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Lednové pranostiky
Bylo nebylo a stalo se tak v lednu… asi to bylo velmi často, neboť jinak by
lednové pranostiky nevznikly… A tak se stalo, že podle měsíce ledna můžeme
zjistit, jaký bude med a víno anebo úroda vůbec.
Leden deštivý:


V lednu voda – věčná škoda.



Prší-li v lednu, bývá drahé obilí.



Leden-li se v blátě brodí, nenaplní vinař sudy.



Je-li leden mírný a deštivý, pak únor nás jistě zimou navštíví.



Mokrý leden – prázdné sudy.



Když déšť leden smáčí, neduhy s ním kráčí.



Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.

Leden teplý:


Je-li konec ledna málo studený, únor to zase napraví.



Malá zima v lednu kašlem a těžkými nemocemi obtěžuje.



Je-li teplý leden, nepřibude na sýpku.



Roste-li v lednu tráva, mívá v květnu nouzi kráva.



Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.



V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.

Leden s ledem a mrazem, sněhem:


V lednu silný led, v květnu bujný med.



V lednu mráz těší nás.



Není-li leden teplý a deštivý, sudy vinařům naplní.



Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.



Zima lednová, dobře rok začíná.



Když se leden vydaří, naděj na úrodu nezmaří.



Leden tuhý a drsný prospívá osení.



Blaze sedlákovi v lednu u kamen a obilíčku pod sněhem.



Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
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Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.



Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.

Leden s hřměním:


Když v lednu hřímá, přijde ještě tuhá zima.



Ledna měsíce bude-li hřmíti, tehdy veliké větry a hojnost obilí, a boj toho
léta znamená, a nesnáz veliká mezi lidmi.



Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

Leden a den:


Leden ke dnu přidá hodinu jednu.

Leden a zvířata:


Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.



Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.



Létají-li v lednu mouchy, bude rok na úrodu skoupý.

Leden a ostatní měsíce:


Leden studený, duben zelený.



V lednu silný led – v květnu bujný květ.



Suchý leden, mokrý červen.



Leden červenci se rovná.



Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Už jen z tohoto výčtu to zatím s lednem v tom letošním roce nevypadá moc

dobře, ale necháme se překvapit. Já osobně doufám, že neuvidím ty včely a
mouchy, protože ani jednu takovouto havěť nemusím (samozřejmě u včel myslím
poblíž mě samotné, takový med, to je lahůdka, která je naprosto dokonalá a pro
letošní zatím skoro jen deštivý leden nesmírně žádoucí, protože takový černý čaj
s medem a citronem je úžasný lék na všechny možné rýmičky a kašlíčky). Takže
pro tento čas se nezapomínejme léčit, protože valná většina z nás trpí buď
jedním, nebo druhým a já se na Vás, milí čtenáři, těším již příští měsíc-únor.
Dle internetu zpracovala L. Dědičová
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Čtyři etapy života druhého pražského primátora…
Český komunální a státní politik, nositel Řádu TGM, čestný občan Prahy a její
druhý primátor si tento dnešní článek jistě jako připomínku zaslouží.
► Etapa první – z Tábora přes učitelský stupínek na magistrát hlavního
města…
Petr ZENKL se narodil 13. června 1884 v Táboře. Vyrůstal s 10 sourozenci v
rodině českého vlastence – krejčího a obchodníka se střižním zbožím. Jako
nadaný žák s úspěchem vystudoval táborské osmileté reálné gymnázium a potom
filozofickou fakultu UK v Praze. Již v roce 1907 byl jedním z nejmladších doktorů
filozofie (PhDr.). Nastoupil jedenáctiletou pedagogickou dráhu jako profesor
češtiny: v Praze na Obchodní akademii, na vysoké škole ČVUT, krátce na České
akademii hospodářské v Táboře a potom na Obchodní akademii v Karlíně.
Mladý Zenkl se seznámil s profesorem T. G. Masarykem
a programem Strany národně sociální a byl činný
v kulturní a vzdělávací, neboli osvětové činnosti. Např.
v roce 1914 inicioval založení „Výboru pro oslavy
Husovy“ a jako jeho předseda dokázal i přes válečný
čas uspořádat všenárodní oslavy k 500. výročí upálení
Mistra J. Husa: manifestaci 4. 7. 1915 v pražském
Obecním

domě.

