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Máme tady druhý měsíc přestupného roku 2020. Únor je
podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní,
v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní.
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto
dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti
se). V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce.
Právě proto tento měsíc má proměnlivý počet dní a právě k
němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu
z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený
postup neměnil. Varianty původně římského
(respektive latinského) názvu Februarius obsahuje
většina evropských jazyků.
K únoru se váže řada pranostik.
 Únor bílý — pole sílí.
 Sněhový únor — sílí úhor.
 Únorová voda — pro pole škoda.
 Únor — úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v
kobyle hříbě.
 Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě
zmrznout tele.
 Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
 Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
 Když záhy taje, dlouho neroztaje.
 Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
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Společenská rubrika
Gratulujeme všem oslavencům, kteří v měsíci únoru slaví
své narozeniny či jmeniny.

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí
a životní pohodu.
Srdečně zveme oslavence a samozřejmě i všechny ostatní klienty na
Kavárnu, kde vše společně oslavíme.
Dne 12.2. 2020 v jídelně v přízemí od 13.30 hod.
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Kulturní a společenské akce v měsíci únoru
4.2. canisterapie
11.2. tvoření s dětmi z MŠ Želivec
12.2. Kavárna
od 13. 30 hodin v jídelně v přízemí
13.2. kadeřnice
17.2. důchody – výplata kapesného
18.2. návštěva Barnyho
20.2. prodej textilu
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VÝZNAMNÉ DNY V ÚNORU
2. únor 1946 – Zemřel Eduard Bass, český spisovatel a novinář
(* 1. ledna 1888)
4. únor 1628 – Jan Amos Komenský byl spolu se svojí rodinou
přinucen k odchodu do exilu v polském Lešnu
6. únor 1905 – Narodil se Jan Werich, český herec
(† 31. října 1980)
16. únor 1996 – Zemřel Miloš Kopecký, český herec
(* 22. srpna 1922)
22. únor 1998 – Čeští hokejoví reprezentanti získali na zimních
olympijských hrách v japonském Naganu zlaté medaile
24. únor 1830 – Narodila se Karolina Světlá, česká spisovatelka
(† 7. září 1899)
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Významné dny v únoru
Od

Datum

Den

Jméno

2.2.

Neděle

Světový den mokřadů

4.2.

Úterý

9.2.

Neděle

11.2.

Úterý

Světový den nemocných

1993

12.2.

Středa

Den červené ruky

2002

12.2.

Středa

Darwinův den

1997

13.2.

Čtvrtek

Světový den rádia

2011

OSN, UNESCO

20.2.

Čtvrtek

2007

OSN

21.2.

Pátek

1999

UNESCO

21.2.

Pátek

1989

WFTGA

21.2.

Pátek

22.2.

Sobota

Evropský den obětí

1989

22.2.

Sobota

Den sesterství

1926

Skautská organizace

29.2.

Sobota

2008

Eurordis

roku

Světový den boje proti
rakovině
Světový den manželství (2.
neděle v únoru)

Světový den sociální
spravedlnosti
Mezinárodní den
mateřského jazyka
Mezinárodní den průvodců
cestovního ruchu
Mezinárodní den boje proti
kolonialismu

Mezinárodní den boje proti
vzácným chorobám
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Vyhlásil

1971

Ramsarská úmluva

2008

OSN

1983

1948

papež Jan Pavel II.
International Coalition to Stop
the Use of Child Soldiers
International Humanist and
Ethical Union

konference mládeže zemí
jihovýchodní Asie
European Forum for Victim
Services

Luštěnky
Najděte skrytá zvířata ve větách:
KOPE S MÍČEM
SKOČ KAMILE PRO VODU
PŘÍKŘE ČEKEJ NA VERDIKT
PŘÍLIŠ KALUPU NESVĚDČÍ
KOPR A SEZAM
SLEP I CESTOVNÍ MAPU
TROŠKU ŘEPY
SLUNÍČKO ZA HOROU
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Zacvičme si…
Posaďte se na okraj židle, chodidla jsou na zemi, vzdálená asi
na šíři kyčlí, špičky vytočené směrem ven. Uvolněte napětí
pánve střídavým podsazováním a klopením pánve.

Přeneste

váhu

s výdechem
Stáhněte

na

nohy

pomocí
pánev,

tak,

rukou

že

se

vzepřete.

nadechněte

se

a

s výdechem se vraťte zpátky na židli.
Tento

cvik

můžete

provádět

také

v jezdecké pozici na stočené přikrývce.
Krátce vydechněte – stáhnete krátce a
pevně svalstvo pánevního dna – přitom se
můžete na chvíli pustit židle.
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Písnička na únor
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