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6. číslo/ Červen 2017 

 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Po měsíci lásky přichází červen. Tento měsíc je posledním 

pro školáky, kteří se určitě na zasloužené prázdniny velmi těší. 

Počasí si s námi pohrává, slunečné a teplé dny střídá déšť 

někde i bouřky. Doufejme, že se počasí ustálí a my se konečně 

ohřejeme. 

V červnovém Měsíčníku si můžete přečíst, proč se těšit na 

jahodovou sezónu, zjistíte, že i trpaslíci mají svůj den. 

Připomeneme si svátek sv. Jana. Těšit se můžete i na obnovení 

některých aktivit  

Letos po dlouhé době nepojedeme na výlet, o 

bramboráčky a pivčo, případně o jinou dobrotu však nebudete 

ochuzeni, rádi bychom vyrazili do nedalekého bufetu 

s posezením venku. Budete-li mít zájem, můžeme tuto akci 

uskutečnit i opakovaně, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce 

obyvatel, dopravu a doprovod samozřejmě zajistíme  

Příjemné počteníčko a červnové dny přejí  

Eva Plívová a Dana Matoušková         

Vaše sociální pracovnice 
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TAK UŽ ČERVEN… 

Měsíc, do kterého vstupujeme – červen – 

je jedním z nejkrásnějších v roce. Je už 

pořádné teplo, ale většinou ještě ne nepříjemné vedro, dětem 

končí škola a my starší vzpomínáme, jak jsme se my jako děti 

těšily na prázdniny. I naši zaměstnanci se těší na dovolenou – a 

ta dovolená bude letos ještě víc zasloužená než dříve, protože 

první pololetí roku 2017 bylo ve znamení personální nouze a 

všem nám to přineslo starosti. Teď, na přelomu května a června, 

vyhráno ještě není, ale nadechujeme se. Právě dnes, 31. května, 

projednává vláda úpravu platů v sociálních službách a všichni 

čekáme na jejich zvýšení, abychom byli na trhu práce 

konkurenceschopným zaměstnavatelem. 

V červnu se chystáme osadit klimatizací denní místnost v 1. 

poschodí budovy A, kde v létě bývá velké horko. Připravujeme 

také posílení rozvodů elektřiny na kuchyňkách a na pracovnách 

přímé péče, abychom vyhověli zvyšujícím se nárokům na 

spotřebu proudu. Je před námi (konečně) dokončení opravy 

terasy nad kotelnou, kde jsme museli vyměnit dodavatelskou 
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firmu, aby byla oprava rychle dokončena. Také bychom rádi 

zastínili prostor u fontány, kde stará pergola dosloužila a nová 

bude buď nahrazena velkými slunečníky, nebo novou pergolou, 

jejíž výroba by se ovšem zřejmě protáhla až do období 

prázdnin. Plánovali jsme zastřešení provést ještě zjara, ale 

volné provozní peníze bylo nutné využít ke stabilizaci 

zaměstnanců, bez kterých by se Domov neobešel a 

k nezbytným opravám.  

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se snaží neztratit nadšení a 

elán ani v podmínkách personální nouze a nadále připravují 

nejrůznější aktivity. Na té první se sejdeme už 1. června – při 

opékání buřtů. Kdyby vás něco konkrétního zajímalo, bude tam 

určitě možnost si promluvit. 

Jan Vojvodík, ředitel 
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01.06. od 15 hod. - KAVÁRNIČKA S OPÉKÁNÍM  

Přijďte na společné posezení na 

čerstvém vzduchu s vůní špekáčků. 

Akce se koná za každého počasí. 

  

 

Od 5. do 9. 06. má MUDr. Langová dovolenou 

 

 

13. a 20. ve 13. 30 hod. vycházka do nedaleké hospůdky. 

Doprovod a doprava zajištěny.  

 

 

V průběhu měsíce června bychom chtěli uspořádat 

BRAMBORÁČKOVÉ HODY, akce je závislá na počasí, 

sledujete nástěnky  
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České jméno měsíce červen je odvozováno různě.  V 

červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, nebo od červenosti 

vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště 

na štěpích a ovoci. Erben odvozoval původ slova červen od 

červenosti růže šípkové, která v červnu nejbujněji kvete, někteří 

odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož 

se vyrábělo barvivo. 

