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Vážení čtenáři,
Vychází další číslo našeho Zpravodaje. Vychází v době, kdy
se všichni těšíme na to pravé léto. Léto plné sluníčka, tepla a
pohody. Léto je období, kdy se těšíme z krásné přírody, kde
všechno kvete a zraje. Je to doba našich výletů nejen do přírody, ale i za kulturními památkami a zajímavostmi.
A já Vám, našim čtenářům, přeji jménem svým i jménem
pracovníků SeniorCentra Skuteč pohodové, klidné léto a
pevné zdraví.
Josef Tumpach, ředitel SCS
Krok k lepšímu životu v SC…
Za účelem snadnějšího pohybu klientů, zaměstnanců i
návštěv SC byl na dveře tzv. spojovacího krčku přimontován automatický otevírací systém, který nejen ulehčí pohyb
osob, ale také bude mít vliv na úsporu energií.
V měsíci březnu došlo k dokončení výmalby všech prostor
budovy Penzionu. Aby nám hezká výmalba dlouho
vydržela, byly instalovány na zdi nové ochranné lišty.
Další investicí SC pro zlepšení poskytovaných služeb a
komfortu klientů se stal nákup devítimístného vozu značky
Renault Trafic. Automobil bude využíván k přepravě klientů
na výlety, společenské akce, k lékaři apod.
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Ohlédnutí za děním v SeniorCentru aneb Co se stalo…
V měsíci březnu mimo obvyklých narozeninových posezeních,
proběhla
již
tradiční
velikonoční výstava výrobků, které
vznikly společnou prací našich klientů a aktivizačních pracovnic.
Výstava se setkala s velkým zájmem klientů SC i veřejnosti.
Duben byl ve znamení přednášek,
kdy k nám zavítala se svými bylinkami paní Burgerová a paní Procházková s videoprojekcí a
povídáním o Bedřichovi Smetanovi. 30. dubna proběhlo za
krásného počasí pálení čarodějnic. Opékaly se klobásy a klienty překvapily i čarodějnice na
košťatech, které k nám zavítaly
a zdatně konkurovaly čarodějnici na hranici. K veselé náladě
přispěla i hudební produkce p. Vávry.
V květnu se uskutečnilo další pokračování dubnových přednášek. Také děti z pěveckého sboru Smíšek a Mateřské školy Ležáky naše klienty potěšily svým pěveckým vystoupením, které mělo velký úspěch. Sportovní čest SC hájili
II. ročník

Léto 2014

4

Zpravodaj
klienti při akci nazvané Májové koulení – jedná se o již
tradiční sportovní klání Domovů pro seniory ve hře
zvané pétanque.
Květnová narozeninová besídka, proběhla v pergolách
SC Centra za hudebního doprovodu pana Tomáše Brokla.
V úvodu besídky zazpíval
také pan Aleš Marek se svým
synem několik lidových
písní.
V závěru měsíce května
navštívily SC děti z MŠ Ležáky se svým hudebním vystoupením nazvaným „Babičkám a dědečkům k svátku“.
V průběhu minulých tří měsíců naši klienti také navštívili
festival Tomáškovu a Novákovu hudební Skuteč. Zhlédli
7 představení různých žánrů jako např. romantické hudební
drama od Verdiho – Rigoletto, nebo koncert věnovaný Karlu
IV. VIVAT Carolus Quartus aj. Z akce si vždy odnášeli
umělecký zážitek.

II. ročník

Léto 2014

5

Zpravodaj
Plánované aktivity na léto aneb co se bude díti v SC

Červnový výlet za zvířátky do
ZOO Jihlava (termín bude určen
dle počasí).

11. 6. „Pásmo lidových písní“
v podání MŠ Poršova.
25. 6. Společná besídka v pergolách – hudební doprovod
pan Vávra.

Červencový výlet – muzeum Rosice u Chrasti na téma „Vesnice
žije“.
3. 7. Přednáška paní Burgerová –
„Bylinky a jejich léčivé účinky s ochutnávkou bylinných
čajů“.

