Zpravodaj

„Nedovolte, aby se vám to, co nemůžete
udělat, pletlo do toho, co udělat můžete.“
John Wooden

X. ročník

www.scskutec.cz

Léto 2022

Zpravodaj
Obsah
Co nás čeká? ................................................................................... 2
Z našich aktivit ............................................................................... 3
Prezidenti Československé a České republiky ................................ 6
Z vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč..................................... 10
Osobnosti zimních sportů ............................................................. 15
Trénink paměti ............................................................................. 17
Nabídka aktivit ............................................................................. 20

Co nás čeká?
29. 6. 2022 14.00
11. 7. 2022 10.30
1. 8. 2022 10.30
14. 9. 2022 14.00

Letní slavnosti (hudební skupina Chorus)
Výbor obyvatel (hlavní jídelna DD)
Výbor obyvatel (hlavní jídelna PE)
Den otevřených dveří (Ševcovanka)

Dle počasí a provozních možností výlety po okolí.
Každý sudý čtvrtek dopoledne canisterapie.
O aktuálních aktivitách vás budeme průběžně informovat.
Pokud máte zájem o zajištění nákupu, sepište si prosím na lístek se
jménem nákupní seznam a doneste jej v úterý (budova PE) nebo ve
středu (budova DD) do kanceláře sociální pracovnice.
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Z našich aktivit

Veselý Kopec

Canisterapie

Den Země s dětmi ze ZŠ Komenského
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V pergolách

Reborn panenky

Na Pokloně
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Příprava na bezovou limonádu

Tvoření s dětmi z MŠ Pokřikov
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Prezidenti Československé a České republiky
Václav Havel
(5. října 1936, Praha – 18. prosince 2011, Vlčice-Hrádeček)

