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Konečně se v plné síle probudilo jaro a my jsme ho přivítali 

pěkně po našem. Jak jinak, než písní a tancem. 

Pravidelně, každé pondělí (celkem bude 10 lekcí) jsme si 

zatančili na taneční terapii s panem mistrem Veletou. 

Poslechli jsme si Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka a 

slzy dojetí jsme se neubránili při vystoupení souboru Glass 

Gospel ze Železného Brodu. 

Příjemnou atmosféru v podobě nejen italských písní nám 

přineslo vystoupení Duo Ruggieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM 

http://www.obrazky.cz/?q=duo+ruggieri&url=http://www.dd-jablonec.cz/public/galleries/273/original/16.jpg&imageId=c40eef372789636c&data=lgLEEAg0l3Eb3F8EfLp4PvZ75U7EMGNbVYhTMKZQa0wXtFM3e31_A8D9Uri5flpyt-7kZF7O38xwpdXN9pjJmOiKv-g65c5a4xDhxALNUZPEAh0MxALpUMQCYGY%3D
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PONDĚLÍ 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení  

 
Od 13:30 
Klubovna 
aktivit 

Trénování 
paměti 

 

 

ÚTERÝ 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení  

 

12:30 
Retro 

15. 5. 
Stravovací 
komise 

 

 
 
 

PROGRAM AKTIVIT NA KVĚTEN 
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STŘEDA 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení  

 

10:00 – 
11:00 

Zpívání u 
klavíru se 
Simonou 

 

14:00 – 
14:30 
Jídelna 

Bohoslužba 

 
   

ČTVRTEK 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení  

 
Od 13:00 
Na 
odděleních 

Canisterapie – 
Merlin 
3.5., 17.5., 31.5. 
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Od 13:30 
Klubovna 
aktivit 

Trénování 
paměti 

 
   

PÁTEK 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení  

 

13:00 – 
15:00 
Retro 
kuchyň 

Vaříme v retro-
dle předchozí 
dohody 

 
 

 
Změna programu vyhrazena. 
Klienti budou o změnách včas informováni.  
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1. 5.  Svátek práce  

3. 5.  Mezinárodní den svobody tisku  

3. 5.  Den slunce  

4. 5.  Den hasičů  

5. 5.  Mezinárodní den porodních asistentek  

5. 5.  Den Evropy  

6. 5.  Světový den astmatu  

8. 5.  Světový den Červeného kříže  

8. 5.  
Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během 

druhé světové války  

12. 5.  Mezinárodní den ošetřovatelek  

12. 5.  
Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým 

únavovým syndromem  

13. 5.  Světový den koktejlů aneb Lufťákovo den  

13. 5.  Mezinárodní den Falun Dafa  

VÝZNAMNÉ DNY V KVĚTNU 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svatek-prace-66/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-svobody-tisku-67/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-slunce-68/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-hasicu-69/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-porodnich-asistentek-70/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-evropy-71/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-astmatu-72/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-cerveneho-krize-75/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/vzpominkovy-den-na-ty-kdo-ztratili-svuj-zivot-behem-druhe-svetove-valky-73/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/vzpominkovy-den-na-ty-kdo-ztratili-svuj-zivot-behem-druhe-svetove-valky-73/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-osetrovatelek-76/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-podpory-nemocnych-s-chronickym-unavovym-syndromem-77/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-podpory-nemocnych-s-chronickym-unavovym-syndromem-77/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-koktejlu-aneb-luftakovo-den-79/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-falun-dafa-78/
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14. 5.  Den Matek  

15. 5.  Mezinárodní den rodiny  

15. 5.  Světový den proti mozkové mrtvici  

16. 5.  Evropský den Slunce  

17. 5.  Mezinárodní den proti homofobii  

17. 5.  Světový den informační společnosti  

17. 5.  Evropský den Slunce  

18. 5.  Mezinárodní den muzeí  

21. 5.  
Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj 

(Světový den kulturního rozvoje)  

21. 5.  Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území  

22. 5.  Mezinárodní den pro biologickou diverzitu  

24. 5.  Evropský den parků  

25. 5.  Ručníkový den  

25. 5.  Týden solidarity s národy bez správního teritoria  

25. 5.  Mezinárodní den ztracených dětí  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-matek-74/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-rodiny-80/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-mozkove-mrtvici-81/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-slunce-82/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-homofobii-85/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-informacni-spolecnosti-84/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-slunce-83/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-muzei-86/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-kulturni-diverzity-pro-dialog-a-rozvoj-svetovy-den-kulturniho-rozvoje-87/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-kulturni-diverzity-pro-dialog-a-rozvoj-svetovy-den-kulturniho-rozvoje-87/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/tyden-solidarity-s-obyvateli-vsech-kolonialnich-uzemi-88/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pro-biologickou-diverzitu-89/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-parku-90/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/rucnikovy-den-95/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/tyden-solidarity-s-narody-bez-spravniho-teritoria-94/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ztracenych-deti-93/


