Zpravodaj

„Nemůžeme si vybrat, kolika let se
dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik
života našim létům dokážeme dát.“
John C. Maxwell
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Co nás čeká?
20. 6. 2018 Letní slavnosti (vystoupí Mrákotínka)
19. 9. 2018 Tradiční posezení s Ševcovankou
Dle přízně počasí a zájmu klientů výlety po okolí (letáčky
s nabídkou budou včas vyvěšeny).
Každý sudý pátek vyjíždíme na nákupní výlet (pokud máte
zájem, přihlaste se u aktivizačních pracovnic).
Každý lichý pátek nás navštěvují psí přátelé z canisterapeutického sdružení Kamarád.
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Ohlédnutí za děním v SeniorCentru

23. 3. 2018 proběhla Velikonoční výstava.
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Každé pondělí se schází Pánský klub.

30. 4. 2018 pálení čarodějnic.
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24. 5. 2018 jsme se opět zúčastnili Májového koulení.
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Úspěšné tradiční české obchodní značky
Budějovický Budvar
Budějovický Budvar, národní
podnik, je státní pivovarnický
podnik v Českých Budějovicích.
Vyrábí
pivo
pod
značkou
Budějovický Budvar, Budweiser
Budvar, Czechvar (vývoz do
Budova pivovaru

