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OHLÉDNUTÍ ZA LISTOPADEM
¨

Listopad nám přinesl nejen mrazivé počasí, ale i veliké
přípravy na Vánoce. Pravda, trochu nám to komplikuje
rekonstrukce, která teď u nás v domově probíhá, ale i tak
máme vánoční náladu. Těšíme se, až bude vše hotové a my
si posedíme u vánočního svařáku a ochutnáme cukroví,
které jsme napekli.
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Koncertem jsme oslavili výročí 100 let republiky, a protože
hudby není nikdy dost, poslechli jsme si vystoupení
komorního smyčcového tria.
Sešli jsme se v kavárničce u dobré kávy, zákusku a sklenky
vína.
S panem Karlem Šedivým jsme prošli „Starou Prahu“
v podobě Hašlerových písní.
A na závěr měsíce jsme jako vždy poblahopřáli našim
oslavencům.
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Vážené klientky, vážení klienti,
věřím, že tento rok byl pro vás plný klidných dnů, splněných
přání, zážitků a nejrůznějších aktivit, které vám kolektiv
našich zaměstnanců připravil a nabídl.
Naší snahou je, aby se vám tu v příštím roce dobře žilo
s pocitem bezpečí, pomoci a podpory.

„Ta překrásná vánoční chvíle přichází,
kdy jeden v druhém jen dobro nachází.
Usedneme pospolu a dech se tají,
zazáří stromeček a koledy hrají.
Zazvoní zvoneček, čas kvapem pádí,
posíláme přáníčko - máme Vás rádi.“

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019
Klára Tekelyová
ředitelka
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VÝZNAMNÉ
PROSINCI
Česká
škola a stručnáDNY
historieVpovinné
školní
1. 12. Světový den AIDS
2. 12. Světový den počítačové gramotnosti
2. 12. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
7. 12. Mezinárodní den civilního letectva
9. 12. Mezinárodní den proti korupci
10. 12. Mezinárodní den lidských práv
11. 12. Světový den dětství
11. 12. Mezinárodní den hor
11. 12. Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky
18. 12. Mezinárodní den vystěhovalců
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity
29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
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Ježíšek
Ježíšek je mystickou bytostí, která spolu s Dědou Mrázem a
stále populárnějším Santou Klausem
přináší každý rok na Štědrý den dětem
dárky.
Ježíšek je mýtickou bytostí, která - tak
jako Děda Mráz v Rusku či Santa Claus v
anglosaském světě - přináší každý rok
na Štědrý den českým dětem dárky. Přichází do pokoje,
když jej děti opustí, a vkládá dárky pod stromeček.
Postava Ježíška má původ v Německu v 16. století. Měla
sloužit jako protiváha svatého Mikuláše, kterého
prosazovala papežská církev. V Čechách začal být za symbol
Vánoc považován v 19. století. Přesto se dodnes stále
dodržuje tradice obdarovávání dětí jak svatým Mikulášem,
tak Ježíškem.
Ježíšek se podle legendy narodil ve městě Betlémě, kam
předtím utekli jeho rodiče Marie a Josef. Jeho narození
vzbudilo velkou pozornost: anděl zvěstoval novinu o
Ježíškově narození pastýřům, třem mudrcům - kteří mu
přinesli myrhu, kadidlo a zlato - zase ukázala cestu kometa.
Zpráva o Ježíškově narození se donesla i ke králi
Herodesovi, který ze strachu o svůj trůn nechal vyvraždit
všechny v Betlémě narozené chlapce. Ježíškovi tak
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zachránilo život rozhodnutí Josefa a Marie zůstat v salaši
kousek od města.
Ježíšek se podle legendy nikdy neoženil, ani neměl žádné
známé potomky.
Po cílené snaze o nahrazení Ježíška Dědou Mrázem během
socialismu vyvstal po revoluci v Česku Ježíškovi silnější a
obchodem hnaný protivník - Santa Claus. Budoucnost
Ježíška v českých domácnostech je tak čím dál nejistější.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc prosinec
 Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý
kožich.
 Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a
zřetelně viděti, bude rok budoucí
úrodný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho
obilí a vína.
 Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce
úroda krásná.
 Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
 Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
 Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v
běhu.
 Prosinec se sněhem na pěšině, žito je na každé výšině.
 V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá
žita.
 Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
 Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny
i všechno osení.
 Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
 Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
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 Jaký prosinec - takový červen.
 Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají
nemocní.
 Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
 Prosinec naleje a leden zavěje.
 Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
 Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se
kruté zimy třeba báti.
 Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké
hlavy.
 Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu
mírnou.
 Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
 Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
 Jaký prosinec, takové jaro.
 Studený prosinec - brzké jaro.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Český ráj nabízí atraktivní zážitky i v zimě
I v zimě má návštěva Českého ráje své kouzlo. Už jen
obyčejná procházka spící přírodou či skalními městy nás
dozajista nadchne, neboť nám umožní užít si příjemného
klidu v tomto ročním období, kdy je zde méně turistů. Tím
však nabídka zajímavých aktivit rozhodně nekončí - najdeme
tu spoustu dalších možností k zábavě, sportování i relaxaci.
Zábava nejen na hradech a zámcích
Například o víkendu se
můžeme vypravit na některé
hrady a zámky, které mají
otevřeno. Na zámku Dětenice
se konají o sobotách a
nedělích netradiční prohlídky.
Podobně je o víkendech
otevřen i hrad a zámek Staré Hrady s programem pro děti i
dospělé. Celoroční provoz má i zámek Sychrov, který známe
z pohádek, jako je Zlatovláska a Nesmrtelná teta.
V zimě jsou otevřeny, alespoň o víkendech, některá
zajímavá muzea a galerie. Nabízí se tak například možnost
návštěvy Galerie Granát s ukázkami výroby šperků z
českých granátů. Zákaznické centrum nám představí český
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granát a český granátový šperk ve vlastní expozici.
Prohlídka začíná těžbou granátu v Českém středohoří a
broušením kamenů na historických i současných strojích.
Poté nahlédneme i do práce zlatníka. Každý má možnost
zhlédnout názorné ukázky výroby i sám si tyto práce
vyzkoušet.
Do jeskyní, skal i na lyže
Poblíž města Semily mohou
zájemci navštívit i jednu atraktivitu,
kde je v zimě příjemněji než v létě
– Bozkovské dolomitové jeskyně.
Jeskyně mají celoroční provoz a
oproti letním frontám není třeba
na vstup čekat. Pěkný pěší výlet si lze udělat do skalních
měst, například Klokočských skal, k jeskyni Postojna, na
Drábské světničky či Besedické skály.
Pokud počasí přeje, lze provozovat řadu zimních sportů.
Pro sjezdaře jsou lyžařské vleky snadno dostupné na
Kozákově, na Táboře v Lomnici nad Popelkou, ve Struhách
u Turnova, nad Líšným, v Semilech - Podmoklicích, v
Koberovech na Hamštejně či v Nové Pace. Při vhodném
počasí najdeme u Turnova, na Kozákově, na Kopanině,
okolo Nové Paky i jinde běžecké stopy. Více než 50 km
běžeckých tratí bývá upraveno i v Lomnici nad Popelkou.
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OSLAVENCI V PROSINCI
Sonja Machová
Julie Plívová
Antonie Jirsová
Antonín Kopecký
Eva Háková
Miloslav Jirků
Jiří Hlaváček
Zdeňka Jiřenová

