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„Láska je mocnější než jakákoli síla
a moudřejší než filozofie.“
Oscar Wilde
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Co nás čeká?
To je nyní navýsost aktuální otázka. Poslední týdny jsou ve znamení
obav z šíření onemocnění covid-19 a také v SeniorCentru Skuteč
jsme byli nuceni přijmout řadu bezpečnostních opatření.
Je mezi nimi nošení roušek u zaměstnanců, důsledné používání
ochranných pomůcek nebo častější dezinfekce povrchů.
V neposlední řadě potom vyčlenění kapacity pro případ nákazy
v našem zařízení, úprava pracovních směn zaměstnanců, měření
teplot zaměstnanců a klientů, testování zaměstnanců na nákazu
tímto koronavirem a mnohé další.
Byla zrušena tradiční velikonoční výstava, neuskuteční se pálení
čarodějnic, zřejmě ani plánované letní slavnosti s Mrákotínkou.
Jsou zrušeny všechny společné aktivity včetně skupinového cvičení,
klubu šikovných rukou i canisterapie. Je pozastaveno konání Výboru
obyvatel. Pozastavit jsme museli také návštěvy kadeřnice.
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Klienti se mohou pohybovat pouze v areálu SeniorCentra, a i to
maximálně po dvou a s rouškami zakrývajícími nos a ústa. Jídlo je
podáváno na pokojích.
Platí úplný zákaz návštěv. S ohledem na ochranu zdraví našich
klientů jsme pozastavili i možnost předávání balíčků od rodin.
Víme, jak je pro naše klienty a jejich blízké důležitý vzájemný
kontakt. Pro předání vzkazů nebo fotografie našim klientům, je
možné zasílat je na adresu bodlakova.linda@scskutec.cz, vše rádi
předáváme. Tímto způsobem můžeme vzkazy i fotografie poslat
rodinám našich klientů.
Je možné spojit se s rodinami také pomocí videohovoru. Každý, kdo
bude tento hovor chtít uskutečnit si zavolá sociální pracovnici
na telefonní čísla 739 022 034, 728 279 492 nebo 736 520 943.
Videohovory probíhají přes WhatsApp, Google Duo nebo
Messenger. Denně předáváme několik takových vzkazů
a realizujeme několik hovorů s rodinami.
Těší nás podpora veřejnosti, která nám velmi pomohla zejména
zkraje epidemie poskytnutím roušek i jiných ochranných prostředků,
ale i další podporou psychickou i materiální.
Děkujeme veřejnosti i rodinám za respektování nastavených
pravidel. A především pak všem našim zaměstnancům za
zodpovědnost a osobní nasazení v těchto pro ně nesmírně náročných
dnech. Děkujeme našemu panu řediteli za jeho každodenní nasazení
při řízení naší organizace, jeho podporu a zajištění všeho
potřebného, což je v dnešních dnech veskrze nelehký úkol.
Věříme, že se nám společnými silami podaří toto náročné období
překlenout a život v našem domově se brzy vrátí do běžných kolejí.
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Ohlédnutí za rokem 2019
Máme za sebou další rok činnosti SeniorCentra Skuteč. Jsme
příspěvkovou organizací města Skutče, která byla zřízena
v roce 2002 za účelem zajištění sociální pomoci starým a zdravotně
postiženým občanům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči
o vlastní osobu.
V souladu se zákonem o sociálních službách jsme registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb Domov pro seniory, Domov pro
osoby se zdravotním postižením a Pečovatelská služba. Domov pro
seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou
pobytovými službami. Jsou určeny těm, kteří nejsou schopni za
pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat
ve svém domácím prostředí. Jsou poskytovány 24 hodin denně.
Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž cílem je umožnit
uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Je
poskytována v domácnostech uživatelů v pracovní dny, od 7 do
14.30 hodin.
Naši klienti měli i v tomto roce možnost rozmanitých aktivizačních
činností. Denně byl pro ně připraven Klub šikovných rukou
a Domácí dílna, kondiční cvičení, trénování paměti, procvičování
řeči nebo grafomotoriky. Uspořádali jsme oslavu masopustu, pálení
čarodějnic, letní a podzimní slavnosti, velikonoční a vánoční
výstavu.
Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků
z canisterapeutického spolku Kamarád, pravidelně se také scházel
náš pěvecký sbor Radost. Úspěchy sklidili naši klienti na soutěžích
v pétanque a recitace, Májové koulení a Zámecký šotek, pořádaných
v Heřmanově Městci. Navštívili jsme čtyři koncerty v rámci
hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
koncert Baroco Sempre Giovanne a vánoční koncert PS Rubeš.

