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LÉTO 2020 

 

Letní slunovrat, první letní den či také astronomické léto nastává obvykle 20. a nebo 

21. června. Pouze výjimečně může letní slunovrat připadat na jiné datum. Například 

na 22. června a nebo 19. června. Letní slunovrat 22. června nastal naposledy v roce 

1975 a příští bude až v roce 2203. 19. června můžeme první letní den očekávat až v 

roce 2488. Letos (r. 2020) nastává léto těsně před půlnocí 20. června, přesněji ve 23 

hodin a 44 minut. 

 

LÉTO – SVÁTKY, ZVYKY A TRADICE 
 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státním svátkem. Svátek se 

slaví nejenom v Česku, ale také na Slovensku.  

 

5. července si připomínáme působení svatého Cyrila a Metoděje na Velké 

Moravě. V rámci své křesťanské misie v druhé polovině 9. století se u nás zasadili 

o užívání staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka. Cyril také vytvořil nejstarší 

slovanské písmo - hlaholici. Cyril a Metoděj svým působením na Velké Moravě 

položili základy českého státu. Dnes jsou oslavováni jako hlavní patroni Moravy. 

Jako světce je uznává katolická i pravoslavná církev.  

 

 
 

Cyril a Metoděj Bratři ze Soluně, jak se také slovanským věrozvěstům 

Cyrilovi a Metodějovi říká, dorazili na Velkou Moravu na jaře roku 863. Byli sem 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-slovanskych-verozvestu-cyrila-a-metodeje-5/
http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/slovniky/hlaholice/
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vysláni byzantským císařem Michaelem, který tak vyhověl žádosti knížete 

Rostislava. V té době na Velké Moravě působili misionáři z východofranské říše, 

kteří však bohoslužby vykonávali v latině. Rostislav chtěl na Moravu přivést 

duchovní, kteří by mohli šířit křesťanství ve slovanském jazyce. Již v přípravách na 

svoji misii vytvořil Cyril pro slovanský jazyk vlastní písmo. Do hlaholice pak spolu 

s bratrem přeložili řadu liturgických textů. Jejich bohoslužby ve staroslověnštině 

zaznamenaly velký úspěch. Jejich působení však provází boje o moc a ostré střety 

latinské a staroslověnské koncepce.  

 

Mladší Konstantin původně působil jako profesor filozofie. Řeholní jméno 

Cyril, pod kterým je dnes známější, přijal až před svojí smrtí. Zemřel v roce 869 v 

Římě. Metoděj, křestním jménem Michal, byl v mládí státním úředníkem, aby se 

posléze stal mnichem, diakonem a nakonec i prvním moravsko-panonským 

arcibiskupem. Po smrti svého bratra pokračoval v misii na Velké Moravě sám. 

Zemřel v roce 885.  

 

Den upálení mistra Jana Husa 
 

Den upálení mistra Jana Husa je státní svátek České republiky, který se slaví 

každoročně 6. července. Je daný § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o 

ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 

pozdějších předpisů. Slaví se jako připomenutí upálení kněze a reformátora Mistra 

Jana Husa během kostnického koncilu v roce 1415. 

 

Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský 

myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu 

Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních 

reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – 

reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho.  

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-filozofie-212/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Up%C3%A1len%C3%AD_na_hranici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnick%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/1415
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kazatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Viklef
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Viklef
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalv%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Zwingli
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Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím 

rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se 

ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi 

a exkomunikovala jej (1411). Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil 

bezpečný příchod na kostnický koncil, kde byl odsouzen jako kacíř, a následně byl 

vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.  

 

K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z 

české i protestantské reformace. Husité zahrnovali většinu české populace v Českém 

království, vytvořili tak velkou vojenskou sílu a během tzv. Husitských válek 

porazili několik křížových výprav. O století později, více jak 90 % obyvatel českých 

zemí bylo nekatolické a někteří stále následovali učení Jana Husa a jeho nástupců.  

