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Vážení obyvatelé a zaměstnanci SeniorCentra Skuteč,

sešel se rok s rokem a opět je tady ten krásný čas, kdy
se blíží, snad nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. V tento
adventní čas bychom se měli na chvilku zastavit a podívat se
zpět na právě uplynulý rok 2014. Co milého nás potkalo, co
jsme dokázali, ale vzpomeneme si i na ty, kteří se už s námi
nemohou těšit na nadcházející Vánoce.
Za každým z nás něco v uplynulém roce něco zůstalo.
Ať už je to péče o Vás – obyvatele našeho domova, nebo
třeba jen úsměv, který někoho potěšil. Dovolím si popřát
Vám všem, jak obyvatelům domova, tak i zaměstnancům
krásné a příjemné prožití Vánočních svátků s těmi které
máte rádi a kteří mají rádi Vás, a do Nového roku 2015
především pevné zdraví, klid pohodu a osobní i pracovní
úspěchy.

Váš

Josef Tumpach, ředitel SCS
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Ohlédnutí za děním v SC anebo Co se stalo….
Začátkem měsíce září nás opět poctila svou návštěvou paní
Burgerová se zajímavou přednáškou o bylinkách. Na houby
se do nedalekého lesa u Žďárce u Skutče vydali klienti
s velkým nadšením a vyhlídkou odpolední smaženice,
úlovek lesního bohatství byl dobrý a následné pochutnání na
smaženici bylo zaslouženou odměnou.
Protože již skončily prázdniny, od září jsme s klienty opět
obnovili návštěvy ZŠ ve Žďárci a v MŠ Ležáky a na oplátku
nás také dětičky začaly navštěvovat u nás v SC.
Za krásného počasí jsme dne 10. 9. vyrazili na slibovaný
výlet na Litomyšlský zámek. Protože je, zámek vybaven
schodolezem mohli se návštěvy tohoto skvostu českého
kulturního bohatství zúčastnit i klienti na vozíčku.
Poobědvali jsme v zámeckých zahradách a při návratu jsme
se
občerstvili
v restauraci
„Polanka“
uprostřed
novohradských lesů.
Výlet
proběhl
ve
velice
krásné
a
pohodové atmosféře, a
pokud bude ze stran
klientů SC zájem,
můžeme
se
na
litomyšlský
zámek
Výlet na Litomyšlský zámek
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„nebo i na jiný“ vypravit znovu.
Dne 24. 9. naši klienti dostali předběžný dárek od
SeniorCentra ke Dni Seniorů v podobě vystoupení
Šeucouské
muziky,
které
se
konalo
ve
venkovních prostorách
pergol.
Svým
hudebním
vystoupením v SC jako dárkem ke Dni seniorů 1. 10.
přispěli také klienti z Domova na hradě Rychmburk. Každý
klient SC také dostal k svátku s láskou pečené a zdobené
perníkové srdíčko. V kinokavárně na obou budovách pak
mohli klienti potěšit svou dušičku shlédnutím filmu
Babička.
V sobotu 4. 10. vyrazili klienti za doprovodu aktivizačních
pracovnic
na
bramborovou
sobotu na Veselém
kopci.
7. 10. se u nás
uskutečnil
Den
otevřených
dveří
v rámci
Týdne
Sbor SC "Radost"
sociálních služeb,
na který zavítal i pan starosta města Skutče pan Novotný.
V úvodu zazpíval náš sbor Radost a poté mohli klienti i
ostatní návštěvníci shlédnout prezentaci vytvořenou
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z fotografií SeniorCentra
nebo vyrábět podzimní
zápichy s dětmi ze Žďárce
u
Skutče
v tvořivé
dílničce.
Dne 10. 10. 2014
proběhly v SC komunální
volby do skutečského
zastupitelstva.