VIII. ročník

Jaro 2020

4

Zpravodaj
V rámci mezigeneračních setkávání jsme spolupracovali s místními
školami. Zavítaly k nám děti z MŠ Osady Ležáků, MŠ Pokřikov,
MŠ Prosetín, ze ZŠ Komenského i ZŠ Smetanova, ze ZUŠ
Vítězslava Nováka i skutečského gymnázia. Stejně jako v minulém
roce jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova
vnoučata a projektů Celé Česko čte dětem a Šťastné stáří očima dětí.
V rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců se uskutečnily čtyři interní
školicí akce. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali
se vzdělávací agenturou Seduca a v SeniorCentru Skuteč proběhlo
šest odborných seminářů. Další semináře proběhli u renomovaných
vzdělávacích agentur. Uskutečnily se supervize týmů ošetřovatelské
a sociální péče a odborné stáže v Centru denních služeb Motýl
v Hlinsku.
Zaměstnanci
všech
úseků
měli
možnost
teambuildingových aktivit v Daňkovicích.
Pobytové služby Domov pro seniory a Domov pro osoby se
zdravotním postižením využívalo k 31. 12. 2019 celkem 142 klientů,
z toho 97 žen a 45 mužů. Průměrný věk žen byl 83 let, u mužů 77 let,
nejmladší klient měl 53 let, nejstarší 98 let. 72 % klientů pobíralo
příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni, 19 % ve 2. stupni.
Pečovatelská služba měla k 31. 12. 2019 celkem 23 klientů, z toho
19 žen a 4 muže. Průměrný věk žen byl 79 let, u mužů 81 let,
nejmladší klient měl 49 let, nejstarší 96 let.
Podařilo se nám realizovat několik větších investičních akcí, jakými
byl nákup 70 elektricky polohovatelných ošetřovatelských lůžek,
nákup nových televizí pro klienty v souvislosti s přechodem na
vysílací standart DVB-T2, pořízení bezzápachových košů na použité
inkontinenční pomůcky nebo nastavení moderního systému
inventarizace majetku.
Mgr. Linda Bodláková
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Z našich aktivit

29. 11. 2019 vánoční výstava

3. 12. 2019 vánoční zastavení u ZŠ Komenského
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5. 12. 2019 mikulášská obchůzka

21. 12. 2019 živý betlém v podání skutečských skautů
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25. 2. 2020 zabijačka

