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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM
¨

Konečně jsme se dočkali a jsou dovoleny návštěvy
v našem domově. A tak se můžeme opět setkat s rodinou,
našimi blízkými a kamarády. Zůstává nám sice povinnost
nosit roušky, ale toto malé omezení všichni rádi
podstoupíme.
Svými písněmi nás přišel potěšit pan Jaroslav Parči,
s kterým jsme si nejen zazpívali, ale i zatančili.
Na kavárničce jsme oslavili Den matek při poslechu
hudby, tanci a příjemného posezení.
Závěr měsíce jako vždy patřil našim oslavencům, kterým
jsme popřáli hodně štěstí a pevné zdraví.
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Mezinárodní den dětí

První červnový den roku 1925 se poprvé začal slavit
Mezinárodní den dětí. Je to den, ve kterém se připomíná,
že děti znamenají budoucnost, a je tedy důležité pečovat
o jejich blaho. Po celém světě se slaví 1. června, výjimkou
jsou třeba Turci, kteří jej přitom začali slavit jako první. Mají
ho stanovený na 23. dubna.
Impuls pro svátek, který by oslavoval děti, byl během
Turecké války za nezávislost (1919-1923), když první
prezident Turecka Mustafa Kemal označil dítě jako
nezbytnou součást k budování nového státu a zavedl právě
Den dětí 23. dubna.
Dalším podnětem byla ženevská Světová konference o
blahu dětí 1. června 1925. Ve stejný den také čínský konzul v
USA, aby upozornil na nezájem o blaho dětí, shromáždil na
festivalu dračích lodí v San Francisku mnoho čínských sirotků.
O zavedení dne, který by připomínal význam dětí, se tehdy
mluvilo, nijak oficiálně ale ustanoven nebyl.
Místo toho vznikl v roce 1949 Den na ochranu dětí, který
byl reakcí na zabíjení žen a dětí ve vypálených obcích v
českých zemích a ve Francii během druhé světové války.
Oslava byla stanovena na první červen jako připomínka
shromáždění sirotků v roce 1925. V roce 1952 pak svátek
oficiálně vyhlášen a později potvrzen i OSN.
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V Československu byl Mezinárodní den dětí
uznán v roce 1950. Prvního června, v den,
který patří všem dětem, se obvykle konají
různé sportovní a společenské akce, které
mnohdy mají i charitativní charakter. Lidé by si
měli připomínat význam dětí pro budoucnost.
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HOROSKOP
Česká škola a stručná
historie povinné školní
Horoskop na červen 2020
Měsíc červen nás hodně ovlivňuje, ač si
to třeba kolikrát odmítáme připustit.
Předzvěst letních a prázdninových měsíců si
ale samozřejmě s psychikou jedinců
pohrává. Je to období, kdy se pouštíme
například i do nesmyslných diet na poslední chvíli před
plavkovou sezónou a tak do našich životů přinášíme další
dávku stresu navíc.
Červen v nás zesílí touhu jak po nových informacích, tak
i zážitcích, což bude mít mimo jiné na svědomí vliv Slunce. V
hlavě budeme velice roztěkaní, a tak nebudeme vědět, čeho
se dříve chytnout. V tomto období doporučujeme vyrazit na
nějakou dovolenou, kde si utřídíte myšlenky. To vás dobije
novou energií do života. Naše vášeň bude nyní hořet více než
kdy dřív a zajímat nás bude spousta témat od vědy a
matematických oborů až po filozofii a náboženství.
Horoskop pro červen 2020 proto doporučuje jedincům
jednat racionálně. Nenechte se zaslepit chtíčem, vždy se na
situaci podívejte realisticky, na chvíli se zastavte a zhodnoťte,
zda vám to za to stojí. Jedině tak můžete tento měsíc prožít
v pohodě.
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PRANOSTIKY NA ČERVEN

Pranostiky pro měsíc září

 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.
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.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA

Noc kostelů
Hra na varhany i výstava
moderního skla. Taková bude
Noc kostelů. Tato tradiční akce
se uskuteční i letos, byť o něco
později. Termín je 12. června a
v Libereckém kraji bude možné
obdivovat více než pět desítek
kostelů. Některé z nich přitom nejsou běžně přístupné.
Mottem letošní Noci kostelů je biblický žalm 104,1923, v němž se praví: „Učinil jsi měsíc k určování času...
přivádíš tmu, noc se snese... slunce vychází... člověk vyjde
za svou prací."
Návštěvníci si budou moci v rámci prohlídek například
zahrát na nově naladěné a opravené varhany drážďanské
firmy Jehmlich z roku 1858 v kostele Mistra Jana Husa v
České Lípě, prohlédnout si unikátní expozici moderního skla
Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova nebo si poslechnout
Lomnický chrámový sbor v Kostele svatého Mikuláše v
Lomnici nad Popelkou.
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„Kostely jsou velmi důležitými duchovními stánky v
obcích a městech v našem kraji. Kvůli historickým
okolnostem je tu sice vazba obyvatel k těmto místům slabší
než ve vnitrozemí, přesto ale mnoho z nás, i bezvěrců, do
kostela zamíří. Můžeme tu strávit chvíli o samotě, ztišit se v
dnešní rušné době, ale i obdivovat architekturu těchto
církevních staveb. Noc kostelů je příležitost navštívit i ty
kostely, které nebývají celodenně otevřené," řekla Květa
Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní
ruch Libereckého kraje.
Noc kostelů v Libereckém kraji (účastní se 53 kostelů):
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OSLAVENCI V ČERVNU
Jiří Kumhála
Mária Švorcová
Jiří Došlík
Bohumil Matouš
Josef Bašťovanský
Věra Kasalová
Antonín Štumpf
Jan Peroutka
Irena Beníšková
Stanislav Zajíc

60
78
56
93
81
88
71
67
87
90

1096

1

36
36
36
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Otto Křivánek
Josef Hubený

Čest jejich památce
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PROCVIČME SI HLAVU
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RECEPT NA MĚSÍC ČERVEN
Jahodovomalinový cheesecake
Suroviny:
200 g ricotta
300 g smetanový sýr Philadelphia,
Buko, mascarpone apod.
150 g cukr krupice + cca 80 g na
jahody
150 g zakysaná smetana
3 ks vejce
1 lžička citronová kůra jemně nastrouhané
1 ks citron
1 lžička vanilkový extrakt
300 g jahody + pár na ozdobení
200 g maliny + pár na ozdobení
máta
na korpus:
150 g sušenky máslové
40 g mleté mandle
50 g rozpuštěné máslo + trocha na vymazání formy
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Postup:
 Jahody omyjte a dejte do zapékací mísy, posypte
cukrem, pokapejte šťávou z jednoho citrónu a dejte péct
na deset minut, aby změkly a pustily šťávu. Vyjměte z
trouby a dejte stranou.
 Na korpus rozdrťte sušenky. Přidejte mleté mandle a
rozpuštěné máslo a zpracujte. Vzniklou směs
rozprostřete do máslem vymazané formy, pořádně
upěchujte do stejnoměrně silné vrstvy a dejte chladit.
 V misce společně smíchejte a dohladka zpracujte ricottu,
smetanový sýr a smetanu. V jiné misce ušlehejte vejce s
cukrem, přidejte citronovou kůru, vanilkový extrakt a
prošlehejte. Tuto směs přidejte do smetanové směsi a
vše spolu promíchejte. Přidejte předpřipravené jahody a
čerstvé omyté maliny. Vyndejte korpus z chladničky, na
něj vylijte směs a pečte v troubě na 160 °C cca jednu
hodinu nebo tak dlouho, dokud nebudou okraje zlaté a
náplň se nebude při poklepání na bok formy lehce chvět.
Nechte ve formě vychladnout a před podáváním
dozdobte pár malinami a kousky jahod a lístky čerstvé
máty.
Dobrou chuť 
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Redaktorka: Bc. Monika Lopraisová, DiS.
monika.lopraisova@dd-jablonec.cz
Domov důchodců Jablonecké Paseky
ročník 17.
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