byl český dramatik, esejista, disident a kritik
komunistického režimu, později politik
a státník. Byl devátým a posledním
prezidentem Československa a prvním
prezidentem České republiky.
Václav Havel působil v 60. letech 20. století
v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily
hry Zahradní slavnost a Vyrozumění. V době
kolem pražského jara se zapojil do politické
diskuse a prosazoval zavedení demokratické
společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států
Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním
z prominentních disidentů, kritiků tehdejšího normalizačního režimu.
Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem
a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských
práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu
vyneslo celkem asi pět let věznění. V této době napsal kromě dalších
divadelních her také vlivné eseje, například Moc bezmocných.
Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním ze
spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho
kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa.
Měl zásadní vliv na směřování země k parlamentní demokracii a apojení
do politických struktur západní civilizace. V roce 1992 se mu však
nepodařilo zabránit rozpadu československého státu na dvě samostatné
republiky: Českou a Slovenskou. Od roku 1993 byl po dvě funkční
období prezidentem České republiky. Jako prezident vyvedl
Československo z Varšavské smlouvy (1. července 1991) a výrazně
přispěl ke vstupu nástupnické České republiky do Severoatlantické
aliance (NATO) v roce 1999. Výrazně prosazoval také přijetí země do
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Evropské unie, uskutečněné v roce 2004, po jeho odchodu z funkce
prezidenta.
Dne 17. listopadu 1989 začala rozehnáním studentské demonstrace tzv.
sametová revoluce, která vedla ke konci čtyřicetileté vlády
komunistického režimu v Československu. Václav Havel se
19. listopadu zúčastnil založení Občanského fóra (OF), protitotalitního
hnutí sdružujícího reformní a demokratické síly české části federace,
a od počátku patřil k jeho nejvlivnějším představitelům. V úterý 21.
listopadu pak z balkónu paláce Hvězda, sídla nakladatelství Melantrich,
poprvé promluvil jménem OF k demonstrantům shromážděným na zcela
zaplněném Václavském náměstí v Praze. O necelý týden později již
komunistický režim pod stálým tlakem masových demonstrací zeslábl
natolik, že tyto demonstrace a Havlovy projevy na nich mohla přenášet
do celé země a celého světa i Československá televize.
Václav Havel byl 29. prosince 1989 ve Vladislavském sále Pražského
hradu jednomyslně zvolen prezidentem Československé socialistické
republiky. Na volbu navázalo slavnostní Te Deum ve Svatovítské
katedrále vedené kardinálem Tomáškem. Po 41 letech tak opět na Hradě
zasedl nekomunistický prezident. Tímto symbolickým vítězstvím
dosavadní opozice zároveň skončilo období velkých demonstrací, byly
odvolány stávky a stávkové pohotovosti a společnost se začala vracet do
normálního stavu.
Za desetiletého prezidentství Václava Havla se Česká republika stala
v roce 1999 členem Severoatlantické aliance (NATO) a do závěrečné
fáze pokročilo přijímání za člena Evropské unie, kam bylo Česko přijato
roku 2004. Tím se v zásadě naplnilo heslo sametové revoluce „Zpátky
do Evropy“ a Česká republika se integrovala do nejdůležitějších
politických struktur Západu. Václav Havel mohl díky své prestiži
působit na západní veřejné mínění i politické elity, obzvláště ve
