Zpravodaj

„Co máme za sebou a co před sebou
je málo důležité ve srovnání s tím,
co máme v sobě.“
Ralph Waldo Emerson
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Co nás čeká?
29. 11. 2019 od 8.30 hodin vánoční výstava (pro klienty už od
8 hodin) zakončená v 16.30 hodin slavnostním rozsvícením
vánočního stromu
2. 12. 2019 zdobení vánočních stromečků s dětmi ze Základní
školy Smetanova
5. 12. 2019

mikulášská nadílka

16. 12. 2019 od 10 hodin se v divadelním představení „České
nebe“ představí studenti skutečského gymnázia
17. 12. 2019 od 14 hodin vánoční posezení v budově PE
19. 12. 2019 od 14 hodin vánoční posezení 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 čtvrtek nás navštěvují psí přátelé z canisterapeutického sdružení Kamarád.

VII. ročník

Zima 2019

3

Zpravodaj
O včelách a včelařství
V úplném závěru prázdnin k nám s velmi zajímavým povídáním
o včelách a včelařství zavítal pan Mihulka.
Dozvěděli jsme se o historii včelařství, různých typech úlů, které se
používali v jednotlivých historických obdobích. Poutavě vyprávěl
o důležitosti a přínosu včelstev a včelařství, o možnostech využití
včelích produktů, druzích medu, ...
S sebou si přivezl velmi názorný prosklený včelí úl, kdy jsme si
domov včel mohli prohlédnout zcela zblízka aniž bychom ohrozili
sebe nebo ublížili včelám. Osahat jsme si mohli také různé včelařské
pomůcky, jakými jsou mřížky nebo třeba značky, kterými se
označují včelí matky.
Dozvěděli jsme se o tom, jaký je životní cyklus včel, jak probíhá
dělba práce ve včelstvu a řadu dalších zajímavých informací o životě
tohoto významného živočišného druhu. Věděli jste, že matky
i dělnice se rodí ze stejných vajíček? Matky a dělnice se vyvinou
z oplozených vajíček, trubci z vajíček neoplozených. Záleží potom
na jejich potravě, kdy larvy budoucích dělnic a trubců krmí včely
mateří kašičkou 3 dny, poté dostávají směs pylu a medu. Oproti
tomu matka je krmena mateří kašičkou celý život. Její vývoj je proto
rychlejší, život delší, a to i při velké zátěži, kdy klade až 2.000
vajíček denně. Ročně to může být až neuvěřitelných 200.000
vajíček.
Pan Mihulka se s námi podělil nejenom o své znalosti a zkušenosti
ale i o radost, kterou mu včelařství přináší. Strávili jsme velmi
příjemné odpoledne s někým, kdo se svému koníčku věnuje
s opravdovým nadšením, s někým, kdo o svá včelstva pečuje
s láskou a porozuměním.
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28. 8. 2019 beseda o včelách a včelařství s panem Mihulkou
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Z našich aktivit
3. 6. 2019 vystoupení dětí z MŠ Prosetín