Jako

člen

i

předseda

oddělení

v Osvětovém svazu organizoval přednášky a vznik
lidových knihoven, bojoval proti literárnímu braku, Vilímkovo nakladatelství
vydalo pod jeho redakcí 112 svazků oblíbené četby.
Brzy se začal zajímat v Karlíně, kde bydlel, o komunální politiku; založil
nestranický „Klub občanů karlínských“, stal se členem zastupitelstva a v
letech 1919-21 starostou. V r.1922 byl samostatný Karlín připojen k Velké Praze,
a tak vznikla funkce primátora. Tím se stal dosavadní starosta Prahy JUDr. Karel
Baxa. Dr. Zenkl také pracoval na ministerstvu sociální péče na přípravě návrhů
pro sociální zákonodárství nové republiky a r. 1923 byl zvolen předsedou
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Ústředního sociálního sboru hlavního města Prahy. Pro zajímavost připomeňme,
že v r. 1927 zde nastoupila JUDr. Milada Horáková jako mladá právnička.
Zenklovou zásluhou se dostalo podpory výstavbě ústavů pro výzkum chorob,
např. plicního sanatoria Vyšné Hágy ve Vysokých Tatrách, tehdy jedno z
největších a nejmodernějších. ve střední Evropě. Stál u zrodu jeslí, opatroven,
mateřských školek, čítáren a koupališť; vybudování Ústředních ústavů sociální
péče – známý komplex „Masarykovy domovy“, inicioval program nouzových prací
pro nezaměstnané a vyvolal v život ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách
za součinnosti Československého červeného kříže.
► Etapa druhá – poprvé v primátorském křesle… ale i v Buchenwaldu…
Po skoro čtvrt století práce na karlínské a pražské radnici i ředitelování
Ústřední sociální pojišťovny byl v dubnu 1937 dr. Petr Zenkl jako člen městské
rady povolán do funkce primátora Prahy, kde vystřídal dr. Baxu. Během
nedlouhé doby ho však čekalo nemálo složitých a smutných úkolů, např. vést
delegaci města Prahy na pohřbu prezidenta Masaryka, řešit problémy po
Mnichovské dohodě (1938) i vynucené rozpuštění městského zastupitelstva i
zrušení funkce primátora v únoru 1939. Zenklovo primátorování bylo na dlouhá
léta přerušeno… Již v září 1938 prezident ČSR dr. Edvard Beneš jmenoval dr.
Zenkla

ministrem

bez

portfeje,

pak

ministrem sociální péče, zdravotnictví a
tělesné výchovy. V den vypuknutí II. sv.
války – 1. 9. 1939 německé gestapo
Zenkla zatklo a byl transportován do
koncentračního

tábora

Dachau

a

odtud do tábora Buchenwald. Po pěti a půl letech těžkého života vězně, těsně
na konci války, zač. dubna 1945, byl německým velitelem tábora vybrán, jako
jediný Čech, do skupiny 46 vězňů určených k varovné popravě před plánovaným
povstáním vězňů. Vnitřní vězeňská správa tábora, kterou zde převážně ovládali
komunisté, a spoluvězni je však nechtěli vydat a ukryli je. Na „přímluvu“ čs.
komunistů vedení správy odmítlo poskytnout Zenklovi pomoc (podle některých
pramenů prý proto, že situaci brali jako možná poslední příležitost, jak se
skalního demokrata – politika Zenkla zbavit). Pomoc našel jednašedesátiletý
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Zenkl u skupiny vězňů, kterým on dříve pomáhal a choval se k nim laskavě.
Skrýval se jak v „tyfovém baráku“, tak pod podlahou a střídavě v kanalizační
rouře a v psí boudě…

Po osvobození Buchenwaldu americkou armádou (11.4.)

chtěl Zenkl odjet s francouzskými spoluvězni do Strasburgu, ale to opět
komunisté

přímým

zásahem

zmařili. Nakonec unikl

tajně

k

americkému

vojenskému stanovišti a pak přes Frankfurt a Paříž odletěl do Londýna. Zde mimo
jiné usiloval o to, aby československé zahraniční oddíly byly co nejrychleji
poslány ze západní fronty domů a také žádal, aby americká armáda od Plzně
spěchala do Prahy.
► Etapa třetí – návrat do křesla i nástup do vlády…
V Praze byl 5. května 1945 dosazen na opuštěný primátorský stolec
komunista

V.