27. 2. 2020 návštěva žáků z přírodovědného kroužku ZŠ Komenského
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Prezidenti Československé a České republiky
V nové rubrice vám představíme osobnosti,
které se vystřídali ve funkci prezidenta
Československé, resp. České republiky.
Prezident republiky je nejvyšší ústavní
funkcí Československé, resp. České
republiky. V době existence Československa mezi lety 1918 a 1992 se v tomto úřadě
vystřídalo celkem devět osob. Od vzniku
samostatné České republiky v roce 1993
Standarta českého prezidenta
zastávaly funkci prezidenta republiky tři
osobnosti.
Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byla
přijata Prozatímní ústava, která stanovila, že prezidenta zvolí
Revoluční národní shromáždění do doby, než bude schválena
definitivní ústava. K tomu došlo v roce 1920. Dle Ústavní listiny
Československé republiky, platné až do roku 1948, byl prezident
volen parlamentem, délka funkčního období byla sedmiletá a nikdo
nesměl být zvolen více jak dvakrát za sebou (omezení dvou mandátů
se nevztahovalo na Tomáše Garrigua Masaryka).
Ústava Československé republiky z roku 1948 měla obdobný obsah
s tím, že omezení dvou po sobě jdoucích mandátů se nevztahuje na
Edvarda Beneše.
V roce 1960 byla přijat nový ústavní zákon. Ústava Československé
socialistické republiky zkrátila volební období na pět let, zároveň
však už neomezovala počet po sobě jdoucích mandátů.
Roku 1968 bylo množství ustanovení v ústavě, včetně článků
o prezidentovi republiky, nahrazeno novým Ústavním zákonem
o československé federaci, který v případě prezidenta přijal obdobu
ústavy z roku 1960.
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Po sametové revoluci bylo v prosinci 1989 do zákona o federaci
přidáno ustanovení, že v případě uvolnění úřadu prezidenta před
skončením mandátu bude nově zvolený prezident ve funkci nejdéle
do doby 40 dnů po ustavení parlamentu, který vzešel ze svobodných
a demokratických voleb. V květnu 1990 přibylo ustanovení, že délka
funkčního období prezidenta zvoleného po parlamentních volbách
1990 bude 24 měsíců.
Volba probíhala v letech 1920–1946, 1968–1985 a 1990–1992
tajným hlasováním, v letech 1918, 1948–1964 a 1989 pak veřejným
hlasováním, tj. aklamací, která v roce 1918 byla značně živelná.
Emil Hácha se státním prezidentem protektorátu Čechy a Morava
stal v roce 1939 automaticky po vydání Výnosu o zřízení
Protektorátu Čechy a Morava. Nebyl jím zvolen, ani pověřen, ale
potřeboval „důvěru Vůdce a říšského kancléře“, tj. Adolfa Hitlera.
Od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 do změny ústavy
v roce 2012 probíhala volba hlavy státu nepřímo na společné schůzi
obou komor Parlamentu (do ustavení Senátu v roce 1996 pak na
schůzi Poslanecké sněmovny).
Od roku 2013 se volba koná přímo většinovým dvoukolovým
systémem. Délka funkčního období prezidenta republiky je pět let,
nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky)
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Zeměpisné rekordy Česka
Nově se podíváme také na zeměpisné rekordy Česka. Dozvíte se
která hora v Česku je nejvyšší, které jezero je největší, ...
Abychom se mezi těmi všemi nej neztratili, rozdělíme si je do
jednotlivých oblastí jako jsou poloha, povrch, vodstvo, počasí,
příroda, doprava, stavby a ostatní.
Poloha – česká nej
Historická země zabírající největší část ČR
Čechy, na 2. místě Morava, na 3. místě Slezsko
Nejsevernější město
Šluknov (okres Děčín) je město, ve kterém
žije přibližně 5 600 obyvatel leží uprostřed
Šluknovského výběžku v rozsáhlém údolí
v oblasti mírné pahorkatiny s okolními
vrchy 400 až 500 metrů nad mořem.
Historické jádro je od roku 1992 městskou památkovou zónou.
Nejsevernější obec
Lobendava (okres Děčín) je obec v nejsevernější části České
republiky, která se nachází v západní části Šluknovského výběžku.
Leží v nadmořské výšce 344 m v údolí Lučního potoka. Žije v ní
268 obyvatel.
Nejjižnější město
Vyšší Brod (okres Český Krumlov) je malé
město v jižních Čechách. Leží na řece
Vltavě na nejvýchodnější výspě Šumavy
Město je turisticky velmi atraktivní.
Nachází se v něm cisterciácký vyšebrodský
klášter a začíná zde díky Lipnu prakticky
neustále splavný úsek toku Vltavy, který je nejnavštěvovanější
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vodáckou trasou v České republice. Historické jádro města je
městskou památkovou zónou. Žije zde přibližně 2 600 obyvatel. Po
městě byla pojmenována planetka č. 121089, která byla objevena
v roce 1999 Milošem Tichým z kleťské hvězdárny.
Nejjižnější obec
Horní Dvořiště (okres Český Krumlov), nazývané dříve také Horní
Myšlany nebo Bor, je klidné městečko ležící na mírném návrší, na
staré obchodní cestě do Rakouska. Žije zde 475 obyvatel.
Nejzápadnější město
Hranice (okres Cheb) též Hranice u Aše.
Žije zde přibližně 2 100 obyvatel. Jsou
členem a jedním ze zakládajících měst
a obcí mikroregionu Přátelé v srdci
Evropy. Na území místní části Trojmezí se
nachází trojmezí historických zemí Čech,
Bavorska a Saska.
Nejzápadnější obec
Krásná (okres Cheb). Žije zde 579 obyvatel. Necelých 6 km
severozápadně od Krásné leží na území obce nejzápadnější bod ČR.
Nejvýchodnější město
Jablunkov
(okresu
Frýdek-Místek),
nachází se na soutoku řek Olše a Lomné
v jihovýchodní části Moravskoslezského
kraje. Žije zde přibližně 5 500 obyvatel.
Značnou část obyvatel tvoří početná polská
menšina (přibližně 1 228 obyvatel).
Nejvýchodnější obec
Bukovec (okres Frýdek-Místek) leží 18 km jihovýchodně od Třince.
Žije zde přibližně 1 400 obyvatel, z nichž se asi třetina hlásí k polské
národnosti.
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Vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem
493 km
Vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem
278 km
Stát, se kterým máme nejdelší část státních hranic
Německo (815 km), na 2. místě Polsko (712,5 km)
Stát, se kterým máme nejkratší část státních hranic
Slovensko (265 km), na 2. místě Rakousko (442,8 km)
Nejkratší vzdálenost nejsevernějšího bodu od moře
290 km (od Štětínského zálivu v Baltském moři)
Nejkratší vzdálenost nejjižnějšího bodu od moře
326 km (od Terstského zálivu v Jaderském moři)