Srpnový výlet – Litomyšl (termín bude určen dle počasí).
27. 8. Společná besídka v pergolách – hudební doprovod
Viva Music.
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Cestovatelské okénko – Něco z historie….Skutče
Skuteč – jméno města se v historii používalo v různých
tvarech. Říkalo se Skuč, Skutč, Skuteč i Skutče. V listině z
roku 1392 je zcela zřetelně napsáno Skuteč. Tohoto názvu
se ponejvíce užívalo i v 15., 16. a 17. století (we Skuttczi).
Pohodlný písař tu a tam také napsal „we Skuczi“. V 19. století se většinou užívalo z němčiny převzatého tvaru Skuč.
Podle lidových pověstí získalo město jméno podle smečky
psů, skučících na dvoře hradiště na
Humperkách. Tento výklad je však pouze plodem lidové tvůrčí představivosti.
Skutečsko bylo osídleno již v mladší době kamenné zhruba před 4500 – 4000 lety před naším letopočtem. První písemná
zmínka o Skutči je z roku 1289. Osada
Skuteč ležela na obchodní cestě vedoucí
z Chrudimi na trstenickou stezku u Litomyšle a odtud dále na Moravu a do
Polska.

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie

V 16. století koupili skutečští měšťané dům na náměstí a
přestavěli ho na radnici. Kromě rychtáře spravovali městské
záležitosti purkmistr a konšelé. Město Skuteč mělo svá
privilegia, smělo v něm být vykonáváno hrdelní právo,
vlastnilo soud, mučírnu a kamenný pranýř na náměstí. V 18.
století mělo město několik sporů s vrchností. Domáhalo se
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uvolnění břemen a povinností. Spory se ukončily až
narovnáním u krajského úřadu v Chrudimi r. 1794. Vrchnost
ponechala městu právo soli, skutečští byli zproštěni roboty
hrabání a sušení sena na Dlouhé stráni u Rychmburku. Obec
skutečská a šenkýři se zavázali, že budou čepovat jen
rychmburské pivo, povolování hospod bylo přenecháno
magistrátu apod.
Na dnešní podobě města se
podílejí rozsáhlé požáry, které
Skuteč postihly.
Skutečští se vždy věnovali převážně řemeslné výrobě, své ceExpozice obuvnictví - Muzeum Skuteč
chy zde měli obuvníci, mlynáři, pekaři, perníkáři, hrnčíři i
kameníci. Město Skuteč má také velmi bohatou kulturní
tradici.

Mariánský sloup
Zdroj: Skuteč známá – neznámá, Město Skuteč, 2006,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturnich pamatek ve_Sku
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Pověst o Skutči
Když stála Skuteč na svahu Humperek, byla ještě velmi
chuďoučká, pouhá řada dřevěných kučí či chalup, byla to
Skuče, kde v zimních dobách silně vítr skučíval, byla to
Skuč. Když pak později kovkopové jali se drásati nitro
jejího okolí, jako v Horkách a u Skutíčka, tak to kutání
přivodilo
ji
jméno
pozměněné,
totiž
Skuteč.
Že stará Skuteč Skučí se jmenovala, o tom vypravují si v
zimních večerech dosud ve skutečských domcích besedníci.
Vypravují si dávnou pověst
o princezně, která držela
zdejší hrad a v něm množství
pěkných
psů
chovala.
Ale když zemřela nezanechavši dědiců spustl hrad a
psi zdivočeli.Ti ohrožovali
město, trhali dobytek a působili tak nesmírné škody. Od jich
skučení
říkalo
se
hradu
i
osadě
Skuč.
A nebylo nikoho, kdo by věděl jak zlo odstraniti. Až vyskytli se pocestní dva rytíři, snad rytířští zpěváci světem bloudící, kteří do města zavítali. Ti slyšíce vypravovati o těch
zlých psech, umínili si, že město od svízelů osvobodí.
A přes vše zbraňování vydali se na hrad. Hned před bránou
uvítali je psi, chtíce je zahnati.
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Ale když viděli jejich neohroženost, ustoupili, ponechavše
venku pouze čtyři, kteří v tlamách jakési rozžáté svíce nesli
a rytíře do hradu zavedli. Zavedli je do zámecké síně, kde na
dubové stolici seděla princezna, majíc na klíně velikého
černého psa, jemuž svítily oči jako baziliškovi. Princezna
promluvila dutým, jakoby hrobovým hlasem: „Kam jste
zabloudili? Jistá smrt vás tu čeká, jestli všecky ty zámecké
psy do půlnoci nepobijete“. „Smrt nebo život“ pomyslili si
rytíři a dali se do díla. Nejdříve skolili toho největšího psa
na klíně princeznině a do půlnoci pobili i všecky ostatní.
Tak zbavena i ubohá princezna povinností chovati toho
velikého psa, a bílá holubička vylétla
z ní a oknem vznášela se do oblaků.
Skutečtí tak osvobozeni od nátisků,
jež jim psi působili. Tak to praví ta
pověst. HLINECKÝ, A. Z dob šerých, dávných., 1909

