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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM
¨

Květen nám přinesl nejeden jarní déšť, ale my jsme si ho
užili, i když sluníčka bylo méně, než bychom si přáli. Ke dni
matek nám přišly zazpívat a vyrobenou kytičkou potěšit děti
z MŠ Pohoda.
S kolegyní Renčou jsme měli možnost prožít cestování po
Madeiře, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o této
zemi a nechyběly ani vlastní úsměvné historky naší
kolegyně.
Pan Hamřík to u nás rozparádil se svým pěveckým výkonem
v podobě známých italských letních písní, ale i v podobě
lidovek, které jsme si s chutí zazpívali s ním.
Závěr měsíce jsme ukončili ve velkém stylu zahradní
slavností, kde vystoupil staropražský písničkář Vladimír
Pecháček, zatančit nám přišli klienti Domova centra denních
služeb v tanečním vystoupení „Barevná Vltava“, jablonecké
seniorky nás potěšily tanečním, baletním a pěveckým
vystoupením a závěr kulturního představení patřil
libereckému triu s jarním koncertem známých melodií.
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VÝZNAMNÉ
DNY Vpovinné
ČERVNU
Česká
škola a stručná historie
školní
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
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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)
Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému
26. 6.
obchodování s nimi
27. 6. Den politických vězňů
27. 6. Světový den rybářství
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Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U
příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a
sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost
na práva a potřeby dětí
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v
Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna
1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce
národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou
součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil
23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví
dodnes a je státem uznávaným svátkem.
Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo
poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci
pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato
konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San
Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský
generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby
poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat
blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve
stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale
oficiálně vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen
vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo
masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve
francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo
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ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San
Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a
oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a
postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také
jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo,
později Česká republika také převzala toto datum a
Mezinárodní den dětí se slaví na začátku června.
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala
Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by
oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce
1954 vyhlásila Světový den dětí (Universal Children's Day).
Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel
pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla
také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich
zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním
OSN bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve
stejný den. Datem oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto,
že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo
Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo
Úmluvu o právech dítěte.
Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku
června, jiné státy datum oslav přesunuly na listopad podle
doporučení OSN a některé státy si ponechaly červnové
datum a přijaly také oslavy dětí v listopadu.
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PRANOSTIKY
Pranostiky pro měsíc červen
 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.
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 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.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
 Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i
prosincové mraky postaví.
 Červen červený jako z růže květ
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
NÁKLADNÍ TRAMVAJÍ DO BRANDLU
Z historie tramvajové dopravy
Z Janova k Ostrému rohu
V minulých dílech našeho
vyprávění o tramvajích jsme
projeli linkou č. 1 z Rychnova
až do Janova. Zpět se ale
vypravíme nákladní tramvají.
Na janovském překladišti již čeká tramvajová lokomotiva s
připojenými vlečnými nákladními vozy. Uzavřený nákladní
vůz je naložen výrobky sklárny a otevřené vysokostěnné
vozy vezou řezivo z místní pily. Vlečné vozy jsou samozřejmě
obsazeny brzdaři a my nasedáme společně s řidičem do
tramvajové lokomotivy. Zatímco nákladních vozů bylo v
době rozkvětu na šedesát, lokomotivy byly jen dvě. Většina
vlečných vozů byla vyrobena v dílnách v Pražské ulici po
vzoru prvních pěti, které dodal baron Ringhoffer v roce
1899. Obě lokomotivy, pojmenované na začátku provozu
„Gablonz (Jablonec) a „Reichenau (Rychnov), byly vyrobeny
ve Štýrském Hradci ve stejném roce. Jinak byly obě stejné,
dvojnápravové, se stanovištěm řidiče uprostřed a s
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představky, ve kterých byla umístěna výzbroj. Lokomotiv
bylo na první pohled proto tak málo, že řada nákladů se ve
vlečných vozech přepravovala za běžnými tramvajemi
osobní dopravy. Teprve v letech 1903 - 1904 doplnilo
lokomotivy pět motorových poštovních vozů.
Vydejme se ale na cestu. Z Janova
k Ostrému rohu křižujeme na
výhybnách s pravidelnými vlaky
osobní dopravy.

