHaF0&mediaurl=http://lezecka-arena.cz/wp-content/uploads/2014/05/v82174_prvnackyx-2.jpg&exph=354&expw=450&q=u%c4%8ditel+obr%c3%a1zky&simid=607998806678177696&selectedIndex=27
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Čtvrtek 1.3. Bedřich 
 

Dorůstá 

Pátek 2.3. Anežka 
 

ÚPLNĚK 

v 1:51 

Sobota 3.3. Kamil 
 

Ubývá 

Neděle 4.3. Stela 
 

Ubývá 

Pondělí 5.3. Kazimír 
 

Ubývá 

Úterý 6.3. Miroslav 
 

Ubývá 

Středa 7.3. Tomáš 
 

Ubývá 

Čtvrtek 8.3. Gabriela/ MDŽ 
 

Ubývá 

Pátek 9.3. Františka 
 

Ubývá 

Sobota 10.3. Viktorie 
 

Ubývá 

Neděle 11.3. Anděla/ Angelika 
 

Ubývá 

Pondělí 12.3. Řehoř 
 

Ubývá 

Úterý 13.3. Růžena 
 

Ubývá 

Středa 14.3. Rút/ Matylda 
 

Ubývá 

Čtvrtek 15.3. Ida 
 

Ubývá 

Pátek 16.3. Elena/Ella,Herbert 
 

Ubývá 

Sobota 17.3. Vlastimil/ Vlastimila 
 

NOV v 

14:11 

Neděle 18.3. Eduard 
 

Dorůstá 

Pondělí 19.3. Josef/ Josefina 
 

Dorůstá 

Úterý 20.3. Světlana 
 

Dorůstá 

Středa 21.3. Radek 
 

Dorůstá 

Čtvrtek 22.3. Leona/Lea 
 

Dorůstá 

Pátek 23.3. Ivona/ 
 

Dorůstá 

Sobota 24.3. Gabriel 
 

Dorůstá 

http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-1.2.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-2.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-3.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-4.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-5.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-6.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-7.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-8.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-9.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-10.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-11.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-12.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-13.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-14.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-16.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-16.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-17.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-18.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-19.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-20.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-21.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-22.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-23.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-24.3.2018
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Březen Horoskop 2018  

 

Přelomový měsíc mezi zimou a jarem, kdy čekáme na pozitivní 
změny a na to kdy budeme moci studeným dnům konečně 
zamávat. I takový je měsíc Březen.  Pro mnohé náročný, avšak 
pro mnohé naopak předzvěstí lepších zítřků. 

V měsíci březnu se můžeme těšit na vliv Merkuru v Beranu. 
Tato planeta nám přinese rozhodné a pohotové myšlení, což 
bude velkou výhodou v pracovní oblasti. Ani komunikace vám 
teď nebude dělat nejmenší problém, budete sebevědomí a 
přesvědčiví. Stejně tak i druhá polovina tohoto měsíce bude 
pozitivní zejména v kariéře, a to hlavně díky vlivu Marsu, který 
bude umístěn v Kozorohu. Vidina úspěchu bude vaší 
postačující motivací. 

Horoskop pro březen 2018 říká, že z hlediska nestability tohoto 
měsíce, nebude pro jedince výhodné příliš se zabývat osobními 
pocity. Lépe vám bude, pokud budete trávit volný čas ve 
společnosti lidí, které máte rádi. Březen není vhodný čas pro 
rozjímání a myšlenky. 