Konec léta – dožínkové slavnosti 

Léto je v plném proudu, pálící slunce i hřmění bouřek přináší vrchol světlé poloviny 

roku. V tomto energií nabitém období přichází čas oslavit síly života v podobě plodů 

země a naší práce. Konec července a počátek srpna patří v mnoha tradicích svátkům 

prvních žní, sklizně a hojnosti – známe je pod názvem Dožínky. Dožínky jsou ve 

slovanské lidové kultuře svátek sklizně slavený na konci žní, patrně s 

předkřesťanskými kořeny. 

 

Mezi dožínkové obyčeje patřily například zvyky spojené s posledním 

uvázaným snopem obilí. Ten se v českém prostředí nazýval baba, stará nebo nevěsta 

a často byl stylizován do ženské postavy či oblékán do ženských šatů. Nakonec byl 

odvezen do statku, předán hospodáři a zanechán v domě do příštích dožínek. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hereze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exkomunikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnick%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hereze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Up%C3%A1len%C3%AD_na_hranici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_pohanstv%C3%AD
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Podobně se na poli nechávalo obilí svázané do jehlanu s kytkou klasů na vrcholu, 

zvané stodola. K dožínkám také patřila společná cesta z pole, při které byli účastníci 

ozdobeni květy a klasy, stejně jako jejich nástroje, a ze stejného materiálu měli i 

věnce na hlavách. Důležitý byl obzvlášť dožínkový věnec, ponechávaný v domě až 

do jarní setby.  

 

     
 

V polovině 19. století byly dožínky slaveny prakticky na celém českém území, 

postupně však tato tradice doznívala. Na počátku 20. století byly organizovány 

především Agrární stranou a zahrnovaly průvody selské jízdy a tančení české 

besedy. Původní pojetí dožínek tak zaniklo a staly se zábavnou a společenskou akcí. 

 

Víte, že v červnu…. 

               

 

 

1.6. 1953 – Zavedena měnová reforma v Československu  

1908 - Zaveden signál SOS  

1850 - Vydány první poštovní známky  

1991 - Ukončena činnost Varšavské smlouvy  

2.6.      1848 - V Praze začal Slovanský kongres  

1896 - Patentováno rádio  

3.6 .  1934 - Vláda ČSR se oficiálně přihlásila k východnímu paktu  

4.6. 1942 - Bitva u Midway  

6.6.  1944 - Vylodění v Normandii  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9ho_a_malorolnick%C3%A9ho_lidu
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Selsk%C3%A1_j%C3%ADzda&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_beseda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_beseda
http://www.svatek.org/udalosti/1.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1953-menova-reforma-v-ceskoslovensku-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1908-zaveden-signal-sos-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1850-vydany-prvni-postovni-znamky-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1991-ukoncena-cinnost-varsavske-smlouvy-detail
http://www.svatek.org/udalosti/2.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1848-v-praze-zacal-slovansky-kongres-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1896-patentovano-radio-detail
http://www.svatek.org/udalosti/3.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1934-vlada-csr-se-oficialne-prihlasila-k-vychodnimu-paktu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/4.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1942-bitva-u-midway-detail
http://www.svatek.org/udalosti/6.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1944-vylodeni-v-normandii-detail
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7.6. 1948 - Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta  

8.6. 1600 - Proběhla první veřejná pitva v Českých zemích  

10.6. 1942 - Vyhlazeny Lidice  

11.6. 1881 - Poprvé otevřeno Národní divadlo  

12.6.  1962 - První koncert The Rolling Stones  

14.6.  1948 - Klement Gottwald se stal prezidentem Československa  

17.6. 1940 - Pobaltské republiky byly anektovány Sovětským svazem  

18.6.  1882 - Proběhl první všesokolský slet  

19.6. 1946 - Edvard Beneš zvolen prezidentem Československa ,  

1967 - Divadlo Járy Cimrmana uvedlo první hru  

21.6. 1621 - Poprava 27 představitelů českého stavovského povstání  

22.6. 1846 - Patentován saxofon 

23.6.  1948 - Začala berlínská blokáda  

1955 - Začala první spartakiáda  

24.6.  1942 - Vyhlazena obec Ležáky  

1974 - Zaveden čárový kód  

26.6.  1945 - Přijata Charta OSN  

1977 - Poslední koncert Elvise Presleyho  

27.6. 1968 - Vydáno Dva tisíce slov  

28.6.  1914 - Atentát na nástupce habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este  

1942 - Začala bitva o Stalingrad  

30.6. 1894 - V Londýně otevřen Tower Bridge  

1934 - Noc dlouhých nožů  

 

Víte, že v červenci…. 

