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Co nás čeká?
27. 9. 2017 od 14 hodin Tradiční posezení s Ševcovankou.
6. 11. 2017 od 14 hodin vystoupení hudebního souboru
Zdeňka Černohouze „S kyticí písní jedeme k vám“.
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

14. 6. 2017 nás navštívil pan Andrej Babiš.

28. 6. 2017 Letní slavnosti
jsme si i přes vysoké
teploty užili. K tanci
a poslechu nám zahrál lety
prověřený KV Band.
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Pánský klub na budově Penzionu.

8. 8. 2017 nás navštívil mistr Waldini
se svým kouzelnickým programem.
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V září oslavila 101. narozeniny paní Ludmila Severinová.

Canisterapie
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Cestovatelské okénko
Hradec Králové (pokračování z minulého čísla)
Výbuch husitské revoluce, při kterém se město postavilo na stranu
Jana Žižky, sice počeštil město, ale zároveň je ochudil o četné
umělecké a stavitelské památky. Žižka byl roku 1424 pochován
v chrámu sv. Ducha. Ke konsolidaci hospodářského a kulturního
života došlo až za vlády Jiřího z Poděbrad a Vladislava
Jagellonského. Král Jiří městu přál. Za jeho vlády byl opraven
chrám sv. Ducha, pořízena nová kruchta a postavena honosná
kašna na náměstí, která ovšem byla roku 1782 stržena.
Písmeno „G“ v městském znaku vysvětluje tradice jako králův
monogram. Jiří z Poděbrad i Vladislav Jagellonský potvrdili městu
stará privilegia, a tak se Hradec Králové mohl znovu zařadit mezi
nejbohatší města.
Demokratizace, projevující se zvýšeným uplatňováním městského
stavu byla živnou půdou pro odboj české šlechty a královských
měst proti císaři Ferdinandovi I., který usiloval o mocenskou
politiku svého rodu. Odpovědí byla roku 1547 konfiskace majetku
města a ztráta politických práv dosazením královského rychtáře,
ochuzení půjčkami, daněmi a pokutami. Část majetku byla sice
roku 1562 městu vrácena, ale vůdčí postavení v kraji město
ztratilo.
Z těžkých hospodářských poměrů vyvedl město primas Martin
Cejp z Peclinovce. Výsledkem jeho více než třicetiletého působení
na radnici byla velkorysá renesanční přestavba města, nové
dláždění, úpravy radnice, opevnění, stavba školy, předbraní
Pražské brány a Bílé věže, která je od té doby nejtypičtější
a nepředstiženou hradeckou dominantou. Cejp pečoval rovněž
o úroveň hradeckého latinského školství. V jeho době byli v čele
hradecké školy vynikající rektoři Valentin Kochan z Prachové
a Jan Kampanus Vodňanský. Významnými rodáky 16. století byli
Cyprian Lvovický ze Lvovic a Václav Plácel z Elbinku. Období
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třicetileté války bylo pohromou pro město. Umístění císařské
posádky, švédská okupace,
příchod jezuitů, násilné
nucení ke katolické víře – to
vše sužovalo město hmotně
i duchovně. Švédské vpády
postihly
Hradec
nejen
vysokým výpalným, ale
i těžkými ztrátami na obytných domech na předměstích a na
uměleckých a stavebních památkách. Rozsáhlá a lidnatá předměstí
byla fortifikacemi, vojenskými akcemi a požáry proměněna
v poušť.
V roce 1664 bylo v Hradci Králové zřízeno biskupství. Farní kostel
sv. Ducha se stal katedrálním chrámem, při kterém byla zřízena
šestičlenná kanovnická kapitula. Město nabylo barokní tvářnosti
stavební aktivitou biskupa a jezuitů. Přizvali si na stavbu tehdejší
vynikající architekty (Carlo Lurago, Jan Blažej Santini-Aichel). Na