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zem%C4%9Bpisn%C3%BDch_rekord%C5%AF_%C4%8Ceska)
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Hvězdy stříbrného plátna
Vlasta Burian
(9. 4. 1891 Liberec – 31. 1. 1962 Praha)

Vlasta Burian, vlastním jménem Josef
Vlastimil Burian, byl český divadelní herec,
režisér, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec,
podnikatel, filmový herec němé i zvukové éry
filmu, mecenáš, spisovatel, mim a imitátor.
Díky své nespoutané živelnosti, improvizaci
a potřebě být všude první se vypracoval mezi skutečné hvězdy
českého filmu, divadla i rozhlasu. Byl jedním z nejpopulárnějších
herců za první republiky, po válce byl neprávem nařčen
z kolaborace. Jeho obliba trvá dodnes, o čemž svědčí vítězství
v anketě České televize o Krále komiků a časté televizní reprízy jeho
filmů.
Narodil se libereckému krejčímu, vlastenci a ochotníkovi Antonínu
Burianovi a jeho o pět let starší manželce Marii Burianové (roz.
Škaloudové), která měla z předchozího manželství dceru Žofii
Pickovou. V Liberci prožil prvních deset let svého života. 5. května
1901 se jeho rodina přestěhovala na pražské předměstí Žižkov,
protože jeho otec neměl v Liberci, kde byla většina obyvatel
německá, dost příležitostí k vlasteneckým aktivitám. Jeho otec
v Praze pracoval jako úředník vybírající potravinové daně a svého
malého syna vodil pravidelně do Národního divadla na opery.
V Praze se později vyučil obchodním příručím na obchodní škole.
Jako syn krejčího se od dětství setkával s lidmi, kteří měli zájem
o divadlo a měl možnost slýchat příběhy z tohoto prostředí. Sám
jako dítě zpíval na kůru a měl rád operu.
Mladý Vlasta Burian měl také velkou zálibu ve sportu. Vynikal
zejména ve fotbale, byl brankářem. Hrál za Union Žižkov, později
za Viktorii Žižkov. Nejznámější je však jeho kariéra ve Spartě.
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Věnoval se také cyklistice a závodně hrál tenis. Pravidelně se
zúčastňoval závodů a turnajů, které často vyhrával.
Časem však většina sportovních aktivit ustoupila divadlu. Své
bavičské nadání zpočátku uplatňoval převážně na večírcích svých
přátel. Jeho nadání mu však postupně otevřelo cestu i k veřejnému
vystupování (v němž mu otec nejdřív bránil, ale když viděl syna na
jednom představení v hospodě, usoudil, že je výborný komik
a nadále jej od umělecké činnosti neodrazoval).
Z poměru s tanečnicí Annou Emílií Pírkovou měl za svobodna dceru
Emilku Burianovou (8. duben 1912 – 25. květen 1996).
Roku 1919 se oženil s Ninou
Červenkovou-Burianovou. Ta mu
byla největší oporou v těch
nejtěžších dobách, měla ho velmi
ráda a byla jeho největší
obdivovatelkou. Musela být na
každém Burianově představení,
když se zpozdila, Vlasta nechal pozdržet představení, dokud Nina
nebyla ve své lóži. Nebo když byla Nina nemocná, nechal zavést
mikrofon na jeviště a Nina poté jeho výkon poslouchala telefonem.
Společnost jej znala jako zábavného společníka, v soukromí byl
však melancholický, náladový a měl deprese. I proto se často
uzavíral ve své vile v Dejvicích, kterou měl elegantně a luxusně
zařízenou. Každodenně sportoval, proto měl ve své vile velkou
tělocvičnu a u vily postaven bazén, tenisový kurt a bohatě
vybavenou kuchyni, kde měl nejlepšího českého kuchaře své doby,
Jaromíra Trejbala. Vždy ráno se projížděl na kole a pořádal přátelské
tenisové zápasy i mimo Prahu. Byl také velkým mecenášem
sportovců, jak profesionálních (sponzoroval také národní cyklistické