Zdroj: http://muzeum.skutec.cz/z-povesti/skutec-skuc-skuce 26
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Léto…
Léto je jedno z ročních období. V různých oborech je ale definováno různě. Astronomické léto začíná letním slunovratem a končí podzimní rovnodenností. Vegetační léto v mírném pásu se vyznačuje průměrnými teplotami nad
15 °C. V meteorologii je za léto
označováno
období
měsíců června, července a srpna na
severní
polokouli a
měsíců prosince, ledna a února na již
ní polokouli. V některých zemích (na severní polokouli) připadá první letní den na období okolo 1. června, či 21. června (záleží na tom, jestli se bere
meteorologický, či astronomický začátek). Na léto je často
nahlíženo jako na období s nejdelšími (a nejteplejšími) dny,
kdy Slunce svítí většinu dne a stmívání trvá velmi dlouho.
Astronomické léto na severní polokouli nastává s červnovým slunovratem, tedy v okamžiku, kdy se Slunce na své
zdánlivé pouti po obloze dostane nejseverněji. Obvykle se
Slunce do těchto míst dostane okolo 21. června. Na jižní polokouli nastává v okamžiku, kdy se Slunce na své zdánlivé
pouti po obloze dostane nejjižněji, což se obvykle stává okolo 21. prosince.
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Astronomické léto končí podzimní rovnodenností, tedy v
okamžiku, kdy po létě Slunce přechází přes rovník (ocitne
se na rovníku v nadhlavníku).
Během astronomického léta se zkracují dny a prodlužují noci. Protože Země obíhá kolem Slunce po mírně eliptické dráze, je léto na severní polokouli asi o pět dní
delší než na jižní. To zároveň znamená, že zima na jižní polokouli je asi o pět dní delší než léto. Dá se z toho i odvodit,
že Slunce je blíže k Zemi, když je léto na jižní polokouli.
Toto ale není důsledek střídání ročních období, jen tomu tak
zrovna v naší epoše je. Jak se stáčí přísluní dráhy Země,
mění se i den, kdy je Slunce nejblíže, a zároveň délka jednotlivých ročních období. Na severním pólu v tomto období
slunce nezapadne za obzor po celý den, naopak na jižním
pólu je v tutéž dobu stálá noc, protože na jižní polokouli
je zima. V mnoha zemích jsou po značnou část léta školní
prázdniny. To je dáno historicky tím, že děti dříve musely
pomáhat se sklizní obilí, a tedy nemohly v tomto období
chodit do školy. Podle kalendáře našich předků začínalo léto již na svátek svatého Medarda. Léto je období nejdůležitějších zemědělských prací a shromažďování zásob. Nejdříve
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přichází senoseč, při které seno na lukách tak krásně voní.
Poté následuje období letního slunovratu – doba nejdelších
dnů a nejkratších nocí. Nastává čas prázdnin a dovolených.
Slunce svítí a přichází období žní. V lesech zrají maliny, borůvky a začínají růst houby.
Chvilka poezie