Spojených státech amerických, ve prospěch zapojení Česka i ostatních
středoevropských států do NATO a dalších organizací. Zvláštní
pozornost věnoval česko-německým vztahům, poškozeným druhou
světovou válkou a jejími následky. Česko-německá deklarace z roku
1997, v níž se obě strany omluvily za vzájemně způsobené bezpráví
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a deklarovaly společné demokratické hodnoty, byla vyvrcholením
tohoto směru zahraniční politiky.
Od poloviny 90. let česká veřejnost ostře sledovala i Havlův soukromý
život: úmrtí manželky Olgy 27. ledna 1996; vážné nemoci, které
prezidenta několikrát ohrožovaly na životě; nový sňatek s herečkou
Dagmar Veškrnovou 4. ledna 1997; spory se švagrovou Dagmar o Palác
Lucerna a Barrandovské terasy, restituované rodinné dědictví, jehož část
Václav Havel prodal společnosti Chemapol Reality, jejímž předsedou
představenstva byl Václav Junek.
Václav Havel se s podporou obou svých manželek věnoval i charitativní
činnosti. Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, do které vložil
50 milionů korun, působí především v oblasti sociální, zdravotnické,
vzdělávací a kulturní. Nadace Forum 2000 pořádá od roku 1997 v Praze
každoroční setkání významných osobností z celého světa.
Po odchodu z úřadu se Václav Havel nadále vyjadřoval k politice
a podporoval Stranu zelených. Po dlouhé přestávce napsal další
divadelní hru Odcházení (premiéra 2008), inspirovanou vlastními
zkušenostmi z politiky. Po vzoru amerických prezidentů založil
Knihovnu Václava Havla, která pro veřejnost i badatele shromažďuje
materiály vztahující se k Havlově tvorbě a politickému působení.
Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 2011 v 9.46 hodin na
následky dlouhodobých zdravotních problémů.
V posledních měsících svého života se Havel v důsledku svých
dlouhotrvajících zdravotních komplikací veřejného života již spíše
stranil. Odpočíval na své chalupě v Hrádečku u Trutnova.
Na úmrtí Václava Havla reagovali čeští i světoví politici, ale také běžní
občané. Již v podvečer 18. prosince se lidé začali spontánně scházet, aby
uctili jeho památku. Téhož dne v 18 hodin se také na popud arcibiskupa
Dominika Duky rozezněly zvony po celé České republice. Prezident
Václav Klaus vyslovil soustrast jeho vdově Dagmar Havlové a inicioval
ustavení výboru pro státní pohřeb Václava Havla. Ve dnech 19. a 20.
prosince byla rakev s ostatky vystavena v prostorách odsvěceného
kostela sv. Anny, kde se jí poklonily tisíce lidí. Poté byly ostatky
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převezeny za účasti desetitisíců lidí v pohřebním průvodu přes Karlův
most do Toskánského paláce a odtud na lafetě děla do Vladislavského
sálu Pražského hradu. Zde se ostatkům Václava Havla během středy
a čtvrtka poklonilo 20 až 30 tisíc občanů. Jejich květiny, kytice a věnce
byly převezeny na lodích do Děčína, kde byly „odstrojeny“ a vypuštěny
do Labe směrem k Severnímu moři.
Státní pohřeb za účasti zahraničních hostí byl uspořádán v pátek
23. prosince 2011 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Česká vláda
v reakci na úmrtí vyhlásila od 21. prosince třídenní státní smutek
a navrhla přijmout zákon oceňující Havlovy zásluhy o svobodu
a demokracii. Na den pohřbu vyhlásilo státní smutek také Slovensko.
Poslední akt pátečního pohřbu byl proveden ve strašnickém krematoriu.
Václav Havel je pochován spolu se svou první ženou Olgou v rodinné
hrobce na boční severní straně kaple svatého Václava na Vinohradském
hřbitově v Praze.