náměstí tak vyrostla monumentální stavba chrámu Nanebevzetí
Panny Marie s přilehlou jezuitskou kolejí, biskupská rezidence,
vznosná kaple sv. Klimenta, nový morový sloup a v místech
bývalého hradu seminární kostel sv. Jana Nepomuckého.
K dalšímu stavebnímu vývoji nedošlo pro válku o rakouské
dědictví a válku sedmiletou. Žalostný osud města dovršil požár
roku 1762, kdy téměř polovina města podlehla ohni, který založili
současně na několika místech pruští vetřelci. Pruské vpády do
země přinutily Josefa II., jako spoluvladaře Marie Terezie,
k rozhodnutí, vybudovat z Hradce Králové pevnost. Stavbě
pevnosti, prováděné ve dvou etapách v letech 1766 až 1789,
musela ustoupit předměstí. Obyvatelstvo bylo vystěhováno daleko
za vnější okraj inundačního a demoličního území pevnosti, do nově
založených obcí Nového Hradce, Kuklen a Pouchova. Soustavu
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
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hradeb doplňovaly účelové budovy, z nichž některé se zachovaly
dodnes.
Roku 1851 byl Hradec Králové prohlášen samostatným městem,
a zvolen jeho první starosta, profesor hospodářství Ignác Lhotský.
Jeho dosavadní součásti vně hradeb získaly samostatnost. Územně
a počtem obyvatel okleštěné město usilovalo o dosažení dalších
hospodářských výhod. Roku 1857 bylo spojeno se světem
železnicí, později založilo cukrovar, strojírnu, plynárnu, záložnu
a spořitelnu. V roce 1857 byla zrušena pevnost, město se však
zaleklo nákladů na likvidaci a pevnostní pozemky neodkoupilo ani
při druhé nabídce v roce 1873. Erár proto pevnost obnovil, ale bez
demoličního pásma. Roku 1864 vznikla světoznámá továrna na
piana firmy Antonín Petrof.
Roku 1866 se nedaleko od města rozhořela válka mezi Rakouskem
a Pruskem. Vina pak byla hledána i v nečinnosti pevnosti.
O zrušení pevnosti, odprodej vojenských pevnostních objektů
a pozemků městu a zbourání hradeb se zasloužil úřadující
náměstek purkmistra Ladislav Jan Pospíšil. Vleklé jednání skončilo
až roku 1893 osnovou zákona o prodeji fortifikačních objektů
a pozemků městu. Když tuto zprávu šťastný, ale vyčerpaný
Pospíšil oznamoval obecnímu zastupitelstvu, byl stižen mozkovou
mrtvicí a krátce nato skonal. Hradby byly na základě smlouvy
s erárem odstraněny v průběhu dvaceti let bez ohledu na zachování
nejvýznamnějších částí. Kulturní život se koncem století projevil
v bohatém spolkovém životě. V 80. letech bylo postaveno
Klicperovo divadlo, založeno muzeum, živý kulturní ruch panoval
i na hradeckém gymnasiu, jehož žákem byl v 60. letech Alois
Jirásek a na počátku 20. století i Karel Čapek a Emil Vachek.
(pokračování v příštím čísle)
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9)
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Chvilka poezie
Úvaha podzimu
Když poslední zvonění ukončí školu
a děti se rozletí ze svých tříd domů,
sluníčko svítí jim na cestu zvolna,
prázdniny už tady jsou,
dva měsíce volna.
Také léto začíná každému po svém,
někdo je doma,
jiný je zas venku hostem.
Léto jsou jahody, houby, maliny v lese,
léto je dětský křik, co od vody se nese.
Léto jsou kombajny, jimiž se obilí seče.
Léto je vůně slámy, co od nich se nese.
V létě jsou dovolené, odpočinek v přírodě,
každý při tom čerpá síly na chatě či na vodě.
Jednou ale léto končí,
končí také prázdniny,
a tak zase všechno jde dál,
experiment ožívá,
podzim na to vše se dívá.