…………
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…………
…………
…………
…………
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Jarmila Šnajdrová

15. listopad

Herta Štěrbová

16. listopad

Věra Kasalová

28. listopad

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Hana Ulrychová
Hana Hynková
Jarmila Šnajdrová

Čest jejich památce!
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CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI ?
04.12. koncert ZUŠ – výtvarná dílna
 10:00
06.12. Gospel - koncert
 16:00 - jídelna
07.12. vystoupení MŠ Pohoda, zdobení perníčků
 10:00
10.12. p. Kořenský – přednáška o křesťanském Izraeli
 10:00
11.12. Vystoupení MŠ Na Kopečku
 10:00
15.12. koncert Ježíškova vnoučata
 14:00 - jídelna
17.12. vánoční koncert
 14:00 – jídelna
20.12. vánoční kavárnička
 13:30 - vestibul
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PROCVIČME SI MOZEK
Hádanky
Zadání
Ospalý muž jede stálou rychlostí po silnici a usne. Jakmile
se probudí tak zjistí, že stále jede stejnou rychlostí a nic mu
není.
Jak je to možné?
Řešení
Muž jede v autě jako spolujezdec :)
Zadání
Když tam přijdeš, má to oči
Když odejdeš,nemá to oči
Co to je?
Řešení
Je to zrcadlo :)
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RECEPT NA MĚSÍC PROSINEC
Vánoční kapr
Ingredience
marináda











1 lžička mletého černého pepře
3 stroužky česneku
0,5 ks. citronu
1 lžička mleté pálivé papriky
1/2 dl. světlého piva
sůl
1 lžička mletého kmínu
4 lžíce tatarské omáčky
1 lžíce solamylu
1 lžíce plnotučné hořčice
na obalení
grilovací koření na ryby
polohrubá mouka
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Postup přípravy

Smícháme tatarku, plnotučnou hořčici, solamyl, pepř, kmín,
pálivou papriku, sůl, česnek, šťávu z citronu, pivo.
V této marinádě obalíme porce kapra a necháme přes noc
uležet. Potom smícháme polohrubou mouku s grilovacím
kořením. Porce kapra vyndáme z marinády a obalíme v této
směsi. Vánočního kapra smažíme v rozehřátém oleji
dozlatova.
Vánočního kapra podáváme s bramborovým salátem, kaší
nebo brambory. Záleží na chuti.
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