USA) a Pardál (k r. 2013). Byl zřízen v roce 1966 výměrem
ministerstva potravinářského průmyslu. Je nejvýznamnějším
a údajně jediným dosud aktivně působícím českým národním
podnikem. Jeho nynější působení v právní formě, která od roku
1992 není právním řádem České republiky kodifikována
a upravena, je předmětem právních sporů. Budvar je čtvrtým
největším výrobcem piva v Česku a druhým největším
exportérem piva do zahraničí.
Historie vaření piva v Českých Budějovicích sahá až do
13. století, což je také doba založení města a přidělení
várečného práva. Dnešní Budějovický Budvar byl založený pod
názvem Český akciový pivovar v roce 1895 předními českými
měšťany a průmyslníky (August Zátka, František Hromada). Již
v roce 1913 byl ležák znám i za hranicemi a právě kvůli tomu
nebyla obnova po 1. světové válce tak těžká. V meziválečném
období prošel Pivovar velkou modernizací. V roce 1922 byla
vykopána jedna a později další artézská studna. Pivo se stávalo
stále populárnějším a tak si pivovar nechal patentovat ochranné
známky „Český budějovický granát“, „Budweiser bier“,
„Budbräu“ a v roce 1930 známku „Budvar“, podle které se
v roce 1936 pivovar přejmenoval.
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V Českých Budějovicích působí také Budějovický měšťanský
pivovar a. s., který v privatizaci získal objekt bývalého
měšťanského pivovaru. V roce 1992 byla tato společnost
založena pod názvem Jihočeské pivovary a. s. a dnešní název
nese od července 2001.
Sklad pivovaru v Kněžskodvorské ulici je spojen se Střední
školou obchodu, služeb a podnikání.
První pokusy o založení vlastního pivovaru byly v Českých
Budějovicích náročné, a to z důvodu, že město se na konci
devatenáctého století stalo městem národnostně smíšeným. Na
základě těchto skutečností, byl ze strany německých
zaměstnavatelů vyvinut značný nátlak, který vyvolal iniciativu
k založení Českého akciového pivovaru. Mezi významné české
právovárečníky lze řadit Augusta Zátka, Karla Čertíka,
Antoníma Effmerta. Založení českého akciového pivovaru
v Českých Budějovicích bylo doprovázeno celou řadu
politických roztržek. Přesto již 1. dubna 1895 v čele s prvním
sládkem Antonínem Holečkou mohla být v Českém akciovém
pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva.
“S Pánem Bohem, 1x 7/10 95, 7/III 8 hod. 10°-1-4-/200hl.”
Takto zněla v dochovaném zápisníku prvního sládka pivovaru
lakonická poznámka. Po několika pokusných a velmi slibných
várkách konečně nastal tento slavný den, který byl počátkem
rozjezdu pivovaru. Oficiálně se však dle historických pramenů
plný rozjezd samotného pivovaru datuje až od roku 1896.
Český akciový pivovar začal vařit velmi kvalitní pivo a od roku
1897 bylo toto pivo dodáváno do Prahy, Vídně a Terstu.
20. května 1896 byla slavnostně otevřena “Restaurace
akciového pivovaru”. Den oficiálního otevření byl stanoven na
neděli, ale již v sobotu bylo v restauraci po celý den nabito
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a veškeré místnosti zařízené v elegantním stylu s elektrickým
osvětlením v neděli praskali ve švech díky proudu žíznivých
poutníků. Na počátku válečných událostí spjatých se
sarajevským atentátem dochází k problémům spojeným se
zásobováním. Přestože v důsledku poklesu objemu výroby
stoupla cena piva a klesla stupňovitost a kvalita, zisky pivovaru
stále rostly.
Konec 1. světové války a vznik samostatného československého státu v roce 1918 neznamenaly vyřešení všech problémů.
Československé pivovarnictví bylo válkou zdecimováno.
Důsledky válečného hospodaření postihovaly pivovary ještě
mnoho let. Z devadesáti pivovarů, které přestaly během první
světové války vařit pivo, zahájilo do roku 1921 znovu výrobu
jen 28 pivovarů. Nastaly problémy se zásobováním surovinami,
což v závěru vedlo nejen k výraznému poklesu výroby piva, ale
i k omezení vývozu piva. Veškeré dlouholeté budování
obchodních spojení bylo ztraceno. Na konci dvacátých let již
pivovar opět vařil všechny druhy piv. Sortiment tvořila deseti
a třináctistupňová světlá i tmavá piva. Pivovar si nechal v té
době zaregistrovat nové ochranné známky Český budějovický
granát (1922) a Český budějovický Crystal (1925). V roce 1930
byla registrována značka Budvar spojením dvou slov
Budějovický pivovar a v roce 1934 došlo k registraci jejího
německého ekvivalentu ve znění Budbräu.
V roce 1939 bylo surovin relativně dost, ovšem v platnost
vstoupilo nařízení, dle kterého mohl pivovar vařit pouze 9°
výčepní pivo a 11° ležák. Posléze dalším nařízením bylo
snížení stupňovitosti piva na 7,3–8,3° a v roce 1945 byla
úředně povolená stupňovitost jen 3,2°. Celkově v průběhu
2. světové války klesá kvalita piva a export. Zlomovým rokem
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v pivovarnictví se stává rok 1942, kdy byl do pivovaru