 

  Stránka 8  
  

ZRCADLO DOMOVA 
Květen 

     2018 

25. 5.  Den Afriky  

25. 5.  Mezinárodní den počítačů  

29. 5.  Mezinárodní den mírových jednotek OSN  

30. 5.  Evropský den melanomu  

30. 5.  Svátek sousedů  

31. 5.  Světový den bez tabáku  

31. 5.  Den otevírání studánek 

 

  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-afriky-92/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pocitacu-91/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-mirovych-jednotek-osn-96/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-melanomu-97/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svatek-sousedu-98/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-bez-tabaku-99/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-otevirani-studanek-100/
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Květen měsíc lásky 

Měsíc květen sotva začal a 
obecně se mu říká měsíc 
lásky! 

Láska je základní hybnou silou 
života, bez lásky by život 
nebyl. 

Bez lásky se žije velice těžce, lásku nám nemůže 
nic nahradit! 

Všichni toužíme po lásce, jen ji často mylně hledáme někde 
mimo sebe! 

A venku, u druhých lásku nenajdeme! 

Lásku můžeme nalézt pouze v sobě, ve svém srdci! 

Když začneme lásku objevovat ve svém srdci, začneme ji 
cítít, můžeme ji potom prožívat i s ostatními! 

Jak lásku ve svém srdci objevovat, jak se jí dotknout? 

Musíme se učit lásku cítit! 

Když se ponoříme do svého srdce, zbavíme se všech 
myšlenek, přestaneme usilovat, pocítíme vděk za vlastní 
dech, za vlastní život, lásku začneme pociťovat! 
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Abychom se lásku učili cítit a prožívat, můžeme tomu 
věnovat zlomek času, který máme k dispozici! 

Zkusme v měsíci květnu, v měsíci lásky každý den si 
uvědomit 3 věci, 3 prožitky, za které můžeme být vděční! 

Je to takové malé cvičení: 

Uvědomím si  například vděk za to, že dýchám, poděkuji: 

 „Děkuji za dar dýchání, děkuji sobě, děkuji prozřetelnosti, 
děkuji za to, že za to pociťuji vděk.“ 

Uvidíte, že toho, zač můžeme být vděční, je mnoho a když si 
to začneme uvědomovat a dělat toto cvičení, náš život se 
začne jako zázrakem měnit! 

Děkuji za dar této výzvy sobě, prozřetelnosti, děkuji, že to 
pociťuji vděk! 

Děkuji za dar možnosti podělit se o toto sdělení s ostatními 
sobě, prozřetelnosti, za to, že za to pociťuji vděk! 

Přeji všem, aby letošní měsíc květen byl skutečně měsícem 
lásky.  

 
 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/?q=polibek+po+rozkvetlou+t%C5%99e%C5%A1n%C3%AD+obr%C3%A1zky&url=http://uska.kena.cz/fotky/2011/02/3664.jpg&imageId=3053cea748e31728&data=lgLEEKhvXup4yyq4DiddhEllRq_EMGvoT5pYVmC1tsKv2qSylBYzQFReJfoYnvQENuWqLGl80qDhC78F3cdxDkqJ3zhKs85a4xY2xAJDx5PEAhBOxAK1O8QCCuQ%3D
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Pranostiky pro měsíc květen 

 Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. 

 Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi. 

 Májová vlažička - naroste travička; májový deštiček - 
poroste chlebíček. 

 V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 

 Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

 Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

 Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest. 

 První květen deštivý – polím a loukám škodlivý. 

 Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem 
ovoce i růži. 

 Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. 

 Žofie vína upije. 

 Déšť svaté Žofie švestky ubije. 

 Jak na Urbana bývá, takové pak setí rolník mívá. 

 Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, 
takový podzimek následovati má. 

 

PRANOSTIKY 
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Hrad Vranov-Pantheon  

Strážní hrad Vranov, rozkládající se na úzkém 
a strmém pískovcovém útesu nad pravým břehem 
Jizery, byl založen Heníkem z Valdštejna okolo roku 
1425, ale už na začátku 16. století se uvádí jako pustý. 
Včetně předhradí zaujímá délku téměř 400 m a v 
současné době je považován za nejdelší 
a nejkomplikovanější skalní hrad v České republice. 
Největších změn doznal v první polovině 19. století, 
kdy panství koupil textilní podnikatel František 
Zachariáš Römisch. Ten dal ve zříceninách i blízkém 
okolí umístit romantické pomníky a mohyly oslavující 
význačné spisovatele a básníky, legendární hrdiny, 
české panovníky a vojevůdce. Celé bývalé hradiště 
nazval Pantheon. Dodnes se v areálu zachovala Síň tří 
císařů na památku vítězství spojeneckých vojsk nad 
Napoleonem v bitvě národů u Lipska 1813 a spousta 
spletitých cestiček, jeskyní či pamětních desek.  