Bramborové slavnosti

V říjnových dnech za bujarého veselí proběhly na obou
budovách
SC Bramborové slavnosti. Aktivizační
pracovnice napekly, navařily i usmažily mnoho dobrých
bramborových pochoutek, nazdobily svátečně stoly a samy
se ustrojily do ručně šitých kostýmů brambor. Slavnost byla
zahájena veselou básní Koulela se
brambora… a v rozverném duchu
probíhala i nadále. Z počátku
oslavy vystoupily se svým
pěveckým uměním děti ze sboru
Smíšek, následně k tanci a
k poslechu zahrál pan Vávra.
V rámci Slavnosti došlo i ke
korunovaci „Bramborového krále“
Bramborové slavnosti
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ředitele SC pana Josefa Tumpacha.
V listopadu
proběhla
další přednáška od paní
Burgerové
a
jejích
bylinkách, navštívila nás
opětovně
také
paní
Zahálková s přednáškou
o
aromaterapii
a
Přednáška paní Burgerové
voňavých
svíčkách.
Konec listopadového měsíce byl ve znamení tradiční
prodejní Vánoční výstavy, která se konala v jídelně
Penzionu. Zájem ze stran zaměstnanců, klientů i veřejnosti o
výrobky klientů byl veliký a tak se výstava více než
vyvedla.
Krok k lepšímu životu v SC…
SC zakoupilo dva nové nápojové automaty, jsou umístěny
ve vestibulech u hlavních jídelen. Na hlavní jídelně DD byly
pořízeny nové židle pro klienty. Na obou hlavních jídelnách
bylo nainstalováno promítací zařízení, v domácí dílně na
DD nové skříně a ve vestibulu DD interaktivní informační
tabule. Pro usnadnění práce při přípravě jídla přibyl
v kuchyni kutr – zařízení na zpracování potravin. Pro 4.
patro byl zakoupen blixér pro rozmělnění surovin pro
obtížně polykající klienty. V prvním patře na DD vznikla
nová telefonní ústředna.
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Plánované aktivity na zimu aneb co se bude díti v SC
6. 1. Přednáška paní Burgerové – „Bylinky a jejich léčivé
účinky s ochutnávkou bylinných čajů“.
7. 1. kulturní pořad „Harmoniko, hrej“ – pořad
s povídáním, soutěžemi a doprovodem harmoniky
Přelom února a března – Vepřové hody spojené s tradiční
zabíjačkou
Pravidelné programy:
PO 1x za 14 dní - návštěvy v ZŠ Žďárec u Skutče
PO – Pánský klub na PE
ÚT – kinokavárna na DD
ST – kinokavárna na PE
ČT – střídavé návštěvy MŠ Ležáky dle domluvy
ČT – Klub důchodců od 13,30 hod
PÁ 1x za 14 dní –
canisterapie – návštěvy
psích kamarádů
PO – PÁ od 13 hod dílny
na DD i PE
PÁ - Pánský klub na DD
Pánský klub
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Cestovatelské okénko – Něco z historie…Přibylov u Skutče
Vesnice Přibylov, která je místní částí města Skuteč, se
táhne podél silnice z Podlažic do Skutče.
Původně se pahorku proti Skutči za Bílým kopečkem při
státní silnici na Chrast a Chrudim říkalo Stračín, snad podle
blízkého Šibeničního vrchu, na němž se popravovalo až do
roku 1628, pozdější název Přibylov zřejmě souvisí s tím, že
ke Skutči „přibyly“ domky nově vznikající zástavby.
Kolem roku 1807 zde byly
otevřeny opukové lomy a
práci v nich našla řada
zedníků, kteří si tady
postavili nové domky nad
Anenským údolím. Kaple
zasvěcená svaté Anně leží
Opuštěný opukový lom A.Novotného
poblíž v údolí Anenského
potoka za Skutečskou vodárnou nedaleko obce Štěpánov.
Díky příjemné atmosféře toto místo přitahovalo návštěvníky
již v období po první světové válce, kdy zde stával hostinec
nazývaný „Svatoanenské lázně“, fungující ještě v šedesátých
letech 20. století. Nad pramenem nikdy nezamrzající
železité vody, která byla v okolí tradičně považována za
léčivou, byla kaple sv. Anny postavena v roce 1831 z
milodarů poskytnutých po vypuknutí epidemie cholery. Ke
kapli se konaly 26. července slavné svatoanenské poutě ještě
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v roce 1969 a na přírodním parketu
odpolední taneční zábavy. V
Anenském údolí se v šedesátých
letech 20. století odehrávaly i
mezinárodní motokrosové závody,
mnohdy i poškozující přírodní krásy
strmých strání nad říčkou. V té době
též paradoxně zanikla (zarostla)
Kaple Sv. Anny
široká pohodlná vozová cesta podél
říčky, používaná pouze pro pěší, ke kapli sv. Anny a lázním
s aparaturou čerpající podzemní vodu. Přístup k poutnímu
místu je dnes od centra
Skutče možný pouze ze
silnice na Štěpánov.
Mezi místní pamětihodnosti
patří železný kříž z 19.
století. Kolem Přibylova se
Opukové lomy
nacházejí opukové lomy,
jejichž zásoby se odhadují na 300 tisíc metrů krychlových
kamene.