              

 

 

1.7.  2006 - V ČR začal platit zákon o registrovaném partnerství   

1903 - První ročník Tour de France  

2.7.  1620 - Patentován první parní stroj  

3.7.  1977 - Magnetická rezonance poprvé použita v lékařství  

4.7.  1789 - Začalo vydávání Krameriových C. K. poštovských novin   

1856 - Vydána Alenka v říši divů  

5.7.  1990 - Prezidentem Československa byl zvolen Václav Havel 

http://www.svatek.org/udalosti/7.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1948-edvard-benes-abdikoval-na-urad-prezidenta-detail
http://www.svatek.org/udalosti/8.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1600-probehla-prvni-verejna-pitva-v-ceskych-zemich-detail
http://www.svatek.org/udalosti/10.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1942-vyhlazeny-lidice-detail
http://www.svatek.org/udalosti/11.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1881-poprve-otevreno-narodni-divadlo-detail
http://www.svatek.org/udalosti/12.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1962-prvni-koncert-the-rolling-stones-detail
http://www.svatek.org/udalosti/14.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1948-klement-gottwald-se-stal-prezidentem-ceskoslovenska-detail
http://www.svatek.org/udalosti/17.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1940-pobaltske-republiky-byly-anektovany-sovetskym-svazem-detail
http://www.svatek.org/udalosti/18.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1882-probehl-prvni-vsesokolsky-slet-detail
http://www.svatek.org/udalosti/19.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1946-edvard-benes-zvolen-prezidentem-ceskoslovenska-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1967-divadlo-jary-cimrmana-uvedlo-prvni-hru-detail
http://www.svatek.org/udalosti/21.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1621-poprava-27-predstavitelu-ceskeho-stavovskeho-povstani-detail
http://www.svatek.org/udalosti/22.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1846-patentovan-saxofon-detail
http://www.svatek.org/udalosti/23.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1948-zacala-berlinska-blokada-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1955-zacala-prvni-spartakiada-detail
http://www.svatek.org/udalosti/24.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1942-vyhlazena-obec-lezaky-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1974-zaveden-carovy-kod-detail
http://www.svatek.org/udalosti/26.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1945-prijata-charta-osn-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1977-posledni-koncert-elvise-presleyho-detail
http://www.svatek.org/udalosti/27.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1968-vydano-dva-tisice-slov-detail
http://www.svatek.org/udalosti/28.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1914-atentat-na-nastupce-habsburskeho-trunu-frantiska-ferdinanda-d-este-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1942-zacala-bitva-o-stalingrad-detail
http://www.svatek.org/udalosti/30.06.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1894-v-londyne-otevren-tower-bridge-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1934-noc-dlouhych-nozu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/2006-v-cr-zacal-platit-zakon-o-registrovanem-partnerstvi-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1903-prvni-rocnik-tour-de-france-detail
http://www.svatek.org/udalosti/2.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1620-patentovan-prvni-parni-stroj-detail
http://www.svatek.org/udalosti/3.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1977-magneticka-rezonance-poprve-pouzita-v-lekarstvi-detail
http://www.svatek.org/udalosti/4.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1789-zacalo-vydavani-krameriovych-c-k-postovskych-novin-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1856-vydana-alenka-v-risi-divu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/5.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1990-prezidentem-ceskoslovenska-byl-zvolen-vaclav-havel-detail
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1865 - Založena Křesťanská misie, dnes nazývaná Armáda spásy  

