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Co nás čeká?
12. 9. 2018

Oslava 100 let republiky (vystoupí Ševcovanka)

23. 10. 2018 Podzimní slavnosti v budově PE
24. 10. 2018 Podzimní slavnosti v budově DD
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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Adoptuj panenku a zachráníš dítě!
V poslední době nás zaujal charitativní projekt organizace
UNICEF, který spočívá v adopci látkových panenek vyrobených
dobrovolníky z celé republiky. Získané prostředky jsou použity
na očkování dětí.
Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až
3 milionům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na
nemoci, kterým lze očkováním předcházet. V zemích, kde
neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy
válečnou nebo přírodní katastrofou, pomáhá UNICEF ve
spolupráci s jejich vládami a místními dobrovolnými
spolupracovníky uskutečňovat speciální akce pomoci dětem jako
jsou Národní očkovací dny proti dětské obrně nebo projekt
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), jehož
cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním smrtelným
dětským chorobám - spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus,
tuberkulóza, dětská obrna.
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci
očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích
proočkováno.
Rozhodli jsme se do tohoto projektu zapojit a v rámci
aktivizačních programů jsme spolu s našimi klienty vyrobili 18
panenek, které jsme poslali do české pobočky UNICEF. Pojďte
s námi i vy podpořit projekt UNICEF Adoptuj panenku
a zachráníš dítě! zakoupením těchto panenek v e-shopu na
www.unicef.cz.

Mgr. Linda Bodláková
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Ohlédnutí za děním v SeniorCentru

zkouška pěveckého sboru Radost

vystoupení dětí z MŠ Osady Ležáků
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Pánský klub ve středisku DD