Zdroje: http://www.turistika.cz/mista/pribylov 10. 12. 2014, http://cs.wikipedia.org/wiki/Přibylov 10.
12. 2014
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Zima…
Zima je
jedno
ze
čtyř ročních
období.
V
oblasti mírného a subarktického podnebného
pásu
je
obdobím s nejnižšími teplotami a nejkratší dobou denního
světla.
Astronomická zima začíná
zimním slunovratem (na
severní polokouli zpravidla
připadá na 21. prosince, na
jižní na 21. června). Končí
jarní rovnodenností (na
severní polokouli zpravidla
připadá na 21. března, na jižní 23. září). Přesný čas začátku
je dán okamžikem slunovratu a rovnodennosti, v kalendáři
mohou být termíny počátku a konce o den posunuty kvůli
nepravidelnostem souvisejícím s přestupnými roky.
V meteorologii jsou souhrnným termínem (klimatologická)
zima označeny měsíce prosinec, leden a únor (červen,
červenec a srpen na jižní polokouli).
Střídání ročních období je způsobeno odklonem zemské osy
od roviny ekliptiky (o 23°27'). Polokoule, na které je zima,
je poněkud odvrácena od Slunce, dopadá na ni méně
slunečního záření a pod větším úhlem. To v principu vede k
nižším teplotám.
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V oblastech vyšších zeměpisných šířek je zima
obdobím sněhu. Zima je čas odpočinku, zastavení a klidu.
Začíná v době zimního slunovratu, kdy je nejvíce tmy
v celém roce. Od toho dne začne znovu přibývat světla a my
víme, že se světlem přichází jaro. Teď je však v přírodě klid.
Jeden roční cyklus se
uzavřel a nenápadně se
chystá další. Stromy nemají
listy, ale jsou na nich
připravené pupeny, které na
jaře vyrazí. Malé rostlinky
přečkávají zimu pod zemí
nebo ve formě semínek.
Některá zvířata spí. V lese je chladno a ticho. Vše je však
připraveno na bouřlivé jaro. Zima se podobá sklonku
lidského života, kdy člověk už mnoho prožil, mnoho ví, už
netouží po pohybu a odpočívá.
Hlohová zima
Typ zimy, který se vyznačuje nízkou teplotou pod bodem
mrazu a námrazami. Všechny stromy ztrácejí listy až
na hloh (odtud pochází název). Název pochází ze
staročeských výrazů a vznikl kolem roku 1860. V jiných
kulturách znamená hlohová zima zimu hluboko pod 0 a je to
velmi tuhá zima (jako hlohy).