1943 - Začala bitva v Kurském oblouku  

6.7.  1415 - Upálen Jan Hus ,  

1885 - Úspěšně otestována vakcína proti vzteklině  

9.7. 1357 - Položen základní kámen Karlova mostu   

1943 - Spojenci se vylodili na Sicílii  

10.7.  1991 - Boris Jelcin zvolen prezidentem Ruska  

1940 - Začala letecká bitva o Británii  

11.7. 1960 – Začal se používat název státu Československá socialistická republika  

13.7.  1908 - Na olympiádě v Londýně poprvé závodily i ženy   

1925 - Nalezena Věstonická Venuše  

14.7.  1789 - Dobytí Bastilly  

1918 - Poprava rodiny posledního ruského cara Mikuláše II. Alexandroviče   

17.7. 1945 - Postupimská konference  

18.7.     64 - Začal obrovský požár Říma  

1898 - Objev polonia   

1925 - Publikován manifest Mein Kampf  

20.7.  1969 - Přistání člověka na Měsíci  

1969 - Apollo 11 přistálo na Měsíci  

21.7. 1940 - Edvard Beneš vydal první prezidentský dekret   

1954 - Rozhodnutí o rozdělení Vietnamu na Severní a Jižní  

22.7. 2010 - Mezinárodní soudní dvůr v Haagu uznal samostatnost Kosova  

23.7. 1871 - V Habsburské monarchii byl zaveden metrický systém měr a vah  

1829 - Patentován psací stroj  

24.7. 1911 - Objeveno Machu Picchu  

25.7. 1648 - Švédské vojsko vyrabovalo pražské umělecké sbírky  

28.7.  1420 - Zikmund Lucemburský korunován českým králem  

1914 - Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, začala 1. světová válka  

29.7. 1957 - Založena mezinárodní agentura pro atomovou energii  

1958 - Založena NASA  

30.7.  1419 - První pražská defenestrace  

 

Víte, že v srpnu… 

     

 

http://www.svatek.org/udalosti/1865-zalozena-krestanska-misie-dnes-nazyvana-armada-spasy-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1943-zacala-bitva-v-kurskem-oblouku-detail
http://www.svatek.org/udalosti/6.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1415-upalen-jan-hus-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1885-uspesne-otestovana-vakcina-proti-vztekline-detail
http://www.svatek.org/udalosti/9.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1357-polozen-zakladni-kamen-karlova-mostu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1943-spojenci-se-vylodili-na-sicilii-detail
http://www.svatek.org/udalosti/10.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1991-boris-jelcin-zvolen-prezidentem-ruska-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1940-zacala-letecka-bitva-o-britanii-detail
http://www.svatek.org/udalosti/11.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1960-jako-nazev-statu-se-zacalo-pouzivat-ceskoslovenska-socialisticka-republika-detail
http://www.svatek.org/udalosti/13.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1908-na-olympiade-v-londyne-poprve-zavodily-i-zeny-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1925-nalezena-vestinicka-venuse-detail
http://www.svatek.org/udalosti/14.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1789-dobyti-bastilly-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1918-bolsevici-popravili-posledniho-ruskeho-cara-mikulase-ii-alexandrovice-s-rodinou-detail
http://www.svatek.org/udalosti/17.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1945-postupimska-konferecne-detail
http://www.svatek.org/udalosti/18.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/64-zacal-obrovsky-pozar-rima-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1898-objev-polonia-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1925-publikovan-manifest-mein-kampf-detail
http://www.svatek.org/udalosti/20.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1969-pristani-cloveka-na-mesici-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1969-apollo-11-pristalo-na-mesici-detail
http://www.svatek.org/udalosti/21.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1940-edvard-benes-vydal-prvni-prezidentsky-dekret-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1954-rozhodnuti-o-rozdeleni-vietnamu-na-severni-a-jizni-detail
http://www.svatek.org/udalosti/22.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/2010-mezinarodni-soudni-dvur-v-haagu-uznal-samostatnost-kosova-detail
http://www.svatek.org/udalosti/23.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1871-v-cele-habsburske-monarchii-byl-zaveden-metricky-system-mer-a-vah-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1829-patentovan-psaci-stroj-detail
http://www.svatek.org/udalosti/24.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1911-objeveno-machu-picchu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/25.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1648-svedske-vojsko-vyrabovalo-prazske-umelecke-sbirky-detail
http://www.svatek.org/udalosti/28.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1420-zikmund-lucembursky-korunovan-ceskym-kralem-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1914-rakousko-uhersko-vyhlasilo-valku-srbsku-zacala-prvni-svetova-valka-detail
http://www.svatek.org/udalosti/29.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1957-zalozena-mezinarodni-agentura-pro-atomovou-energii-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1958-zalozena-nasa-detail
http://www.svatek.org/udalosti/30.07.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1419-prvni-prazska-defenestrace-detail


