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OHLÉDNUTÍ ZA DUBNEM
¨

Duben nám přinesl Velikonoční svátky, a protože nám počasí
přálo a sluníčko hřálo víc než dost, svátky jara jsme si
náležitě užili.
Udělali jsme si radost a na skleněné velikonoční dílně vyrobili
každý, co chtěl. Někdo navlékl korálkový náramek, někdo
vyrobil pěkný obrázek, ale nejdůležitější bylo, že jsme byli
spolu a dobrá nálada nechyběla.
Také jsme vyrobili velikonoční výrobky a odvezli je na
velikonoční trhy, kde jsme měli možnost podívat se anebo i
koupit výrobky jiných domovů. A bylo opravdu na co se dívat

Jako obvykle na svátky, tak i na ty Velikonoční nás přišly
písničkou potěšit děti z MŠ Pohoda. S chutí jsme si
namalovali kraslice a pěkně popovídali.
Přišel za námi pan Lachman, aby nám povyprávěl o
velikonočních tradicích a zvycích.

0000000000000000000000000
0000000000000

640 × 427

Stránka 2

Květen
2019

ZRCADLO DOMOVA

DNY povinné
V VĚTNU
ČeskáVÝZNAMNÉ
škola a stručná historie
školní
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
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13.5. Mezinárodní den Falun Dafa
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

Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj
21.5.
(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
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25.5. Týden solidarity s národy bez správního teritoria
25.5. Mezinárodní den ztracených dětí
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
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Den matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě,
vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou
postní neděli), jinak v arabských zemích (21. březen) a
mnoho dalších. V tento den dávají děti svým matkám dárky,
většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky po celém
světě existovaly už dávno v historii, např. ve starověkém
Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním
pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která
bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok
později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA
Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby
celonárodního svátku, konající se druhou květnovou neděli.
V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou
květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento
svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice
Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen
(slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých
rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit
veřejně. MDŽ se ale zachovává také, podobně jako v jiných
zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily.
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Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se
vždy třetí neděli v červnu.
Historie
V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem
Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní
dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo
v bohatých domácnostech daleko od domova a nemohlo
trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento
den volno, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve
svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc květen

















Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
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Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o
svatém Jáně ani za vodu džbáně.
 Bujný květ - plný úl.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Rozhledna a chata Nad Prosečí
Prosečský hřeben se nachází mezi městy Liberec a Jablonec
nad Nisou. Jedná se 1 km široký a asi 4 km dlouhý lesnatý
pás. Na jedné straně se rozkládá obec Proseč nad Nisou a na
druhé jablonecké čtvrtě Lukášov a Rýnovice. Tento nepříliš
vysoký hřeben dosahuje maximální nadmořské výšky 593 m.
Z převážné většiny je celý zalesněný, proto výhledů do
krajiny nabízí omezeně, ale z míst, odkud je možné
rozhlédnout se, uvidíte na Ještědský hřeben, Jizerské hory,
Liberec i Jablonec. Vzhledem k tomu, že se hřeben nachází v
těsném sousedství obou měst, na které s lesními komplexy
přímo navazuje, je častým výletním cílem nejen jejich
obyvatel.
I když není Prosečský hřeben rozlohou nijak velký, nabízí
hustou síť cest a pěšin. Ty místy překonávají nějaké
převýšení, aby vzápětí zase klesaly prudce do údolí. Asi
nejhlavnější a nejpohodovější cesta vede po hřebeni z
jabloneckých Rýnovic přes rozhlednu a chatu Nad Prosečí, až
k liberecké čtvrti Kunratice. Tuto cestu lze doporučit i
nenáročným cyklistům. Ovšem je tu spousta hezkých a
zajímavých míst i zákoutí, které můžete najít, odbočíte-li na
některou z cest (i neznačených). Vždy naleznete něco
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nového. Hezké je údolíčko mezi hřebenem a Prosečí nad
Nisou, rybníky V Pekle, prameny u lesní hájovny, krmelce i
místo u starého Ptačího napajedla. A své místo má hřeben i
v historických souvislostech, ať už jde o příjemné nebo
temné doby.