LETNÍ VEČER
Jaroslav Vrchlický
Kolem břehu řeka spěla,
strom ztich ve modlení,
z tvého zářícího čela
tiché válo snění.
Nevím, proč jsem tenkrát prosil
jedno políbení!
Oč jsem prosil, čas to skosil ...
bývalo - dnes není.
Stromy, keře, břehy v řece !
Jeden mžik vše změní,
vždy však budu myslit přece
na to okamžení.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/leto 21. 5. 2014,https://www.google.cz/search?q=obrazky+na+leto
http://mujweb.cz/pjenicek/vrchlick/ltvecer
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Letní pranostiky
Krásný červen – požehnaný rok.
V červnu se ukáže, co nám Pánbůh dá na daře.
Měsíc červen voní deštěm.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Červenec horký – pěkné jsou vdolky.
Červenec – dobrý živenec.
Je-li v červenci hojnost bláta – špatná sena.
Když v červenci jsou dni jasný a čistý, přinesou dary hojnost
i jistý.
Medardova kápě – čtyřicet dní kape.
Jaký na Medarda čas, takový čtyřicet dní zas.
Když na Medarda prší, těžko se seno suší.
Jaké počasí o Medardu bývá, takové jest o žních.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Zdroj: http://www.pranostika.cz/srpen.html 22. 5. 2014
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Trochu teorie o běžných věcech …O papíru
Papír, knihtisk, střelný prach a kompas, bývají považovány
za největší vynálezy lidstva. Jistě, každé hodnocení je svým
způsobem subjektivní, my bychom k největším lidským vynálezům zařadili třeba televizor a počítač, jisté však je, že
bez papíru si náš život už ani neumíme představit. Vynálezci
papíru však řada encyklopedií nevěnuje ani krátký článek a
v učebnicích dějepisu o něm zpravidla není žádná zmínka.
Papír vynalezl Číňan Cchaj Lun
Ještě počátkem našeho letopočtu
se v Číně většina knih vyráběla
z bambusu, ale takové knihy byly velice těžké a neskladné. Některé knihy se sice psaly na hedvábí, ale to bylo velmi nákladné.
Bambus

Na dvoře čínského císaře Cho Ti z dynastie Chan žil úředník, eunuch Cchaj Lun. Ten použil konopí, bambus, zbytky
hedvábí, staré hadry a rybářské sítě, všechno to rozdrtil a
vzniklou směs povařil na kaši. Kaši rozmíchal ve vodě, nabral ji na rámeček a vysušil. První papír byl na světě. Cchaj
Lun pak v roce 105 předložil vzorky papíru císaři Cho Ti.
Císař si vynálezu papíru, na který se dalo psát, velmi vážil,
Cchaj Luna povýšil do šlechtického stavu a zahrnul ho
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bohatstvím. Cchaj Lun se však později zapletl do palácových intrik, upadl v nemilost a nakonec vypil číši jedu. Číňané technologii výroby papíru dlouho tajili. Teprve v roce
751 Arabové zajali několik čínských výrobců papíru, a zanedlouho se začal papír vyrábět v Samarkandu a Bagdádu.
V 16. století se stal papír běžným psacím materiálem na
celém světě
V Evropě se dále psaly knihy na pergamen, který se vyráběl
z ovčích kůží a výroba knih byla velmi
drahá. Pergamen vystřídal papyrus, který byl velmi oblíbený v Řecku, Římě a
Egyptě, a rovněž jeho výroba nebyla
žádná levná záležitost. Do Evropy se
papír dostal ve 12. století a po Gutenbergově vynálezu knihtisku papír zcela
nahradil pergamen a stal se běžným psa- Gutenbergův knihtisk
cím materiálem na celém světě. V průběhu dalších staletí
bylo vyrobeno mnoho druhů papíru. Začaly se z něj vyrábět
hygienické potřeby, sloužil jako obalový materiál, a z papíru
byla vyrobena celá řada běžně používaných věcí. Papír je
prostě významný pomocník v našem každodenním životě.