Vacek.

Zenklovi

–

po

jeho

návratu do vlasti – byla v srpnu 1945 přiznána
zpět primátorská funkce. Na levém snímku
známý

americký

generál

D.

Eisenhower

(vpravo) při přijetí primátorem Zenklem na
pražské radnici v říjnu 1945. D.Eisenhower,
známý též jako Ike, byl v II. sv. válce vrchní
velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě).
Na snímku vpravo je primátor Zenkl, J. Masaryk
(uprostřed) a anglický maršál Bernard Montgomery
(vlevo) na pražské radnici v září 1945. B. Montgomery
byl velitel spojeneckých sil červen-srpen 1944 při
vylodění v Normandii.
Po parlamentních volbách v květnu 1946 opustil funkci primátora, a jako
předseda druhé nejsilnější strany (Čs. strana národně socialistická – ČSNS) se
stal

místopředsedou

československé

vlády

a

poslancem

Národního

shromáždění ČSR. Stál v čele formující se protikomunistické fronty. V nelehkém
politickém boji došlo i k pokusu o atentát na něho a dva ministry (Drtinu a
Masaryka). V září 1947 na jejich pracoviště poštou doručené balíčky obsahovaly
kamuflované krabičky s výbušninami. Bdělostí podřízených nedošlo k výbuchům
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a vyšetřování potvrdilo, že šlo o akci komunistů. Soud se zadrženými strůjci měl
proběhnout v březnu 1948, ale po únorové změně politické moci byli propuštěni.
Ve složité vnitropolitické situaci podal Zenkl s dalšími demokratickými
ministry 20. 2. 1948 demisi na protest proti nedemokratickým praktikám a
neústavním krokům (zejm. ministra vnitra Noska), kterou prezident Beneš přijal
a vzniklou vládní krizi vzápětí ukončil připravený převrat 25. února 1948.
► Etapa čtvrtá – Odchod z vlasti…
Politik Petr Zenkl byl pod nepřetržitým dozorem státní bezpečnosti (StB),
přesto se mu ale za pomoci přátel podařilo i s manželkou v létě 1948 odjet.
Zavřeni v kufrech aut přejeli do Německa a pak z Londýna odjeli do Ameriky. Zde
vznikla 25. 2. 1949 Rada svobodného Československa a v ní Zenkl jako
předseda působil do roku 1974.
V zahraničí byl uznáván a mimo jiné zde i přednášel a
vydal několik knižních publikací; z jeho popudu vzpomněly
světové univerzity a světový tisk 100. výročí narození T.G.
Masaryka, Rada např. organizovala intervenční a informační
akce u vlád a světových organizací proti politickému
procesu s M. Horákovou a za její osvobození a mnoho
dalších akcí. (Foto z roku 1954 - v USA)
Český politik, od 30. 9. 1946 držitel diplomu čestného občanství Prahy,
nositel Řádu T.G. Masaryka za zásluhy o obnovu svobody a demokracie (28. října
1991 in memoriam) – PhDr. Petr Zenkl - zemřel 3. listopadu roku 1975 v
Raleigh v Severní Karolině v USA ve věku 91 let. Jako jiných významných
osobností naší vlasti jsou i jeho ostatky nyní uloženy na Vyšehradském hřbitově
Praze.
Připravil: Rudolf Kukačka
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Jak budou probíhat výměny průkazů OZP v roce 2015
Nový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P bude velikostně stejný jako občanský
průkaz z polykarbonátového materiálu, bude mít různé ochranné prvky a také
hmatové symboly pro nevidomé.
Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých ÚP doporučený dopis,
kde budou vyzváni, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP. U osob, které mají
průkaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se samy
přihlásily k výměně průkazu.
Pokud nejste příjemci příspěvku na mobilitu a jste držiteli některého z
průkazů OZP, doporučuji Vám, abyste se ozvali ÚP s tím, že žádáte o výměnu
průkazu. V tomto případě je důležité ozvat se včas a nečekat až na duben. ÚP
budou nejprve evidovat žádosti a případně si zjišťovat další údaje o klientech,
pokud je budou potřebovat. Vlastní vydávání nových průkazů bude zahájeno až
od 1. dubna 2015.
Každý žadatel o výměnu průkazu vyplní žádost, která bude v elektronické
formě na portálu MPSV ČR, www.mpsv.cz. Dotazník je pouze na jednu stránku.
Společně s vyplněným formulářem žádosti je nezbytné dodat také fotku velikosti
průkazové fotografie (jako na občanský průkaz).
Pokud