Srdce pro Václava Havla, plastika vytvořená ze svíček z pietních míst.

Zdroj: Václav Havel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-06-10]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
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Z vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč
PRÁVA KLIENTŮ
SeniorCentrum Skuteč, jako poskytovatel sociálních služeb, respektuje
základní lidská práva klientů, práva a svobody, vyplývající z obecně
závazných norem a pravidel občanského soužití, a také z obecně
platných etických norem a pravidel, upravujících vztahy mezi lidmi.
Práva klientů musí být při poskytování služby chráněna tím více, čím je
větší závislost klienta na poskytované službě.
Za dodržení práv klientů jsou v plné míře odpovědni všichni
zaměstnanci SeniorCentra Skuteč. Míra odpovědnosti jednotlivých
zaměstnanců vyplývá z jejich funkčního zařazení (popis pracovní
činnosti, hmotná odpovědnost, pracovní smlouva).
1) Situace, při kterých by mohlo dojít k porušení základních
lidských práv a svobod osob
Právo na ochranu osobních údajů a údajů o zdravotním stavu
Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro
poskytování sociální služby.
Příklady možných forem porušování:
Poskytnutí osobních údajů nepovolaným osobám.
Shromažďování informací ve větším rozsahu, než je nezbytné pro
poskytování služby.
Právo hospodařit se svými prostředky
Každý klient má právo sám hospodařit se svými prostředky, jak
s peněžními, tak s hmotnými. Je to jeho soukromý majetek a podle toho
se chováme.
Příklady možných forem porušování:
Manipulace s osobními věcmi klienta bez jeho vědomí.
Půjčování si finančních prostředků klienta z jeho depozitního účtu.
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Právo na svobodnou volbu lékaře
Klient má právo svobodně si zvolit ošetřujícího lékaře. Při nástupu je mu
toto nabídnuto, vč. vysvětlení jakým způsobem je realizována zdravotní
péče, kteří odborní lékaři docházejí do zařízení, jak probíhá vyzvednutí
receptů z lékárny, jak probíhají doprovody k lékařům, případná
asistence rodiny, … Klient má možnost individuálně se domluvit na
způsobu realizace zdravotní péče.
Příklady možných forem porušování:
Vnucování péče konkrétního lékaře.
Právo být informován o svém zdravotním stavu
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována v souladu s indikací
lékaře. Informace o zdravotním stavu jsou podávány kompetentními
osobami, klient je srozumitelným způsobem informován o postupech
zdravotní péče. Má právo odmítnout léčbu.
Pokud klient odmítá užívat předepsané léky, personál klienta vyslechne
a snaží se zjistit příčiny a odstranit je. Klientovi vysvětlí účinek
jednotlivých léků a možná rizika při nedodržení nastavené léčby. Hledá
možná řešení (např. zváží možnost podání léků na pozdější dobu,
klientovi zkusí podat léky jiný člen personálu, …). Situace je
zaznamenána v IS Cygnus, je informována vedoucí zdravotní péče.
Pokud se nepodaří klienta opakovaně přesvědčit o nutnosti dodržování
léčebného režimu, je informován ošetřující lékař. Je zvýšena kontrola
klienta, je-li ohrožen jeho život, je volána rychlá zdravotní pomoc
a poskytnuta první pomoc.
Příklady možných forem porušování:
Zatajování údajů o zdravotním stavu, podávání informací
nekompetentními osobami.
Vynucování léčby proti vůli klienta.
Právo na citlivou a ohleduplnou péči
Klient má právo na citlivou a ohleduplnou péči všech ošetřujících
pracovníků, na péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými
pracovníky.
Péče je poskytována v rozsahu individuálních potřeb klienta.
X. ročník
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Příklady možných forem porušování:
Péče je poskytována bez patřičné ohleduplnosti.
Klientovi je poskytována péče v rozsahu menším nebo naopak větším,
než jsou objektivní potřeby klienta.
Právo svobodně se pohybovat, stýkat se s rodinou a přáteli
Klient má právo svobodně se rozhodnout o přijetí i o ukončení pobytu.
Klient má právo se volně pohybovat v celém areálu i mimo něj pouze
s bezpečnostními omezeními.
Příklady možných forem porušování:
Omezování pohybu klienta.
Klient má právo na soukromí
Klient má soukromí při provádění hygienických úkonů a vykonávání
potřeby. Úkony osobní hygieny jsou prováděny pouze za přítomnosti
pověřených osob, při zavřených dveřích do místnosti, případně použití
paravánu. Klient má právo na to, aby se v koupelně koupal sám, jen
