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KDO MÁ SVÁTEK V ČERVNU?
V červnu mají svátek:
Laura, Jarmil, Tamara, Dalibor, Dobroslav, Norbert, Iveta, Slavoj, Medard, Stanislava, Gita,
Burno, Antonie, Antonín, Roland, Vít, Zbyněk, Adolf, Milan, Leoš, Květa, Alois, Pavla,
Zdeňka, Jan, Ivan, Adriana, Ladislav, Lubomír, Petr a Pavel, Šárka
Některé z uvedených jmen si vysvětlíme trochu obšírněji. Dozvíte se, kdy se tato jména
slaví, jakého jsou původu a také význam jména. Všechny informace jsou převzaty z webové
stránky: http://vyznam-jmen.wz.cz/vyznam_jmen.php
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Původ jména:
Význam jména:
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Původ jména:
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Původ jména:
Význam jména:
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Původ jména:
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29.6.
Původ jména:
Význam jména:
30.6.
Původ jména:
Význam jména:

Iveta
keltský
Jméno je zdrobnělá varianta k Ivona, což je ženská podoba jména Ivo.
Znamená "tisový luk", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem".
Jméno k nám přišlo z Francie.
Vít
latinský
Pochází z latinského slova vitus "rád". Tento tvar se používá jen v tomto
jménu, častější je se zápornou předponou invitus "nerad".
Jan
hebrejský
Zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé
Johannes. Základ v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý".
První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan
"smilovat se".
Petr
řecký
Jde o překlad aramejského jména Kéfas, Kepfa, což znamená "skála",
stejně jako řecké pétrá.
Pavel
latinský
latinský paulus znamená "malý", přeneseně "nepatrný". Paulus bylo už
římské příjmení.
Šárka
český
Jméno, které vytvořili dějepisci rozvádějící českou dívčí válku, o níž se
zmiňuje kronikář Kosmas. Jako základ jména jim posloužil název
skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Význam jména je
tedy "skalnatý hřbet", lze jej srovnat s albáhnským sharane, či
korsickým sar(r)a. Významově příbuzné je ke slovu Petra.
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INTERNET PRO DĚTI
Tentokrát stránky www.kostici.cz
Když si klikneš na adresu

www.kostici.cz, ocitneš se rázem ve virtuálním městečku

Kostíkov. Je zde několik budov, které můžeš navštívit, a v každé se můžeš dozvědět něco
zajímavého.
Knihovna pro dospěláky – zde si můžeš přečíst tyto

knihy: Jogurty z Kostíkova, Pro

maminky, Nutriční hodnoty či Dětská kuchařka.
Kino – zde si můžeš přehrát všechny reklamní upoutávky na jogurty Kostíci.
Poštovní schránka – pokud na ní klikneš, můžeš napsat e-mail či vzkaz pro Kostíky.
Billboard s nápisem soutěž – odkáže tě do Tajného bunkru.
Trafika – seznam všech „dárků“, které byly pod víčky (magnety s vláčky, pohádkové nálepky
či magnety zvířátek s abecedou). Nyní je v nabídce tetování. V trafice si také můžeš přečíst
komiksy o kostících.
Obchod – zde se můžeš seznámit se všemi druhy jogurtů, paní prodavačka ti o nich ráda
něco popovídá.
Billboard tetování – zde se můžeš podívat na kompletní seznam všech tetování, která jsou
nyní v prodeji.
Domeček, kde bydlí Bertík – v jeho pokojíčku ti ve svém počítači ukáže fotky, které si také
můžeš stáhnout. Pokud klikneš na snowboard, který je na zemi, můžeš si zahrát napínavou
adrenalinovou hru, v niž jde o to, sjet kopec s minimem pádů, nehod a kolizí.
Domeček, kde bydlí Bára – s Bárou si můžeš složit puzzle a nebo zahrát pexeso.
Domeček, kde bydlí Žofka – Žofka není holčička, ale kostřička želvy. Zkus najít všechny její
zvířecí kamarády, kteří se důkladně schovali v jejím pokoji!
Domeček, kde bydlí Ája – holčička Ája se ráda parádí. A tvým úkolem bude, Áju načesat,
vybrat jí pěknou čepici, obléct ji a nazout botičky. Tak s chutí do
toho!
Domeček, kde bydlí Kuba -