nejste

příjemci

příspěvku

na

mobilitu,

je

nezbytné

prokázat

oprávněnost přiznání průkazu OZP. Nejlépe bude, pokud si každý žadatel najde
doma rozhodnutí o přiznání průkazu OZP. Pokud by ÚP ČR nezískal žádný
dokument, který stanoví přiznání průkazu OZP, bylo by nutné zahájit správní
řízení z moci úřední a žadatel by musel být nově posouzen.
Při předkládání žádosti na ÚP je nezbytné mít s sebou občanský průkaz,
nebo další průkaz, který umožňuje ověřit totožnost. K převzetí průkazu bude
každý vyzván dopisem nebo telefonicky ÚP. Při převzetí nového průkazu musí
každý zaplatit 30,- Kč správní poplatek. Je důležité s tím počítat.
Vydávání průkazů začne až po 1. dubnu 2015. Proto, pokud si někdo podá
žádost o výměnu průkazu například v únoru 2015, musí na průkaz počkat až do
dubna, kdy začne vlastní vydávání.
K převzetí průkazu je nezbytné se dostavit osobně nebo je možné
zplnomocnit jinou osobu, ale podpis tohoto zplnomocnění musí být úředně ověřen
buď na matrice obcí, nebo notářem. Pokud dojde ke ztrátě průkazu, bude vydán
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další průkaz, ale již se správním poplatkem 200,- Kč, a to s výjimkou prokázané
krádeže průkazu.

Při procesu výměny průkazu může dojít k těmto situacím:
1. Platnost průkazu končí v průběhu roku 2015, ale hodnocení zdravotního
stavu platí i po roce 2015. V takovém případě bude provedena automatická
výměna průkazu na základě žádosti.
2. Platnost průkazu OZP končí v průběhu roku 2015 a současně končí i doba
platnosti posouzení zdravotního stavu v průběhu roku 2015. Výměna bude
provedena na základě nového posouzení zdravotního stavu a ve správním řízení.
3. Platnost průkazu a hodnocení zdravotního stavu končí 31. 12. 2014. V
takovém případě bude probíhat správní řízení a nové posouzení zdravotního
stavu. Nový průkaz bude vydán až po 1. dubnu 2015, kdy budou první karty
vytištěny a distribuovány. Je to období, které bohužel nejde žádným jiným
způsobem překrýt a skutečnost je taková, že po tuto dobu, nebudou mít lidé
platný průkaz OZP.
Mgr. Alena Kubíková

Zdroj: MPSV

Co je to štěstí
Zdeněk Jirotka
Štěstí je být sám sebou, ale nebýt sám.
Štěstí je vstávat ve čtyři ráno, popíjet čaj, dívat se z okna a
cítit, jak se zvolna přesypává čas.
Štěstí je probudit se v nemocnici z narkózy a sledovat, jak
bolest zvolna ustupuje jako Napoleonova vojska od Moskvy.
Štěstí je zvednout telefon a slyšet, že na druhém konci je ještě
někdo,
komu na nás záleží.
Štěstí je mít čisté svědomí.
Štěstí je nepoznat zákopy u Verdunu, nebo koncentrační tábory.
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Štěstí je žít a nejen si užívat.
Štěstí je nebýt otrokem svých slabostí, vášní či věcí.
Štěstí je umět odejít včas ze scény, z rozděleného bytu, i ze světa.
Štěstí ale není výhra v loterii, nález peněženky, nebo zlaté žíly. To nás jen
klame jazyk, nedokonalý jako je člověk sám.
Protože štěstí a štěstí je rozdíl, stejně jako umění a umění.
A komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí.