27. 8. 2019 výlet na rozhlednu Terezku
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10. 9. 2019 turnaj v ruských kuželkách
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25. 9. 2019 houbaření ve zbožnovských lesích
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22. a 23. 10. 2019 podzimní slavnosti
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Úspěšné tradiční české obchodní značky
MADETA a. s.
je česká potravinářská firma zabývající se
zpracováním mléka a výrobou mléčných
výrobků. Závody firmy zpracovávají 1,5
milionu litrů mléka denně, vyrábí více než
240 druhů výrobků a exportují své
výrobky do 15 zemí.
Pokud byste se chtěli dopátrat úplných počátků průmyslového
mlékárenství v jižních Čechách, na jejichž tradici Madeta navazuje,
došli byste až do roku 1837. Právě tehdy byla na schwarzenberském
dvoře poblíž Českých Budějovic založena první sýrárna.
Pravá Madeta se ale zrodila až kolem roku 1902 v Táboře. Tehdy
ještě jako MLÉKAŘSKÉ DRUŽSTVO TÁBORSKÉ. A byla to
právě počáteční písmena tohoto názvu, z nichž vznikla značka
MADETA.
1902 založeno Mlékařské družstvo táborské
1906 dokončena výstavba mlékárny v Táboře
1913 největší zpracovatel mléka v Čechách
1945 Madeta se stala oficiálním názvem družstva
1951 znárodnění Madety
1960 vznik podniku Jihočeské mlékárny, pod nějž spadá i Madeta
1992 restrukturalizace a koncentrování výroby
2002 změna názvu společnosti na Madeta, a. s.
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Madetu tvoří čtyři samostatné
závody, které jsou si však velmi
blízké. A to nejen značkou, firemní
kulturou, kvalitou výrobků a faktem, že se rozvíjejí z ryze českého
kapitálu. Jsou si blízké doslova.
Sídlí nedaleko od sebe, v malebné
krajině jižních Čech. Jsou to Planá
nad Lužnicí, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec a Pelhřimov.
Nejvíce je však spojuje mléko. Za
rok ho „vteče“ do provozů téměř
0,4 miliardy litrů. Brány závodů opouští více než 250 druhů
výrobků, jež tvoří celkový roční objem 350 milionů kusů. Madeta je
největším zpracovatelem mléka v republice.
Přibližně čtvrtina produkce putuje do zahraničí. Do Libanonu,
Spojených arabských emirátů, států Evropské unie, Asie, Afriky
a Ameriky. I když by se mohlo zdát, že při takovém objemu výroby
a využití moderních technologií ztrácejí jednotlivé závody svou
identitu, není tomu tak. Každý má své speciality – produkty, které
se mohou vyrábět právě a jen tam, a ne jinde.
Madeta Planá nad Lužnicí
Jihočeské máslo, přírodní a tavené sýry
Mlékárna Planá nad Lužnicí zahájila provoz v roce
1968. V roce 1995 byla dokončena rozsáhlá modernizace a Madeta
Planá se tak stala největším výrobcem tvrdých přírodních
a polotvrdých sýrů v České republice. Madeta Planá nad Lužnicí
uvedla na trh také nový sýr holandského typu – Madeland, který si
rychle dokázal získat oblibu mnoha spotřebitelů. Kromě Madelandu
se zde vyrábí přírodní sýry Primator, Jihočeský eidam, Moravský
bochník, Tylžský sýr a gouda, jedinečné Jihočeské máslo
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a Jihočeské pomazánkové. Závod disponuje zařízením na
zahušťování syrovátky, tzv. odparkou. V roce 2012 se sem
z Prachatic přesunula výroba bílých sýrů jako jsou akawi nebo
balkánský sýr. Počátkem roku 2018 byl dokončen přesun výroby ze
závodu Řípec do nově vybudovaných prostor v Plané nad Lužnicí,
kde mistři sýraři vyrábějí také přírodní sýry Kamadet, Blaťácké
zlato, tavené sýry Jihočeské Lipno, Madetka, Primator a pro děti
Lipánek, žervé Lipánek, tavené pomazánky.
Madeta Jindřichův Hradec
Romadur, Lipánek a ti další
Moderní historie mlékárny v Jindřichově Hradci
se začala psát v roce 1973, kdy byl zahájen
provoz sušárny mléka o kapacitě 180 tisíc litrů mléka za den.
Později, v roce 1977, byla do provozu uvedena i mlékárna. Madeta
Jindřichův Hradec se specializuje především na výrobu mléčných
dezertů Lipánek nebo Lahůdka. Vyrábí se zde také Jihočeské
tvarohy, jogurty, zakysané smetany, Jihočeské zákysy, Jihočeské
tvarohy s jogurtem a Madeta Fitness syrovátkové nápoje v několika
příchutích. Další specialitou tohoto závodu jsou pod mazem zrající
sýry romadur, jeho mladší bratr Jihočeský syreček a také Klášterní
sýr nebo Monastère. Roku 2012 se do Jindřichova Hradce přesunula
výroba Jihočeského cottage.
Madeta Pelhřimov
mléko, smetana i podmáslí
Soukromá mlékárna Josefa Pejcla byla v Pelhřimově
postavena v roce 1942. V 80. letech byla provedena
rozsáhlá rekonstrukce závodu. V současnosti Madeta
Pelhřimov disponuje jednou z nejmodernějších
technologií na zpracování trvanlivého mléka. Vyrábí se zde
trvanlivé mléko, trvanlivá smetana a ochucená trvanlivá mléka
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Lipánek. V roce 2010 se sem z Českých Budějovic přesunula výroba
Jihočeského lahodného mléka, smetany a podmáslí.
Madeta Český Krumlov
niva a zase niva
Historie tohoto závodu se začala datovat v druhé
polovině 40. let, kdy vzniklo Mlékařské družstvo
v Českém Krumlově. Madeta Český Krumlov je s roční
kapacitou 2 000 tun největším producentem plísňového
sýra niva v České republice. Kromě klasické Jihočeské nivy je
vyráběna i tučnější varianta tohoto sýra Jihočeská Zlatá niva. Vyrábí
se zde i prémiové plísňové sýry Niva Premium nebo Caesar Bleu.

