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Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 dní.
Červenec začíná stejným dnem v týdnu jako duben a v přestupném roce začíná a končí jako leden.
V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl Julius
Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara
název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. Tento měsíc patří do velkých
letních prázdnin všude tam, kde je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, přípona
zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu.
Etymologie měsíce červenec: navazuje na měsíc červen, kdy začíná zrát první ovoce červené
barvy. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát
v červenci, už zralé.
Červenec také může být slangový název pro načervenalou rudu, wurtzit.

PRANOSTIKY
 Když dne ubývá, horka přibývá.
 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
 Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až
červenec a přidá ještě mnohé bouře.
 Slunce peče - déšť poteče.

 2. Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
 4. Svatý Prokop, zelí okop!
 6. Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.
 13. Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
 18. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
 25. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
 26. Svatá Anna - chladna z rána.
 31. Od svatýho Ignáca léto se obracá.
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MĚSÍC ČERVEN V NAŠEM DOMOVĚ
4. 6. 2020 KONCERT RODINY KOZÁNKOVÉ POD NAŠIMI OKNY
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách jsme před okny
našeho Domova přivítali naše sousedy. Jednalo se
o hudebně založenou rodinu Kozánkových z Tuřan.
Pan Robert Kozánek hrající na pozoun jeho manželka
paní Ivana Kozánková Hlavoňová hrající na klavír
a jejich dvě dcery Viktorie Kozánková bravurně
ovládající klavír a příčnou flétnu a druhá dcera Sofie
Kozánková hrající též na klavír a příčnou flétnu.
Odpoledne jsme si krásně užili a zaposlouchali se do
hudby Mozarta, J.S. Bacha G. Miluccia a dalších
velikánů vážné hudby. Nechybělo ani pásmo lidových písní.
A nyní trošku více u o našich účinkujících:
Robert Kozánek (*1978) vystudoval konzervatoř v Kroměříži a pražskou AMU. Během studia se
stal laureátem řady významných mezinárodních soutěží (Ženeva,
Gdaňsk, Markneukirchen, Lieksa, Jeju). Patří mezi vyhledávané hráče
nejen jako sólista (Plzeňská filharmonie, Pražská komorní filharmonie,
Filharmonie Brno), ale také jako interpret komorní hudby (BRASS 6,
Sdružení hlubokých žesťů ČF) a v neposlední řadě také jako jazzman (F
dur jazzband, Tequila jazzband, Rudolfinum Jazz Orchestra) a interpret
lidové hudby (Gloria, Kumpanovi muzikanti). Od roku 2002 je
solotrombonistou České filharmonie. Věnuje se také pedagogické činnosti
a v roce 2003 se stal odborným asistentem na JAMU v Brně, kde v roce 2011 habilitoval a získal
titul docent.
Ivana Kozánková Hlavoňová (*1981) studovala na konzervatoři P. J.
Vejvanovského v Kroměříži a VŠMU v Bratislavě. Kromě klavíru vystudovala
i hru na klarinet a sólový zpěv. Patří mezi vyhledávané komorní hráčky
a spolupracuje s předními hráči na dechové nástroje.
Od roku 1999 se věnuje také pedagogické činnosti - ZUŠ Bučovice,
ZUŠ Fr. Jílka Brno, Vídeňská. Se svými žáky dosáhla řady soutěžních
úspěchů v soutěžích MŠMT, na mezinárodní soutěži Amadeus, Karlovarská
růžička, Prague Junior Note ad. Kromě soutěží pravidelně připravuje své žáky
k přijímacím zkouškám na umělecké školy.
Viktorie Kozánková (*2009) hraje na klavír od útlého dětství, do hudební školy F.Jílka v Brně
začala chodit už ve třech letech, kde se jí ujala paní učitelka Lucie Halíček Czajkowská. Pravidelně
se zúčastňuje národních i mezinárodních soutěžích, na nichž získala již celou řadu ocenění.
Největším úspěchem je čtyřnásobné vítězství na mezinárodní soutěži Amadeus v letech 2016 2019, na jehož základě dostala pozvání k účinkování na akademii hudby Mozarteum v rakouském
Salzburku. Od roku 2018 působí také v brněnském divadle Husa na provázku v inscenaci režiséra
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V. Morávka Amadeus. Kromě klavíru hraje také na zobcovou flétnu, s níž v roce 2018 zvítězila
v celostátním kole soutěže ZUŠ a o rok později začala hrát i na příčnou flétnu. Věnuje se tanci, ráda
maluje a zpívá.
Sofie Kozánková (*2013) jde ve šlépějích své starší sestry a odmalička hraje na klavír pod
vedením stejné kantorky. I ona dosáhla velkého úspěchu a to na soutěži Prague Junior Note 2019,
kde zvítězila v nejnižší kategorii. Na brněnské mezinárodní soutěži Amadeus získala třetí a druhou
cenu. Kromě tance a zpěvu se v letošním
roce začala věnovat také hře na zobcovou
flétnu.

