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Červen nám přinesl letní počasí a hodně sluníčka. A tak nám 

nic nebránilo, abychom poseděli venku pod širým nebem. 

Přijel za námi taneční a hudební soubor Topľan, který se 

věnuje lidovým tancům a hudbě národopisných oblastí Šariš 

a Zemplín. 

Proběhla poslední lekce taneční terapie s panem mistrem 

Veletou. 

Navštívili jsme divadlo a poslechli si koncert Jaroslava 

Svěceného. Do divadla jsme se podívali také při slavnostním 

vyhlášení „Pečovatelka roku 2018“.  

Ukázali jsme, jak máme zručné ruce a ve spolupráci 

s dobrovolníky a nadací Preciosa vyrobili krásné náramky. 

Pod širým nebem jsme si zazpívali s dechovou hudbou 

Jablonečankou. 

A závěrem měsíce jsme poseděli s našimi oslavenci a 

popřáli jim hodně moc zdraví do dalších let. 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNEM 
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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 

17. 7. 
Stravovací 
komise 

 

 
 
 

PROGRAM AKTIVIT NA ČERVENEC 
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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 
Pouze 25. 7.  

 
   

ČTVRTEK 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení  

 
Od 13:00 
Na 
odděleních 

Canisterapie – 
Merlin 
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Od 13:30 
Klubovna 
aktivit 

Trénování 
paměti 

 
   

PÁTEK 

9:00 – 9:45 
Tělocvična 

Kondiční cvičení  

 
   

 

 
Změna programu vyhrazena. 
Klienti budou o změnách včas informováni.  
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2. 7.  Světový den UFO  

5. 7.  Mezinárodní den objetí zdarma  

6. 7.  Světový den polibku  

6. 7.  Světový den Tibetu  

9. 7.  Světový den veterinárních lékařů  

11. 7.  Světový den populace  

14. 7.  Mezinárodní den alternativ ke spalovnám  

20. 7.  Mezinárodní den šachu  

 

  

VÝZNAMNÉ DNY V ČERVENCI 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-ufo-124/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-objeti-zdarma-125/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-polibku-126/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-tibetu-127/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-veterinarnich-lekaru-128/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-populace-129/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-alternativ-ke-spalovnam-130/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-sachu-131/
https://www.obrazky.cz/?q=letni%C4%8Dky+kvetouc%C3%AD+cel%C3%A9+l%C3%A9to&url=https://www.ireceptar.cz/res/archive/350/041621_05_335556.jpg?seek%3D1492450071&imageId=f080413159c8d61b&data=lgLEEK_0E2pTyl9vjUFcQeprUWfEMOxvtGYEb6v9pS5DDOt-S4qAyomuQXq0Gv_DNFrLXFeohiEX9Rnb1piD4bvXqMXAF85bMLbjxAIEf5PEAmuSxAIlQsQCvu4%3D
https://www.obrazky.cz/?q=kreslen%C3%BD+obr%C3%A1zek+-+slunce&url=https://publicdomainvectors.org/photos/1364574715.png&imageId=0965d0458d405d33&data=lgLEEECdAZLzSxiDYRgXmRc0Q8nEMHw23Hgp0N9ViWXV_e672B783uJ8XaQDy1MFuxFGcJRjVhz_SodSyEatH72nvvgguM5bMedSxALSpZPEAl_2xAK8NMQCQas%3D
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Den upálení mistra Jana Husa 

6. červenec je dnem, kdy si připomínáme upálení mistra 
Jana Husa. Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské 
Kostnici v roce 1415. Tehdy byl Jan Hus po 
několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě 
popraven. Odmítl totiž odvolat své učení o nápravě církve, 
která tehdy zažívala obrovský morální úpadek. Husova smrt 
však ještě zesílila vliv jeho myšlenek a vyústila až v 
husitskou revoluci. K odkazu Jan Husa se vedle husitů hlásí i 
další církve. Jako svatý mučedník je spolu s Jeronýmem 
Pražským uctívaný například pravoslavnou církví. V roce 
1999 byl mistr Jan Hus označen za reformátora církve 
samotným papežem Janem Pavlem II. Ten tehdy i veřejně 
politoval jeho upálení.  