8 
 

1.8. 1907 - Začal první skautský tábor v Čechách   

1981 - MTV zahájila činnost  

2.8.    1934 - Adolf Hitler se po smrti prezidenta Hindenburga jmenoval německým 

Vůdcem   

1990 - Vypukla válka v Perském zálivu  

3.8. 1778 - Otevřena La Scala  

1914 - Německo vyhlásilo válku Francii a napadlo Belgii (1. světová válka)  

4.8.  1306 - V Olomouci byl zavražděn český král Václav III.  

1914 - Velká Británie vyhlásila válku Německu (první světová válka)  

6.8.  1806 - Konec Svaté říše římské  

1945 - Svržení atomové bomby na Hirošimu  

7.8. 1942 - Začala bitva o Guadalcanal  

8.8.  1588 - Angličané porazili španělskou Armadu v bitvě u Gravelines  

1963 - Velká vlaková loupež  

9.8.  1974 - Vyvrcholení aféry Watergate  

  Císař František I. byl korunován na českého krále  

11.8. 1805 - byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.  

12.8.  1881 - požár Národního divadla v Praze   

1978 - Otevřen první úsek linky metra A v Praze   

1981 - začaly se prodávat osobní počítače - PC  

13.8.  1961 - Zahájena stavba Berlínské zdi  

15.8.  1198 - Přemysl Otakar I. korunován na českého krále Filipem Švábským  

1914 - Otevření Panamského průplavu   

1969 - Začal první hudební festival ve Woodstocku   

1945 - Kapitulace Japonska  

16.8.  1999 - Vladimir Putin se stal premiérem Ruska  

18.8.  1868 - Objeveno helium  

21.8.  1942 - Začala bitva u Stalingradu  

1968 - Armády pěti států Varšavské smlouvy vtrhly do Československa  

2008 - Oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na olympiádě v Pekingu  

23.8.    476 - Zánik říše Západořímské  

1939 - V Moskvě byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop  

24.8.    79 - Výbuch sopky Vesuv zničil města Pompeje, Herculaneum a Stabiae   

1572 - Bartolomějská noc  

26.8. 1789 - Schválena Deklarace práv člověka a občana   

1278 - Bitva na Moravském poli  

1346 - Bitva u Kresčaku  

28.8.  1867 - Do Prahy byly navráceny české korunovační klenoty  

29.8.   708 - V Japonsku byly poprvé raženy měděné mince   

1944 - Začalo slovenské národní povstání  

30.8.  1953 - Byla otevřena Zoologická zahrada Brno.  