Neděle 25.3. Marián/Mario 
 

Dorůstá 

Pondělí 26.3. Emanuel 
 

Dorůstá 

Úterý 27.3. Dita 
 

Dorůstá 

Středa 28.3. Soňa 
 

Dorůstá 

Pondělí 29.3. Taťána 
 

Dorůstá 

Úterý 30.3. Arnošt/Velký pátek 
 

Dorůstá 

Středa 31.3. Kvido 
 

ÚPLNĚK 

v 14:36 

http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-25.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-26.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-27.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-28.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-29.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-30.3.2018
http://lunarni-kalendar.najdise.cz/den-31.3.2018
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AVtbImmw&id=FAFD270140F1E575F8701E683C91F99F053611CC&thid=OIP.AVtbImmwnUixDQbp5TQUEAHaE7&mediaurl=http://www.petra.de/sites/petra/files/styles/300x220/public/images/horoskop-april.jpg&exph=799&expw=1199&q=horoskop&simid=608038767079850559&selectedIndex=228
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VÝZNAM JMEN 

ANEŽKA 

Svátek: 
2. Březen 
Původ jména:  
řecký 
Varianty jména: 
Aňa, Anuška. Aneša 
Symboly jména Anežka: 
čistá, neposkvrněná, cnostná 
Význam jména Anežka: 
Jméno pochází z řeckého (h)agnos, což znamená "čistý, 
neposkvrněný". 
 
Nosí v ČR 20165 lidí 
Jedná s o 68 nejčastější jméno dle jmenné statistiky 
 

 

 

MIROSLAV 

Svátek:  
6. Březen  
Původ jména: 
slovanský 
Varianty jména: 
Míra, Mirek, Mirča, Mireček, Mirko 
Symboly jména Miroslav: 
slavný mírem, mírumilovný 
Význam jména Miroslav: 
Jméno lze vyložit jako "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný". 
Stejný význem, ale s obráceným sledem složek, má i Slavomír. 

Nosí ho v ČR 168008 lidí 
Jedná s o 8 nejčastější jméno dle jmenné statistiky  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Kq90bn9C&id=049419C4EF2951DA6B73F32C9FB38CDA3E443C4C&thid=OIP.Kq90bn9Cr9t5uI7QqQLUNQHaEn&mediaurl=https://www.femina.cz/wp-content/uploads/uploads/bydleni/jaro.jpg&exph=412&expw=660&q=jaro&simid=608033789184708364&selectedIndex=165
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ye4T%2b7mJ&id=93E6AA809F56870D39910CE901F9A46482291923&thid=OIP.ye4T-7mJPFuosaZ0wYo_cQHaFc&mediaurl=http://media.vlasta.cz/photos/2012/04/04/1916-1.jpg&exph=753&expw=1024&q=jarn%c3%ad+p%c3%ad%c5%a1%c5%a5alka&simid=607987665568730267&selectedIndex=17
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RŮŽENA 

Svátek: 
13. Březen 
Původ jména:  
český 
Varianty jména: 
Růženka, Růža, Růžička 
Symboly jména Růžena: 
růže, růžová 

 

Nosí ho v ČR 52259 lidí 
Jedná s o 31 nejčastější jméno dle jmenné statistiky 

 

  

JOSEF  

Svátek: 
19. Březen 
Původ jména: 
hebrejský (biblické jméno) 
Varianty jména: 
Joska, Józa, Jozífek, Jožin, Jožo, Pepa, Pepek, Pepík, Pepča, 
Pepánek 
Symboly jména Josef: 
Bůh ti přidá, Bůh ti dá následovatele (dítě) 
Význam jména Josef: 

Základem jména je hebrejské Jóseph, které znamená buď "Bůh 

přidá", nebo "ať přidá, ať pokračuje". 

 

 

Nosí ho v ČR 149922 lidí 
Jedná s o 4 nejčastější jméno dle jmenné statistiky 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CI4lb2fj&id=5D068DCD5BC799F387432222B6E21B970540DE01&thid=OIP.CI4lb2fjPNouUIVbkuZOoAHaD6&mediaurl=http://www.keliwood.cz/userfiles/image/aktuality/velikonoce/trava/trava11.jpg&exph=338&expw=640&q=jarn%c3%ad+symboly&simid=608033209377688628&selectedIndex=43
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LeHaExF6&id=C346C0E785CBD416A4931F2B234C9CD0319881D6&thid=OIP.LeHaExF6w5Uf8RdPQK1PWQHaE8&mediaurl=http://www.vasevelikonoce.cz/o-velikonocich/kuratka.jpg&exph=283&expw=424&q=jarn%c3%ad+symboly&simid=608010729519517574&selectedIndex=24
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 Každé v současné době používané příjmení 
má svůj celkem jasný původ. Výjimkou 

samozřejmě nejsou ani veškerá česká příjmení, u některých z nich je 
původ možné snadno odvodit, některá vznikla například z aktuálního 
povolání našich předků, jejich bydliště, jejich zájmů nebo 
koníčků.  
 