Josef Svoboda
klient SeniorCentra Skuteč
V. ročník
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Trochu teorie o běžných věcech
Knoflík
Knoflík je důmyslné jednoduché zařízení sloužící ke spojení dvou
částí oděvu pomocí provléknutí tělesa knoflíku skrz knoflíkovou
dírku. Knoflík je převážně malé deskovité tělísko, které se většinou
využívá v textilním průmyslu jako součást oděvu pro otevírání
a zavírání, či jako módní doplněk. Může být vyroben z mnoha
materiálů, od přírodních po uměle připravené (dřevo, kost,
rohovina, mušle, kly, kamení, sklo, kov, plast). V moderní době se
k výrobě knoflíků nejčastěji používá tvrdý plast.
První zmínky o knoflících pocházejí z roku 2800–2600 př. n. l.
z oblasti řeky Indus a doby bronzové v Číně (2000–1500 př. n. l)
a také z oblasti starověkého Říma. Knoflíky využívané pro odívání
se objevují v 13. a 14. století v Evropě.
Velikost knoflíků se často označuje v tzv. anglických liniích. Jedna
anglická linie je 1/40 anglického palce 0,635 mm.
Rozdělení druhů knoflíků
 podle způsobu připevnění: přišívací, nýtovací
 podle geometrických parametrů: dírkové, nitěné (loukoťové,
věnečkové), tunélkové, ouškové
 podle materiálu: přírodní (z perleti, rohoviny, dřevěné,
kožené, skleněné, niťové), syntetické (z umělé perleti,
galalitu, celuloidové, vstřikované, plastové), z barevných
kovů
Knoflíky se vyrábějí lisováním na lisech, třískovým obráběním,
litím do forem či vstřikováním. Pro perleťové knoflíky je
surovinou perleť z lastur a ulit mlžů tropických moří i říčních
škeblí. Přírodní perleť tvoří uhličitan vápenatý, vzhled perleti je
nepravidelný (vlnkovitý) knoflík má nerovný povrch. Důležité je,
že knoflík nesmí nikde dřít šitý materiál, nesmí porušovat nit (musí
být zajištěna hladkost ouška, dírek). Z perleti se vyráběly téměř
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výhradně knoflíky. Při výrobě knoflíků se perleť nejdříve vrtala,
potom brousila, točila (knoflíkům se dával tvar či fazóna). Nato se
dírkovaly, opalovaly, leštily a konečně našívaly na karty, tj. na
stříbrný nebo modře lakovaný papír po tuctech (dvanácti kusech)
nebo veletuctech (144 kusech). Velikost knoflíků se udává sudými
čísly. Od nejmenších 8 postupně do 60. Obyčejné košilové
knoflíky jsou 18 a mají v průměru
asi 11 mm. Tvar knoflíků, čili fazon
se značí jmény – parizky, ostré,
misky, talířky, vulsty, khesle
a záleží na vyhloubení středu
i podoby okraje. Podle jakosti se
knoflíky třídí na 7 druhů. Práce
perleťářů bývala těžká, namáhavá,
poněvadž se většinou vykonávala na soustruzích poháněných
šlapáním. Pouze málo dílen si později zařídilo pohon strojů motory
naftovými nebo i elektrickými. Dírkování se provádělo na strojích
podobných šicím strojům po dvou nebo čtyřech dírkách. Tuto práci
a našívání knoflíků na kartony obstarávaly ženy.
Nitěné knoflíky jsou používané jako prádlové knoflíky, jsou
vyráběny navíjením příze na hladké zinkové kroužky. Podle
provázání příze se dělí na loukoťové a věnečkové.
Patentní zapínací knoflíky jsou vyráběné jako snímatelné nebo
nesnímatelné. Mají různé povrchové úpravy. Použití: sportovní
oděvy, džínové oblečení.
Nýtovací knoflíky se skládají ze 4 dílů (2 pro vrchní díl a 2 pro
spodní díl textilie). Použitím nýtovacích knoflíků dosáhneme
nerozebíratelného spojení. Nýtovací knoflíky jsou různé pro jemné
a pro silné textilie.
Stiskací knoflíky mají 2 protikusy, které se musí na textilii přišívat.
Klasické stiskací knoflíky KIN jsou vyrobeny z mosazi nebo niklu,
popř. také z plastu.
Knoflíky vyráběné z perleti

