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KDO MÁ SVÁTEK V ŘÍJNU?
V říjnu mají svátek:
Igor, Olivie, Olivek, Bohumil, František, Eliška, Hanuš, Justýna, Věra, Štefan, Sára,
Marina, Andrej, Marcel, Renáta, Agáta, Tereza, Havel, Hedvika, Lukáš, Michaela,
Vendelín, Brigita, Sabina, Teodor, Nina, Beáta, Erik, Šarlota, Zoe, Silvie, Tadeáš,
Štěpánka.
28. října je Státní svátek – Den české státnosti
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

5.10.
Původ jména:
Význam jména:
13.10.
Původ jména:
Význam jména:
15.10.
Původ jména:
Význam jména:
18.10.
Původ jména:
Význam jména:
19.10.
Původ jména:
Význam jména:
26.10.
Původ jména:
Význam jména:
28.10.
Původ jména:
Význam jména:
29.10.
Původ jména:
Význam jména

Eliška
hebrejský
česká podoba hebrejského jména Elišebah, které se vykládá jako
"přísahám na sedm Bohů".
Renáta
latinský
Odvozuje se z latinského renata, což je "znovu zrozená". V křesťanské
víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu.
Tereza
řecký
Pocházející z ostrova Thery.
Lukáš
latinský
Pocházející z Lukanie.
Michaela
hebrejský
V překladu znamená "kdo je Bůh?".
Erik
skandinávský
První složka jména je z německého Ehre - "čest", druhou lze srovnat se
starogermánským ríhhi "vládce", význam je "čestný vládce".
Šimon
hebrejský
Převzaté z babylónského Šamahúna. Souvisí se slovesem šama(h) "uslyšel", variantou jména je Simon.
Silvie
latinský
Ženský protějšek k mužskému Silvius, pochází z latinského silva - "les",
silvius - "lesní". Příbuzné ke jménu Silvestr, česká podoba je Lesana.
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A MÁME TU PODZIM…
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Nová rubrika: zVĚDAvosti
CO JE TO PERGAMEN?
Pergamen je zvířecí kůže upravená tak, aby se na ni dalo psát. Začal se
užívat na Předním východě 6. a 7. století př. n. l., odtud se později dostal do
antického Říma a ve zbytku Evropy se rozšířil v průběhu raného středověku. Kromě
pergamenu se používal v menší míře také papyrus. Pergamen, jehož název se
odvozuje od maloasijského města Pergamu, se vyráběl z kůže telat a ovcí, protože
tato zvířata byla nejrozšířenější a jejich mase se zároveň konzumovalo.
Výrobní postup byl následující: Kůže se zbavila chlupů a vyčistila. Dalším
krokem bylo její napnutí na rám a drsný otěr pemzou, následně potření olověnou
nebo zinkovou bělobou rozdělanou v oleji. Teprve po zaschnutí se kůže vyhladila a
leštila. Slova „pergamenář“ čeština sice nezná, ale zdá se, že výroba pergamenu
byla samostatnou činností, protože obyčejný koželuh tuhle specializovanou práci
neuměl.
Ve 14. století začal pergamen vytlačovat levnější papír. Odolnost obou
materiálů můžeme hodnotit pouze vzhledem k ideálním klimatickým podmínkám. Jak
víme z chemické analýzy, tyto podmínky jsou u každého vzorku jiné. Pergamen
například potřebuje vyšší vlhkost než papír. Obecně ale můžeme říci, že je odolnější
než jeho nástupce. Pro důležité dokumenty se užíval až do 18. století.

Odpověď napsal: Zdeněk Uhlíř,
oddělení rukopisů a starých tisků
Národní knihovny ČR
Odpověď zazněla v pořadu
zVĚDAvosti Českého rozhlasu
Leonardo.
Čerpáno z časopisu: Týdeník
Rozhlas, č.46/2008

Obrázek pergamenu byl převzat z Wikipedie (http://cs.wikipedia.org)

HALLOWEEN
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Halloween je svátek většinou anglicky mluvících zemí, slavený 31.října. Děti se oblékají do
strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s pořekadlem a „koledují“ sladkosti.
Symbolem Halloweenu jsou vydlabané dýně se svíčkou. Obdobným svátkem v Česku
jsou dušičky slavené 2.listopadu.

5

Obrázky i text na této a předchozí stránce byly převzaty z internetové adresy
http://www.i-creative.cz

6

CO SE ODEHRÁLO V JINAČOVICÍCH ANEB „NAPSALI O NÁS“
Jinačovice

Obec Jinačovice se nachází 5 km od severního okraje Brna, v údolí mezi přírodními
parky Baba a Podkomorské lesy. Rozloha katastru obce je 659 ha, v současné době
má 550 obyvatel.
První písemná zmínka o Jinačovicích pochází z roku 1358, kdy zde bylo jedenáct
stavení. Uprostřed návsi stojí kaplička, zasvěcená sv. Maří Magdaléně. Byla
postavena roku 1854 na místě původní dřevěné kapličky a celkově obnovena roku
1997. K památkám v obci patří také dva kamenné kříže a pomník obětem 1. a 2.
světové války.
Občanská vybavenost je zastoupena obecním úřadem, mateřskou školou, pobočkou
České pošty a obecní knihovnou. V knihovně se uskutečnil ojedinělý projekt pásma
besed, které by měly dětem pomáhat řešit jednodušší i závažnější situace. Témata –
Nebezpečná příroda, Bezpečnost při letních sportech, Zrádné město, Šikana a
problémy ve škole.
V obci aktivně působí TJ Sokol, založená roku 1899. Mimo sportovní činnosti se
podílela i na kulturním životě obce, členové hráli divadlo a operety. Dnes
spolupracuje s obecním úřadem v pořádání společenských akcí, organizuje plesy a
krojované hody. TJ obnovila travnaté fotbalové hřiště a vybudovala víceúčelové
hřiště s asfaltovou plochou. V roce 1967 založili atleti Sokola Jinačovice a Sokola
Žabovřesky tradici silničního běhu, nazvaného Brněnská pětadvacítka, který se koná
každý rok v září. Obec vybudovala tenisové hřiště. U Jinačovic vyrůstá „Městské
golfové hřiště Brno Jinačovice“, 27-jamkové mistrovské hřiště. Areál s kompletním
příslušenstvím (6-jamková akademie pro veřejnost, tréninkové plochy, restaurační,
klubové a ubytovací zázemí) bude otevřen v
roce 2006.
Od roku 2004 sídlí v Jinačovicích soukromá
firma Ekoprodukt, spol. s. r.o., s orientací
především na sóju.
V obci je křižovatka turistických značených cest.
Dopravní dostupnost obce z Brna-Bystrce i z
Kuřimi je velmi dobrá.

Zmínka o obci pochází z knihy: Jihomoravský kraj,
města

a

obce

Jihomoravského

kraje

Rožnov pod Radhoštěm, PROXIMA Bohemia s. r. o,
s. 182
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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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