mužstvo), tak amatérských. V letech 1914 až 1920 aktivně hrál za
AC Sparta jako prvoligový fotbalový brankář.
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V roce 1944 došlo v jeho životě a v popularitě
k prudkému zlomu. Nejdříve jeho divadlo
zavřeli Němci, po válce byl zatčen Čechy
a jeho divadlo bylo znárodněno. Nejdříve byl
uvězněn do společné cely s esesáky
a kriminálníky, kde byl velmi ponižován. Poté
byl na intervenci Jana Masaryka propuštěn,
vyšetřován na svobodě, nakonec jej soud
osvobodil. Po negativním ohlasu v tisku i na
zásah politiků (kteří ho chtěli exemplárně
potrestat) byl opět uvězněn a na základě vykonstruovaných obvinění
(především na základě pod trestem smrti vymámené výpovědi Lídy
Baarové) odsouzen za kolaboraci s německými okupanty na několik
měsíců k těžkému žaláři a pokutě půl milionu korun.
Po propuštění už divadlo nesměl obnovit, byl mu zabaven prakticky
veškerý majetek a následujících pět let nesměl vystupovat. V jeho
vile byla zřízena školka. Traduje se, že když šel Burian navštívit děti,
které pobývaly v jeho bývalé vile, nepřišel nikdy s prázdnou. Ze
začátku musel pracovat tvrdou manuální prací, byl vážným
v severočeských dolech, pak jako poslíček pracoval na horských
chatách, kde jezdil s autem pro rekreanty ROH a v kuchyni pak
škrábal brambory. Zde už začal ilegálně vystupovat.
Za těch pět let, kdy nesměl hrát, se změnil. Byl skromnější, ze
sportovce s výbornou fyzickou kondicí se stal stařík. Viditelně sešel,
vězení a pronásledování mu podkopalo zdraví a do toho se přidalo
pití. Teprve v roce 1950 mu byl herecký distanc zrušen. Po
zkušebním představení v Městském divadle v Kladně začal hrát
v divadle v Karlíně na přímluvu Jiřího Frejky a Jana Wericha. Byl
nucen krotit svou improvizaci a hrát veršovaná dramata např.
Nezvalovy Tři mušketýry, kde hrál s Vladimírem Rážem. Ráž
později vzpomínal, když během jednoho tohoto představení na konci
děkovačky už to údajně nevydržel a zarýmoval si: "Kluci my jsme
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reci, jdeme na dvě deci", po odchodu za oponu k němu režisér
Nezval přišel a řekl mu: "Vlastíku, tohle už mi nikdy nedělej.".
Od svého vyhození v roce 1953 začal vystupovat na různých
estrádách, které mu úplně zničily zdraví – měl problémy se žílami
a velmi mu otékaly nohy, proto nemohl chodit a musel při
představení sedět, ale přesto se bavil. Jeho humor i komika byly ještě
stále na dobré úrovni, ale už ztratily podstatnou část oné výbušnosti
a osobitosti, které jim dřív dodávaly světovou úroveň, což neváhal
přiznat i Burian sám. Některé pořady natočené pro rozhlas („Právní
poradna“ aj.) jsou přesto vrcholem realizovaného humoru v této
oblasti. Známá je však jeho smutná poznámka určená fanouškovi,
který chtěl, aby se mu podepsal na fotografii jako Vlasta Burian,
Král komiků: „Král? Kdepak král! Teď už jenom králíček…“ Tehdy
mu bylo také povoleno natáčet filmy.
Aby se uživil, musel vystupovat na estrádách, i když byl nemocný.
Poslední představení svého života odehrál s těžkým zápalem plic.
Nakonec umřel na plicní embolii, doma, v blízkosti své věrné družky
Niny Burianové. Nina pak zemřela o devět týdnů později, podle
pamětníků na manželově hrobě.
Vlasta Burian byl pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze, v roce
2002 byly jeho ostatky přeneseny na Vyšehradský hřbitov. Na
náhrobku byla v roce 2002 umístěna i bronzová bysta, která byla
později odcizena. V únoru 2007 byla na jejím místě umístěna
plastika znázorňující dvě ruce s názvem Ruce komika od ak. sochaře