v přítomnosti pomáhajícího personálu. Vstup do pokojů klientů je
možný pouze při respektování soukromí klientů.
Příklady možných forem porušování:
Personál nepoužívá zástěnu při provádění hygieny nebo nechává
otevřené dveře do pokoje.
V koupelně jsou dva klienti najednou.
Personál vstupuje do pokoje klienta bez zaklepání a výzvy klienta.
Klient má právo na ochranu svého majetku
Klient má právo si svůj pokoj uzamykat. Na pokojích jsou uzamykatelné
skříně, klient může požádat o trezor. Při hospitalizaci jsou neuložené
cennosti uzamčeny do šatní skříně.
Příklady možných forem porušování:
Klient nedostane klíč od svého pokoje (pokud ho chce).
Při hospitalizaci klienta není jeho pokoj zajištěn.
Bez svolení klienta si příbuzní berou věci z pokoje klienta.
Personál se pohybuje v pokoji klienta bez jeho přítomnosti.
Zaměstnanec si od klienta půjčí peníze nebo jiný majetek.
X. ročník
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Právo být respektován
Klient má právo na vyjádření svých názorů a jejich respektování. Klient
je oslovován důstojným způsobem (pan/paní). Pouze na klientovo
výslovné přání jej oslovujeme jiným důstojným způsobem
(zaznamenáno v individuálním plánu). Personál jedná s klientem jako
s plnohodnotným partnerem, který má stejná práva jako oni sami. Při
jednání s klientem používáme vhodné výrazy, vyhýbáme se
zdrobnělinám, vulgarismům. Přizpůsobujeme své chování individualitě
klienta.
Příklady možných forem porušování:
Personál neoslovuje klienta příjmením a nepoužívá při oslovování
pan/paní.
Personál používá při jednání s klientem nevhodné výrazy (zdrobněliny,
vulgarismy, …).
Personál hovoří o klientovi v jeho přítomnosti jako by tam nebyl.
Personál nejedná s klientem jako se sobě rovným partnerem.
Klient má právo na odběr stravy
Každý klient má zajištěno stravování v rozsahu tři hlavní jídla a dvě
svačiny denně.
Každý klient má právo na to, aby dostal plné porce. To znamená, že
i když si ošetřující personál myslí, že všechno jídlo klient nesní, nemá
právo na to, aby mu dal menší porce. To platí zejména u těžce
postižených klientů. U klientů bez problému v komunikaci dá personál
tolik porce, o kterou si klient řekne, maximálně však do výše plné porce.
Příklady možných forem porušování:
Klient dostane jen tolik jídla, kolik si personál myslí, že sní.
Jídlo, o kterém si personál myslí, že klientovi nechutná, mu nedá vůbec.
Personál nenechá klienta dojíst podanou stravu.
Právo na podávání stížností
Každý klient, rodina či další osoby mají právo na podání stížnosti.
Příklady možných forem porušování:
Personál stížnosti bagatelizuje.
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Personál stížnost neřeší podle stanovených pravidel.
Postup při zjištění situace, kdy dojde k porušení práv klientů
Pokud dojde k porušení práv klienta (zjistit to můžeme například na
základě ústní nebo písemné stížnosti klienta nebo jiné osoby nebo při
průběžné kontrole, kterou vykonává vedoucí zaměstnanec), je
zaměstnanec svým nadřízeným upozorněn na porušení pravidel.
Proběhne pohovor vedoucího zaměstnance úseku s pracovníkem, který
porušil práva klienta. Zaměstnanec dostane prostor pro vyjádření.
Postup při řešení porušení práv klientů
Domluva nadřízeným pracovníkem.
Přechodné snížení osobního ohodnocení.
Písemné upozornění na nedodržení Standardů kvality, vložení do
osobního spisu pracovníka.
Při opakovaném porušení možné ukončení pracovního poměru dle
Zákoníku práce.
Při podezření na trestný čin podání trestního oznámení.
Pracovník je vždy vyzván k odstranění nedostatků při plnění pracovních
povinností vůči klientům a musí se vždy omluvit poškozenému.
V případě, že způsobil škodu na majetku klienta, je povinen ji nahradit.
Příklady porušení práv zaměstnanců ze strany klientů
Ponižování, oslovování nevhodným způsobem, obtěžování, …
Postup při řešení situace, kdy dojde k porušení práv zaměstnanců
ze strany klientů
Klient je zaměstnancem upozorněn na porušení práv. Je požádán
o respektování práv zaměstnance. Při opakovaném porušení, příp. podle
závažnosti porušení práv je řešena situace společně s nadřízeným
pracovníkem zaměstnance. Zaměstnanci je poskytnuta podpora.
Při opakovaném závažném porušení je možné ukončení smlouvy
o poskytování sociální služby. Při podezření na trestný čin podání
trestního oznámení.
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Osobnosti zimních sportů
Kateřina Neumannová
(15. února 1973, Písek)