Letní slavnosti s Mrákotínkou
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Úspěšné tradiční české obchodní značky
Baťa
Baťa, též Baťovy závody, je
název velké české obuvnické
firmy, kterou založili sourozenci Anna, Antonín a Tomáš Baťové
ve Zlíně v září 1894.
V roce 1900 měla firma právní podobu veřejné společnosti
a zaměstnávala 120 lidí. V roce 1908 se stal jediným majitelem
firmy Tomáš Baťa.
Na počátku první světové války se Tomáši Baťovi podařilo
získat zakázku od rakousko-uherské armády. Firma měla
z válečných dob víc zaměstnanců, než kolik s ohledem na odbyt
potřebovala, což se Baťa pokusil spolu se zvyšující úvěrovou
zadlužeností firmy překonat vnitřním úvěrovým systémem
a zřízením podnikové banky. Zlepšení situace přinesla akce Baťa
drtí drahotu, při níž firma snížila cenu obuvi od 1. září 1922 na
polovinu cen z jara roku 1922.
V roce 1924 byla zavedena spoluúčast na zisku a ztrátě a byla
také zahájena výstavba moderních továrních budov
s železobetonovým skeletem. Pásová výroba byla po vzoru
Henryho Forda zavedena v roce 1927 a již zanedlouho umožnila
zvýšit výrobu o 58 % při zvýšení počtu zaměstnanců o 35 %.
V květnu 1931 se změnila dosavadní veřejná obchodní
společnost T&A Baťa na Baťa, akciová společnost.
I po tragické smrti Tomáše Bati při letecké havárii v červenci
1932 koncern pod vedením jeho nevlastního bratra Jana
Antonína Bati expandoval, rozšiřoval výrobní obory o výrobu
pneumatik, technické pryže, umělých vláken, hraček,
kovoobráběcích strojů, pletacích strojů, letadel, jízdních kol.
VI. ročník
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Ke koncernu patřila i stavební výroba,
pojišťovna Atlas, uhelné doly, 63
zahraničních společností, železniční
trať Otrokovice -Vizovice, cestovní
kancelář, vlastní doprava, letiště
v Otrokovicích, obchodní domy, cca 8
tisíc prodejen v tuzemsku a více než 8
tisíc v zahraničí, bytový fond, vlastní
pole a lesy. Koncern zaměstnával více
než 67 000 zaměstnanců, z toho více
než 25 000 v zahraničí.
Brzy po vzniku Protektorátu opustil
zemi šéf koncernu Jan Antonín Baťa. Již od roku 1938 budoval
závod v Kanadě i jeho synovec Tomáš Jan Baťa. Vedení podniku
tak ve Zlíně tvořili Dominik Čipera, Hugo Vavrečka, František
Malota a do své tragické smrti i Josef Hlavnička.
Po druhé světové válce se vývoj podniku rozděluje. Novým
centrem Baťovy společnosti se stala Kanada.
Podnik Baťa ve Zlíně byl znárodněn 27. října 1945. Od 1. ledna
1949 fungoval jako Svit, národní podnik. Firma Svit dodnes
existuje. Ze slovenské firmy Baťa vzniklo několik společností,
výroba obuvi byla spojena se Závody 29. augusta (ZDA)
v Partizánském.
Baťa budoval nejen továrnu, ale také veškeré zázemí pro ni
i zaměstnance. Suroviny sám vyráběl a bez prostředníků
prodával, čímž šetřil na nákladech. Měl tedy vlastní koželužnu,
firmu vyrábějící stroje a vlastnil pole i lesy. Pro zaměstnance
budoval Baťovy domky (tehdy luxusní bydlení) a internáty, což
bylo spolu s vysokými platy v továrně hlavní příčinou přílivu
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pracovních sil a expanze Zlína. Nechyběly ani školy pro budoucí
zaměstnance, školky, a další služby.
Celý Zlín byl budován podle
jednotného funkcionalistického
plánu architekta Františka
Lydie Gahury s názvem
Zahradní město. Rozvoj Zlína
pokračoval i po smrti Tomáše
Bati. Za Jana je postavena
správní budova, dostavěn
obchodní dům a hotel, vznikají Studijní ústavy.
V roce 1991 se (kanadská) firma Baťa vrátila do Zlína. V roce
2000 měla Bata Shoe Organization, jak se dnes firma nazývá,
padesát výrobních závodů, devět koželužen, 4 743 prodejen,
49 324 zaměstnanců a působila v 68 zemích světa. Společnost
má dnes čtyři obchodní jednotky: Bata Europe se sídlem ve
švýcarském Lausanne, Bata Asia Pacific Africa se sídlem
v Singapuru, Bata Latin America se sídlem v Ciudad de México
a Bata North America se sídlem v kanadském Torontu.
Guinnessova kniha rekordů firmu Baťa označila za "Největšího
prodejce a výrobce bot" všech dob, protože podle nich za svoji
existenci firma prodala již přes 14 miliard párů bot.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Baťa)
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Příběhy věcí
První československá známka – Muchovy Hradčany
Poštovní známka patří od poloviny 19. století k obecně
respektovaným symbolům státu a nezřídka se stává
i ikonografickým vyjádřením jeho státnosti. V době rozpadu
rakousko-uherského mocnářství a vzniku Československé
republiky 28. října 1918 se společně s utvářením nové podoby
státních symbolů (jako jsou např. vlajka, znak nebo nová měna)
přikládala neméně důležitá pozornost vzniku další
reprezentativní ceniny - poštovní známce.
Nově ustanovená poštovní správa pro svůj záměr hledala