Tomáše Vejdovského.
Rok po jeho smrti byl natočen střihový dokument Král komiků
(o Burianovi byly natočeny celkem čtyři střihové filmy), a začala
reedice jeho gramofonových desek. V roce 1964 byl rehabilitován
poté, co divadelní historik Vladimír Just prosadil znovuprojednání
jeho případu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Burian)
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Z vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč
Vrátnice
Zvýšení bezpečnosti klientů je řešeno dohledem v prostorách vstupu
do budov (vrátnice). Služba na vrátnicích je přítomna od 6 do 19
hodin, po tuto dobu jsou budovy odemčeny. V 19 hodin uzamknou
obě budovy sloužící pracovníci vrátnice.
V době od 19 do 6 hodin je nutné budovy otevírat osobně centrálním
klíčem (provádí sloužící personál noční směny). V případě návratu
klienta po 19. hodině má klient možnost zazvonit u vchodových
dveří budov na zvonek, sloužící personál přijde vstupní dveře
odemknout. V 6 hodin otevírají budovy vrátní, spojovací krček
otevírá vrátný střediska DD.
Kamerový systém
V SeniorCentru je instalován kamerový systém se záznamovým
zařízením, který je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Kamery snímají vnitřní prostory, prostory schodišť a výtahů,
spojovací krček a venkovní okolí budov. Jedná se o prostory, ve
kterých nelze očekávat narušení soukromí snímaných osob.
U vstupních dveří a na přístupech do areálu jsou instalovány tabulky
s informací o provozování kamerového systému se záznamovým
zařízením.
Záznamy kamerového systému jsou chráněny heslem. Přístup k nim
má ředitel a jím pověřený pracovník, příp. Policie ČR. Nahlížení do
záznamů je možné pouze v případě důvodného podezření na
porušení práv osob nebo v případech nouzových a havarijních
situací. Záznam je uchováván 7 dní, poté je smazán.
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Cvičení paměti
Společné pojmy
Napište a zapiště pojem, který má dva různé uvedené významy.
církevní hodnostář – část drůbeže ....................................................
zbytek jablka – část těla ...................................................................
cestovní doklad – část těla ................................................................
náčiní na tenis – vesmírná loď .........................................................
druh moučníku – neprůbojný člověk ................................................
část skleničky – část jablka ..............................................................
kost – zahradní náčiní .......................................................................
kočkovitá šelma – nákres .................................................................
Řešení: biskup, ohryzek, pas, raketa, bábovka, stopka, lopatka, rys

Svátky a výročí
K uvedeným svátkům nebo výročím přiřaďte správná data.
1. Apríl
A. 2. květnová neděle
2. Čarodějnice
B. 1. září
3. Mezinárodní den dětí
C. 28. březen
4. Den učitelů
D. 30. duben
5. Začátek školního roku
E. 14. únor
6. Sv. Mikuláš
F. 5. květen
7. Květnové povstání českého lidu
G. 1. červen
8. Svátek matek
H. 6. prosinec
9. Sv. Valentýn
I. 1. duben
Řešení: 1I, 2D, 3G, 4C, 5B, 6H, 7F, 8A, 9E
(zdroj: SUCHÁ, Jitka, Cvičení paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0140-3)
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Zpravodaj vychází jako čtvrtletník SeniorCentra Skuteč.
Příspěvky můžete zasílat na email bodlakova.linda@scskutec.cz
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