(https://madeta.cz)
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Příběhy věcí
Svazek klíčů (1989), Jan Šícha
Poslední zvonění komunismu na podzim
roku 1989 se v Československu uskutečnilo
svazkem klíčů. Patentní zámky nesly
převážně značku FAB, ale vyskytovaly se
i zámky, a tudíž i klíče, polské výroby.
Převahu měly drátěné kroužky. Svůj šarm si
podržely starší, ploché kroužky z oceli,
s dovnitř obráceným zobáčkem a nápisem
„PRALA - Made in Czechoslovakia”. Menšina svazků se mohla
pochlubit klíčkem od auta, zato klíče od chalup byly poměrně časté.
Svazek klíčů se v československém 20. století do dějin dostal už
podruhé. V letech 1945-1946 klíče odevzdávali čeští Němci spolu
se soupisem majetku zanechaného v domě, k němuž klíče pasovaly.
Když Němci klíče odevzdali, pokračovali do tábora, nebo rovnou do
vlaku. Tehdy se používaly hlavně dozické zámky, proto poválečné
svazky byly mohutnější.
Poslední zvonění na konci socialismu bylo průvodním zvukem
hravé revoluce, která dostala přízvisko sametová, jinde něžná nebo
pokojná. Zvuk tisíců patentních klíčů zní ve vyšší tónině, trochu
připomíná vánoční rolničky. Na zdech visely nejen politické
plakáty, ale i obecné dotazy, jako třeba: „Proč je člověk člověku
vlkem a ne Karkulkou?“
Místem, kde se po okupaci roku
1968 odehrával svobodný život, byl
povětšinou byt. Vedly se tu
rozhovory, československý disent
provozoval v bytech univerzitu nebo
hrál divadlo. V bytech se opisovaly
knihy. V panelových domech se na
režim nadávalo tlumeným hlasem,
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nahlas se mohlo žehrat v cihlových vilkách zvaných šumperáky.
Vilky se stavěly po práci svépomocí, často také z materiálu
ukradeného ze socialistického podniku. Populární heslo tehdy znělo:
„Kdo krade, okrádá stát. Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu.“
Zvonění klíči tak symbolicky propojilo veřejný a soukromý prostor.
Lidé na náměstích, která předtím pro své rituály okupoval režim,
donesli klíče od soukromí, kam je režim zahnal. Odemkli náměstí
pro sebe a odzvonili reálnému socialismu.
Když klíče odzvonily, lidé se rozešli do svobody. Ta každému
přinesla něco jiného. Dokud klíče zněly, jemný zvuk sliboval naději
všem.
(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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Hvězdy stříbrného plátna
Nataša Gollová
(27. 2. 1912 Brno – 29. 10. 1988 Praha)

Česká herečka, vlastním jménem Nataša
Hodáčová, v Německu známá pod
pseudonymem Ada Goll.
Své umělecké příjmení si zvolila podle
svého dědečka, profesora Jaroslava
Golla, významného českého historika.
Pocházela ze zámožné rodiny. Byla
dcerou významného masarykovského
politika, národohospodáře, poslance parlamentu, právníka JUDr.
Františka Xavera Hodáče, profesora ČVUT a pozdějšího
generálního tajemníka Ústředního svazu československých
průmyslníků. Její nevlastní sestrou byla herečka Marcella
Sedláčková (1926–1969), jejíž matkou byla herečka Andula
Sedláčková.
Absolvovala dívčí gymnázium a studovala v Praze na Filozofické
fakultě UK a v Anglii. Byla jazykově nadaná, hovořila francouzsky,
anglicky, německy a rusky. Herectví a moderní scénický tanec
studovala soukromě. V roce 1934 byla angažována v divadle
v Olomouci, v roce 1935 krátce ve Slovenském národním divadle
v Bratislavě. Ještě v roce 1935 přijala angažmá v Divadle na
Vinohradech, kde působila až do roku 1944. V letech 1947 až 1950
měla angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.
V roce 1952 získala jednoleté angažmá v Divadle Na Fidlovačce, od
roku 1955 hrála v Divadle satiry Jana Wericha (divadlo
přejmenováno v roce 1957 na Divadlo ABC), které bylo v roce 1962
připojeno k Městským divadlům pražským. S divadlem se rozloučila
přípravou na roli Klytaimnestry ve hře J. P. Sartra Mouchy v roce
1968. V angažmá v MDP však byla až do roku 1971.
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Její kamarádkou byla slavná česká
herečka předválečného a protektorátního filmu Adina Mandlová, jen
však do doby, než Gollová
Mandlové
přebrala
milence
Wilhelma Söhnela.
Největší popularitu jí přinesl film.
Díky svému komediálnímu talentu točila za protektorátu jeden film
za druhým. Populární pár vytvořila s Oldřichem Novým, s nímž si
zahrála například ve filmech Roztomilý člověk, Kristián, Eva tropí
hlouposti nebo Hotel Modrá hvězda.
V roce 1947 se vdala za Karla Konstantina (zemřel v roce 1962). Její
životní láskou však byl Tristan Tzara, francouzský básník, esejista
a dramatik rumunského židovského původu, otec dadaismu, se
kterým se seznámila u malíře Josefa Šímy v Paříži v roce 1932, když
se v Paříži účastnila taneční soutěže. S Tzarou udržovala kontakt až
do roku 1948.
Zemřela v Praze téměř opuštěná a v ústraní v domově důchodců
v Krči. Je pochována v hrobce rodiny Hodáčových na Vyšehradském hřbitově v Praze, poblíž kapitulního kostela sv. Petra a Pavla.