  Existuje ale i velké množství českých příjmení, která nelze zařadit do 
žádné podskupiny nebo skupiny původu, některá byla odvozena podle 
barev, jiná zase údajně podle rostlin a některých živočichů. Seznam 
nejčastěji se vyskytovaných příjmení v České republice je možné 
najít o jeden článek níže a to včetně stručných informací o jejich původu. 
V historii nebylo užívání příjmení povinností a nutnost jej nosit vznikla až 
za vlády císařovny Marie Terezie. Židům bylo v té době nakázáno, že 
si musí vzít příjmení německého původu a pokud tak neučiní, příjmení jim 
bude automaticky přiděleno. Jména se tak začala postupně určovat nejen 
podle místa bydliště, ale i na základě původu. Výjimkou samozřejmě 
nebyla ani posměšná příjmení, která byla udělována zpravidla náhodně. 
Do 19. století se navíc vyslovovalo psané -au- jako -ou-, což bylo později 
zcela zrušeno, ale příjmení tak tak jako tak zachována v celém svém 
názvu, jen se začala vyslovovat jinak. 
 
  V současné době lze narazit na obrovské množství poněmčených 
příjmení, za což nesou vinu hlavně tehdejší úředníci, kteří tuto skutečnost 
dělali schválně. Na základě některých vydaných spisů a prokázání této 
skutečnosti bylo následně povoleno, že si občané, kteří měli poněmčené 
příjmení, mohli příjmení měnit – tehdy byl za změnu takového příjmení 
účtován poplatek 5 Kčs, ale občané, kteří si chtěli změnit příjmení 
českého původu za tuto změnu zaplatili 125 Kčs. 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fAIhSfcS&id=74D277664EA9E8E6B6D17D382386C7FE03252FA1&thid=OIP.fAIhSfcSvDTKjDQzS930ogHaE8&mediaurl=http://www.startuphelp.cz/wp-content/uploads/2013/08/Knihy-pro-startupy.jpg&exph=566&expw=849&q=KNIHY&simid=607989993418198113&selectedIndex=0
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Návštěva SOLNÉ JESKYNĚ 
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V únoru měli všichni uživatelé pestrý výběr aktivizací. Nabízely se jim 

možnosti využití relaxační místnosti (kde je k dispozici relaxační křeslo, 

masážní vana a nohavice, masážní koberec atp). V této místnosti se budou 

navíc od března provádět i masáže na polohovacím lůžku. Dále probíhaly 

Šikovné ruce, kde si uživatelé vyráběli vlněné jarní ozdoby a výtvory z 

potrav. surovin. Pravidelně každý týden se procvičoval mozek a paměť 

formou her, ale procvičovalo se i tělo a pohyblivost. Na malé jídelně se hrály 

společenské hry a pouštěla se muzika a filmy. Při individuálních návštěvách 

na pokojích uživatelům  p.Daňová četla, povídala si s nimi, procvičovala 

s nimi paměť, nebo s nimi cvičila. Tento individuální přístup je zaměřen na 

imobilní uživatele, kteří si nemohou na nástěnce přečíst plán aktivizací, ani 

na ně sami dojít. 
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5. března 

Relaxační dopoledne              

 

6. března 

Braná hra na domově 

 