Zdroje: http://www.mezistromy.cz/cz/les/rok-v-lese/podzim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zima - upraveno 16. 7. 2014
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Zimní pranostiky
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Je-li prosinec deštivý, mírný a
proměnlivý, není se kruté zimy
třeba báti.
Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.
Svatá Lucie noci upije, ale dne
nepřidá.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za
kamna.
Najde-li Matěj led, seká ho hned; nenajde-li led, dělá ho
hned.
Svítí-li o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
Zdroj: http://www.pranostika.cz/prosinec, leden, unor .html 11. 8. 2014
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Trochu teorie o běžných věcech…Z historie vánoc a
vánočních ozdob
Vánoce – v dnešní době zřejmě nejoblíbenější a nejmasověji
slavené svátky v roce, svátky klidu a míru…Kam až sahá
jejich původ?
V předkřesťanských dobách slavila většina tehdejších
vyspělých kultur příchod zimního slunovratu - návratu
životadárného slunce jako příslibu nového života a úrody
pro nadcházející rok. S příchodem křesťanství se tento
svátek změnil v oslavu narození Spasitele – Ježíše Krista,
rovněž symbolu nového lepšího života. Vánoce byly uznány
křesťanskou církví ve čtvrtém století našeho letopočtu a od
té doby se staly nedílnou součástí kultury všech
křesťanských národů. Zhruba od 16. století se vánoce slaví
přibližně tak, jak je známe i dnes.
Pravděpodobně nejstarším vánočním zvykem přežívajícím
až do dneška je tradice
betlémů, založená již ve
třináctém století v italské
Umbrii svatým Františkem z
Assisi, který tehdy se svými
přáteli přivedl do jeskyně
přeměněné v kapli živého osla
i vola a zinscenoval betlém,
kde pak kněz sloužil půlnoční
mši. Betlémy později nesměly o Vánocích chybět v žádném
kostele ani v domácnosti, živé obrazy však vystřídaly
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betlémy vyráběné z mnoha různých materiálů, především ze
dřeva, ale i papíru, kukuřičného šustí, těsta a podobně. V
českých zemích získalo betlémářství bohatou tradici a dnes
se můžeme chlubit takovými unikáty, jako je třeba
mechanický Proboštův třebechovický betlém nebo tzv.
Krýzovy jesličky, největší mechanický betlém na světě.
Daleko mladší, v současnosti však bezpochyby
nejrozšířenější vánoční zvyk – zdobení vánočního
stromečku – vznikl v Německu, odkud se přibližně od
poloviny 17. století šířil do dalších anglosaských zemí a
později po celém křesťanském světě. K nám doputoval až v
roce 1812, kdy hosté tehdejšího režiséra Stavovského
divadla Liebicha mohli spatřit bohatě ozdobenou a
osvětlenou jedli jako vyvrcholení štědrovečerní hostiny v
jeho zámečku v Libni. Do lidových vrstev však vánoční
stromeček pronikal pomalu, někde jej neznali ještě ani
koncem 19. století.
Vánoční stromky se původně buď věšely na strop špičkou
dolů, nebo se stavěly do dřevěného
podstavce
ve
tvaru
kříže
a
neodmyslitelně
k
němu
patřily
rozsvícené svíčky jako symbol věčného
světla z Betléma. Později přibývaly
další ozdoby – sušené ovoce, malá
jablka, cukrovinky, pozlacené ořechy,
papírové řetězy slepované škrobem,
ozdoby ze slámy, brambor a jiných
přírodních materiálů.
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Skleněné ozdoby, bez kterých si dnes prakticky vánoční
stromeček
nedokážeme
představit, jsou nejmladší,
jejich
vznik
spadá
přibližně do 60. let 19.
století. Byly to nejprve
ozdoby ze skleněných
Ozdoba ze skleněných vinutých perlích
vinutých perlí (často ve
tvaru figurek a zvířátek), voskových perlí (skleněné perly
plněné voskem, uvnitř postříbřené a na povrchu zdobené
studenou malbou), mačkaného skla i foukaných perlí
(korálkové ozdoby). Po první světové válce se prosadily
