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https://pixabay.com/cs/photos/sladk%C3%BD/


 

  Stránka 2  
  

ZRCADLO DOMOVA 
Červen 

     2018 

 
Květen je měsíc lásky. U nás v domově byl ve znamení tance 

s tanečním mistrem panem Veletou, kdy každé pondělí 

probíhala taneční terapie, někdy i za přítomnosti dětí z MŠ 

Pohoda. 

23. května jsme se všichni pobavili na zahradní slavnosti, 

kde jsme si poslechli nám již dobře známé pány 

harmonikáře a také jsme mezi sebou přivítali pana 

Pecháčka, který slavnost zpestřil v podobě staropražských 

písní, lidových písniček, nebo skladeb od Karla Hašlera. 

Nechybělo ani dobré jídlo a pití. Pochutnali jsme si na 

báječných bramborácích, ochutnali křupavé řízky a 

neodolali ani kynutým jahodovým knedlíkům. Kdo měl chuť 

a náladu upekl si na ohni buřta a mohl ho spláchnout třeba 

kapkou piva, nebo dobrého vína. 

Už teď se těšíme na příští slavnost a doufáme, že se zase 

všichni sejdeme anebo ještě lépe, že nás bude ještě více  

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM 
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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 

19. 6. 
Stravovací 
komise 

 

 
 
 

PROGRAM AKTIVIT NA ČERVEN 
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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 
7. 6., 21. 6. 
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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. 6.   Mezinárodní den dětí  

2. 6.   Mezinárodní den čistého ovzduší  

4. 6.   Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese  

5. 6.   Mezinárodní den ptačího zpěvu  

5. 6.   Den rozvoje a vzdělání dospělých  

5. 6.   Světový den životního prostředí  

8. 6.   Mezinárodní den oceánů  

12. 6.   Světový den proti dětské práci  

14. 6.   Světový den dárců krve  

15. 6.   Mezinárodní den odpůrců vojenské služby  

16. 6.   Den afrického dítěte  

16. 6.   Evropský den židovské kultury  

17. 6.   Světový den sdělovacích prostředků  

VÝZNAMNÉ DNY V ČERVNU 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-101/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-cisteho-ovzdusi-102/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-ktere-se-staly-obeti-agrese-103/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptaciho-zpevu-233/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-rozvoje-a-vzdelani-dospelych-105/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zivotniho-prostredi-104/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-oceanu-106/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-detske-praci-107/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-darcu-krve-108/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-odpurcu-vojenske-sluzby-109/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-africkeho-ditete-110/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-zidovske-kultury-111/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdelovacich-prostredku-234/
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17. 6.   Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha  

20. 6.   Světový den uprchlíků  

21. 6.   Evropský den hudby  

21. 6.   Den hrdosti  

21. 6.   Mezinárodní den trpaslíků  

23. 6.   OSN pro den veřejné služby  

23. 6.   Světový den házené  

23. 6.   Mezinárodní olympijský den  

26. 6.   Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)  

27. 6.   Den politických vězňů  

27. 6.   Světový den rybářství  

 

  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-rozsirovani-pousti-a-sucha-112/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-uprchliku-113/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-hudby-114/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-hrdosti-116/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-trpasliku-115/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/osn-pro-den-verejne-sluzby-117/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-hazene-118/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-olympijsky-den-119/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-podpory-obetem-nasili-muceni-121/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-politickych-veznu-122/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-rybarstvi-123/
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Mezinárodní den dětí 

První červnový den roku 1925 se poprvé začal slavit 
Mezinárodní den dětí. Je to den, ve kterém se připomíná, že 
děti znamenají budoucnost, a je tedy důležité pečovat o 
jejich blaho. Po celém světě se slaví 1. června, výjimkou 
jsou třeba Turci, kteří jej přitom začali slavit jako první. Mají 
ho stanovený na 23. dubna. 

Impuls pro svátek, který by oslavoval děti, byl během 
Turecké války za nezávislost (1919-1923), když první 
prezident Turecka Mustafa Kemal označil dítě jako 
nezbytnou součást k budování nového státu a zavedl právě 
Den dětí 23. dubna. 

Dalším podnětem byla ženevská Světová konference o 
blahu dětí 1. června 1925. Ve stejný den také čínský konzul 
v USA, aby upozornil na nezájem o blaho dětí, shromáždil 
na festivalu dračích lodí v San Francisku mnoho čínských 
sirotků. 

O zavedení dne, který by připomínal význam dětí, se tehdy 
mluvilo, nijak oficiálně ale ustanoven nebyl. 

Místo toho vznikl v roce 1949 Den na ochranu dětí, který 
byl reakcí na zabíjení žen a dětí ve vypálených obcích v 
českých zemích a ve Francii během druhé světové války. 
Oslava byla stanovena na první červen jako připomínka 

http://tema.novinky.cz/turecko
http://tema.novinky.cz/prezidenti-usa
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shromáždění sirotků v roce 1925. V roce 1952 pak svátek 
oficiálně vyhlášen a později potvrzen i OSN. 