je bývalá česká běžkyně na lyžích a cyklistka,
olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na
lyžích. Poté působila ve funkci prezidentky
organizačního výboru Mistrovství světa
v severském lyžování 2009, které se stalo
nechvalně známé vysokým zadlužením, pro které
byla ona sama kritizována. V současnosti působí
na Ministerstvu obrany jako referentka, kde má
na starost koncepci armádního sportu
a reprezentace, a také jako komentátorská
expertka televizní stanice ČT sport.
Studovala na sportovním gymnáziu ve Vimperku, kde odmaturovala
roku 1992. Začala se prosazovat už od juniorského věku. Již v roce 1990
její talent rozpoznal dlouholetý trenér československého
reprezentačního družstva a šéf katedry Jan Weisshäutel a od té doby ji
i jejího trenéra Stanislava Frühaufa podporoval. Od roku 1991 se
věnovala sportu profesionálně. Tehdy také získala první stříbrnou
medaili na mistrovství světa juniorů v Reit im Winklu a v následujících
dvou letech ve Vuokatti a v Harrachově k ní přidala další dvě zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou. Během své dlouhé kariéry získala mnoho
triumfů, medailí a jiných ocenění. Je mistryní světa a má ve své sbírce
i olympijské medaile. Startovala již na ZOH 1992 a 1994, v roce 1998
získala na OH v Naganu bronz v běhu na 10 km volným stylem a přidala
i stříbro na 5 km klasicky. Na další olympiádě v roce 2002 v Salt Lake
City získala dvakrát stříbro. Po olympiádě na čas kvůli těhotenství (dcera
Lucie se jí narodila 2. července 2003) přerušila kariéru, ale vrátit zpět se
dokázala obdivuhodně. Půl roku po porodu v prvním závodě zvítězila.
Neumannová se ve svých 33 letech na olympiádě v Turíně 2006 stala
olympijskou vítězkou na 30 km volně a získala i stříbro ve skiatlonu.
V roce 2014 se objevila informace, že při zpětném testování vzorků měla
vítězka turínského skiatlonu Kristina Šmigun-Vähi pozitivní dopingové
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nálezy, takže by po případném přerozdělování cenných kovů měla
Neumannová získat místo stříbrné druhou zlatou medaili. Zpětná
analýza vzorků však žádné pozitivní případy neobjevila a MOV proto
potvrdil výsledky vzešlé z olympiády.
Zásluhou vynikajících sportovních výsledků se pravidelně umisťovala
na předních místech v anketě Sportovec roku (o pořadí rozhodují
sportovní novináři, členové Klubu sportovních novinářů). Poprvé se
dostala mezi deset nejlepších sportovců už v roce 1993, kdy obsadila
deváté místo. Od té doby mezi elitou chyběla jen pětkrát. Po ZOH
v Naganu v roce 1998 a po vítězství na MS 2005 obsadila v anketě druhá
místa, medaile ze ZOH v Salt Lake City 2002 jí vynesly bronzovou
příčku. Vítězství v této anketě získala za rok 2006 – královská koruna jí
byla předána na slavnostním vyhlášení 14. ledna 2007. Celkem sedmkrát
ve své kariéře zvítězila v anketě Král bílé stopy.
Velký podíl na jejích sportovních úspěších měl její manažer Josef Jindra
(o 15 let starší než ona), který zajistil prostředky pro přípravu (např.
pronájem speciálního stanu simulujícího vysokohorské prostředí,
angažování švédského servismana). Poprvé se potkali v roce 1999, kdy
Neumannová po neúspěšném mistrovství světa hledala nového
manažera a volba padla právě na Jindru. Ačkoli ona sama nikdy oficiálně
neuvedla, kdo je otcem její dcery Lucie, je veřejným tajemstvím, že jím
je právě Jindra. Až do konce její závodní kariéry sportovní novináři
zachovávali nepsanou gentlemanskou dohodu a o Jindrově otcovství se
nezmiňovali. V médiích se spekulovalo o tom, že Jindra měl vliv i na
překvapivé jmenování Neumannové do funkce prezidentky
organizačního výboru Mistrovství světa v severském lyžování 2009
v červenci 2007, čtyři měsíce po ukončení její sportovní kariéry. Kritici
jí vytýkají, že nemá ekonomické vzdělání a větší manažerské zkušenosti
a že výbor ze zákulisí řídí Jindra.
15. září 2009 byla zvolena místopředsedkyní komise sportovců asociace
evropských olympijských výborů EOC. Neumannová poté působila jako
poradkyně na ministerstvu obrany pod vedením Alexandra Vondry.
V červnu 2014 získala po pětiletém studiu a státnicích titul Mgr. v oboru
andragogika.
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Trénink paměti
Doplňte zeměpisné názvy
Vidět ……………….. a zemřít.
Kolik věží má stověžatá ………………..
Dostal pětku jako ………………..
Dopadli jako sedláci u …………………
V ……………….. za vojáčka mňa brali.
Všechny cesty vedou do …………………
Už se ten ……………….. rybník nahání.
Zabili, zabili chlapa z …………………
Nosit sovy do …………………
……………….. – město rekordů a kuriozit.
To jsi tedy objevil ……………….., to my už dávno víme.
Když jsem já šel tou ……………….. branou.
Konečně jsem navštívila pravou ……………….. saunu.
Šel starý Magdon z ……………….. domů.
To je pro mě ……………….. vesnice, vůbec tomu nerozumím.
……………….. hodiny smutně bijú, už mňa s mojú milú rozváďajú.
Zdroj: Obeckarlin.cz [online]. x: x, x [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://www.obeckarlin.cz/evt_file.php?file=9697&original=3%20%20Dopl%C5%88te%20vhodn%C4%9B%20zem%C4%9Bpisn%C3%A9%2520n%25C3%25A1zvy%252Epdf.pdf