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.

Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa. 

Lidé se radují létu, včely květu.  

Červen stálý - prosinec dokonalý. 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. 
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Při vyslovení slova jahoda se mnohým z nás začnou sbíhat 

sliny. A není se čemu divit – jahody jsou skutečně lahodné. 

Možná překvapí, že jsou dokonce i velmi zdravé. Obsahují 

totiž velké množství látek, které prospívají zdraví. Zaujalo 

vás to? Pak čtěte dále a dozvíte se více. Příjemné čtení. 

Jahodník  

Jahodník je rozšířen 

zejména v Evropě, v Asii a v 

Americe. Samozřejmě 

existují nejen vyšlechtěné 

odrůdy, jejichž plody 

konzumujeme, ale setkat se můžeme i s planě rostoucími 

jahodami. 

Možná překvapí, že historie jahod sahá do daleké minulosti, 

údajně prý až do doby kamenné. A o jejich léčebných účincích 

věděl už slavný řecký lékař Hippokrates. 

U nás zrají jahody nejčastěji během června a července. 

Složení jahod 

Jahody jsou téměř z 90 % tvořeny vodou. Mají málo cukru, ale 

obsahují dostatek vlákniny a tříslovin. Z vitamínů v nich 
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naleznete A, B, C a E, z minerálních látek pak draslík, mangan, 

fosfor, železo, hořčík, vápník a další. 

Proč jahody jíst  

A proč jahody jíst? Podstatné je určitě to, že jahody mají 

výbornou chuť, které málokdo 

odolá. Druhým – neméně 

důležitým faktem – je to, že 

jahody mají pozitivní účinky na 

lidský organismus. K hlavním 

plusům patří: 

 antioxidační účinek 

 pročišťují zažívací ústrojí, zlepšují metabolismus 

 pomáhají při léčbě onemocnění 

jater, revmatismu a při srdečních 

chorobách. Zlepšují proudění krve v 

arteriích, snižují krevní tlak. 

 posilují imunitu  

 odvodňují organismus; doporučují se při dně 

 prevence arteriosklerózy 

 pozitivní vliv na nervové buňky 

 působí protizánětlivě, antibakteriálně 
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Tip: Díky nízkému obsahu cukru a naopak vysokému obsahu 

vody jsou vhodné při různých dietách. 

Na co si dát pozor 

Je třeba vědět, že byť jsou jahody skutečně zdravé a chutné, 

nemůže je konzumovat každý. U některých lidí totiž způsobují 

alergickou reakci. Taktéž lidi trpící střevními onemocněními by 

si měli dát velký pozor (zrníčka mohou dráždit střeva). 

Využití jahod  

V kuchyni 

Jahody samozřejmě nejčastěji 

využíváme v kuchyni. Nakonec asi 

málokdo této červené pochoutce odolá. Kromě plodů se 

využívají i listy (příprava čaje). 

Pro jahody platí, že nejchutnější a nejzdravější jsou čerstvé. 

Nemohou se ale příliš dlouho skladovat, a tak se často 

zpracovávají dále. Vyrábí se z nich džemy a marmelády, 

zavařují se, mrazí se.  

Oblíbené jsou i jako jedna ze 

složek dezertů, moučníků, 

koktejlů či třeba 

zmrzlinových pohárů. 
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V kosmetice 

Jahody mají své místo i v kosmetice, například v podobě 

pleťové masky. Dobře hydratují pokožku. Používají se i k 

bělení skvrn a pih. Působí taktéž protizánětlivě. 
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24. června měl dle starého kalendáře 

svátek Jan Křtitel, dnes jen Jan.

Jan Křtitel byl podle Ježíše největším 

ze všech proroků. Podle Nového 

zákona se narodil kolem roku 1 n.l. 

Alžbětě, sestřenici Panny Marie a 

chrámovému knězi Zachariášovi, kterému narození syna 

předpověděl anděl. Ve svých 27 letech odešel do judské pustiny 

kázat a své následovníky (včetně Ježíše křtil v řece Jordán. 