V současnosti je 6. červenec - Den upálení mistra Jana 

Husa také českým státním svátkem. Mistr Jan Hus nebyl 

jenom velkým náboženským myslitelem, zasadil se také o 

vývoj českého jazyka. Právě jeho reforma českého 

pravopisu je spojována s odstraněním spřežek a zavedením 

diakritiky.  

Život mistra Jana Husa 

Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic. 

Vyučoval na pražské univerzitě (od roku 1398) a posléze se 

stal i jejím rektorem. V roce 1400 byl vysvěcen jako 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-upaleni-mistra-jana-husa-6/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-upaleni-mistra-jana-husa-6/
http://aktualne.centrum.cz/tema/univerzita-karlova_12648/
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římskokatolický kněz a od roku 1402 působil jako kazatel v 

betlémské kapli.  

Jan Hus se ve svých kázáních inspiroval učením 
reformátora Johna Wycliffa. Ostře kritizoval poměry v 
církvi, která se obohacovala prodáváním odpustků. 
Upozorňoval na morální úpadek církve a hledal řešení k její 
nápravě.  

To vedlo až k tomu, že arcibiskup prohlásil Husa za kacíře, 

posléze na něho byla uvalena kladba. Pod hrozbou zákazu 

konání bohoslužeb odešel Jan Hus do Kozího Hrádku a 

začíná kázat pod širým nebem.  

Jan Hus za svůj život vydal několik klíčových teologických 

spisů, mj. s názvy Knížky o svatokupectví, Postilla nebo 

Výklad viery, Desatera a Páteře. V roce 1414 Jan Hus odjíždí 

hájit své názory na církevní koncil do Kostnice. Spoléhá 

přitom na ochranu císaře Zikmunda, 

který ho však zradil. Ve 

vykonstruovaném procesu několikrát 

odmítá odvolat své učení. Nakonec je 

odsouzen a 6. července 1415 upálen 

na hranici před hradbami Kostnice. 

Jeho popel byl vysypán do řeky Rýn, 

aby jeho ostatky nemohly být uctívány.  

http://www.obrazky.cz/?q=mistr+jan+hus+%C5%BEivotopis&url=http://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/jan-hus/jan-hus.jpg&imageId=ee51faa02fbc60bb&data=lgLEEGghHGvTbUH9rMuJ1NDzjJ3EMMFSTQrVJcf_RHSjFmaZ7lFKsN3fd0DsfeHd4f1ip-vUswcxn0RdL7timdvSXBO9Y85bMLp_xALN8pPEAmRmxAIQL8QCFqw%3D
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Pranostiky pro měsíc květen 

 

 Když dne ubývá, horka přibývá. 

 Červenec nese parna, krupobití a medovice, 
jestli hojný na bouřky a vichřice. 

 Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v 
roce. 

 Slunce peče - déšť poteče. 

 Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 

 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

 V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po 
uši oděj se! 

 Jaký červenec, takový leden. 

 Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima 
zaskvěje. 

 Červenec - úrody blíženec. 

 Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu 
až červenec a přidá ještě mnohé bouře. 

 Co červenec končí, srpen začíná. 
 
 

 
 
 
 

PRANOSTIKY 

https://www.obrazky.cz/?q=kreslen%C3%BD+obr%C3%A1zek+slunce&url=https://st.depositphotos.com/1007168/1249/i/950/depositphotos_12492703-stock-photo-summer-hot-sun.jpg&imageId=c83a3665e3da8a1d&data=lgLEEKGkR_s9qbgh65mz2FJZX9HEMEwR1tOgv3xOHMz6wwRLDAZm5t0I1G3zwXp2mV40k_TNW4ENJhq49sUwXbdef5nw2M5bMeXexALgl5PEAqUmxAIVM8QCPgM%3D
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Naučná stezka manželů Jany a Josefa V. 

Scheybalových 

 
Jen málo tvůrčích osobností bylo tak bytostně spjato s 
Jabloneckem i okolním krajem severovýchodních Čech jako 
Josef V. Scheybal a jeho žena Jana Scheybalová. Obsah 
naučné stezky vychází z odkazu manželů Scheybalových a je 
založen na hodnotách, které vyznávali. 
 