Kuba je sportovec. Když se

podíváš na plakát s jeho oblíbeným hokejistou, můžeš se o něm
dozvědět zajímavé informace. Také když klikneš na míče, začne
se něco dít…. Kuba ti navíc ukáže i obsah své ledničky.
Tajný bunkr – ne, neprozradím ti, co je v něm. To si zjisti sám!
Ale pozor, musíš se nejdřív zaregistrovat a přihlásit.

Všechny informace byly převzaty z www.kostici.cz
Obrázek byl převzat z http://ke.potraviny.eu
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CO JE TO KULOVÝ BLESK?
Tuto otázku nedokáže asi nikdo s jistotu zodpovědět. Zatím totiž nikdo kulový blesk
na vědecké úrovni nepozoroval. Pozorování jsou vesměs laická, často jde jen o
dodatečně písemné zachycené vyprávění. V podstatě dnes neexistuje nějaká
fotografie kulového blesku, která by poskytla svědectví o jeho teplotách nebo
chemickém složení. Možná, že nic takového jako kulový blesk ani neexistuje. Někteří
odborníci se domnívají, že jde o běžné bouřkové jevy, pouze specificky subjektivně
popsané. Existuje však teorie, podle níž může kulový blesk vzniknout tak, že se kanál
ionizovaného vzduchu vytvořený bleskem svine a vytvoří jakýsi chomáček plazmy.
V této formě je pak schopen ještě po určitý čas existovat a pohybovat se. Je to
vysvětlení možné, logické a dosti pravděpodobné. Zejména proto, že zprávy o
výskytu kulových blesků se objevují vždy buď v souvislosti s bouřkou, nebo velmi
blízko bouřky. Chomáčky plazmy se běžně vyskytují na fyzikálních zařízeních, jistě
by o tom poutavě dovedl vyprávět každý plazmový fyzik. Je ovšem otázka, jestli
chomáčky pozorované v laboratořích skutečně můžeme ke kulovému blesku
přirovnat. K tomu bychom opravdu potřebovali větší objektivně získaný observační
materiál.

Odpověď napsal: Jan Bednář, profesor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy
Odpověď zazněla v pořadu zVĚDAvosti Českého rozhlasu Leonardo.
Čerpáno z časopisu: Týdeník Rozhlas, č.39/2008
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
NEJTLUSTŠÍ KOČKA
Kočičky neběhají všechny jen
tak po ulicích, jsou také naši
domácí mazlíčkové. Jsou to milá
a hravá stvoření. Dá se s nimi
pomazlit. Horší ale je, když vaše
kočička