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Knofl%C3%ADk)
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Sedm divů světa
Artemidin chrám v Efesu
Známý též jako Artemision
byl vybudován kolem roku
550 př. n. l. ve městě
Efesos.
Artemidin chrám postavený
v iónském řádu, měl
obdélný půdorys o rozměrech 115 x 55 metrů.
Střední uzavřená cella
obsahující sochu bohyně
Artemis byla zdobená
Novodobá představa Artemidina chrámu
drahokamy a vzácnými
v parku Miniatürk
kovy. Cella byla obklopena celkem 125 štíhlými, 18 metrů
vysokými jónskými sloupy, které cellu obíhaly ve dvou řadách.
Celý chrám byl z mramoru. Výzdobu doplňovala také řada reliéfů.
Ve své době byl chrám nejen jednou z největších staveb řeckého
světa, ale byl také považován za jednu z jeho nejkrásnějších staveb
a takřka normu iónského architektonického řádu. Proto byl
prohlášen za jeden ze sedmi divů světa. Chrám nesloužil pouze
kultu bohyně, ale také jako dobové obchodní centrum. U Řeků byla
Artemis původně ochránkyní zvířat, a to jak domácích, tak
divokých. Později se její působnost rozšířila a stala se dárkyní
vláhy a rosy a ochránkyní lesů, hájů a polí. V Efesu vzniklo první
větší město asi v 12. nebo 13. století př. n. l.
V roce 356 př. n. l. byl chrám podpálen Herostratem z Efesu, neboť
dotyčný toužil zapsat se tímto svým činem do historie. Po dobytí
Efesu Alexandrem Velikým byl obnoven, ale roku 262 byl zničen
Góty. Přestože byl ještě jednou obnoven, ztratil ve 4. století po
nástupu křesťanství význam. Jeho sporé zbytky objevil roku 1869
Angličan John Turtle Wood.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Artemidin_chr%C3%A1m_v_Efesu)
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Rhódský kolos
Rhodský kolossos, česky spíše
zkráceně Rhodský kolos, byla
bronzová socha starověkého řeckého
boha Hélia postavená u přístavu na
ostrově Rhodos. Vystavěli ji v letech
304–292 př. n. l. obyvatelé ostrova,
kteří tak chtěli bohu poděkovat za
pomoc při odražení invaze Démétria
Poliorkéta, syna makedonského krále
Antigona I. Monofthalma. Prodali
ukořistěné válečné vybavení, za ně se
rozhodli pořídit tuto kolosální sochu.
Díky své výšce přes 30 metrů se stal
Rekonstrukce možné podoby
nejvyšší sochou starověku.
kolosu s umístěním na kopci
Stavitelem kolosu byl Chárés z Lindu.
Stavěl jej tak, že jej obkružoval tunami písku a štěrku, aby zakryl
její dosavadní podobu. Když sochu po 12 letech dostavěl a odhalil,
nesetkalo se jeho dílo s obdivem všude. Někteří Rhoďané si
mysleli, že by tato gigantická socha mohla boha rozzlobit, a to tak,
že by společně s ní mohl svrhnout i celý ostrov.
Podle některých verzí stál rozkročený nad přístavem a pod jeho
nohama proplouvaly lodě. Chodidla by však musela být od sebe
vzdálena 12 m a kolos by se v kyčlích rozlomil.
K destrukci sochy došlo v roce 226 př. n. l., kdy se po ničivém
zemětřesení rozlomila v kolenou a spadla. Její pozůstatky setrvaly
na původním místě až do roku 653, kdy Rhodos přepadli Arabové
a odvezli je neznámo kam. I když dnes už v přístavu Mandraki
kolos nestojí, turisté si přístav chodí prohlížet. Na místě, kde byl
bůh Hélios rozkročen, najdeme dnes dva sloupy, na kterých stojí
dva daňci - samec na jednom a samice na druhém. Tyto sloupy se
staly symbolem ostrova Rhodos.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B3dsk%C3%BD_kolos)
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Trénink paměti
Po dobu cca 2 minut si prohlížejte následující obrázek vnitřku
skříně a zkuste si vštípit do paměti maximum detailů. Poté obrázek
zakryjte a zkuste odpovědět na následující otázky.

