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OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM
¨

Leden nám přinesl pořádnou sněhovou nadílku a taky pěkně
mrazivé počasí. A tak jsme si dny zpříjemňovali posezením u
teplé kávy nebo čaje, povídali si a zpívali známé písničky u
klavíru.
Každé ráno jsme si dali pořádně do těla při ranní rozcvičce,
kde jsme protáhli kosti a pročistili mysl.
Přišel za námi pan Kořenský a přednesl nám zajímavou
přednášku o Izraeli.
V kavárničce jsme si pochutnali na báječném jahodovém
dortu, obloženém chlebíčku a poslechli naše oblíbené
písničky.
A na závěr měsíce, jako vždy popřáli našim oslavencům
hodně zdraví a štěstí do dalších společně strávených let.
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VÝZNAMNÉ
DNY V
ÚNORU
Česká
škola a stručná historie
povinné
školní
3. 2.

Světový den modliteb

2. 2.

Světový den mokřadů

4. 2.

Světový den boje proti rakovině

11. 2. Světový den nemocných
14. 2. Svátek zamilovaných
14. 2. Světový den léčby zvukem
20. 2. Světový den sociální spravedlnosti
21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu
21. 2. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
22. 2. Den sester
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Víte, jak se slaví sv. Valentýn ve světě? Tady
je 12 zajímavých tradic.
Svátek zamilovaných se na den Svatého Valentýna slaví
v mnoha zemích světa – téměř každá má svou vlastní
tradici.

Původ Valentýna
Původ svátku Sv. Valentýna historici nejčastěji umísťují do
období starého Říma. Ale věděli jste, že Valentýni byli
prokazatelně minimálně tři? Pojí je stejný osud, všichni se
stali mučedníky a měli co do činění s láskou. Jeden údajně
prováděl svatební obřady v období, kdy císař Klaudius II.
zakázal mladým mužům manželství, protože soudil, že poté
budou lepšími vojáky. Další pravděpodobně pomáhal
křesťanům unikat z římských vězení.

Tradice přáníček
Dle některých pramenů pak údajně Valentýn poslal první
„valentýnku,“ dopis dceři bachaře, která ho ve vězení
navštěvovala a do které se zamiloval. Zde prý vznikla
tradice přáníček, podepsaných „Od tvého Valentýna“.
Čtrnáctý únor vyhlásil svátkem Sv. Valentýna papež
Gelasius I. již v pátém století, ve středověku se pak
Valentýn stal jedním z nejpopulárnějších svatých v Anglii a
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Francii. Tradice svátku zamilovaných se časem rozšířila po
celém světě a řada zemí ho slaví po svém.

Jižní Korea
Svátek Sv. Valentýna mají v Jižní Koreji na starost ženy.
Dávají mužům 14. února čokoládu, jejich přízeň pak mohou
muži opětovat přesně o měsíc později na takzvaný Bílý den,
kdy ženám darují sladkosti. O další měsíc později následuje
Černý den, kdy se nezadaní scházejí nad talířem černých
nudlí Jajangmyeon a lamentují nad svou osamělostí.

Dánsko
Zamilované páry si zde místo růží dávají sněženky, muži pak
svým láskám připravují vystřihovaná přáníčka „gaekkebrev“
s vtipnými básničkami, podepsaná šifrou z teček. Pokud
žena vyluští autora, dostane od něj o Velikonocích vajíčko.

Peru
I v jihoamerické zemi nepatří růže na rozdíl od většiny světa
k valentýnským oslavám – peruánské páry si
dávají orchideje.
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Francie
Romantická Paříž zažívá každoročně na Sv. Valentýna
nájezdy zamilovaných párů. Ty až do roku 2015 zamykaly
zámky na mostě Pont des Arts a házely klíčky do Seiny, nyní
má most nové zábradlí, na které se již zámky připnout
nedají. Významné oslavy probíhají ve vesnici St. Valentin,
která je vyzdobena květinami a v níž se konají svatby a další
romantické aktivity.

Británie
V předvečer svátku Sv. Valentýna kladly anglické ženy na
své polštáře pět lístků bobkového listu, které měly přinést
sny o jejich budoucím manželovi. Dnes probíhají oslavy
tradičně, tedy s růžemi, čokoládou a přáníčky.

Japonsko
Svátek Sv. Valentýna se v Japonsku poprvé objevil v roce
1936. Ženy dávají čokoládu prakticky všem mužům, včetně
kolegů, přičemž ti oblíbení a milovaní dostanou kvalitní
sladkost, méně oblíbení pak laciný kousek „z povinnosti.“
V osmdesátých letech pak Národní asociace výrobců
cukrovinek vyhlásila 14. březen dnem, kdy mají dát sladkost
naopak muži ženám – ideálně dvakrát až třikrát dražší, než
sami dostali o měsíc dříve. Pokud má stejnou hodnotu, je
považována za znamení pro konec vztahu.
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Itálie
V minulosti si italské dívky na Sv. Valentýna přivstaly a
vyhlížely své budoucí manžely – první, kterého uviděly, se
měl do roka stát jejich mužem, či alespoň vypadat
podobně. Dnes italské páry chodí na romantické večeře a
darují pralinky Baci Perugina z čokolády a lískových ořechů.