Zdroj: http://www.stastniseniori.cz/zabava/o-papiru.html 22. 5. 2014
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Z truhlice vzpomínek …Významná data vážící se k létu
ČERVEN
4. červen 1942 – Zemřel R. Heydrich na následky zranění
způsobených atentátem československých odbojářů.
5. červen 1894 – Narozen Josef Balabán, československý
voják, legionář a významná postava českého odboje za druhé světové války, byl jedním z tzv. Tří Králů.
7. červen 1424 – bitva u Malešova; zde Husité pod vedením
Jana Žižky porazili 1200 vojáků a donutili tak snížit tlak
Prahy proti Husitům.
9. červen 1942 – Byly německými okupanty vyhlazeny Lidice. Celkem přišlo o život 340 lidických
obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).
17. červen 1025 – Zemřel Boleslav Chrabrý, 10. český panovník
19. červen 1905 – Narozen Jiří Voskovec,
známý český herec a spisovatel, pracoval
Jiří Voskovec
dlouhou
dobu
s Janem
Werichem
a Jaroslavem Ježkem.
19. červen 1941 – Narozen Václav Klaus, druhý český prezident (od 28. února 2003).
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19. červen 1942 – Byl popraven Alois Eliáš, generál československé armády, ministr čs. vlády, vlastenec a předseda
protektorátní vlády. V roce 1942 byl nacisty popraven za
napomáhání odboji.
27. červen 1945 – Zemřel Emil Hácha, 3. československý
prezident a prezident Protektorátu Čechy a Morava (19381945).
29. červen 1914 – Narozen Rafael Kubelík, významný český dirigent.
ČERVENEC
2. červenec 1917 – bitva u Zborova, drtivá výhra čs. legií
nad rakouským vojskem.
3. červenec 1950 – Narozen Jan Zajíc,
který se 25. února 1969 upálil
na Václavském náměstí v Praze.
5. červenec 1880 – Narozen Jan Kubelík,
významný houslista a skladatel.
6. červenec 1415 – Byl upálen Jan Hus,
významný český reformátor; jeho smrt
způsobila Husitskou revoluci.

Jan Hus

6. červenec 1907 – Narozen Jaroslav Foglar, slavný český
publicista a skaut.
II. ročník
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11. červenec 1960 – Nová socialistická ústava. Československo
mění
státní
znak
a přejmenovává
se
na Československou socialistickou republiku.
12. červenec 1872 – Narozen Emil Hácha, 3. československý prezident a prezident Protektorátu Čechy a Morava
(1938-1945).
12.červenec 1260 – Bitva u Kressenbrunnu, porážka uherského krále Bély IV. Přemyslem Otakarem II. (získal Štýrsko).
14. červenec 1420 – Bitva na Vítkově; Drtivé vítězství Husitů nad křižáky (první křížová výprava).
18. červenec 1552 – Narozen Rudolf II. Habsburský, 47.
český panovník, který si za hl. město říše vybral Prahu.
21. červenec 1880 – Narozen Milan Rastislav Štefánik, generála francouzské armády, člena Československé národní
rady a čs. ministra války.
SRPEN
8. srpen 1904 – Narozen Václav Morávek, jeden z nejznámějších představitelů
českého protinacistického odboje, byl
členem tzv. Tří Králů.
Jan Lucemburský

10. srpen 1296 – Narozen český král Jan
Lucemburský, 35. český panovník, otec Karla IV.
II. ročník
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11. srpen 1948 – Narozen Jan Palach, který se 16. února
1969 upálil na Václavském náměstí v Praze.
16. srpen 1419 – Zemřel Václav IV., český král (1362) a 37.
český panovník.
26. srpen 1278 – Zemřel Přemysl Otakar
II., 30. český panovník a 5. český král
(1261).
26. srpen 1346 – Zemřel český král Jan
Lucemburský.
26. srpen 1896 – Narozen Josef Mašín
(starší), jeden z nejznámějších představitelů českého protinacistického odboje, byl členem tzv. Tří
Králů.
Přemysl Otakar II.

Zdroj: http://vlast.cz/vyroci-a-vyznamna-data/
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Kvíz pro chytré hlavičky
1. Autorem postavy Olivera Twista:
a) K. Amis b) A. France c) Ch. Dickens d) D. Coperfield

2. Který z těchto žánrů nepatří k lyrickoepickému?
a) balada

b) óda

d) veršovaný román

c) romance

3. Heslo „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ pochází
z románu o přátelství. Jak se dílo jmenuje a kdo je jeho
autor?

