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BETLÃ‰M, JAK HO NEZNÃ•TE A JEÅ TÄš NÄšCO NAVÃ•C
PÃ¡tek, 22 prosinec 2017

Doba roz&scaron;íÅ™ení vzniku Vánoc není jistá, stejnÄ› jako dÅ¯vod vzniku kÅ™esÅ¥anských oslav narození JeÅ¾í&scaron;e
období, kdy jiné náboÅ¾enské skupiny a pohané slavili Saturnálie a zimní slunovrat. Je uvádÄ›no, Å¾e základ koncepce
oslav narozenin Krista byl zaloÅ¾en ranými kÅ™esÅ¥any v druhém století. Roku 1223, po návratu z Betléma, pÅ™ipravil
Franti&scaron;ek z Assissi pro úÄ•astníky pÅ¯lnoÄ•ní m&scaron;e v jeskyni u vsi Greccio jesle s Å¾ivým oslem a volem, a tak
zaloÅ¾il tradici stavÄ›ní jesliÄ•ek.

Dostal jsem vskutku zajímavý obrázek betléma - pÅ™ímo jedlá varianta... Co vy na to?
Nedostali jste náhodou taky následující Å™etÄ›zový nesmysl? Tedy hoax? ÚNOR 2018 Takový únor uÅ¾ víckrát
nezaÅ¾ije&scaron;!!! - Specialita února budoucího roku se uÅ¾ nikdy v na&scaron;em Å¾ivotÄ› nezopakuje! Tento únor totiÅ¾
bude mít 4 nedÄ›le, 4 pondÄ›lí, 4 úterý, 4 stÅ™edy, 4 Ä•tvrtky, 4 pátky a 4 soboty. Jednoduché vysvÄ›tlení: Kdykoliv prosinec
zaÄ•íná sobotou, coÅ¾ se stane kaÅ¾dých 28 let, má 5 sobot, 5 nedÄ›l a 5 pondÄ›lkÅ¯!!! Stalo se tak v roce 1984, 1990, 2001 a
2007 a bude se to opakovat i v roce 2018 a 2029 atd.!!!
Ale nabídnu vám nÄ›co jin
lednového poÄ•así:

Leden je z hlediska poÄ•así typickým zimním mÄ›sícem. Leden 2018 by mÄ›l být podle dlouhodobé pÅ™edpovÄ›di poÄ•así
nadprÅ¯mÄ›rný a sráÅ¾kovÄ› prÅ¯mÄ›rný aÅ¾ spí&scaron;e podprÅ¯mÄ›rný. SnÄ›hová nadílka se oÄ•ekává na poÄ•átku ledna
dal&scaron;ím prÅ¯bÄ›hu první dekády mÄ›síce. Druhá dekáda ledna by mÄ›la být teplotnÄ› prÅ¯mÄ›rná a sráÅ¾kovÄ›
podprÅ¯mÄ›rná. PrÅ¯mÄ›rné denní teploty by se mÄ›ly pohybovat kolem 0 °C s pÅ™evaÅ¾ujícím sluneÄ•ným poÄ•asím. Na pÅ
druhé a tÅ™etí dekády se dají podle empirických dlouhodobých pÅ™edpovÄ›dí poÄ•así oÄ•ekávat nízké teploty, které mohou m
klesat aÅ¾ k hranici okolo -20 °C. TÅ™etí dekáda ledna by mÄ›la být teplotnÄ› opÄ›t nadprÅ¯mÄ›rná a sráÅ¾kovÄ› podprÅ¯m
polojasnou aÅ¾ jasnou oblohou. Po pÅ™echodném vyjasnÄ›ní by se mÄ›lo opÄ›t zatáhnout a na pÅ™elomu ledna a února zaÄ
snÄ›Å¾it. MÄ›síc leden rovnÄ›Å¾ patÅ™í k sráÅ¾kovÄ› nejsu&scaron;&scaron;ím mÄ›sícÅ¯m v roce. Podle dlouhodobých sta
lednový sráÅ¾kový prÅ¯mÄ›r v ÄŒechách 42,3 mm, na MoravÄ› a ve Slezsku pak 37,8 mm. PÅ™esto se mohou objevovat náh
vzedmutí hladin Å™ek. Nikoliv v&scaron;ak z nadbytku sráÅ¾ek, ale díky tajícímu snÄ›hu pÅ™i náhlých oblevách. Ale to si
je&scaron;tÄ› musíme pár dnÅ¯ poÄ•kat&hellip; Zatím vám v&scaron;em s mou AniÄ•kou pÅ™ejeme ty nejkrásnÄ›j&scaron;í
vánoÄ•ní svátky! MICHAL
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