Nejprve si pozorně po dobu 2-3 minut prohlížejte obrázky. Pak je
zakryjte a zkuste si vybavit co nejpřesněji, kde byl který předmět
z domácnosti.

Zdroj: Sevt.cz [online]. x: x, x [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://www.sevt.cz/produkt/trenink-pameti-pro-seniory-720l15349092/

X. ročník

Léto 2022

17

Zpravodaj
Filmové hlášky
Přiřaďte hlášku k filmu, ve kterém zazněla:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

„Hliník se odstěhoval do Humpolce.“
„Už se poprali?“
„A skláři nebudou mít co žrát…“
„Vydrž, Prťka, vydrž!“
„Baronka z Kratihájů s vnučkou Slavěnou!“
„Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“
„Stěrače stírají, ostřikovače stříkají.“
„Ježiši Kriste, von jede taky Mates…“
„To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.“
„Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“
„Když na komín, tak na komín.“
„Ne! Já čekám na Kryštofa Kolumba.“
„Já jsem malej, ale šikovnej!“
„Moribundus, páni kolegové. Podle mého rozumu – moribundus.“
„Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás.“

Pelíšky
S tebou mě baví svět
Marečku, podejte mi pero!
Slunce, seno a pár facek
Dívka na koštěti
Sněženky a machři
Tři oříšky pro Popelku
Dařbuján a Pandrhola

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Vesničko má, středisková
Vrchní, prchni!
Princezna ze mlejna
Na samotě u lesa
Pyšná princezna
Postřižiny
Jáchyme, hoď ho do stroje!

Zdroj: Obeckarlin.cz [online]. x: x, x [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://www.obeckarlin.cz/evt_file.php?file=9698&original=4%20%20P%C5%99i%C5%99a%C4%8Fte%20hl%C3%A1%C5%A1ku%20k%2520filmu%252C%2520ve%2520kter%25C3%25A9m%2520zazn%25C4%
259Bla%252Epdf.pdf
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Doplňte zeměpisné názvy: Neapol, Praha, Brno, Chlumce, Hodoníně,
Říma, Tálinskej, Koločavy, Athén, Pelhřimov, Ameriku, finskou,
Ostravy, španělská, Rožnovské
Filmové hlášky: 1C, 2D, 3A, 4F, 5G, 6I, 7J, 8B, 9L, 10M, 11N, 12E, 13K,
14H, 15O

Správné řešení:
Spojovačka
Spojte shodné obrázky.

Zpravodaj

Zpravodaj
Nabídka aktivit
Kondiční cvičení na židlích
se koná každý všední den od 9 hodin na rehabilitaci (budova DD)
nebo v tělocvičně (budova PE)
Domácí dílna
se schází vždy v pondělí, ve středu a v pátek ve 13 hodin na 2. patře
(budova DD)
Klub šikovných rukou
se schází každý všední den ve 13 hodin na 3. patře (budova PE)
Dámský klub
se schází v úterý ve 13 hodin na 2. patře (budova DD) nebo na hlavní
jídelně (budova PE)
Pánský klub
se schází v úterý v 9.30 hodin na 2. patře (budova DD) nebo
na 3. patře (budova PE)
Kinokavárna
se koná vždy ve čtvrtek od 13 hodin na hlavních jídelnách obou
budov
Relaxační místnost
Máte-li zájem o pobyt v relaxační místnosti, obraťte se prosím na
aktivizační pracovnice.
Katolická mše
každou 3. sobotu v měsíci vždy od 9 hodin v knihovně budovy PE
Bohoslužba slova
každou sobotu vždy od 9 hodin v knihovně budovy PE

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