Dominantou Pantheonu je novogotický letohrádek 
s břidlicovou věžičkou z roku 1826. Pod skalní stěnou 
se nachází tesaná hradní studna, odkud vede cesta 

ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=327
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k vyhlídce Zahrádka, vypínající se 60 m nad hladinou 
řeky. 
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Valerie Kopalová 06.05.1922 96 

Věra Šourková  28.05.1925 93 

Oldřich Brauner 25.05.1925 90 

Danuška Linková 24.05.1930 88 

Marie Jakimiová    21.05.1933 85 

Margita Faltisová         19.05.1935                83  

Květoslava                     13.05.1939            79 

Vokněrová 

Otto Křivánek 20.05.1939 79 

Helena Hnídková 18.05.1944 74 

Petr Morávek 18.05.1945 73 

Miloslava Nováková 03.05.1949 69 

   

   

OSLAVENCI V  KVĚTNU 

http://www.obrazky.cz/?q=kv%C4%9Btiny+k+narozenin%C3%A1m+obr%C3%A1zek&url=http://fanfantulipan.cz/resources/fs/i/eshop_gallery/54/98/5498_photo_1416981490.jpg&imageId=f575c55f4213b466&data=lgLEENxLrUKmBJo_snjrija_DczEMBB3Vs45aZlMtGfuuuxxHTjFoLPrZgTk7DMm-rTJqW7mtZHTJJ_lqPnELsKA1dTT985a4xsRxAKODpPEAq7mxAItOsQCIrQ%3D
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              Ilja Matouš                                 3. dubna 

              Marie Kordová 5. dubna 

 Milan Homola 10. dubna 

 Marie Kurková 12. dubna 

   

  

  

 

Přejeme příjemný pobyt! 

  

NOVÍ OBYVATELÉ 
NAŠEHO DOMOVA 
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 Marie Sztraková 

Štefan Varga 

Margita Koudelková  

Matouš Ilja 

Jana Miškovská 

Václav Jeřábek 

 

 

 

 

Čest jejich památce! 

S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE 
NÁS NAVŽDY OPUSTILI 

http://e-kvetina.cz/web-data/9/plugins/eshop/18028/kremo5.jpg


 

  Stránka 18  
  

ZRCADLO DOMOVA 
Květen 

     2018 

  

 

 

7.5.      Taneční terapie s panem mistrem Veletou 5. lekce 

    10:00 – jídelna 

14.5.    Taneční terapie s panem mistrem Veletou 6.lekce    

    10:00 – jídelna 

21.5    Taneční terapie s panem mistrem Veletou 7. lekce 

 10:00 - jídelna 

23.5. Zahradní slavnost 

 9:00 – 17:00 

28.5. Taneční terapie s panem mistrem Veletou 8. lekce 

 10:00 - jídelna 

 

  

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU ? 
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PROCVIČME SI MOZEK 
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Pampeliškový med 
 

Ingredience: 

400 ks květů pampelišek 
2 ks citronů 
20 g cukru krupice 
2 kg cukru 

 

 

Natrháme 400 květů pampelišky (bez stonků). Květy si 
osprchujeme rychle vodou. Necháme trochu okapat, dáme 
do přiměřeně velkého hrnce a zalijeme 2 litry vody. 
Přidáme dva oloupané citrony, na plátky nakrájené a jader 
zbavené, uvedeme do varu a necháme 15 minut povařit. 
Odstavíme a necháme 24 hodin louhovat. Potom 
přecedíme přes plátýnko a trochu vymačkáme. Přidáme 2 
kg krystalového cukru a svaříme do hustoty sirupu nebo 
medu. Slijeme do sklenic a zavíčkujeme. Pampeliškový med 
se nekazí a je dobrý do čaje, na chléb s máslem, na slazení 
ovocných knedlíků, kaší, nákypů atp. 

RECEPT NA MĚSÍC KVĚTEN 

https://www.obrazky.cz/?q=pampeli%C5%A1kov%C3%BD+med+obr%C3%A1zky&url=https://www.viadelicia.cz/ew/ew_images/image_of_object?ObjectIdentifier%3Dpli:b4784587-7d29-4208-b77c-77bc8b5707ec%26Filter%3D042cdaac-4610-40de-a462-c4d4435cec81%26ImageIndex%3D0%26FailImage%3Dfdb374dd-21c3-4d0b-8bda-3df930ab0eb4&imageId=0b8cd5b26d70839a&data=lgLEEGElwtRGnAVPoOMxnnPyGGvEMIlQ9BvSGMxm4T5H0X2aNtekFCsFl5Ouz2WZ8SYOphWwzBS_6Z_qJCQeFDeiN_YRo85a4wIqxAL3HJPEApzlxAIyjsQCe0Y%3D