V Československu byl Mezinárodní den dětí uznán v roce 
1950. 

Prvního června, v den, který patří všem dětem, se obvykle 
konají různé sportovní a společenské akce, které mnohdy 
mají i charitativní charakter. Lidé by si měli připomínat 
význam dětí pro budoucnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.obrazky.cz/?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+den+d%C4%9Bt%C3%AD+obr%C3%A1zky&url=https://detskeskupiny.army.cz/images/aktuality/85.jpg&imageId=e04b34d60425673b&data=lgLEENREnFW3MpSQ7-6fyr1XRNvEMGfA3IpNgOeqI_FMjQvyY06sCD-rlFgWYIzaXXbH5OkhhePyETKXSdA9loZ2Au0Ym85bETf0xAIyTJPEAiNOxAIpmcQCfAs%3D
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Pranostiky pro měsíc květen 

 Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy 
blažný. 

 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne 
kositi. 

 Červen studený - sedlák krčí rameny. 

 Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky 
opozdějí. 

 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

 Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, 
koroptvích budem mít řídko. 

 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný 
snadno. 

 Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy. 

 Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom 
přicházívá. 

 Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. 

 Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se 
hojnost dobrého vína. 

 Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v 
času. 

 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

 Jaký červen, takový i prosinec. 

 Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

PRANOSTIKY 
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Noc kostelů nabídl pohled do sakrálních 
perel Libereckého kraje 

Na jubilejní Noc kostelů se mohli návštěvníci těšit v pátek 

25. května 2018. Každý kostel, kaple či sborová modlitebna 

je něčím zvláštní. Dalo by se tvrdit, že je to jedna kulturní 

perla vedle druhé. Lidé se mohli do svatostánků při této 

akci podívat letos již po desáté. 

„I když je česká společnost považována za víceméně 

ateistickou, mnoho z nás vyhledává kostel či modlitebnu 

jako místo pro zklidnění, urovnání myšlenek, místo, kde 

můžeme být sami se sebou. Kostely však také mívají 

zajímavou historii, na jejich výzdobě se podíleli významní 

architekti, stavitelé a umělci té které doby. Jejich základní 

funkce, tedy funkce místa pro setkání člověka s Bohem, je v 

současnosti v řadě případů rozšířena o kulturní funkci, kdy 

se v nich pořádají koncerty a nejrůznější setkání," zve na 

Noc kostelů Květa Vinklátová, radní pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. 

První noc kostelů se v České republice se uskutečnila v roce 
2009 a od té doby je možné navštívit kostely a modlitebny a  

ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA 

http://www.nasejablonecko.cz/
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poznat jejich kulturní hodnotu a setkat se s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, umění, či jiného zážitku. „Jindy 
sakrální prostory uzamčené a snad i obestřené tajemstvím 
se otevírají a zpřístupňují. Ve vhodné chvíli a na vhodném 
místě otevřeného chrámu si můžete uvědomit krom jiného i 
to, že křesťanství a hodnoty, které opatruje a nenásilně 
nabízí, nejsou odbytou záležitostí k zasunutí do minulosti. 
Naši předkové kostely nestavěli jako památníky a muzea, 
ale byla to pro ně místa, kde čerpali nové síly k životu," řekl 
ve svém pozdravu k letošnímu ročníku Noci kostelů biskup 
Jan Baxant. 

 

 

 

 

 

  

http://www.farnoststaryknin.cz/files/kostel_stary_knin.gif
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Emílie Březinová 16.06.1922 96 

Jindřiška Ruščáková  25.06.1928 90 

Jarmila Chvalinová 22.06.1931 87 

Věra Duštírová 02.06.1932 86 

Irena Beníšková   23.06.1933 85 

Marie Kulichová           10.06.1942                76  

Antonín Štumpf            19.06.1949            69 

Jiří Kumhála 07.06.1960 58 

Jiří Došlík      14.06.1964 54 

 

   

   

OSLAVENCI V  ČERVNU 

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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 Věra Šolarová 7. května                                                 

              Marie Rulíková 10. května 

 Karel Gerlich 14. května 

 Jiří Šourek 15. května 

 Rudolf Popr 21. května 

 Marie Vacková 25. května 

 Ladislav Růžička 29. května 

 

Přejeme příjemný pobyt! 

  

NOVÍ OBYVATELÉ 
NAŠEHO DOMOVA 
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 Karel Branda 

Josef Kunský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čest jejich památce! 

S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE 
NÁS NAVŽDY OPUSTILI 

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

    11:00 – jídelna 

11.6. Taneční terapie s panem mistrem Veletou 10. lekce    

    10:00 – jídelna 

15.6.  Slavnostní vyhlášení „Pečovatelka roku 2018“ 

 15:00 – Městské divadlo  

21.6. Vystoupení dechové hudby Jablonečanky 

 16:00 – jídelna (za pěkného počasí venku) 

 

 

 

 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU? 

https://pixabay.com/cs/dekorace-kv%C4%9Btina-ornament-lidov%C3%BD-1238844/
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Hádanky 

Krájení dortu 

Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí? 