7. března 

Masáže na Domově 

8. března Oslava MDŽ 

Vystoupení dětí ze ZUŠ 

16. března Nákup s uživateli 

v Kláštěrci nad Ohří 

26. března Cvičení a protahování 

Těla na Domově 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bHRrYsGu&id=7CC0B2502F06D4953622DAB3CE14D37838599F20&thid=OIP.bHRrYsGuL-H97dLJ1hYIqQHaHS&mediaurl=http://www.uzasne-darky.cz/img/9664.jpg&exph=600&expw=610&q=mas%c3%a1%c5%bee+kreslen%c3%a9&simid=608015445431552304&selectedIndex=23
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oRVS9ql%2b&id=A2741F50F8B26C3EAE1961299D929BF35376B8AE&thid=OIP.oRVS9ql-XRLvavLdFoOMaQAAAA&mediaurl=http://static9.depositphotos.com/1441191/1113/v/450/depositphotos_11133848-stock-illustration-woman-in-spa.jpg&exph=187&expw=450&q=mas%c3%a1%c5%bee+kreslen%c3%a9&simid=608038079867194376&selectedIndex=47
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nboL8xJR&id=362B2D03485CA96BACA498CD7B369CA209137C32&thid=OIP.nboL8xJRTvOatQZ47o8bcgAAAA&mediaurl=http://data.pixiz.com/output/user/frame/preview/400x400/8/6/0/1/2661068_5c0fe.jpg&exph=177&expw=400&q=md%c5%be&simid=608041356929663613&selectedIndex=100
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QITTYuD4&id=2903645A1865D2356CAC8463AF8E9991C07B295A&thid=OIP.QITTYuD451RgB1T_6ZB7GgAAAA&mediaurl=http://st3.depositphotos.com/1001335/12492/v/450/depositphotos_124927782-stock-illustration-elderly-people-doing-exercises.jpg&exph=433&expw=450&q=cvi%c4%8den%c3%ad+kreslen%c3%a9&simid=608034454920433098&selectedIndex=302
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=l4ysYCi1&id=26A0653227CC7CA1DD2DBB1832F2E02729202FBC&thid=OIP.l4ysYCi15y6G54aDnNKrlAHaET&mediaurl=http://www.deskovehry.com/fotky/rytirimedvidek/rytiri-piratsky-poklad-04.jpg&exph=349&expw=600&q=poklad&simid=607995113034090193&selectedIndex=40
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28. března Vystoupení dětí z MŠ 

29. března Výlet do solné jeskyně 

 

 

 

 

Z per našich čtenářů … 

1. Jak často rozumíme žalu druhého? Když 

ano- jakou správnou měrou můžeme jej 

změřit? 

 

2. Všechny cesty končí v jednom cíli- „ROZČAROVÁNÍ“ 

 

3. Když člověk je chladný a nemá žhavějšího vztahu k někomu 

druhému, je ubožák. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=W0Fozz3s&id=EB039B27C71EED6E803063B341414880843D3AC5&thid=OIP.W0Fozz3s_r1TpeS7xLdt_gHaGC&mediaurl=https://www.skolahovorcovice.cz/users_data/images/fotky_zpravy/vesele-zpivani.jpg&exph=538&expw=660&q=zp%c3%adv%c3%a1n%c3%ad+d%c4%9bt%c3%ad&simid=608033656041570730&selectedIndex=94
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Bohuslava Vaněčková  

 

 

Pro zasmání ☺ 

Dědek vezme bábě zuby a jde do hospody. Přijde domů a bába 

říká: „vrať mi zuby“. Dědek vrátí zuby. Bába si je nasadí a 

povídá: 

„Ty jsi měl pivo!“.  

„Ano, měl“. 

„A rum!“ 

„Ano, to jsem taky měl“ 

„A zelenou“ 

„Ano, měl“ 

„Ale nějak Ti to nesedlo….“

                                                                                                             Roman Kavan 

 

Sedí blázen v parku a škrtá sirkama. Jedna mu chytne tak ji 

položí na stranu a říká: „Ta funguje tu si nechám!“ 

 

Jdou dva blázni po poušti a jeden s sebou nese dveře od auta! 

Druhý se ho ptá, proč to s sebou tahá! On na to odpoví: „až mi 

bude horko, tak si stáhnu okýnko!“ 
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