Rozhledna a Chata Nad Prosečí:
Přibližně v polovině Prosečského hřebene, kousek od
nejvyššího bodu se nachází chata a kamenná rozhledna Nad
Prosečí. Zatímco chata byla v roce 2016 postavena po
vyhoření té původní zcela nová, rozhledna tu věrně stojí jako
strážní hláska nad hřebenem už od roku 1932.
Rozhledna je vysoká 28 metrů, vyhlídková plošina je ve výšce
24 metrů. Stojí v nadmořské výšce 586 m. Na vrchol vede
105 dřevěných schodů. V přízemí je technické zázemí pro
vysílače, jejichž antény přeci jen trochu kazí jinak krásnou
historickou rozhlednu, ale dnešní digitální doba si zkrátka
žádá své. Nad vchodem je také nezbytná kamerka.
Z rozhledny je nádherný výhled, který je sice trochu omezen
vzrostlými stromy, ale i tak to stojí za to. Spatříte odtud celý
Jablonec, část Liberce, Jizerské hory s dalšími rozhlednami,
Císařský kámen, Černou Studnici, část Krkonoš a Českého
Ráje, celý Ještědský hřeben a další místa. Přístupná je v
provozních hodinách sousední Chaty Proseč.
Nová Chata Proseč (dříve Nad Prosečí) byla otevřena
22.08.2018, tedy po více než 15 letech od vyhoření té
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původní. Kromě stylové restaurace s malým pódiem, která
nabízí mimo jiné i v minulosti tolik oblíbený místní tatarský
biftek se v ní ukrývají také tři apartmány. Turisté ocení také
venkovní terasu, kam se vejde až 40 lidí.

Stránka 12

Květen
2019

ZRCADLO DOMOVA

OSLAVENCI V KVĚTNU
Karel Gerlich
Miloslava Nováková
Valerie Kopalová
Jan Tumajer
Otto Křivánek
Marie Jakimiová
Hana Klučilová
Ladislav Růžička
Danuška Linková
Oldřich Brauner
Věra Šourková
Alena Velová
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83
70
97
74
80
86
92
66
89
91
94
88
230 × 254
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA
Vít Paldus

04. duben

Stanislav Zajíc

08. duben

Krista Havlíková

15. duben

Jiří Šourek

25. duben

Anna Jindříšková

30. duben

Přejeme příjemný pobyt!

Stránka 14

Květen
2019

ZRCADLO DOMOVA

S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Marie Jirásková
Josef Starý
Antonie Jirsová
Anna Havlíčková

Čest jejich památce
800
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CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU ?
06. 5. zpívání ke dni matek
 10:00 – MŠ Pohoda

14. 5. cestománie s Renčou - Madeira
 13:30 - tělocvična

20. 5. kavárnička
 13:30 - vestibul

21. 5. zpívání s dechovkou
 14:00 – p. Hamřík

29. 5. zahradní slavnost
 10:00
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PROCVIČME SI MOZEK

870
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RECEPT NA MĚSÍC KVĚTEN
Voňavý sirup z bezinkových květů
Suroviny






40 ks bezové květy
80 g kyselina citronová
3 ks citron 3–4ks, ideálně v biokvalitě nebo přepečlivě
omytý
2 kg cukr krupice 1,5–2kg (může být krystalový)

Postup
Květy bezu opatrně opláchněte studenou vodou tak, abyste
z nich neomyli všechen pyl – to on určí kvalitu sirupu a
předá mu své léčivé poselství! Dva a půl až tři litry vody
nechte přejít varem. Vsypte kyselinu citronovou a poté
nechte vychladnout.
Květy a na kolečka pokrájený dobře omytý citron (nejlépe v
biokvalitě) přelijte v míse zcela vychladlou vodou s
kyselinou citronovou, překryjte čistou utěrkou a nechte 24
hodin louhovat.
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Po této době výluh přeceďte přes jemný cedník vyložený
gázou do nerezového hrnce. Vsypte cukr (mělo by ho být
tolik, kolik je tekutiny – 1 l tekutiny = 1 kg cukru). Za
občasného míchání zahřejte, až se cukr zcela rozpustí a ze
dna hrnce začnou k hladině stoupat bublinky.
Horkou tekutinu okamžitě vlijte do předem připravených
vysterilizovaných sklenic či láhví, uzavřete víkem a dnem
vzhůru nechte vychladnout. Pak láhev otočte a uskladněte
nejlépe na tmavším a chladnějším místě. Neotevřený vydrží
sirup až 365 dní, po otevření skladujte v ledničce
maximálně týden
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