jmenován nucený správce, který zde působil do konce války.
Veškeré změny v průběhu tohoto období se odrazily i ve změně
názvu firmy - Protektorát Čechy a Morava, správa pivovaru
České Budějovice. Ve třicátých letech se projevil špatný
technický stav pivovaru, který se neustále zhoršoval. Jeho další
devastace byla zastavena jenom díky osvobození.
Nálety spojené s 2. světovou válkou, provedené dne
23. a 24. března 1945 nijak
pivovar nepoškodily. Přes
značnou opotřebovanost zařízení byl pivovar schopen
uvařit mnohem větší objem
piva, než tomu bylo za
války. Velkou překážkou
byl ale nedostatek surovin a paliva. Postupně se opět vracela
stupňovitost piva a od piva 3,2° se začala vařit piva silnější.
V roce 1947 se pivovar pokusil o registraci nových ochranných
známek ve Spojených státech, které byly záměrně
z nejrůznějších důvodů oddalovány.
Výrazným způsobem zasáhly do historie pivovaru tzv.
Benešovy dekrety. Dne 13. září 1946 byl zřízen z majetkové
podstaty bývalého akciového pivovaru Českobudějovický
pivovar, n. p., který byl posléze přejmenován 31. května 1948
na Českobudějovické pivovary, n. p.
Dá se říci, že poměrně dlouhé čtyřicetileté období státně
plánovaného hospodářství pivovarnickému odvětví příliš
nepřálo a pivovarnické řemeslo bylo degradováno mezi nejnižší
platové skupiny v rámci všech profesí v republice. Změna
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československé ekonomiky měla výrazný dopad na Budějovický Budvar, neboť tehdejší státní politika podporovala
převážně těžký průmysl. V témže období náhle zemřel ředitel
pivovaru V. Rambousek. Byl to muž, který byl vysoce
profesionální a jeho skon symbolizoval odchod starých časů.
Za první poválečný vývoz do Sovětského svazu lze považovat
projev úcty k 70. narozeninám J. V. Stalina. Pivovar Budvar,
v roce 1949 zaslal jako první gratulant vůdci dar, což byla
speciálně připravená bedna s 18 lahvemi o obsahu 0,33 litrů
a šesti výtvarně pojednanými poháry. Export začal být
orientován na socialistické státy, a to až do druhé poloviny 60.
let. Kromě socialistických zemí, se vyváželo do států, kde
neexistovaly větší politické bariéry.
Postupem doby objem vývozu piva vzrostl a ke konci 80. let
export činil 75 % vystaveného piva a na tuzemském trhu se
Budvar stal nedostatkovým zbožím. Export byl hlavním
důvodem ke generální rekonstrukci pivovaru, která byla
zahájena 1967 a měla být dokončena v roce 1982. Modernizace
pivovaru se protáhla a nebyla dokončena ani na konci roku
1989.
Během let 1948-1989 došlo k výrazné změně sortimentu
pivovaru. Sortiment byl tvořen převážně světlým pivem. Černé
pivo se v 50. a 60. letech zcela přestalo vařit z důvodu poklesu
zájmu.
Od roku 1967 byly postupně nahrazovány kovové a dřevěné
přepravky přepravkami plastovými. Samotná výměna
dřevěných transportních sudů za hliníkové proběhla v letech
1961–1967. Od roku 1984 bylo pivo plněno do nerezových keg
sudů.
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V roce 1973 zavedl Budějovický Budvar novinku plechovkové pivo. Veškerá manipulace a plnění byly
prováděny ručně. Zručná pracovnice naplnila za jednu hodinu
přibližně 100 – 120 plechovek. Ovšem na takto primitivní bázi
nemohlo plnění probíhat. Problémy byly také například
s chlazením stáčeného piva a kontrolou plnosti plechovek.
Vedení pivovaru proto vstoupilo v jednání s pivovarem Zlatý
Bažant, který měl vlastní plnící linku. Za úhradu nákladů zde
probíhalo stáčení 12⁰ piva až do května 1974, kdy došlo
k vyčerpání zásob plechovek.
V roce 1967 s platností od 1. ledna došlo k založení
Budějovického Budvaru, n. p., který se stal nástupcem
akciového pivovaru i pivovaru měšťanského, jejichž ochranné
známky byly z větší části převzaty. 1. března 1991 byl sloučen
Budějovický Budvar, národní podnik s Budějovickým
Budvarem, státní podnik, a to na základě řady předchozích
administrativních nesrovnalostí. V průběhu 90. let Budějovický
Budvar začal zakládat vlastní dceřiné společnosti. První z nich
byla v roce 1997 v Německu a v Chorvatsku, 2001 ve Velké
Británii a 2012 na Slovensku. Export se rozšířil na různé
zahraniční trhy, což se odrazilo v růstu vlastního jmění
Budějovického Budvaru, které je nejvýraznějším ukazatelem
ekonomické síly a stability.
14. února 2013 byla spuštěna nová, vlastní stáčírna
plechovkového piva s hodinovým výkonem plniče piva 16 800
kusů plechovek.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C4%9Bjovick%C3%BD_Budvar_(podnik))
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Z Vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč
Ochrana osobních údajů v SeniorCentru Skuteč - osobní
údaje poskytované na základě souhlasu
V poslední době je velmi skloňovaným tématem ochrana