31.8.  1888 - V Londýně začal vraždit Jack Rozparovač  

1907 - Vytvořena Trojdohoda  

1939 - Přepadení německé vysílačky v Gliwicích  

http://www.svatek.org/udalosti/1.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1907-zacal-prvni-skautsky-tabor-v-cechach-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1981-mtv-zahajila-cinnost-detail
http://www.svatek.org/udalosti/2.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1934-adolf-hitler-se-po-smrti-prezidenta-hindenburga-jmenoval-nemeckym-vudcem-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1934-adolf-hitler-se-po-smrti-prezidenta-hindenburga-jmenoval-nemeckym-vudcem-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1990-vypukla-valka-v-perskem-zalivu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/3.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1778-otevrena-la-scala-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1914-nemecko-vyhlasilo-valku-francii-a-napadlo-belgii-prvni-svetova-valka-detail
http://www.svatek.org/udalosti/4.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1306-v-olomouci-byl-zavrazden-cesky-kral-vaclav-iii-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1914-velka-britanie-vyhlasila-valku-nemecku-prvni-svetova-valka-detail
http://www.svatek.org/udalosti/6.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1806-konec-svate-rise-rimske-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1945-svrzeni-atomove-bomby-na-hirosimu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/7.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1942-zacala-bitva-o-guadalcanal-detail
http://www.svatek.org/udalosti/8.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1588-anglicane-porazili-spanelskou-armadu-v-bitve-u-gravelines-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1963-velka-vlakova-loupez-detail
http://www.svatek.org/udalosti/9.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1974-vyvrcholeni-afery-watergate-detail
http://www.svatek.org/udalosti/cisar-frantisek-i-byl-korunovan-na-ceskeho-krale-detail
http://www.svatek.org/udalosti/11.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1805-byla-zavedena-povinna-skolni-dochazka-pro-deti-od-6-do-12-let-detail
http://www.svatek.org/udalosti/12.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1881-pozar-narodniho-divadla-v-praze-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1978-otevren-prvni-usek-linky-metra-a-v-praze-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1981-zacaly-se-prodavat-osobni-pocitace-pc-detail
http://www.svatek.org/udalosti/13.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1961-zahajena-stavba-berlinske-zdi-detail
http://www.svatek.org/udalosti/15.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1198-premysl-otakar-i-korunovan-na-ceskeho-krale-filipem-svabskym-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1914-otevreni-panamskeho-pruplavu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1969-zacal-prvni-hudebni-festival-ve-woodstocku-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1945-kapitulace-japonska-detail
http://www.svatek.org/udalosti/16.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1999-vladimir-putin-se-stal-premierem-ruska-detail
http://www.svatek.org/udalosti/18.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1868-objeveno-helium-detail
http://www.svatek.org/udalosti/21.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1942-zacala-bitva-u-stalingradu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1968-armady-peti-statu-varsavske-smlouvy-vtrhly-do-ceskoslovenska-detail
http://www.svatek.org/udalosti/2008-ceska-osteparka-barbora-spotakova-zvitezila-na-olympiade-v-pekingu-detail
http://www.svatek.org/udalosti/23.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/476-zanik-rise-zapadorimske-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1939-v-moskve-byl-podepsan-pakt-molotov-ribbentrop-detail
http://www.svatek.org/udalosti/24.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/79-vybuch-sopky-vesuv-znicil-mesta-pompeje-herculaneum-a-stabiae-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1572-bartolomejska-noc-detail
http://www.svatek.org/udalosti/26.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1789-schvalena-deklarace-prav-cloveka-a-obcana-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1278-bitva-na-moravskem-poli-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1346-bitva-u-krescaku-detail
http://www.svatek.org/udalosti/28.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1867-do-prahy-byly-navraceny-ceske-korunovacni-klenoty-detail
http://www.svatek.org/udalosti/29.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/708-v-japonsku-byly-poprve-razeny-medene-mince-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1944-zacalo-slovenske-narodni-povstani-detail
http://www.svatek.org/udalosti/30.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1953-byla-otevrena-zoologicka-zahrada-brno-detail
http://www.svatek.org/udalosti/31.08.-detail-den
http://www.svatek.org/udalosti/1888-v-londyne-zacal-vrazdit-jack-rozparovac-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1907-vytvorena-trojdohoda-detail
http://www.svatek.org/udalosti/1939-prepadeni-nemecke-vysilacky-v-gliwicich-detail
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CO MÁME ZA SEBOU 
 
 

 
 
Koronavirovou krizi – alespoň doufáme       

 

