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Světový den humanitárních pracovníků 19. srpna
Mezinárodní den Světový den humanitárních
pracovníků připadá na 19. srpna. Datum je stanoven
od roku 2008.
Světový humanitární den se slaví teprve sedmým rokem.
Jeho smyslem je připomenout si humanitární pracovníky,
aktivisty a dobrovolníky, kteří při výkonu své práce přišli
o život. Počet usmrcených, zraněných a unesených
pracovníků humanitárních organizací totiž stále narůstá.
Zatímco oběti ozbrojených konfliktů si váží lidí, kteří
nabízejí pomocnou ruku a jsou jim vděčni za potravu či
ošetření, u válčících stran to mají humanitární organizace
horší. Člověk se samopalem odjakživa hodnotí smysl
humanitární pomoci podle toho, komu se pomáhá: zda těm
dobrým anebo nepříteli. Vidět v trpících nemocemi či
zraněných lidské bytosti, chce v takové situaci od lékaře bez
hranic kus odvahy.
Naše humanitární organizace pomáhají v řadě zemí
světa díky tomu, že v České republice jsou dárci ve srovnání
s okolními státy štědří. Humanitární pracovníci připisují
českou štědrost rozvinuté občanské společnosti anebo tomu,
že lidé jsou obeznámeni s tím, jak tyto organizace pracují a
tím pádem jim věří. Hlavní důvod, proč lidé
pomáhají a proč přispívají i ti, kteří sami mají
hluboko do kapsy je ale stále týž: tím
důvodem je dobré srdce
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HOROSKOP
Česká škola a stručná
historie povinné školní
Horoskop na srpen 2020
Velmi významným letním měsícem je
také srpen. Dlouhé dny a vysoké teploty,
které jsou velmi časté v tomto období
ovlivňují všechny jedince, ať chtějí nebo ne.
Práce vás zřejmě příliš naplňovat nebude.
Faktem je, že horoskop pro srpen 2020 říká, že bude velmi
težké udržet pozornost.
Srpen v nás probudí obrovské kreativní smýšlení. Často
se například ráno probudíte s nějakým nápadem, jehož
původ absolutně nebudete chápat. Vždycky, když se vám
toto stane, zapište si to. Zrovna tohle by mohly být nápady,
které by pomohly na globální úrovni. Uvidíte, jaký budou mít
efekt, až je zrealizujete. Vlivem Marsu budeme také
disponovat až přehnaně pohotovým jednáním, a tak
doporučujeme držet se pravidla dvakrát měř, jednou řež.
Ukvapenost by se vám mohla dost vymstít.
Vaše myšlenky budou putovat jiným směrem. Budete si
chtít užívat spolu s ostatními, prázdninových měsíců bez
starostí. Nesmíte však zapomenout, kde je vaše místo.
Hvězdy nebudou v příliš stabilním postavením, a proto by se
vám i drobná chyba mohla vymstít. V srpnu buďte opatrní.
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PRANOSTIKY NA SRPEN

Pranostiky pro měsíc září















Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece
jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze
strnišť fouká.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko
hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost
vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné
počasí.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná
úroda a množství deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce
vysuší.
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ZAJÍMAVOSTI Z JABLONECKA
Symboly města
Modrý štít, v jehož patě je zelený travnatý Znak města
pahorek, na něm vyrůstá přirozeně zbarvená
jabloň s plody. Z kořenů stromu vyvěrá
stříbrně zbarvený, v oblouku vpravo dolů
tekoucí pramen. Na horním okraji ozdobné
bronzové obruby spočívá stříbrná zděná
koruna s pěti viditelnými stínkami.
Jablonec nad Nisou je historickým městem, Vlajka města
můžeme tedy hovořit o „historickém praporu“,
jehož vzhled vychází z dochovaných podob
praporů a nové návrhy by byly asi těžko
akceptovatelné.
Řetěz nosí nejvyšší představitel

Řetěz primátora města

města při slavnostních příležitostech.
Autorem je ak. soch. Vladimír Komňacký.
Městská insignie byla vyhotovena u
příležitosti 140. výročí povýšení Jablonce na
město.
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Logo Jablonec nad Nisou odráží

Logo města

vizuální ráz města, především tři
dominantní stavby - věž kostela na Horním
náměstí, věž budovy radnice a věž budovy
staré radnice, současné knihovny. Zároveň
vyjadřuje rozmanitost a svažitost terénu
pro Jablonec typickou. Proto je tvořeno třemi řádky textu.
Písmena "N" obsažená v jednotlivých slovech jsou
zvýrazněna a symbolizují věž zakončenou třemi grafickými
prvky, které znamenají opět ony tři dominatní stavby a
zároveň reflektují vrcholovou partii radniční věže.
Městská medaile za zásluhy o rozvoj města a
jeho reprezentaci, za vynikající umělecká díla,
vědeckou, kulturní a sociální činnost, obětavé
nebo dlouhodobé výchovné a pedagogické
působení, příkladné občanské činy i
mimořádné osobní oběti ve prospěch města a
jeho občanů.
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OSLAVENCI V SRPNU
Dagmar Černá
Valentina Řeháková
Lidlila Hamříková
Ondrej Kertész
Jaromír Hušek
Anna Šturmová

73
85
89
78
69
90

1

36
36
36
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S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Irena Beníšková
Barbara Mládková
Věra Mrázová
Josef Bašťovanský
Zdeňka Rydvalová

Čest jejich památce
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PROCVIČME SI HLAVU
Hádanky
Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám
hlasem. Kdo jsem?
 Ozvěna
Když mne ubíráte, rostu. Když mi přidáváte, zmenšuji se.
Kdo jsem?
 Jáma
Rádi mne máte, života by beze mne nebylo. Ale kdo se na
mne dívá, vždycky se mračí. Kdo jsem?
 Slunce

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to
je?
 Tvoje jméno
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RECEPT NA MĚSÍC SRPEN
Pečené papriky se sýrem, rajčaty a pestem
Suroviny
 4 ks papriky
 200 g sýru niva
 500 g ricotty
 1 ks vejce
 250 g cherry rajčátek
 olivový olej
 2x hrst bazalky
 1x hrst vlašské ořechy
 1 stroužek česneku
 sůl
 pepř mletý
 pečivo k podávání
988 × 8

Postup
Papriky podélně rozkrojte na poloviny a zbavte
semínek. Nivu nastrouhejte nahrubo a promíchejte s
ricottou, přidejte vejce, osolte, opepřete a dobře
promíchejte. Směsí naplňte papriky a naskládejte je na
plech.
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Rajčata pokrájejte na poloviny, zakápněte olivovým
olejem, osolte, opepřete a rozložte na plech k paprikám.
Vše dejte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte 30 minut.
Mezitím připravte pesto. Většinu bazalkových listů,
vlašské ořechy a česnek dejte do mixéru, zalijte asi 80 ml
olivového oleje, osolte, opepřete a umixujte ne příliš
najemno – pesto má lepší chuť, když má hrubší strukturu,
než když připomíná kaši.
Hotové papriky zakápněte pestem, posypte pečenými
rajčaty, přidejte zbylou bazalku a podávejte s pečivem.
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Redaktorka: Bc. Monika Lopraisová, DiS.
monika.lopraisova@dd-jablonec.cz
Domov důchodců Jablonecké Paseky
ročník 17.
Srpen 2020
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