osobních údajů. V České republice dosud tuto problematiku
vymezuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V roce 2015 bylo Evropským parlamentem a následně všemi
členskými státy schváleno nařízení č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů. Účinnost tohoto nařízení je
od 25. května 2018, je závazné pro všechny členské země
Evropské unie a je nadřazené jejich místním předpisům.
Nejedná se o revoluci v ochraně osobních údajů, spíše
o reakci na vývoj v této oblasti – rozšíření používání
sociálních sítí, narůstání rizika zneužívání, úniků nebo
zpeněžování osobních dat.
V SeniorCentru jsme v této souvislosti provedli audity
zabezpečení ochrany osobních údajů (vnitřní audit i audit
externí firmou). Na jejich základě můžeme tvrdit, že osobní
údaje, které v SeniorCentru zpracováváme jsou dostatečně
chráněny.
Ke zpracování některých osobních údajů budeme podle
nových předpisů potřebovat jinou formu souhlasu než dosud.
Připravili jsme proto nový „Souhlas se zpracováním osobních
údajů“, se kterým budete v nejbližší době seznámeni. Zde pro
vás uvádíme, jak bude takový souhlas vypadat.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče
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Souhlas se zpracováním osobních údajů - klient
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít
o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se
tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například
jméno, adresa, fotografie určitého člověka apod.
Zákonnost zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro
plnění smlouvy, pro plnění právní povinnosti nebo je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů SeniorCentra Skuteč.
Pokud existuje konkrétní právní předpis, který vyžaduje jejich
zpracování, není potřeba udělovat souhlas se zpracováním
takových údajů. Příkladem může být jméno a adresa jako
identifikace smluvních stran.
Zpracování osobních údajů je zákonné, také pokud je
založeno na poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů. Takový souhlas musí být svobodný, konkrétní
a informovaný. Musí být udělen odděleně od jiných
skutečností. Plnění smlouvy, vč. poskytnutí služby nesmí být
souhlasem podmíněno.
Proč potřebujeme váš souhlas?
Níže vymezené osobní údaje nám zjednoduší naši práci, jejich
zpracování ale nemůžeme založit na konkrétním právním
předpisu. Váš souhlas potřebujeme proto, abychom mohli
jejich zpracování provádět. Souhlas poskytujete dobrovolně,
jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti a lze jej
kdykoliv odvolat. Osobní údaje budeme zpracovávat v listinné
i elektronické podobě.
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Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních
údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů
udělujete svým podpisem SeniorCentru Skuteč.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu
zpracovávat a proč?
Souhlas udělujete s pořizováním fotografií, filmových
záznamů a zvukových nahrávek zachycujících vás a vaši
činnost v rámci námi zajišťovaných aktivit. Souhlas
udělujete také s uchováním těchto fotografií, záznamů
a nahrávek a s jejich dalším zpracováním za účelem
uveřejnění v
• prostorách SeniorCentra Skuteč, např. vyvěšením na
nástěnku,
• Výroční zprávě nebo Zpravodaji SeniorCentra
Skuteč,
• prezentačních dokumentech SeniorCentra Skuteč,
např. v letácích,
• periodickém a odborném tisku,
• internetových stránkách SeniorCentra Skuteč.
Výše uvedené fotografie, filmové záznamy a zvukové
nahrávky využijeme při prezentaci našich služeb a výsledků
činnosti našemu zřizovateli, kterým je Město Skuteč, našim
klientům a možným zájemcům o naše služby. Tyto osobní
údaje můžeme uveřejnit také na internetových stránkách, kde
budou přístupné neomezenému počtu příjemců.
Na jak dlouho tento souhlas udělujete?
Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vašeho
pobytu v SeniorCentru Skuteč.
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Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí.
Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů
práva?
V rámci mezí stanovených právními předpisy, máte právo po
nás požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku
proti zpracování.
Budou vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické
a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro
dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami
upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme po
našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci
svých každodenních pracovních aktivit.
Kde můžete podat stížnost se zpracováním osobních
údajů?
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů,
můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. 234 665 111
www.uoou.cz