Uplynulé měsíce pro nás nebyly vůbec snadné. V rámci různých opatření jsme 

žili dlouhou dobu pod tlakem ze všech stran. Museli jsme se vzdát spousty běžných 

věcí: svobody, pohybu, rodin i blízkých osob, pracovníci pak především svého volna 

a svých stereotypů. Nakonec jsme tuto těžkou dobu přestáli. Veliký dík patří všem 

našim seniorům, kteří respektovali všechna nařízení a opatření, a byli dlouhou dobu 

trpěliví a vstřícní. Také všichni pracovníci odváděli v uplynulých měsících perfektní 

práci, často i nad rámec svých pracovních povinností. Uplynulé měsíce nebyly 

snadné, na druhou stranu však můžeme říct, že jsme je zvládli velmi dobře. V krizi 

jsme poznali jeden druhého, naučili jsme se spolupracovat, reagovat rychle na 

všechny změny. Učili jsme se spoléhat jeden na druhého, zjistili jsme, kde máme 

hranice svých možností a své slabiny. Snad tyhle zkušenosti v budoucnu dokážeme 

využít i v klidnějších dnech, které nás teď snad už čekají.  

 

Jaká bezpečnostní opatření nám zřejmě zůstanou?  

 

• zatím zůstane v platnosti přijímání návštěv v omezeném režimu 

• pracovníci budou stále při poskytování péče nosit roušky 

• pracovnice úklidu budou ve zvýšené míře stále desinfikovat všechny 

dotykové plochy 

• při pobytu mimo DPS by měli senioři stále nosit roušku 

• budeme stále často používat desinfekci na ruce 

• stále budeme měřit všem seniorům i pracovníkům tělesnou teplotu 
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O ČEM VÁS CHCEME INFORMOVAT   
 

 

Od 22.6.2020 přecházíme na běžný režim poskytované péče. To znamená, že: 

• otevíráme hlavní vchod, od tohoto dne mohou senioři opět opouštět budovu, 

stále by však měli v kontaktu s cizími osobami nosit roušku.  

• vracíme se k běžným činnostem v oblasti aktivizace, začneme organizovat 

výlety, společná posezení na zahradě a spoustu dalších aktivit, 

• přivítáme mezi sebou novou aktivizační pracovnici paní Anetu,  

• doplníme kapacitu poskytované služby o další uživatele, 

• otvíráme společnou jídelnu, do provozu vracíme relaxační místnost, 

• budeme však i nadále dodržovat všechna hygienická a bezpečnostní opatření 

 

Plánované aktivity na letní měsíce 
 

• komentovaná prohlídka pivovaru s malou ochutnávkou piva 

• návštěvy zooparku v Lipové 

• výlety do Karlovy studánky 

• letní grilování na zahradě DPS 

• minigolf v Karlovicích 

• relaxačně inhalační pobyt v solné jeskyni 

• výroba jogurtů a sýrů z domácího mléka 

• vystoupení dětí z dětského domova 

 

Soutěž o nejlepšího kuchaře 
 

Přihlásili jsme pana Klíčníka do soutěže o nejlepšího kuchaře roku 2020 ve společném 

stravování v kategorii nejlepší pokrm pro seniory 70+ s mottem: ČESKÁ KLASIKA 

CHUTNĚ, ZDRAVĚ A SEZÓNNĚ. Povinnou surovinou soutěžního pokrmu mělo být 

vepřové maso a sezónní zelenina. Vybrali jsme plněnou vepřovou kapsu  a lehký 

bramborový salát. Finále soutěže se bude konat 25. srpna 2020 v Praze pro soutěžící, 

kteří se umístí v korespondenční soutěži na prvních deseti místech. Budeme držet palce.  
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Město Vrbno kupuje současný domov pro seniory 
 

Dne 6.5.2020 členové Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem na svém zasedání 

jednohlasně schválili odkoupení budovy stávajícího Domova pro seniory Vrbno, p. 

o. z majetku Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.  