povolaného autora a oslovila světově proslulého představitele
secesního umění, akademického malíře Alfonse Muchu.
Z časových důvodů bylo upuštěno od veřejné soutěže a také byl
rychle smeten ze stolu v podstatě nic neřešící přetisk rakouských
známek nápisem „Zatímní vláda 28. 10. 1918”. Tehdejší vrchní
poštovní tajemník Jaroslav Lešetický, jenž byl prezidiem
generálního poštovního ředitelství pověřen dohledem nad
výrobou známek, požádal Mistra o první návrh již 30. října 1918
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s tím, že kvůli výrobě výplatní známky, na které záleželo nejvíce,
musel být vypracován do čtyřiadvaceti hodin. Alfons Mucha,
který měl ateliér v blízkosti poštovního ředitelství, předložil
několik námětů, z nichž se jako nejméně konfliktní jevilo
panorama Hradčan - sídla českých vládců, od středověku
symbolicky spjatého s osudem českého národa.
„Já od dětství viděl jsem a ctil ve
vznešených formách Chrámu sv.
Víta na Hradě pražském hmotné
vtělení tohoto symbolu, [...] tak
lipové lístky, symbol slovanství,
představují naše země, z nich
střední, největší, Čechy, holubice
jsou znázorněním víry a naděje v
budoucnost,
srdce
vyjadřují
mírumilovnost a snášenlivost našeho lidu,” vyjádřil se Mucha k
výběru hradčanského panoramatu a dalších symbolů
provázejících jeho návrh. Poté co byly pro možnou politickou
nekorektnost zamítnuty jeho další náměty, znázorňující národní
osvobození Čechů - návrhy s husitským či sokolským motivem
anebo motiv dívky v kroji jako alegorie osvobození, pustil se
podle svých náčrtů provedených tužkou do práce na grafickém
vyobrazení Hradčan. Za Svatovítským chrámem nechal v návrhu
vycházet slunce jako myšlený „symbol světla po noci, porobě,
tedy vycházející svobody národa”.
Konečná perokresba tuší velikosti 123 x 105 mm na hladkém
kreslicím papíru byla pořízena asi ve čtyřnásobné lineární
velikosti známky a stala se bezprostředním východiskem k její
výrobě. K té však vedla ještě dlouhá cesta výrobních pokusů
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a Muchův návrh byl několikrát upravován kresličem tiskárny
kvůli detailním pasážím, které ve zmenšení a v knihtiskovém
provedení působily nepřekonatelné technické potíže. Původní
Muchovo orámování návrhů s textovými poli přelepil štítky
s tuší nakresleným písmem a stejným způsobem vlepil
i hodnotový údaj 100 haléřů. Levý pás rámu byl později pro lepší
názornost způsobu práce zpětně odkryt. Podrobněji vypracoval
Mucha i druhou kresbu v roce 1919 ve formátu 110 x 93 mm.
Ani ta nebyla provedena v původní variantě. Zhotovením
Hradčan byla pověřena za státního dozoru tiskárna České
grafické unie v Praze, která vznikla sloučením České grafické
unie s reprodukční dílnou Jana Vilíma. Tiskárna, která byla
zaměřena především na knihtisk, byla zastižena v prvních dnech
nového státu nepřipravená a ve velké reorganizaci. Navíc nebyla
ani vybavena stroji pro výrobu poštovních známek, neboť
veškerá dosavadní výroba rakouských známek byla soustředěna
ve Vídni.
VI. ročník
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V poválečném chaosu panoval velký nedostatek všeho tiskového
materiálu potřebné kvality. Hradčany byly v důsledku těchto
okolností zhotovovány nedokonalým knihtiskem a zpočátku
byly vydávány jako nezoubkované. Tištěny byly na různé druhy
papíru, zkoušel se lep a zoubkování, s jehož výrobou si zpočátku
nikdo nevěděl rady.
První československé poštovní známky podle Muchova návrhu
spatřily světlo světa necelé dva měsíce po vzniku státu,
18. prosince 1918. Nejdříve nominální hodnoty 5 haléřů světle
zelené a 10 haléřů červené. Poslední známka byla dána do oběhu
12. dubna 1920 v nominální hodnotě 30 haléřů a barvě světle
fialové. V tomto časovém rozmezí bylo vydáno celkem 26
výplatních známek emise Hradčany v jednotlivých nominálních
hodnotách od 1 až do 1000 haléřů a v různých barevných
provedeních v mnohamilionových nákladech. Zajímavé na
známkách s Hradčany nebyla
uváděna zkratka slova haléř (h,
hal), přestože se označení koruna
a haléř na území státu používalo
od roku 1892, ale oficiálně bylo
uzákoněno
jako
koruna
československá až v roce 1919.
Alfons Mucha volbou svého
námětu i jeho uměleckým
pojetím založil zcela novou a původní československou
známkovou tvorbu, která se výrazně, obsahově i formálně, lišila
od klasicistních forem rakouských i uherských emisí. Příběh
Muchových Hradčan je zároveň fascinujícím příběhem zrodu
moderní československé, respektive české poštovní známky. Ta
má ohlas především díky autorství úctyhodné plejády
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významných umělců, kteří se od dob Muchy už tradičně podíleli
na její tvorbě, i díky později dosažené mimořádné úrovni
ryteckého řemesla a hlubotiskových technik.

