
 

 

 

 Červen 2022 

 

KONTAKTY:  

Telefon: 605 383 265 Email: c.lipa@tyflocentrum-lb.cz 

Adresa: Dlouhá 2598, 470 06 Česká Lípa Web: http://tyflocentrum-lb.cz/ 

PROVOZNÍ DOBA: 

 Úterý 9:00 – 13:00 

 Středa práce v terénu 

(Pracovnice bude na pobočce k dispozici po předchozí telefonické dohodě.) 

 Čtvrtek 9:00 – 13:00 

(Mimo pobočku Vám služby poskytneme každý všední den, po předchozí tel. dohodě 8-16 hod.) 

CO NABÍZÍME: 

• Průvodcovskou a předčitatelskou službu:  

průvodkyně Ilona Prchalová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum-lb.cz) 

• Zajímavé aktivity v rámci služeb sociální rehabilitace: 

koordinátorka Petra Kaljevičová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum-lb.cz) 

• Sociální rehabilitace (elektronické kompenzační pomůcky): 

lektorka (Liberec)  

Ing. Jana Smolná (771 235 976), jana.smolna@tyflocentrum-lb.cz) 

• Základní sociální poradenství, k zapůjčení v Liberci tandemová kola, zvukové 

knihy, digitalizace textů a další. 
 

 

Úvodník  

 

Vážení uživatelé našich služeb, 

 nadále se budeme snažit, abychom pro vás připravili bohatý program plný kvízů, her a 

zároveň si společně procvičíte jemnou motoriku, odměnou pro vás budou výrobky, které 

vás nebo vaše blízké potěší. 

V měsíci červnu si užijeme plno venkovních akcí, podotýkám, že na každou akci je 

potřeba se přihlásit. Připomeneme si den dětí a jeho historii. 

Těšit se také můžete na návštěvu restaurace Piccolino v Novém Boru. 
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Obsah čísla: 

▪ Den dětí 

▪ Typ na výlet 

▪ Program TC na květen 2022 

▪ Recept: drožďová pomazánka 

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 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.  
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Výlet do Nového boru 

 Restaurace Piccolino 

 

Sklářské muzeum Nový Bor 

V Novém Boru v severních Čechách má v historické budově na náměstí Míru svůj 
domov muzeum, jehož minulost sahá až do konce 19. století. 

Sklářské muzeum seznamuje zájemce s historií sklářské výroby, která má v Novém 
Boru a jeho okolí dlouhou tradici. Návštěvníci se tady dozví nejen o stylovém, ale 
také o technologickém vývoji skla od 18. století až po současnost. Prohlédnout si 
mohou malované, ryté, hutně tvarované a broušené sklo, ale také historické modely 
sklářských dílen.Muzeum pořádá v průběhu roku krátkodobé výstavy a prezentuje 
také vítězné práce ze sklářských soutěží. 
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Program TC na červen 2022 

 

1. 6. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů.  

2. 6. čtvrtek 09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Návštěva cukrárny, procházka městem. 

    

7. 6. úterý  09:00 Trénink paměti 

   Kvízy, hádanky a křížovky. 

    

8. 6. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů. 

9. 6. čtvrtek 09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Farmářské trhy. 

   (Nutné se přihlásit do 7.6.) 

14. 6. úterý  09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Ovocné tvarohové knedlíky. 

   (Nutné se přihlásit do 9.6.) 

15. 6. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů. 

16. 6. čtvrtek 09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Návštěva pizzerie, procházka městem. 

    

21. 6. úterý  09:00 Trénink paměti 

   Kvízy, hádanky a křížovky. 
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22. 6. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů. 

23. 6. čtvrtek 09:00 Nácvik motoriky 

   Ubrousková metoda na bylinkový květináč. 

    

28. 6. úterý  09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Výlet do Nového Boru s prohlídkou města. 

   Návštěva restaurace Piccolino. 

   (Nutné se přihlásit do 22.6.) 

29. 6. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů. 

30. 6. čtvrtek 09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Tvarohové koblížky. 

   (Nutné se přihlásit do 28.6.) 

 

 

Těšíme se na vaší návštěvu . 
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Recept 

Tvarohové ovocné knedlíky 

Suroviny: 

1kostka tvarohu, 10 dkg dětské krupičky, 10dkg polohrubé mouky, 

1 lžíce rozpuštěného másla, špetka soli, 1 vejce. 

Postup:   

Všechny suroviny smíchám dohromady, naplníme ovocem a dáme vařit do osolené 
vody. 

Vaříme od bodu varu asi 5 minut. 

Nakonec posypeme strouhaným tvarohem, osladíme a polijeme máslem. 

DOBROU CHUŤ. 

 