naroste

do

neuvěřitelných rozměrů a váží
třeba 22 kilogramů! To je pak
něco jiného. S takovým kotětem
se moc hrát nedá. Za prvé jej ani
neuzvednete, za druhé se s ní
nedá hrát na honěnou. Taková
kočka totiž pomalu neumí ani
chodit. Podobá se spíš na obrovský medicinbal. Jediné co umí, je pořád do sebe něco
futrovat. „A že se toho do ní vejde!“ řekla majitelka takové kočičky, která žije v Rusku. „Třeba
klobásy, ty umí spořádat v tempu za jednu a půl minuty!“ Kočička se jmenuje Katy a opravdu
váží 22 kilogramů.
HLADOVÝ OREL ULOVIL PSA
Je to až k nevíře, co všechno dovede hlad. Stalo se to na severu Evropy ve Švédsku.
Vyhladovělý orel královský si na poli spletl svoji oběť zřejmě se zajícem. Vznesl se
s vystrašeným jezevčíkem vysoko do vzduchu a odletěl s ním pryč. Majitel, který se v tom
čase účastnil lovu na zajíce, svého miláčka dva dny hledal. Povedlo se mu oba je najít –
ovšem až ve chvíli, kdy si už orel na pejskovi pochutnával….
VÝKUPNÉ DEVADESÁT TISÍC ZA PUNŤU
Vleklou finanční tíseň řešila před několika týdny čtyřiatřicetiletý muž ze Sokolova. Protože
mu práce nepřišla dostatečně efektivním prostředkem rychlého nabytí peněž, rozhodl se
spáchat únos. Aby ani to nebylo příliš náročné, rozhodl se spáchat únos. Aby ani to nebylo
příliš náročné, unesl čistokrevnou fenku jorkšírského teriéra. Po majiteli potom žádal
výkupné ve výši devadesáti tisíc korun. Stejně jako jiní únosci doplatil na špatně vymyšlenou
výměnu peněz za rukojmí. Teď čeká na to, kolik dostane. Nikoliv tisíc, ale let.
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VYMALUJTE SI ČERVENOU KARKULKU!!!
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CO SE ODEHRÁLO V JINAČOVICÍCH
(ČERNÁ KRONIKA Z LET 1991-1995)

1991
8. června trhal 72 letý občan Josef Mihula z č. p.154 lipový květ z lípy u
sokolského cvičiště a při tom se mu udělalo nevolno. Někdo z občanů tam poblíž
bydlících pro podezření, že jde o infarkt, zavolal rychlou lékařskou službu a její
vrtulník přistál přímo na cvičišti. Naložili ho a dopravili do nemocnice v Brně,
odkud ho po důkladné prohlídce poslali domů, neboť šlo pouze o momentální
nevolnost, asi z vedra.
1992
5. srpna opět přistál vrtulník rychlé záchranné služby na sokolském cvičišti
tentokrát pro našeho 63letého občana Ladislava Kříže z č.p. 69, ale ten mozkovou
příhodu nepřežil.
10. září byl znovu přivolán vrtulník rychlé záchranné pomoci, který přistál na
poli u střediska Zemědělského družstva, kde Gustav Bartoněk z č.p. 128 byl
cestou pro cibuli stižen infarktem, kterému rovněž podlehl.
1994
Během tohoto roku zemřeli pouze 3 naši spoluobčané, což je zatím nejmenší počet
v historii obce.
1995
V podvečer "Mladých hodů", konaných 22. července na hřišti, došlo poprvé v
historii obce k tomu, že stárci neuhlídali k večeru postavenou "hodovou máji" a
údajně dva místní mladíci ji k ránu podřízli, takže se ještě dopoledne před hodami
musela stavět znovu. Jenomže se při pádu na zem nalomil její opentlený vršek a
ten se potom večer během hodové veselice vlivem náhlého závanu větru ulomil
docela a spadl i s ozdobným věncem z chvojí na zem.

Čerpáno z Obecní kroniky obce Jinačovice
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Mandala je střed našeho vnitřního já,vyjádření pocitů a stavů mysli. Při malování se
zaměříme na to, co chceme ve svém životě podpořit nebo zpracovat. Mandala může
fungovat jako zářič, čistit prostor, léčit,sloužit jako pomůcka k dosažení žádaného
duševního stavu, k meditaci, koncentraci mysli.
K malování stačí chuť něco tvořit, papír, předloha a touha jít do vlastního nitra a
objevovat skrytá tajemství naší duše.
Když začnete malovat, máte určitou představu o barvách (je to vaše vyjádření pocitů
a naladění) a jejich vzájemném prolínání, které se postupně mění ve tvary.
Neexistuje žádný návod, jak „je to správně“. Prostě vymalovávejte tak, jak
chcete a jak to cítíte.

Vymalovanou mandalu můžete donést do knihovny, kde ji
vystavíme na nástěnku.
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