Z Ostrého rohu do Brandlu
Od Ostrého rohu jedeme již po jednokolejné nákladní trati
dnešní ulicí Želivského a Tovární k Brandlu. Cestou mineme
tři vlečky, dvě náleží k firmě synů Augusta Möllera a jednou
byla napojena cihelna firmy Jägr. U Brandlu se nákladní trať
napojovala na tramvajovou trať od centra (respektive až z
Pasek), která končila těsně pod staniční budovou dolního
nádraží. V místech dnešní výhybny pak odbočovaly koleje
překladiště, které se přimykaly v prostoru dnešních
uhelných zásobníků ke dvěma drážním kolejím.
Celá nákladní trať od Ostrého rohu k Brandlu byla uvedena
do provozu v roce 1900. Zpočátku byly i na ní zastávky
osobní dopravy, ale záhy byl zde zajišťován jen nákladní
provoz. Pouze o Dušičkách tudy jezdily běžné tramvaje ke
hřbitovu. Po druhé světové válce pak byli posledními
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cestujícími odsunovaní Němci z lágru v Rýnovicích k vlaku do
Brandlu.
Postupné rušení provozu
Rozkvět nákladní dopravy byl přerušen útlumem odbytu za
první světové války, obnoven po ní a další útlum přišel v
době hospodářské krize. Vzmáhající se automobilová
doprava pak již nedovolila další výrazný nárůst výkonů, i když
ke konci druhé světové války a krátce po ní sehrály nákladní
tramvaje díky nedostatku paliv a pneumatik ještě svoji roli.
Ale to už byla jen jejich labutí píseň. Nákladní doprava
tramvajemi byla ukončena v roce 1950 a i když se uvažovalo
o využití této trati k přímým spojům po nově budované trati
z Liberce k fabrikám v Rýnovicích, na novou trať již koleje
připojeny nebyly. Na výhybnu meziměstské trati v Brandlu
bylo ještě napojeno překladiště, kde však již opuštěné
nákladní vozy čekaly na své zrušení, a i toto kolejiště bylo v
druhé polovině padesátých let zlikvidováno.
Mohlo by se zdát, že pro místní
nákladní tramvajovou dopravu
bylo důležitější překladiště v
Rychnově, většina nákladů však
prošla právě přes tuto trať a
překladiště v Brandlu. Směrem od
Janova, Rýnovic i Mšena sem byla cesta jednodušší pro
příznivější sklon a nebyla omezována osobní frekvencí. V
žádném jiném městě v Čechách nesehrála nákladní doprava
Stránka 11

Červen
2019

ZRCADLO DOMOVA

tramvajemi tak dominantní roli jako v Jablonci. Většinou
byla jen pouhým doplňkem osobní dopravy či sloužila jen k
vnitřním potřebám dopravce. Snad právě proto byly
jablonecké elektrické dráhy hodnoceny jako nejlépe
spravovanou a fungující malorážní společností.

V roce 1885 připomínala tramvaj spíše jezdící výletní
stánek. Tažená byla koněm.
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OSLAVENCI V ČERVNU
Jiří Kumhála
Marie Kulichová
Jiří Došlík
Josef Bašťovanský
Emílie Březinová
Věra Kasalová
Antonín Štumpf
Alois Kočí
Irena Beníšková
Stanislav Zajíc

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

59
77
55
80
97
87
70
87
86
89

230 × 254
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NOVÍ OBYVATELÉ
NAŠEHO DOMOVA

Marie Pospíšilová

2. květen

Květuška Zemanová

6. květen

Anna Karásková

20. květen

Jana Lindnerová

22. květen

Přejeme příjemný pobyt!
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Jan Tumajer
Věra Šolarová

Čest jejich památce
800

Stránka 15

Červen
2019

ZRCADLO DOMOVA

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU ?
20. 6. Jablonečanka
 16:00 – za hezkého počasí venku

25. 6. Rusalka
 14:00 - jídelna
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PROCVIČME SI MOZEK
Bludiště

870
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Uhádněte osobnost
1. je to žena
2. narodila se v roce 1940 v Praze
3. v 1958 byla vyhlášena Domácí herečkou roku
4. mezi její životní partnery patřil Miloš Forman
5. má dceru Terezu
6. její dcera je herečkou
7. hrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů
Kdo to je?
Odpověď:
Naše hledaná osobnost je Jana Brejchová

Cihly
Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly k tomu. Kolik kilo
váží 2 cihly?
Odpověď:
Dvě cihly váží dohromady 4 kg.
Rovnice pro řešení: a=1+a/2
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RECEPT NA MĚSÍC ČERVEN
Nadýchaný jahodový koláč
Ingredience
300 g čerstvých jahod
na ozdobu
Cukr moučka
Náplň
3lžíce zakysané smetany
1 balíček tvarohu
1balíček vanilkového cukru
podle potřeby
mouka na vysypání
tuk na vymazání
těsto
1 hrnek hladké mouky, ¼ hrnku mléka, 1 balíček
vanilkového cukru, 100 g hery, ½ hrnku cukru, ½ balíčku
kypřícího prášku, 1 vejce
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Postup přípravy
Jahody omyjeme, zbavíme stopek a nožem rozpůlíme.
Náplň připravíme z tvarohu, zakysané smetany a
vanilkového cukru.

Do mísy prosejeme mouku, cukr, prášek do pečiva,
vanilkový cukr a všechny sypké ingredience dobře
promícháme. Vmícháme vejce a mléko, nakonec přidáme
rozpuštěnou a vychladlou Heru a vytvoříme vláčné těsto.
Dortovou nebo hranatou (ale menší) formu vymažeme a
vysypeme hrubou moukou. Rozprostřeme těsto a
rozetřeme náplň. Náplň nedáváme až ke kraji, aby nám při
pečení vznikl hezký okraj. Navrch poklademe rozpůlené
jahody.
Jahodový koláč pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 40
minut. Je krásně nadýchaný a nejlépe chutná ještě teplý.
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