1. Co bylo vlevo dole?
2. Kde najdeme holínky?
3. Kde najdeme růžovou krabici?
4. Co je úplně vlevo a nahoře?
5. Kolik je celkem šuplíků?
6. Kde je klobouk a hnědá kabelka?
7. Kde jsou uloženy šaty?
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V následujících slovech je vždy jejich část nahrazena obrázkem
(někdy i celé slovo). Pokuste se rébusy vyluštit.

(správné řešení: dotazník, taškařice, levandule, pakatel, komediant,
choreografie, pesimista, pivoňka, javor, pampeliška, petrklíč,
kokoska, drak, sokol, psychiatrika)
(zdroj: Trénink paměti pro seniory, Suchá J., Jarolímová E.)
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Osmisměrka

Afekce, anály, areka, aster, autogyra, báseň, bekovka, bludiště, brusiva,
bříza, Cyril, dědic, doplatek, drápy, Egypt, expert, farao, floxy, freon,
fridex, fyzik, glycerol, hodit, chroptění, jaksi, kapat, klops, koror, kříže,
křoví, laskati, lektor, lektorka, lvíče, Mařka, moroň, nákypy, nehoda, nudle,
odbory, odkal, orbita, pakty, pařil, pisálek, pozér, promrskat, převrat, příze,
putna, revolver, rodeo, rýtko, Řecko, satyr, skleník, trávka, trefa, trilobit,
trnovník, ukrást, vidlička, Vilém, zbraň.
(správné řešení: kampelička)
(zdroj: http://bjdamo.iplace.cz/menu/zabava/nesoutezni-osmismerky)
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Blahopřejeme
všem oslavencům a oslavenkyním, kteří oslavili či v blízké
době oslaví své narozeniny:
Září
Jirásková Božena
Bayerová Marie
Pecinová Božena
Pětioká Miloslava
Kreuzová Marie
Vajová Zdeňka
Brázdová Margita
Losenická Vlasta
Pátková Věra
Severinová Ludmila
Stoklasa Stanislav
Šnajdrová Zlata
Cimburková Růžena

Šmaha Karel
Vodehnalová Květa
Listopad
Kratochvílová Ludmila
Obrovská Františka
Cimplová Vlasta
Rybenská Milada
Škvorová Františka
Myšková Ludmila
Trojtlerová Vlasta

Říjen
Navrátil Petr
Pešková Jarmila
Starý František
Kozderková Anna
Blažek Marcel
Syrová Julie
Henychová Zdeňka
Tláskalová Marie
Jožák Jaroslav, Ing.
V. ročník
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Zpravodaj
V minulých třech měsících jsme přivítali nové klienty
Květa Vodehnalová
Anna Suchá
Josef Málek
Bohumil Mach
Alena Fuksová
Josef Pecina
Božena Pecinová
Petr Horák
Bohumila Korábová
Věra Klimentová
V uplynulém období nás opustili
Jaromír Mokrejš
Jarmila Horáčková
Jarmila Kroutilová
Danuše Burešová
Jiřina Zemanová
Marie Krejsová
Bohumil Půlpán
Anna Čočková
Jiří Brázda
Vzpomínáme.

Paní Růžena Chladová ukončila pobyt v SeniorCentru
Skuteč na vlastní žádost. Tímto jí přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
V. 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 střediska Penzion.

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