jako novinka ozdoby z papírového kartonu obaleného
skleněnou balotinou – posypovými perličkami o velikosti
zhruba 1 mm. A ve 20. letech minulého století se pomalu
začíná rozvíjet tradice ručně vyráběných foukaných
skleněných ozdob, které dnes představují nejvýznamnější
položku v sortimentu všech vánočních ozdob vůbec. Zprvu
největšími obchodníky s foukaným sklem byly německé
firmy, jako třeba Lauscha, která dodávala i do ČSR velké
množství foukaných dekorací, ale již počátkem třicátých let
se situace změnila.
Tehdy Sklářský ústav v Hradci Králové začal podporovat
výrobu foukaných ozdob ve Východních Čechách v
Hořicích, Poniklé aj., zatímco do té doby se produkce
omezovala na domácí malovýrobu, především na
Železnobrodsku. A tak, zatímco v roce 1931 se k nám
foukané ozdoby ještě dovážely, již v roce 1933 směřovaly
první exporty do zahraničí, především do USA, a v roce
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1937 jsme již byli v tomto
sortimentu hráčem číslo
jedna na světovém trhu. Po
druhé světové válce se
domácí
výrobci
začali
sdružovat do výrobních
společenství a družstev.
Vysokou kvalitu, nápaditost, široký sortiment a to nejlepší
jméno si udržela tato tradiční výroba do současnosti.
I když sílí konkurence především z východních zemí, česká
skleněná foukaná ozdoba si stále zachovává statut jedinečné
komodity, který jí zajišťuje stabilní odbyt na tuzemském a
především na zahraničních trzích, tradičně hlavně v
Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a jiných
evropských zemích i zemích ostatních kontinentů. Na rozdíl
od strojově vyráběné východní produkce se vyznačují ručně
vyráběné tradiční české foukané ozdoby podstatně vyšší
kvalitou zpracování (ozdoby jsou tenkostěnné, bezešvé s
malými jemnými záponkami) i uměleckou úrovní
(rozmanité tvary dekorací, originální ruční malba, široká
škála barev). Dalo by se říci, že tradiční česká foukaná
ozdoba je v současnosti tím nejlepším, co světový trh s tímto
typem vánoční komodity nabízí.
Tuzemská ručně foukaná a zdobená vánoční ozdoba je
zkrátka stálicí, bez níž by Vánoce nebyly tím, čím pro
většinu z nás jsou – nádherným obdobím plným radosti,
lásky a štěstí.
Zdroj: http://www.vanocni-ozdoby.cz/clanek/show/20/historie-vanoc-a-vanocnich-ozdob 9. 12. 2014
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Chvilka poezie
Vánoce (Co život dal)
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak v závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha
moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří ó Vánoce! Ó Vánoce.
Zdroj:http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jaroslav-vrchlicky/vanoce-co-zivot-dal.html 10. 12. 2014
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Z truhlice vzpomínek…Významná data vážící se k podzimu
PROSINEC
2. prosinec 1805 – bitva u Slavkova (tří císařů) – výhra
Napoleona Bonaparte
8. prosinec 1890 – Narozen Bohuslav Martinů, český
skladatel světového významu
10. prosinec 1904 – Narozen Antonín Novotný, 3. čs.
komunistický prezident (1957–1968)
15. prosinec 1230 – Zemřel Přemysl Otakar I., 26. panovník
a třetí český král (1203); roku 1212 získal dědičný královský
titul
17. prosinec 1887 – Narozen Josef Lada,
známý a slavný český malíř i spisovatel
19. prosinec 1884 – Narozen Antonín
Zápotocký,
druhý
komunistický
československý prezident (1953–1957)
20. prosinec 1890 – Narozen Jaroslav
Heyrovský, jeden ze dvou českých
držitelů Nobelovy ceny, byl významných
Josef Lada
chemikem, objevil polarografii
27. prosinec 1860 – Narozen Karel Kramář, významná
osobnost 1. čs. odboje, čs. politik a spolupracovník Tomáše
Masaryka
LEDEN
1. leden 1969 – Federalizace ČSSR; rozdělení na Českou
socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou
republiku (zákon 143/1968 Sb. schválen 27. října 1968)
II. ročník
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1. leden 1993 – oficiální zánik České a Slovenské
Federativní Republiky
4. leden 1874 – Narozen Josef Suk, významný český
houslista a hudebník
9. leden 1890 – Narozen Karel Čapek, velice významný
český spisovatel a antifašista
10. leden 1913 – Narozen Gustáv Husák, poslední
československý komunistický prezident (1975-1989)
14. leden 1092 – Zemřel Vratislav II., 14. český panovník
a první český král (kolem r. 1085)
16. leden 1969 – Na Václavském náměstí v Praze se upálil
student Jan Palach, který tak protestoval proti sovětské
okupaci Československa
20. leden 1612 – Zemřel Rudolf II. Habsburský, 47. český
panovník, který si za hl. město říše vybral Prahu
26. leden 1950 – Narozen Ivan
Hlinka, čs. hokejista a trenér
českého národního hokejového
týmu
27. leden 1945 – Den památky
Ivan Hlinka
obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti (váže se k osvobození vězňů
v Osvětimi)
28. leden 1975 – Zemřel Antonín Novotný, 3. čs.
komunistický prezident (1957–1968)
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ÚNOR
2. únor 1124 – Zemřel kníže Bořivoj II., 17. český panovník
5. únor 1973 – Narozena Kateřina
Neumannová,
slavná
česká
sportovkyně, mistryně v běhu na lyžích
6. únor 1905 – Narozen Jan Werich,
známý český herec a komik, nerozlučně
spjat s Jaroslavem Ježkem a Jiřím
Voskovcem
7. únor 999 – Zemřel Boleslav II.,
6. český panovník; za jeho vlády
Jan Werich
proběhlo vyvraždění konkurenčního
rodu Slavníkovců
14. únor 1368 – Narozen český král a římský císař Zikmund
Lucemburský, 38. český panovník
15. únor 1924 – Narozen Jiří Šlitr, český skladatel
15. únor 1972 – Narození Jaromír Jágr, jeden
z nejslavnějších českých hokejistů
18. únor 1932 – Narozen Miloš Forman, významný
americký režisér českého původu
25. únor 1948 – Prezident Edvard Beneš přijal demisi
ministrů; komunisté přebírají vládu v Československu
na dlouhých 40 let
25. únor 1969 – Jan Zajíc se v den výročí komunistické
revoluce upálil na Václavském náměstí v Praze po vzoru
Jana Palacha
26. únor 1361 – Narozen český král Václav IV., 37. český
panovník
Zdroj: http://vlast.cz/vyroci-a-vyznamna-data/
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Zookoutek - Osmák degu (Octodon degus)
je malý chilský hlodavec, lidově přezdívaný též chilská
veverka. Jméno osmák má původ ve tvaru žvýkacích plošek
jeho stoliček, které tvarem připomínají osmičky. Pro svoji
mírnost, nenáročnost chovu, inteligenci, živost a sociální
povahu je s oblibou chován jako domácí mazlíček, k této
roli jej navíc předurčuje i skutečnost, že na rozdíl od řady
dalších zvířat netrpí nemocemi přenosnými na člověka.
Jelikož je nenáročný na chov a zároveň trpí přirozenou
cukrovkou slouží vědcům jako modelový organismus pro
výzkum cukrovky. Osmáci pocházejí z Chile, kde žijí ve
velkých rodinných skupinách mezi západním pobřežím a
pohořím Andy. Osmák se začal v Česku chovat teprve v
posledních 50 letech nebo tak, jak byli použiti v laboratořích
k prošetření jejich diabetické tendence. Osmáci nemohou
trávit cukr - je-li konzumován, pravděpodobně dostanou
cukrovku. V přírodě se osmáci nedožívají vysokého věku,
protože mají hodně přirozených nepřátel. V zajetí se mohou
dožít i 9 let. Osmák, který žije sám, nebude tak hravý a
veselý ale spíše smutný. Osmáci by proto měli být chováni
raději ve skupině.
Osmák degu je drobný hlodavec (obvykle měří okolo 15 cm
bez ocásku, 20-25 cm s ocáskem) s dlouhým
úzkým ocáskem, který tvoří
jednu až dvě třetiny délky těla a
je na konci opatřený štětičkou
chlupů. Ocásek je velmi křehký,
podobně jako u slepýše tak může
posloužit k zabavení predátora II. ročník