Jihoafrická republika
Valentýnská tradice zde vychází ze starořímské slavnosti
Lupercalia. Mladé ženy celý den nosí na rukávu jméno
svého milého, který tak může zjistit, že se jim líbí.

Německo
Symbolem lásky a štěstí je při valentýnských oslavách
v Německu prase – páry si dávají perníčky ve tvaru vepříků
s romantickými vzkazy, čokoládová prasátka i obrázky
s vepřovou tematikou.

Mexiko
Čtrnáctý únor je v Mexiku dnem lásky a přátelství, dárky
tedy dostávají nejen zamilovaní, ale také přátelé. Nejčastěji
ve formě květin, plyšáků a balonků.
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Filipíny
Zde nese svátek exotický název Araw ng mga Puso. Řada
párů ho využívá k masovým svatbám, které zde nezřídka
sponzoruje stát jakožto službu veřejnosti.

Česká republika
Svátek Sv. Valentýna u nás má tradiční konkurenci ve formě
prvního máje, ale v uplynulých letech již stačil zdomácnět.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc únor



















Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v
kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za
kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, popoběhneš
jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben
zazelená - květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na
únor kožich.
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Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na
poli neurodí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Rozhledna na Císařském kameni u Jablonce
nad Nisou
Dřevěná rozhledna na kopci Císařský kámen asi kilometr od
osady Milíře v obci Rádlo na Jablonecku, musela být z
důvodu havarijního stavu v létě 2018 odstraněna. Novou
vyhlídku začal liberecký městský obvod Vratislavice n. N.
stavět po odstranění rozřezaných trosek a dnes již je
hotová.
Z vrcholu rozhledny byl nádherný pohled na ještědský
hřbet, Liberec, Jablonec nad Nisou, ale i jižní svahy
Jizerských hor nebo západních Krkonoš a Český ráj se
zříceninou Trosky.
Rozhledna měla celodřevěnou konstrukci doplněnou
ocelovými spojkami a táhly. Pro turisty byla zpřístupněna
od poloviny roku 2009. Slavnostní otevření dne 19. září
2009 bylo spojeno s 230. výročím návštěvy císaře Josefa II.
Ten totiž v roce 1779 místo, do té doby nazvané Špičák
nebo též Uhlířský vrch, dvakrát navštívil, aby odtud dohlédl
na opevňovací práce během války o dědictví bavorské.
Událost připomíná pod věží umístěný žulový blok s
vyrytým nápisem. V té době získal díky této události kopec
svoje současné jméno. Císař už tehdy údajně ocenil jeho
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strategickou polohu a navrhoval zde zřídit pevnost. Nová
rozhledna byla na Císařském kameni postavena teprve 125
let poté, kdy zde Liberecký Horský spolek plánoval postavit
svou první vyhlídkovou věž.
Novou vyhlídku začal liberecký městský obvod Vratislavice
nad Nisou stavět hned po odstranění rozřezaných trosek.
Nová dominanta Císařského kamene je také o jedno patro,
tedy tři metry, vyšší. Výhled umožní z výšky 21 metrů.
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OSLAVENCI V ÚNORU
Dagmar Kuncová
Karel Hubatý
Milada Patřičná
Stanislav Hynek
Jiřina Stejskalová
Květuše Halamová
Josef Seidel
Josef Starý
Helena Hlubůčková
Margita Malátová

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Věra Šolarová

02 leden

Margita Malátová

07 leden

Anna Havlíčková

18 leden

Václav Brejcha

22 leden

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Terézie Franková
Květoslava Vokněrová
Jiřina Stejskalová

Čest jejich památce
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CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU ?
01.2. Muzikorelaxace
 14:00 - tělocvična

14.2. Valentýnská kavárnička
 13:30 - vestibul

15.2. Muzikorelaxace
 14:00 - tělocvična
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PROCVIČME SI MOZEK
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Bludiště v písmenkách
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RECEPT NA MĚSÍC ÚNOR
Americké nepečené sušenky
Suroviny
0,5 hrnku másla
1 špetku soli
0,5 hrnku mléka
2 hrnky moučkového cukru
4 lžíce kakaa
3 hrnky ovesných vloček
0,5 hrnku arašídového másla
1 lžíce vanilkového extrakru
Postup přípravy receptu
Do kastrolu dáme máslo, cukr, mléko, kakao a špetku soli.
Přivedeme k varu a vaříme po dobu jedné minuty.
Přidáme arašídové máslo, vanilkový extrakt a ovesné
vločky.
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Na linku si připravíme pečící papír, na který lžící nandáme
hromádky směsy. Hromádky děláme velké podle potřeby.
Necháme vychladnout a můžeme konzumovat.
Dobrou chuť 
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