16. 6. 2020 TANEČNÍ ODPOLEDNE SE STARDANCE
V úterý skoro o čtrnáct dnů později jsme přivítali znovu naše sousedy. Tentokrát někoho jiného,
tentokrát pana Jana Tománka, který byl několikrát
účinkující v taneční soutěži Stardance, kterou
můžeme vídat na obrazovkách ČT 1. V poslední řadě
byl dokonce porotcem této úspěšné show.
Velice jsme se těšili a opravdu bylo na co. Taneční
pod okny domova jsme ještě neměli a člověka, který
účinkoval v takto známé a velmi oblíbeném
televizním pořadu také ne. Doufali jsme i v nějaké
pikantnosti či perličky z natáčení.
Pan Jan Tománek byl velmi chartizmatický muž, který nám povyprávěl o své taneční škole
Kometka, která sídlí právě zde v Tuřanech, dále přišli i historky z již zmíněného pořadu. On sám
ovšem netančil, tančili jeho hosté, které si pozval a to jeho syn Jonáš Tománek a jeho taneční
partnerka Šárka Kosmáková, oba mistři ČR v tanečním sportu. A dále mladinký taneční pár Sárka a
Davídek.
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Toto odpoledne předčilo naše očekávání
a nezbývá než konstatovat, že jsme byli unešení
a podívaná to byla vskutku nádherná.
Děkujeme a těšíme se na příště.

23. 6. 2020 KONCERT KRISTIÁNA ŠEBKY
Z DIVADLA SLUNEČNICE
Ve čtvrtek dopoledne nás čekat hudební koncert s názvem
Letní hity. Těšili jsme se, že takto přivítáme začínající léto
a taky na nám již známeho Kristiána Šebka z Divadla
Slunečnice. Už víme, že zpívá opravdu perfektně.
A opravdu i tento koncert byl velice povedený a my si zazpívali
známe písně.
Velice děkujeme za všechny koncerty a akce, které se pořádají
pod okny našeho Domova a nám vždy zpříjemní den. Je to
zase něco nového, co přinesla doba koronovirová, ale za tuto
novinku jsme moc rádi.
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INFORMACE ZE SOCIÁLNÍHO ODDĚLENÍ
Výplata důchodů v měsíci červnu proběhne ve středu 15. 7. 2020 od 7,30 hod do 11,00
hod.
Vážení čtenáři,
rádi uvítáme veškeré Vaše připomínky a náměty na články do Zpravodaje, které můžete
předat na sociální oddělení,
aktuální číslo časopisu Zpravodaje je k zapůjčení na stolečkách ve vestibulu, na
nástěnkách každého oddělení a na internetových stránkách domova www.hol.brnods.cz
všechna čísla Zpravodaje jsou také k dispozici na sociálním oddělení.

NOVÉ POŽÁRNI BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ
Z důvodu zvýšení stupně požární bezpečnosti budou probíhat v DS
Holásecká od 15. 6. – do listopadu 2020 stavební práce.
S ohledem na naplněnou lůžkovou kapacitu DS Holásecká bude
rekonstrukce probíhat za provozu. Bude naší snahou, aby snížení
komfortu našich klientů po její dobu bylo co nejmenší.
Děkujeme za pochopení
Vedení domova

ROZŠÍŘENÍ REHABILAČNÍHO PROGRAMU
Na oddělení rehabilitace přibyl nový pomocník v péči o naše klienty, stropní závěs na nácvik chůze.
Pomocí tohoto přístroje se klienti s velice oslabeným pohybovým aparátem učí znovu jistě stát
a chodit.
Fyzioterapeuti mohou snadněji sledovat a korigovat správný pohyb a chůzi klienta, aniž by se
strachovali o jeho bezpečnost. Pomůcka zároveň ušetří fyzickou námahu personálu i klienta.
Pro několik našich klientů bude rehabilitace na stropním závěsu velký zážitek - po dlouhé době si
budou moci stoupnout a zažít opět pocit volnosti!
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CO NÁS ČEKÁ V ČERVENCI…??
5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Spolupatroni Evropy - Cyril a Metoděj (Konstantin a Metoděj) přišli ze Soluně na Velkou Moravu
v 9. století. Příchod těchto věrozvěstů na naše tehdejší území je označován z pohledu dějin jako
příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí. Tito Slovanští věrozvěstové vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako oficiální jazyk - v té době jako jazyk bohoslužebný.

6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa
Mistr Jan Hus je bezesporu významnou postavou našich dějin. Narodil se kolem roku 1370 nejspíše
v Husinci a byl římsko-katolickým knězem, reformátorem a kazatelem a bezesporu jedním z
nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů. Vyučoval na pražské univerzitě a v
náboženských pracích kritizoval mravní úpadek církve, za což ho Katolická církev označila za
kacíře. Následoval kostnický koncil, kde byl jako kacíř odsouzen a následně upálen, neboť odmítl
odvolat své učení. Byl upálen i přes to, že císař písemně zaručil jeho bezpečnost. Jako reformátora
jej Katolická církev uznala až v moderní době, kdy tak učinil papež Jan Pavel II.

9. 7. Světový den veterinárních lékařů
Světový den veterinárních lékařů se nezaměřuje jen na veterináře samotné, ale hlavním záměrem
tohoto dne je seznámení lidí s prací veterinárních lékařů, jak pomáhají zvířatům, našim mazlíčkům
a jak my sami jim můžeme pomoci.

20. 7. Mezinárodní den šachu
Šach neboli šachy je velmi oblíbená společenská desková hra, určená pro dva hráče. Jako jedna z
mála deskových her jsou šachy celosvětově uznávány jako sport. Pro velkou oblibu šachového
sportu byl pro jeho hráče a příznivce ustanoven právě dnešní den jako Mezinárodní den šachu.
Zpravodaj pro Vás připravila Jana Horáková, DiS., sociální pracovnice