Josef Václav Scheybal patřil k významným českým 
národopisným kreslířům. Společně se svou manželkou se 
zabýval památkovou péčí a regionální vlastivědou. Od 
šedesátých let 20. století si za svůj společný domov zvolili 
Jablonec nad Nisou. Tady vytvořili převážnou část svého 
bohatého a pozoruhodného díla. Bývalá jablonecká fara u 
kostela sv. Anny, v níž žili, se díky nim změnila v jedinečné 
kulturní centrum, kde docházelo k prolínání vědeckého 
bádání, umělecké tvorby, sběratelské činnosti a 
dokumentační práce. 
 
Naučná stezka zavádí návštěvníky do zajímavých míst v 
okolí Jablonce nad Nisou, kam kroky manželů 
Scheybalových mířily nejčastěji. První část naučné stezky 
vede na jih od Jablonce – z místní části Dobrá Voda do 

ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA 



 

  Stránka 11  
  

ZRCADLO DOMOVA 
Červenec 

     2018 

Rychnova, do Pelíkovic, na Kopaninu a do Pulečného. Na 
trase stezky se nachází celkem 17 zastavení. Jsou to místa s 
významnou pamětihodností, poutavým historickým 
příběhem nebo přírodní zajímavostí. Součástí naučné 
stezky bude 16 stojanů s textovými a obrazovými panely, 
které obsahují informace spojené s historií i současností 
jednotlivých míst. 
 
Druhá část stezky měří 8 km a má 10 zastavení 
poukazujících na místa historicky či krajinářsky zajímavá. 
Vede z Kopaniny přes Frýdštejn, Ondříkovice a Vazovecké 
údolí do Dolánek u Turnova. 
 
Autorem naučné stezky je Jan Strnad. Při sestavování 
textových a obrazových panelů na jednotlivých zastaveních 
využil kreseb J. V. Scheybala a úryvků z vybraných 
vlastivědných textů Jany Scheybalové. 

  

 

 

 

 

  

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Rozhledna-Kopanina.aspx
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=75893&x=800&y=545&test=ccc
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Věra Kloutvorová                                                   95  
Marie Kurková  94 
Josef Mareček   92 
Věra Mrázová  90 
Jitka Algerová                                                          87 
Zdeňka Poborská  83 
Erika Vavřínová                                                       83    
Wlodzimierz Wysmyk                  75  
Terézia Franková                      73 
 
 

   

   

OSLAVENCI V  ČERVENCI 

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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 Květuše Halamová 1. června                                                 

              Ivanka Berková 5. června 

 Věra Kloutvorová 18. června 

 Jarmila Palmová 19. června 

 Alois Kočí 28. června 

 

Přejeme příjemný pobyt! 

 

 

 

 

 

NOVÍ OBYVATELÉ 
NAŠEHO DOMOVA 
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Hádanky 

Odpovědi jsou napsané pozpátku 

 
 

1. Vždy se prolomí, když se vysloví... 
Odpověď - ohcit 
 
2. V zimě jej lze spatřit, jindy oku skryt. Jemný jako světlo, 
lehký jako pírko, není tvora v celém světě schopna bez něj 
žít. 
Odpověď - hced 
 
 
3. Ten, kdož ji vyrobil, nikdy ji nechce. Ten, kdož ji zaplatil, 
nepotřebuje ji. Ten, kdož ji užívá, okem ji nespatřil. 
Odpověď - vekar 
 
 
4. S lehkostí jde po hladině, však neuměje létat. Tiše pluje 
pod hladinou, však neuměje dýchat. Ve 
svitu dne nejmocnější, v noci tiše umírá. 
Odpověď - níts  

PROCVIČME SI MOZEK 

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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Studená ovocná polévka  

Ingredience 
 

  100 g malin  
  10 g borůvek  
  100 g ostružin  
  300 ml brusinkové nebo malinové šťávy  
  150 ml vody  
  120 g crème fraiche  
  2 lžíce cukru  
  1 lžička citrónové šťávy  
  
  Na ozdobu  
   1 hrst malin, borůvek nebo ostružin 
  2 lžíce crème fraiche 
 

Postup 

Ovoce, šťávu a vodu rozmixujte v mixéru do hladka. 

Přidejte creme fraiche, cukr a citrónovou šťávu a směs 
znovu promixujte. Polévku nechte vychladit. 

 

RECEPT NA MĚSÍC ČERVENEC 