 

Co to pro nás znamená? Především důkladné naplánování a příprava 

postupné rekonstrukce celé budovy. Jak to bude vypadat? To zatím ještě úplně 

nevíme. Zcela jistě bude rekonstrukce celého objektu náročná. Bude třeba 

rekonstruovat odpadní systém, čističku odpadních vod, vytvořit nové vodovodní a 

elektroinstalační rozvody, zmodernizovat kuchyň, opravit vzduchotechniku, 

vyměnit okna v části budovy, opravit podlahy, rozšířit dveře, vybudovat systém 

požárního zabezpečení, postavit požární schodiště a mnoho dalšího.  V případě, že 

se na pozemku, podaří postavit ke stávající budově nová přístavba, je velmi 

pravděpodobné, že se podaří celou rekonstrukci provést po etapách, bez přerušení 

poskytování stávající sociální služby, byť s jistým omezením. V takovém případě 

bychom následně po ukončení rekonstrukce přístavbu mohli využít k registraci 

další sociální služby – Domova se zvláštním režimem, která je prioritně určená 

osobám s diagnózou Alzheimerovy demence. 

 

 
 

Zřejmě se pokusíme stavebně oddělit prostory a vytvoříme tím menší 

komunitní celky, ve kterých bude ubytován menší množství seniorů. Tyto 

komunitní celky budou snadněji připomínat domov, budou vybaveny jedno až dvou 

lůžkovými pokoji, sociálním zázemím, obývací místností s kuchyňským koutem a 

jídelním stolem.  Stavební dispozice stávající budovy tento model umožňuje bez 

náročných stavebních úprav a zásahů do statiky celého objektu. V současné době 
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nesmíme opominout ani fakt, že navrhované uspořádání umožní v případě potřeby 

úplnou izolaci jednotlivých komunitních jednotek v době další případné pandemie.   

V každé z těchto komunitních jednotek bude ubytováno zhruba deset seniorů. 

Pracovníci už nebudou péči poskytovat plošně, po pokojích z jednoho konce 

chodby na druhý, ale v daný den budou mít na starosti celou komunitní jednotku. 

Dostanou tak prostor pro individuální poskytování péče podle potřeb a zvyklostí 

seniorů, budou mít dostatek času se jim věnovat  průběhu celého dne. Pokusíme se, 

aby každá komunitní jednotka splňovala potřeby seniorů. Pro seniory je důležitý 

dostatečný prostor v pokoji a snadno dostupné umyvadlo. Dále musíme zajistit 

bezbariérový přístup, který nespočívá jen v odstranění prahů v celé budově, ale také 

přizpůsobení vybavení v  jednotlivých místnostech, např. širší dveře, vypínač 

umístěný v takové výši, aby si člověk na vozíku mohl sám zhasnout světlo, 

kuchyňská linka se sníženou pracovní deskou, a tím dostupné běžné domácí 

spotřebiče, nádobí apod.   To všechno jsou věci, které seniorům usnadňují život a 

pomáhají udržet si alespoň částečnou soběstačnost.  

 
JAKÉ ZMĚNY  V BLÍZKÉ DOBĚ CHYSTÁME 
 

 

V nejbližších měsících to bude především změna v oblasti stolování. Od července 

znovu otevíráme jídelnu. Chtěli bychom, aby se jídelna stala místem společenského 

setkávání, nejen místem rychlé konzumace jídla. Pokusíme se zútulnit celý prostor. 

Vyměníme ubrusy, nakoupíme nové stolní náčiní. Na každém stole bude stát košík 

s pečivem, stejně jako džbánek na studené nápoje a sklenice. Teplé nápoje 

přestaneme rozlévat z várnic a  začneme je nalévat ze skleněných či porcelánových 

konvic. V době snídaní a obědů budou mít senioři vždy k dispozici kávu. A jednou 

do týdne budeme podávat snídani formou rautu.  

 

      
 

Věříme, že tyto novinky přispějí k poskytování kvalitnější služby a k větší pohodě 

nás všech. 
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NĚCO PRO DLOUHOU CHVÍLI 
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