(zdroj: NOVÁKOVÁ, Petra, ed. Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha: Labyrint ve spolupráci s edicí
Magnus Art, 2017, ISBN 978-80-87260-90-6)
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Chvilka poezie
Touha, štěstí
Vlahý vítr se probudil
a dotýká se světa.
Ubohé srdce neteskni.
Všechno, ach všechno se změní.
Rozkvete les i údolí.
Celičký kraj se změní.
Když někoho miluješ,
toužíš mu udělat radost,
splnit jeho přání.
Co můžeš z lásky dát,
toho nebudeš nikdy litovat.

Jiří Hanzl
klient pečovatelské služby
SeniorCentra Skuteč
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Z vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč
V SeniorCentru Skuteč se snažíme zajistit příjemné a bezpečné
prostředí pro naše klienty i zaměstnance. Ve vnitřních pravidlech
je tato oblast řešena zejména v části Prostředí a podmínky.
V oddílu Ubytování je uvedeno:
„Všechny pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením
a nábytkem (polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl
a židle). Klient si může vzít s sebou k pobytu varnou konvici,
rádio, televizi, menší lednici (do 60 l), dále věci připomínající
domov (drobný nábytek, hodiny, obrazy, květiny apod.).
Ve výjimečných a odůvodněných případech může vedení
SeniorCentra Skuteč povolit používání také jiných spotřebičů, za
jejich používání je vybírán poplatek podle platného ceníku
fakultativních služeb.
Pokud by používáním spotřebičů byla ohrožována bezpečnost,
zdraví nebo majetek, může Poskytovatel používání těchto
spotřebičů zakázat.
Kromě pokoje může klient užívat společně s ostatními klienty
jídelny, společenské místnosti, knihovnu, tělocvičnu, sociální
zařízení na chodbách, společné a venkovní prostory (zahradu,
pergoly,…).
Klienti jsou povinni podle svých schopností pečovat o osobní
hygienu, čistotu svého prádla, obuvi, apod. Klienti musí
dodržovat zásady všeobecné hygieny i v celém areálu.
Není dovoleno chovat na pokojích domácí zvířata. Výjimku tvoří
společné prostory, kde se souhlasem ředitele mohou být křečci,
drobné ptactvo, apod.“
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V oddílu Odpovědnost klientů za zaviněné škody, opravy
vybavení obytných jednotek je uvedeno:
„Klienti jsou odpovědní za věci propůjčené jim do užívání. Ztráta
nebo poškození věci musí být neprodleně nahlášeny zaměstnancům.
Klienti odpovídají podle všeobecně platných předpisů za škody,
které vznikly jejich zaviněním na majetku SeniorCentra Skuteč
nebo na majetku jiných osob.
Za opravy může být stanovena úhrada až do výše skutečně
vynaložených nákladů. Klienti jsou povinni užívat zařízení,
příslušenství a vybavení pokojů a společenských prostor
a předměty jejich vybavení pouze k určenému účelu.“

Na základě výše uvedeného přijměte prosím upozornění, že:
Je zakázáno vynášet nádobí nebo příbory
z jídelny.
Je zakázáno sušit a skladovat pečivo v pokojích
i ostatních prostorách SeniorCentra Skuteč.
Porušení těchto zákazů bude posuzováno jako
porušení vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč.
Děkujeme za pochopení.
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Trénink paměti
Přečtěte správně slova. Pozor nečtěte barvy, kterými jsou slova
napsaná, ale čtěte text.

ŽLUTÁ
ORANŽOVÁ MODRÁ
ČERNÁ
ZELENÁ
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
RŮŽOVÁ
ČERVENÁ
ORANŽOVÁ ZELENÁ
BÍLÁ

Které písmenko se vyskytuje dvakrát?

Q
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H
Ú
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Z
A
J
Y

W
U
S
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X
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L
V
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T
P
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Á
B

(zdroj: http://janaondrackova.cz/trenovani-pameti/cviceni-a-hricky/)
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Kvíz pro pamětníky Československa a cestovatele
Přiřaďte k sobě obě části sovenských zeměpisných názvů
z levého i pravého sloupce.
1. Trenčianske
2. Rimavská
3. Liptovský
4. Jaslovské
5. Zemplínska
6. Štrbské
7. Banská
8. Spišské
9. Dunajská
10. Zlaté
11. Nové
12. Dolný
13. Stará
14. Demänovská
15. Považská
16. Veľký
17. Slovenský

A. Bohunice
B. Ľubovňa
C. Kubín
D. pleso
E. Sobota
F. Zámky
G. Streda
H. Moravce
I. Bystrica
J. Teplice
K. Podhradie
L. Mikuláš
M. Šírava
N. Štiavnica
O. raj
P. jaskyňa
Q. Meder

Řešení: 1J, 2E, 3L, 4A, 5M, 6D, 7N nebo I, 8K, 9G, 10H, 11F, 12C,
13B, 14P, 15I, 16Q, 17O
(zdroj: SUCHÁ, Jitka. Kvíz pro pamětníky Československa i cestovatele. Sociální služby. 2018, 20(4), 36. ISSN
1803-7348)
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Zpravodaj
Osmisměrka
Ve kterém moři není ani kapka vody? …(tajenka)
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ANATOMIE AORTA APETIT ARTISKTKA BARVA BRÁNA
ČMÁRANICE DEODORANT FOTKA GEOGRAFIE KAPALINA
KAPLE KARAMEL KASKÁDA KOTNÍK KVÁDR MALBA
MASÁŽ NEVĚRA ODLIV RACHEJTLE REBARBORA
SESTŘENICE STĚNA SVÍČKA

Řešení: Přece na mapě.
(zdroj: http://osmisměrky.relaxweb.cz)
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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
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