VI. ročník

Léto 2018

16

Zpravodaj
Trénink paměti
Přiřaďte k názvům stromů jejich plody:
dub
jírovec
borovice
buk
líska
jalovec
ořešák
jeřáb
javor
jabloň

jeřabina
jablko
kaštan
žalud
šiška
„nos“
bukvice
oříšek
ořech
jalovčinka

(zdroj: http://janaondrackova.cz/trenovani-pameti/cviceni-a-hricky/)

(správné řešení: dub – žalud, jírovec – kaštan, borovice – šiška, buk –
bukvice, líska – oříšek, jalovec – jalovčinka, ořešák – ořech, jeřáb –
jeřabina, javor – „nos“, jabloň – jablko)
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Přiřaďte k zemím jejich stručné charakteristiky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kanada
Japonsko
Holandsko
USA
Maďarsko
Finsko
Mexiko
Egypt
Indie
Čína
Francie
Švýcarsko
Řecko
Rakousko
Belgie
Dánsko
Velká Británie
Slovensko
Brazílie
Irsko
Německo
Itálie
Gruzie
Kuba

A. Mozart, Sachrův dort, Alpy
B. Údolí králů, pyramidy, Suezský průprav
C. mrakodrapy, Bílý dům, hamburgery
D. kultura Aztéků, tortilla, chilli papričky
E. olympijské hry, taverny, antika
F. panda velká, komunismus, zeď
G. javorový list, sruby, lední hokej
H. hodinky, banky, čokoláda
I. kimono, elektronika, suši
J. země tisíců jezer, lední hokej, sauna
K. Eiffelova věž, koňak, Toulouse-Lautrec
L. čardáš, tokajské víno, termální lázně
M. turban, kari, hinduismus
N. dřeváky, tulipány, legalizace marihuany
O. Oktoberfest, Bundesliga, Volkswagen
P. pizza, Leonardo da Vinci, mafie
Q. karneval, Pelé, káva
R. Atomium, pralinky, Evropská unie
S. Andersen, Malá mořská víla, cyklistika
T. královna, Wimbledon, kanál La Manche
U. halušky, Tatry, borovička
V. whiskey, křesťanství, rezavé vlasy
W. Fidel Castro, pomeranče, rum
X. koňak, čaj, Kavkaz

(zdroj: http://www.chytrazena.cz/clanky-fotky/trenink-pameti-pro-kazdy-vek-10545/fotka-10662.html)

(správné řešení:1G, 2I, 3N, 4C, 5L, 6J, 7D, 8B, 9M, 10F, 11K, 12H, 13E,
14A, 15R, 16S, 17T, 18U, 19Q, 20V, 21O, 22P, 23X, 24W)
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Zpravodaj
Osmisměrka
Konfucius: Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme
známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli (tajenka).

Averze, cenzura, cirkus, delegát, dieta, družka, dveře,
inzulin, klapka, maják, maketa, maškara, mléko, náhrada,
pilulka, platba, pokora, poprask, prase, roleta, roztržka,
samomluva, Saturn, skutek, slimák, sloup, smutek,
stipendista, šikana, traktát, trauma, udice, vorvaň, výlet,
záskok, závist, zážitek, žemle.
(zdroj: http://www.i-senior.cz/wp-content/uploads/osmism%C4%9Brka.jpg)

(správné řešení: za poznání)
VI. ročník
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Zpravodaj

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 budovy Penzionu.

Zpravodaj vychází jako čtvrtletník SeniorCentra Skuteč.
Příspěvky můžete zasílat na email bodlakova.linda@scskutec.cz
VI. ročník
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