
10 Žamberské LISTYwww.zamberk.cz

Za okny největší mrazy, 
ale jaro se začíná - věřte, nebo ne!
Noc z 31. ledna na 1. února je něčím výjimečná. 
Podle našich dávných keltských předků, jejichž 
krev nám prý dosud koluje v žilách, totiž právě 
nyní začíná jaro! Slavnost jménem Imbolc, kte-
rou v této době pod vedením svých mudrců a 
čarodějů druidů slavili, byla přivítáním radost-
nější části roku, kdy všechno roste, raší a rozví-
jí se. Keltové měli posvátnou úctu ke stromům, 
protože věřili, že stromy mají svoji vlastní duši. 
Znamení, která najdeme v horoskopu, nenesou 
názvy nebeských souhvězdí jako ta naše, ale stro-
mů. Keltové měli rok důmyslně rozčleněný na 
osm částí, ty se řídily pohybem Slunce po obloze 
a měly astronomický i astrologický význam.
Keltští pastevci v této době oslavovali narození 
prvních jehňátek, proto jedním ze symbolů živo-
todárného Imbolcu bylo mléko. Podle legend se v 
této době matka příroda, symbolizovaná bohyní 
Brigid, probouzí a proměňuje se ze staré ženy v 
krásné mladé děvče, které je zobrazováno v bí-
lých šatech nevěsty. 
I když je země místy ještě ukrytá pod neúprosnou 
sněhovou přikrývkou a venku mrzne, až praští, 
teploměry slibují překonání mrazivých rekordů a 

SVČ ANIMO informuje
VÝSTAVY
 Výstavu výtvarných prací dětí, které se zúčastnily Dne bez úrazů, můžete zhlédnout v prostorech 

SVČ ANIMO, a to do konce března.
 Od poloviny února budou ve vestibulu Divišova divadla vystaveny práce členů zájmových útvarů 

Paleta, Paletka, Malý keramik a Keramika. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

JARNÍ PRÁZDNINY
Ve dnech 12.3. – 16.3.2012 proběhnou v okrese Ústí nad Orlicí jarní prázdniny. SVČ ANIMO si pro 
děti připravilo bohatý program (výtvarné dílny, výlet, deskové hry, Cinestar Rio, PC arena), a to od 
9:00 do 15:00 hodin. Podrobné informace v příštích ŽL.

Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková

Rodinné centrum Pohoda Vás zve na KORÁLKOVÁNÍ – pokud chcete podpořit dobrou věc – 
dobročinný projekt pro Českou abilympijsou asociaci (www.koralkiada.potvor.cz) a máte doma ne-
potřebné korálky, neváhejte a přijďte s 
dětmi/nebo bez dětí do Rodinného cen-
tra Pohoda. Navlékání korálků proběh-
ne ve středu 15. 2. od 16 do 18 hodin a 
ve čtvrtek 16. 2. od 9 do 12 hodin.
Pro děti, mládež i dospělé Rodinné cen-
trum Pohoda pořádá 

TVOŘIVÉ DOPOLEDNE 
A ODPOLEDNE, 

které bude probíhat ve středu 22. února 
od 16 hodin a ve čtvrtek 23. února od 
9:30 hodin. Tématem tohoto měsíce 
jsou korálky, a tak se můžete naučit a 
vyrobit si náhrdelník, náušnice, brož, 
ozdobu na kabelku či zip, závěs do 
okna, závěs do květináče…
Zájemci, prosím hlaste se osobně, telefonicky 465 614 555, 608 621301, nebo mailem centrum@
pohoda.org. Počet míst je omezen. Vstupné 30 Kč + 10 Kč/kus (lze dokoupit i další komponenty). Na 
všechny akce v Rodinném centru Pohoda jste srdečně zváni.