4. Vychovatelem Alexandra Velikého byl:
a) Seneka

b) Aristoteles

c) Platon

d) Sokrates

5. Která z těchto českých žen se nevěnovala herectví?
A. Mandlová – O. Scheinpflugová – H. Vítová – H. Podolská – L. Baarová – N. Gollová

6. Pro koho poslala Libuše do Stadic? Pro:
a) Přemysla
II. ročník

b) Tetu
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7. Spojte správně jméno a obor činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

A. Drottnerová
D. Medřická
M. Kožená
V. Chytilová
H. Illnerová

1.
2.
3.
4.
5.

režie
věda
herectví
zpěv
balet

8. Sochu Davida, která stojí ve Florencii a je vytesána
z jediného bloku mramoru, vytvořil italský sochař, architekt a malíř:
a) Michelangelo Buonarroti
b) Auguste Rodin
c) Raffael

9. Jak se jmenoval hlavní hrdina hry Revizor od N. V.
Gogola?
a) Raskolnikov b) Myškin

c) Chlestakov

d) Pečorin

10. Známé je přátelství z knih o Old Shaterdandovi. Kdo
je jejich autorem?
a) J. Verne

b) K. May

c) W. Disney

d) E. Štorch

Výsledek na str. 23.

II. ročník

Léto 2014

22

Zpravodaj
Trénink paměti
K uvedeným přídavným jménům doplňte jedno podstatné
jméno označující jídlo (nápoj, potravinu, pochutinu), tak aby
šlo smysluplně spojit se všemi třemi přídavnými jmény:
Americké, rané, francouzské ………………………………
Suché, šumivé, červené ……………………………………
Makové, tvarohové, povidlové ……………………………
Jamajský, tuzemský, kubánský ……………………………
bramborový, segedínský, mexický ………………………..
Irská, skotská, kanadská……………………………………
Uherský, šunkový, gothajský ……………………………...
Vídeňský, smažený, vepřový ………………………………

Zdroj: Zubíková, Z., Drábová, R. Bystrá hlava pro seniory, zábavné testy pro chvíle pohody. Fragment 2013.
ISBN 978-80-253-1891-1.
http://www.vzpominkovi.cz/data/files/cvicte-si-svuj-mozek-nizka%20obtiznost.pdf
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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.netplaces.com/memory-booster-puzzles/3sudoku-puzzles/sudoku-puzzle-3.htm
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Osmisměrka

Výsledek: na str. 23
Zdroj: www.albatrosmedia.cz 22.5 2014
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Blahopřejeme všem oslavencům a oslavenkyním, kteří
v následujících měsících oslaví své narozeniny:
Červen:
Jakoubek Zdeněk
Dostálová Miloslava
Hnízdilová Vlasta
Pírková Zdeňka
Brdičková Ludmila
Drábková Milada
Dopita Pavel
Haláková Libuše
Slavíčková Jiřina
Brdíčková Ludmila
Srpen:
Osinková Věra
Pražanová Anna
Hejduková Marie
Pešavová Bohuslava
Zitková Jiřina
Jušková Bohumila
Marková Bohumila

II. ročník

Červenec:
Macháčková Marcela
Holubářová Marie
Hejduk Karel
Hurychová Milena
Pachl Jan Amos
Slavíková Anna
Zezulová Anna
Hejzlarová Zděnka
Modráčková Anna
Diblíková Věra
Kozák Miroslav
Flídrová Anna
Menšíková Anna
Zemanová Vítězslava
Kusý Vlastimil
Sýkorová Hana
Svěráková Emilie
Koupil Ladislav
Krajíčková Květoslava
Dudková Miloslava

Léto 2014
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V minulý třech měsících jsme v SC přivítali nové klienty:
Starý František
Paulus Miroslav
Stará Jarmila
Kysilko Miroslav
Kynclová Eva

Pešková Jarmila
Schejbal Stanislav
Kusý Vlastimil
Šípková Jindřiška
Malá Jiřina

V období od března do konce května nás opustili:
Skalová Marta
Diblík Jiří
Slavíková Marie
Kysilko Miroslav
Sobotková Libuše
Koblížková Marie

Metyšová Bedřiška
Pondělíčková Jiřina
Burešová Anna
Svoboda Jiří
Paulus Miroslav
Seidenglancová 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 DEPEND, specialista na inkotinenční pomůcky.

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