Díky kritice směřované na krále Heroda kvůli jeho 

cizoložskému svazku s bratrovou ženou Herodianou byl vsazen 

do vězení. Herodiana se rozhodla, že Jana zprovodí ze světa a 

k tomuto zneužila svou dceru Salomé. Herodes Antipa 

okouzlen jejím tancem jí přislíbil splnění jakéhokoliv přání. Na 

matčinu radu si Salomé vyžádala Janovu hlavu. Herodes musel 

svůj slib splnit a proto byl Jan kolem roku 30 n.l. sťat. 

Jan Křtitel bývá znázorněn s křížkem a beránkem. Je patronem 

slavnosti křtu a řeholníků. Na svatého Jana Křtitele přehazovali 

hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas 
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připomínal, že byl ten pravý čas k natrhání jakýchkoliv bylin, 

tzv. „svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, 

tak i na léčení.  

Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se 

nevymetlo rodinné štěstí. Ve světnici se za trám dávalo 

„svatojánské zelí“. Platilo kolik členů rodiny, tolik proutků. 

Na severu a východě Čech stlali „svatojánskou postýlku“. 

Svátečně oděni natrhali koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez, 

heřmánek, mateřídoušku, jahodiny, bílé růže apod.). Přinesli je 

domů, nastlali je pod stůl, ozdobili 

svatými obrázky a věřili, že si tam 

v noci přijde svatý Jan odpočinout. 

Postýlku tam nechávali až 8 dní, poté 

koření nasušili a používali je 

například do koupele nebo k léčení 

dobytka. Místy rodiče vkládali do 

svatojánské postýlky malou nadílku 

nebo peníz pro děti. 

Chléb svatého Jana 

Chléb sv. Jana – lidově zvaný Svatojánský chlebíček – jsou 

plody Rohovníku obecného. Rohovník je 3 – 4 metry vysoký 
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strom, kterému se daří zejména v oblasti Středomoří. Jeho 

plody jsou tmavohnědé lusky s pórovitou dužinou, obsahující 6 

až 8 semen. Podle legendy se jím svatý Jan živil 40 dní. Pro 

svou neuvěřitelnou stálou hmotnost (0,2 gramu) byla semena 

používána jako pro přesné vážení už ve středověku. Dříve byl 

k nám pro velkou oblibu dovážen. Sloužil k výrobě lihu a 

sirupu, strouhaná semena se používala v cukrářské výrobě. 

Dnes slouží převážně jako krmivo pro domácí zvířata. 

Svatojánské čarovné koření 

Chtělo-li děvče vědět, za koho se provdá, natrhalo v předvečer 

svátku Jana Křtitele (24. 6.) devatero kvítí (kopretinu, růži, 

smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmudíček, mateřídoušky, 

fialku a zvonek), a to aniž by při tom promluvilo nebo se 

ohlédlo. Večer si devatero kvítí dalo pod hlavu pod polštář a ve 

snu se jí prý zjevil její vyvolený. 

Slavnost letního slunovratu 

Slavnost letního slunovratu se zakořenila v srdcích našich 

předků natolik hluboko, že se jí církvi nedařilo nikdy zakázat. 

Proto jí převzala a upravila spojením s oslavou památky 

narození světce Jana Křtitele. Z tohoto důvodu se slaví 

v předvečer jeho narození. 
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Trpaslíci na zahradě. Část populace je má 

ráda a má s nimi vyzdobené své zahrady a 

část populace by si je nikdy nepořídila. 

Pravdou je, že trpaslíci jsou dlouho 

považováni jako symbol pomocníků, kteří 

nosí štěstí. 

Mezinárodní den 

trpaslíků založilo 

společenství pro 

ochranu zahradních 

trpaslíků. 

 

Hej-hou, hej-hou a trpaslíci 

jdou, 

a zpíváme si vesele, 

hej-hou, hej-hou 

když máme starost zlou, 

vždy vrásky z čela 

vymaže hej-hou, hej-hou.  

Zazpíváme, jak to známe, 

hej-hou, hej-hou, 

 

Hej-hou, hej-hou a trpaslíci 

jdou 

a zpíváme si vesele, hej-hou, 

hej-hou 

Hej-hou, hej-hou, hej-hou, 

když máme starost zlou, 

vždy vrásky z čela vymaže 

hej-hou, hej-hou.  
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Domácí násilí je násilí mezi osobami žijícími ve společné 

domácnosti, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí 

a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Domácí násilí se rozvíjí 

postupně, má svou dynamiku a cyklický průběh. Ohroženou 

osobou se může stát každý – žena, muž, dítě i senior. 

V Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora, 

každého druhého pak týrá vlastní rodina! 

Mezi formy násilí na seniorech lze zařadit: bití, odpírání jídla, 

vystavování chladu, nadávky, urážky, ponižování, přisvojování 

si důchodu, omezování sociálních kontaktů, odpírání péče. Tyto 

formy se většinou objevují v kombinaci. 

Datum 15. června vyhlásila „ Světovým dnem připomenutí 

násilí na seniorech“ v roce 2006 mezinárodní organizace 

INPEA. Ta se snaží na celém světě zvyšovat obecné povědomí 

o týrání seniorů a podporuje prevenci tohoto jevu.  
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Uprostřed zimy: „Představ si, že na víkend hlásili až 30°C 

horka.” „To není možné!” „Ale ano - 15 stupňů v sobotu a 15 

stupňů v neděli!” 

 

Stojí dvě blondýnky na zastávce. První se ptá druhé:"Čím 

jedeš?" A druhá odpoví: "Dvojkou. A ty?". "Trojkou".Obě se 

na chvíli odmlčí a čekají na své spoje. Po chvíli přijede 

dvacettrojka. První povídá druhé: "Pojď, pojedeme spolu!" 

 

Policajt zastaví blondýnu na ulici a říká: "Slečno, Váš pes nemá 

košík." "Ale my nejdeme nakupovat." "Promiňte, to jsem 

nevěděl." 

 

Kolik je celkem vtipů o blondýnkách? Žádný - všechny jsou 

pravda! 
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1. Co je to žahour? 

Druh kopřivy, která se používá jako bylinka při přípravě jídel. 

Borůvková omáčka na sladké kynuté knedlíky. 

Studená starodávná okurková polévka 

 

2. Z čeho by se měla připravovat selská sekaná podle receptu 
předávaného na jihočeských blatech? 

 Z vepřové plece a prorostlého uzeného boku. 

Z uzeného masa a vajec. 

Z trojí drůbeže – husy, kachny, kuřete 

 

3. Jaké jsou základní ingredience salátu Caesar? 

Listový salát a vařené vejce. 

Rajčata a mozzarella. 

Okurky a jogurt 

 

4. Jaké jídlo se skrývá pod označením jihočeský hubník? 

Fašírka z hub, vajec a housky, ochucená kořením. 

Plátky kuřecího masa pečené s hřiby a dalšími druhy hub. 

Slaný rýžový nákyp s houbami 

 

5. Co je to bulgur? 

Loupané proso. 

Předvařená nalámaná celozrnná pšenice. 

Spařená a do kuliček tvarovaná krupice z pšenice, ječmene nebo prosa. 
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6. Co dělá kuchař, když pasíruje? 

Rozmělňuje potraviny, promačkává přes síto. 

Vaří v páře. 

Vykrajuje filet 

 

7. K čemu se používá v kuchyni bešamel? 

K ochucování jídel, je to koření vhodné především pro asijskou kuchyni. 

Při zapékání nebo k zeleninovým a masovým pokrmům, je to základní 
bílá omáčka. 

Jako doplněk k jídlu, je to pyré z rozmixovaného avokáda 

 

8. I v Čechách se připravuje oblíbené slovenské jídlo lokše. Co 

to je? 

Zelné placky. 

Taštičky plněné brynzou. 

Tenké bramborové placky 

 

9. Které jihočeské obci se přezdívá Mrkvanov? Každý rok se tu 

konají Slavnosti mrkve. 

Zliv na Českobudějovicku. 

Úsilné na Českobudějovicku. 

Malovice na Prachaticku 

 

Správné odpovědi: 1b), 2c), 3a), 4a), 5b), 6a), 7b), 8c), 9a). 
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Započali jsme práce na zahrádkách a chtěli bychom se 

přihlásit do soutěže o 

nejpěkněji osázenou 

zahrádku, snad se nám 

pěstění i letos vyvede 

 

Počasí už nás láká ke 

společnému posazení venku  
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Navštívily nás děti ze ZŠ Komenského se svým pěveckým 

sborem Zlatý klíček a děti ze ZŠ Třebovská v doprovodu 

členek ČČK 

 

 

 

DĚKUJEME!!!  