Zima 2014

22

Zpravodaj
nebo zůstat v ruce člověku, který za něj osmáka chytí.
Ulomený ocásek nedorůstá ani částečně.
Zadní končetiny jsou mohutnější a delší než přední a mají
pět osrstěných prstů s drápky, které si často okusují, aby jim
nepřerostly (zastřihávání není nutné). Přední packy mají
plně vyvinuty jen čtyři prsty (palec je zakrnělý).
Srst je obvykle hnědočerná,
na bříšku krémové barvy.
Kolem
velkých
černých očí jsou
světlejší
kroužky. Má poměrně velké
uši a dlouhé jemné vousky,
které mají i hmatovou funkci.
Zuby osmáka mají přirozeně
oranžovou barvu. Žvýkací plošky stoliček připomínají
tvarem osmičky, což dalo osmákům jméno.
Chovná skupina by měla sestávat z 1 samce a několika
samic (3-4 ks). Osmák je velmi družný a společenský.
Nedoporučuje se chovat jej jednotlivě, neboť samota je pro
něj stresující, vhodný je pár nebo skupinka osmáků.
Samostatně držený osmák bude taky znuděný, nevyniknou u
něho jeho přirozené vlastnosti, které uplatňuje ve své
skupině. Spíše sameček má rád drbání za ušima. Pro chov je
ideální vysoké, dobře větratelné terárium, popř. klec z
pevného materiálu. Je schopen rozkousat bez větších
problémů dřevo či plast. Vybavení z těchto materiálů tedy
není pro osmáka vhodné. Minimální velikost pro pár zvířat
je 80 × 60 × 60 cm. Je schopen poměrně vysokých výskoků,
II. ročník
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po kratším tréninku může jedinec v nejlepším věku
zvládnout vyskočit i do více než půlmetrové výšky.
Důležité je do ubikace umístit větve, kořeny nebo špalíky na
šplhání a hlodání. Jako podestýlka se používají hobliny,
směs písku a rašeliny nebo jiné přírodní materiály (seno,
sláma, listí, větvičky). Pro zabavení osmáků postačí kovový
kolotoč, větve na šplhání či různé závěsné žebříky a úkryty
(např. z kokosových skořápek). Osmák potřebuje k čištění
své srsti písečnou koupel. Písek označuje močí, která slouží
ostatním jako pachová značka. Pokud se volně pohybuje po
bytě, třeba při útěku, často
okouše kabely či dráty a to i
pod napětím. Chovají jej i
některé české ZOO, např. v
Liberci.
Osmák je velmi zvědavé,
aktivní a čilé zvíře.
Neustále něco dělá a
nevydrží chvíli na jednom
místě. Je velmi společenský a rychle se ochočí jen při chovu
ve skupině. Aktivní je ve dne. Je to tiché a velmi čistotné
zvíře bez typického zápachu hlodavců. S ostatními se
domlouvá typickým pískáním a štěbetáním a taky ocasem.
Při uleknutí nebo strachu se staví na zadní a hlasitě,
pronikavě píská. Je též poměrně inteligentní, běžně bere do
předních pacek potravu a dlouhodobějším výcvikem ho lze
naučit používat jednoduché nástroje, např. aby si přistrčil
potravu nacházející se mimo jeho dosah.
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Prvních několik dnů by se osmák neměl vylekat nebo se
zranit, pak se z něho stane velmi agresivní zvíře, které se
všeho bojí. V případě že je osmáčí mládě odchováno lidmi,
vyznačuje se odchované mládě neobyčejně velkou
přítulností k lidem.. Nechá se hladit takřka na všech místech
těla. Problémem je ale, že toto mládě vyžaduje neustále
lidskou přítomnost a je až "žárlivé" vůči ostatním osmákům.
Osmáci se dokážou bez problému celé dny a týdny živit
vodou a kvalitním senem bohatém na byliny. Osmákům
chovaným v zajetí může být jednou až dvakrát týdně
podáváno speciální krmivo. Mělo by se však podávat jenom
v malém množství. Krmivo by nemělo obsahovat sušené
ovoce a další sladké věci. Osmáci by neměli jíst ovoce,
zeleninu i oříšky však jíst mohou, ale oříšky ve velmi malém
množství. Skořápky osmákům nevadí, můžou je využít k
broušení zoubků. Osmáci musí mít dále přístup k čisté vodě,
nejlépe v napáječce, kde zůstane delší dobu čistá a nehrozí,
že by se vylila. Pokud je osmák chován v akváriu a
napáječku na něj nelze přichytit, může chovatel použít i
misku. V takovém případě je
vhodné, aby byla miska z
těžšího materiálu a aby byla
umístěna na vyvýšené místo.
Osmáci mohou mít v zajetí
mláďata po celý rok (3-4
vrhy). Samice je březí 3
měsíce. Nejčastěji rodí 2-6
mláďat. Mláďata jsou plně vyvinutá - osrstěná, vidoucí,
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slyšící a velmi brzy vylézají z úkrytu. Samice kojí mláďata 2
týdny. V tomto věku již přijímají některé druhy krmiv, ale
samice je kojí ještě další 2-4 týdny. Mladí osmáci se
odstavují ve věku 6-9 týdnů. Pohlavně dospívají již kolem 3
měsíce, ale tělesné vyzrálosti dosahují až kolem 8-10
měsíce.
Březí nebo kojící matce vypomáhají ostatní s výchovou a
péčí o potomstvo. Mezi sebou mají osmáci vybudované
velmi pevné rodinné vztahy.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Osm%C3%A1k_degu
Upravila p. Zuzana Krkošková