Stáje 

Ve stájích jsou lidé a koně. Dohromady je tu 22 hlav a 72 
nohou. Kolik je ve stáji koní a kolik lidí? 

Závod 

Pokud předběhnete závodníka na druhém místě, na 
kolikátém místě budete? 

Lekníny 

Na rybníku vyroste za první den 1 leknín, za dva dny 2 
lekníny, za tři dny 4 lekníny, za čtyři dny 8 leknínů, za 5 dní 
už 16 leknínů a tak dále. Za 30 dnů zaroste úplně celý 
rybník. Za kolik dní zaroste přesně polovina rybníku? 

Jahodové knedlíky 

Milan má strašně rád jahodové knedlíky a za hodinu jich sní 
dokonce 32. Jeho bratr Pavel sní stejné množství za 3 

PROCVIČME SI MOZEK 
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hodiny. Za jak dlouho zvládnou oba dohromady sníst 32 
knedlíků? 

Topinky 

Ráda by sis upekla tři topinky, ale máš velmi málo času. Na 
pánev se ti vejdou jenom dva krajíce najednou a opečení 
jedné strany trvá dvě minuty. Za jak dlouho jsi schopná 
topinky upéct? 

 

Řešení 

Krájení dortu 

Nejprve rozříznete dort na čtvrtiny, klasickým způsobem, 
napůl a pak kolmo k prvnímu řezu. A poté už stačí dort 
rozříznout horizontálně, tedy oddělit horní a dolní polovinu. 

Stáje 

Ve stáji je 14 koní a 8 lidí, dohromady 22 hlav. 14 koní se 
čtyřma nohama je 56, 8 lidí se dvěma je 16, dohromady 
tedy 72 nohou. 

Závod 

Přeci na druhém, před Vámi je ještě ten první. 
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Lekníny 

Polovina rybníku zaroste přesně za 29 dní, protože každý 
následující den je na rybníku dvojnásobné množství leknínů. 

Jahodové knedlíky 

Dohromady sní 32 knedlíků za 45 minut. Milan jí třikrát 
rychleji než Pavel, tudíž sní třikrát více knedlíků. Milan jich 
sní 24 a Pavel 8. 

Topinky 

Dá se to zvládnout překvapivě rychle. Na pánev dáte dva 

krajíce a opečete je po jedné straně, tedy 2 minuty. Pak 

jednu z nich vyndáte a druhou otočíte a přidáte k ní třetí, 

dosud nepoužitý krajíc. Pečete další dvě minuty, 

dohromady tedy 4. Hotovou topinku vyndáte, zbylou 

otočíte a přidáte k ní tu první vyndanou topinku opečenou 

z jedné strany, upečete. A máte hotovo za 6 minut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrazky.cz/?q=otazn%C3%ADk&url=http://www.giosm.cz/sites/default/files/OTAZNIK.png&imageId=182df2f0edbc4d80&data=lgLEECj3EwUjM7I6CUZwlhB69v3EMH4Bewgw-PG3SUn5tqAq3dU4TV350mV5yX5EHFXRbS-vsekL-5ScyEqL8vGel43qxM5bFkJHxAJvR5PEAhl5xALFz8QCG38%3D
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Nepečený jahodový dort 

 

Ingredience 

máslové sušenky  1 balení 
jahody    300 g 
bílý jogurt   250 g 
polotučný tvaroh  250 g 
vanilkový cukr  2 ks 
rum     1 lžíce 
máslo    80 g 
cukr     50 g 
čokoládová mléčná poleva 
 

Postup 

Začneme tím, že si formu vymažeme máslem a vysypeme 
moukou. Já vysypávám kokosem. Vymazanou formu 
vyskládáme sušenkami. 
 
Nyní si připravíme náplň. Smícháme tvaroh s jogurtem či 
zakysanou smetanou, přidáme vanilkové cukry, normální 
cukr, trošku rumu a přimícháme k tomu jahody, já kupuji v 
konzervě. Vždy použiji 2 konzervy. Do směsi vmícháme 30 g 

RECEPT NA MĚSÍC ČERVEN 
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rozpuštěného másla a vše důkladně promícháme. 
 
Směs, kterou máme připravenou, vlijeme na vyskládané 
sušenky (ale ne vše, stačí jen na pokrytí sušenek). Na směs 
opět poklademe sušenky, na kterou opět vylijeme směs, 
takto pokračujeme do vypotřebení, ale poslední vrstvou by 
měla být směs. 
 
Připravíme si čokoládovou polevu, do které přidáme 50 g 
rozpuštěného másla a dort polijeme. 
 
Na závěr můžete dát čerstvé jahody nebo posypat oříšky, 
záleží podle chuti. 
 
Dort by měl minimálně 3 hodiny tuhnout v lednici. Potom 
bude krásně proleželý a ztuhlý. Přeji dobrou chuť. 

 

 

 
 

 