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Nataša_Gollová)
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Z vnitřních pravidel SeniorCentra Skuteč
Zajištění nákupů
Klientům pobytových služeb pomáháme zprostředkovat nákupy
nezbytných věcí následujícím způsobem.
Klientům, kteří nejsou schopni si dojít do obchodu nakoupíme
potřebné na základě seznamu od klienta. Seznam klient předá
sociální pracovnici v dohodnutém termínu (1x týdně, zpravidla
v úterý nebo ve středu). Pokud si klient není schopen dojít do
kanceláře sociální pracovnice, zajdeme za ním. Nákupy realizujeme
v nejbližších obchodech, tj. v COOPu a v drogerii TOP.
Klienti, kteří si jsou schopni dojít do obchodu mohou využít
nákupních výletů, které se uskutečňují 1x týdně, zpravidla v pátek.
Klienti mohou využít služební vozidlo a doprovod.
Nákup nezbytného oblečení realizujeme obdobným způsobem
prostřednictvím nákupního výletu. Příležitostně využíváme nabídky
firmy, která přijede přímo do organizace, podle požadavků klientů
klientům nakoupíme, případně klienta doprovodíme, pomůžeme
nákup zprostředkovat. V případě potřeby a dle zkušeností
konzultujeme s rodinami klientů.
Nákupy účtujeme klientům prostřednictvím depozitního účtu.
Nákupy nad rámec nezbytnosti nebo možností organizace řešíme
s rodinami klientů.
K 30. listopadu 2019 ukončila svůj provoz Kavárna ve velké jídelně
střediska PE.

VII. ročník

Zima 2019

18

Zpravodaj
Cvičení paměti
Společné pojmy
Napište a zapiště pojem, který má dva různé uvedené významy.
hudební nástroj – část těla ptáka ......................................................
český skladatel – mléčný produkt ....................................................
luštěnina – součást dalekohledu .......................................................
ďábel – houba ...................................................................................
část dveří – hovorový výraz pro štěstí ..............................................
přepravka – hovorově chytrá hlava ..................................................
hmyz – část pušky ............................................................................
výprask – salám nakrájený na kolečka .............................................
Řešení: křídlo, smetana, čočka, satan, klika, bedna, muška, nářez

Svátky a výročí
K uvedeným svátkům nebo výročím přiřaďte správná data.
1. Mezinárodní den žen
A. 25. prosinec
2. Upálení mistra Jana Husa
B. 6. leden
3. Den slovanských věrozvěstů
C. 8. březen
Cyrila a M etoděje
4. Den vítězství
D. 5. červenec
5. Den boje za svobodu a demokracii
E. 28. září
6. Sv. Václav
F. 8. květen
7. Boží hod vánoční
G. 6. červenec
8. Tři králové
H. 17. listopad
Řešení: 1C, 2G, 3D, 4F, 5H, 6E, 7A, 8B
(zdroj: SUCHÁ, Jitka, Cvičení paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0140-3)
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SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946, 539 73 Skuteč
IČ: 75016541
ID datové schránky 4akk7pt
www.scskutec.cz
Ředitel
Josef Tumpach
tumpach.josef@scskutec.cz

469 699 900
602 161 184

Vedoucí sociální péče
Mgr. Linda Bodláková
bodlakova.linda@scskutec.cz

469 363 403
725 101 646

Vedoucí ošetřovatelské péče
Petra Dostálová
dostalova.petra@scskutec.cz

469 699 981
736 520 943

Vedoucí zdravotní péče
Bc. Dagmar Dienová
dienova.dagmar@scskutec.cz

469 699 979
602 163 632

Personalistka
Ivana Bišková
biskova.ivana@scskutec.cz

469 699 980
603 555 135

Ekonom
Ing. Eva Bohuňková
bohunkova.eva@scskutec.cz

469 699 970
724 807 494

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