Za občanské sdružení CEMA Ing. Gabriela Šelongová

Život na zkoušku v Domě na půl cesty
Projekt Život na zkoušku je zaměřen na osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin. Tito lidé jsou vý-
razně ohroženi rizikem sociálního vyloučení při odchodu z ústavních zařízení, při vstupu do běžného 
života, který je pro ně prakticky velkou neznámou.
Na start do nové životní etapy mladí lidé nebývají dostatečně připraveni. Po odchodu z ústavního 
zařízení zůstávají na veškeré problémy sami bez možnosti pomoci, osobního poradenství, např. při 
hledání zaměstnání, při jednání na úřadech, často mívají pouze minimální teoretické znalosti napří-
klad toho, kde žádat o pomoc, jakým způsobem si rozložit fi nance, chybí jim sebedůvěra, často trpí 
pocity méněcennosti. Výrazným problémem je i to, že v rámci života v ústavu nemají možnost získat 
pracovní návyky a dovednosti.
Účastníkům projekt nabízí komplexní soubor aktivit - teoretické vzdělání formou kurzů (například 
jak se ucházet o zaměstnání, psaní životopisu, osobní pohovory, dále práce s výpočetní technikou, 
poradenství psychologa a další), pro získání pracovních návyků a dovedností byly do projektu zařa-
zeny krátkodobé pracovní praxe, možnosti rekvalifi kace, ale i zprostředkování zaměstnání několika 
absolventům projektu.
Projekt je realizován na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje, po dobu 21 
měsíců, od září 2011 do května 2013.
Realizátorem projektu Život na zkoušku je IdeaHELP, o.p.s., která vznikla v lednu roku 2005 a za-
bývá se pořádáním vzdělávacích akcí, seminářů a kurzů pro děti a mládež, pro širokou veřejnost, 
pro skupiny obyvatelstva ohrožené sociální exkluzí, konáním aktivit spojených s podporou rovných 
příležitostí žen a mužů ve společnosti, poradenstvím na úseku zemědělství a venkova, organizováním 
pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím a řešením grantů a projektů v oblasti 
vzdělávání dospělých.
V Žamberku spolupracuje realizátor s Domem na půl cesty, jehož uživatelé jsou účastníky projektu. 
Na tento projekt se přihlásilo 8 uživatelů z Domu na půl cesty. Všichni tento projekt vnímají velice 
pozitivně a jsou rádi za další přínosné informace a možnost aktivního trávení volného času.
Projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Za občanské sdružení CEMA Ing. Gabriela Šelongová

běžná denní teplota je v Žamberku kolem -8 °C, 
večer až kolem – 15°C, po ránu můžeme zaslech-
nout zpěv ptáků. Všichni víme, že „Na Hromnice 
musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.“ 
Zajímá Vás, zda bude letošní zima ještě dlouhá 
a mrazivá, nebo již brzy skončí a vystřídá ji jaro 
s kvetoucími sněženkami? Pak jste jistě pozorně 
sledovali, jaké bylo 2. února, tedy na Hromnice, 
venku počasí. Pokud je hezky slunečno, není bo-
hužel předpověď příliš optimistická - zima ještě 
udeří a vrátí se na dalších dlouhých šest týdnů 
(„Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest 
neděl více.“) Jestliže je však počasí na Hromnice 
chladné, krutá zima již brzy ztratí svou moc! „Na 
Hromnice zima s létem potkala se.“ Ve zprávách 
hlásili, že v Orlickém Záhoří bylo v pátek namě-
řeno – 31 °C! Také prý „Na Hromnice jasná noc 
- bude ještě mrazů moc.“ Nebo „Hromnice-li jas-
né, čisté, potrvá déle zima jistě.“ Ale můžeme se 
těšit, že „Na Hromnice zimy polovice.“ Protože 
bylo přes poledne slunečno, lze očekávat dobrou 
úrodu: „Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita 
i pšenice.“ Podle starých záznamů byly u nás po-
dobné tuhé mrazy v únoru 1956, pokud někdo ze 
starší generace pamatuje. Podle meteorologů má 
mrznout letos až asi do 20. února.
Našla jsem ale další neuvěřitelnou pranostiku: 
„Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry 
neděle zpátky zas pílí.“ Tak to vypadá, že čepi-
ci a huňatou šálu ještě neodložíme. Snad se ale 
k sobě nebudeme chovat jako ti mrzutí staří je-
zevci, i když nám během posledních týdnů často 
zamrzl úsměv na rtech. 

Z dostupných materiálů vybrala a upravila 
Vlaďka Šulcová