Vánoční kvíz – CO UŽ VÍŠ?
Brzy přijdou Vánoce. V dnešním kvízu si je trochu
připomeneme. Ze tří možných odpovědí vyberte tu
správnou. Písmena, kterými jsou správné odpovědi
označeny, zapisujte postupně vedle sebe na papír a získáte
tajenku kvízu.
1. Jak se jmenovala Hvězda, která zvěstovala narození
Krista?
F – Jitřní
B – Betlémská
G – Nejjasnější

II. ročník

Zima 2014

26

Zpravodaj
2. Tři králové nesli Ježíškovi dary do Betléma . Jeden byl
Kašpar, druhý Melichar.. a jak se jmenoval ten
TŘETÍ?
Z - Břetislav
P - Bartoloměj
T - Baltazar
3. Který jehličnan není vhodný
jako VÁNOČNÍ STROMEČEK?
H - smrček
R - modřín
E – borovička
4. Jak říkáme podlouhlému pečivu ze SPLETENÝCH
PRAMÍNKŮ?
B - bábovka
N - mazanec
O – vánočka
5. Jak zní další slovo známé vánoční koledy NESEM
VÁM…
M - noviny
E - jablíčka
I – oříšky
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6. Jak jinak se ještě říká figurkovému nebo
obrázkovému BETLÉMU?
E - jesličky
Z - vánoční pohádka
K - zázračné narození

7. O Štědrém večeru se podle starého zvyku v jednom
druhu ovoce hledají při rozkrojení HVĚZDIČKY
PRO ŠTĚSTÍ. V kterém:
J - v pomeranči
K - v jablku
T - v hrušce

http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=2183
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Sudoku
Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané
předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělena na 9x9 polí,
která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem
vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby
platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém
z devíti čtverců byla použita vždy všechny čísla jedna až
devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat
v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci.

Zdroj: http://www.rimmel.cz/blogy/blog/1781/
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Blahopřejeme všem oslavencům a oslavenkyním, kteří
v následujících měsících oslaví své narozeniny:
Prosinec:
Leden:
Brtek Blahoslav
Kacafírková Věra
Navrkalová Milada
Gregorová Vlasta
Pokorná Olga
Holub Vladimír
Cachová Marie
Novotná Jaroslava
Krejsová Marie
Urbanová Marie
Konrádová Marie
Kašpar František
Hladíková Věra
Matoušková Blanka
Durdilová Zdeňka
Pýchová Božena
Kynclová Eva
Michalcová Zdeňka
Cepl Josef
Rybenská Eva
Chmelařová Zdeňka
Svobodová Věra
Sopoušková Marie
Novotná Marie
Chvojka Josef
Chalupníková Jiřina

Únor:
Vacková Marie
Altová Marie
Absolonová Jiřina
Doubalová Božena
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V minulých třech měsících jsme v SC přivítali nové klienty:
Weidinger Alois
Hyksová Marie
Chadimová Věra
Výprachtická Zdeňka
Sotona Blahoslav
Nováková Jana
Štěpánková Emilie
Lokos Lubor

V období od září do konce listopadu nás opustili:
Weidinger Alois
Zemanová Vítězslava
Stolaříková Jiřina
Schejbal Stanislav
Zezulová Anna
Slavíčková Jiřina
Drahošová Anna
Pešavová Bohuslava
Modráčková Anna
Výprachtická Zdeňka
Křepelka Josef
Osinková Věra
Vzpomínáme.
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KAVÁRNA

Otevírací doba:
Pondělí 12.30 – 13.00
Úterý 12.30 – 13.00
Středa 12.30 – 13.00
Čtvrtek 12.30 – 13.00
Pátek 12.30 – 13.00
Kavárnu najdete v hlavní jídelně střediska PE.
Toto vydání podpořila firma:

Zpravodaj vychází jako čtvrtletník SeniorCentra Skuteč.
Příspěvky můžete zasílat na email: Machackova.Eliska@scskutec.cz
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