Petr Haničinec - vzpomínka
Petr Haničinec jako Ernest Hemingway, J. Aldridge:

Po absolvování DAMU dostal Petr Haničinec své první
angažmá

v pardubickém

divadle.

Brzo

však

odešel

do Prahy, kde následovala dvě angažmá poměrně rychle
za sebou,

rok

v Divadle

E.

F.

Buriana

a šest

let

v libeňském Divadle S. K. Neumanna. V roce 1962 ho
ředitel Luboš Pistorius pozval do Divadla na Vinohradech,
kde zůstal až do své smrti. Odehrál tu nespočet rolí, z šedesátých let vzpomeňme
za všechny

na Goethova

Fausta,

kde byl

Mefistem,

společně

s Radkem

Brzobohatým (Faust). Božský principál je na vinohradské scéně poprvé obsadil
dohromady. Tohle jevištní partnerství vydrželo mnoho sezon napříč dobovými
konstelacemi a navzdory rozdílným rukopisům jednotlivých režisérů. Fyzicky
i charakterově docela rozdílní, přece je vnitřně něco spojovalo.
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„Ve svém životě jsem hrál krále, detektivy, zamilované blbečky
i zamilované moudré lidi, hrubce, tupce, dobré komunisty i sraby.
Důsledky jsem v soukromí jaksi nepozoroval.“ Tenhle vtipný bonmot visí
na webu jako jakési krédo Petra Haničince, které vypovídá o lehkosti hereckého
života a bytí vůbec. Pokud jde o Petra, řekla bych, že opak je pravdou. Jemu šlo
o skutečnou pravdu, a pokud se se svou postavou neztotožnil nebo v ní nenašel
něco pravdivého, či svou rolí dokonce pohrdal, velmi tím trpěl. Zuřivě chodil
po chodbách, osnoval vzpouru, zkrátka důsledky rolí ve svém soukromém životě
asi přece jen „jaksi pozoroval“ a leccos mu leželo na srdci. V tomhle byla doba
normalizace skutečně těžká, jakkoliv v současnosti na obzoru rostou nejrůznější
nostalgie a růžové obláčky. Vyjít na jeviště a hrát ve hře postavu, které nevěřím
nebo která objektivně hlásá nějaké bludy, bylo pro většinu herců utrpení. Byly
však i v té dlouhé době nesvobody právě v divadle takové malé oázy, kdy všichni
pookřáli

a hráli

na Vinohradech

jako

o život.

na konci

70.

Stalo
let

se tak

v Králi

Petru

Krysovi,

Haničincovi
v Hubačově

v Divadle
dramatizaci

Hemingwayova románu Komu zvoní hrana a v Aldridgově hře Poslední záblesk,
kde si Hemingwaye přímo zahrál. Americká literatura, americké hry! Všechno
zakázané chutnalo o to víc (a jak dlouho to bylo zakázané!). Král Krysa, to byla
taková první vlaštovka, hra ze zajateckého japonského tábora. Kolik jsme
se nahráli válečných her, ale tohle byli Američani! Petr Haničinec vzal roli
opravdu za svou a pamětníci dosvědčí, jaká to byla radost, dívat se na herce,
který dává do hry sám sebe, a to beze zbytku. Dokonce si mě v době zkoušek
podal v rekvizitárně: „Ty prej chceš dát do programu autentický fotky
z japonskýho lágru?! Zbláznila ses? To bych musel zhubnout vo padesát
kilo!“ Tehdy jsem se tomu smála, přišlo mi to naivní. Dneska v tom vidím docela
vzácnou poctivost. Petr Haničinec byl velký herec, rovný chlap a „pravdoláskař“,
i když vedl cynické řeči. Při úvaze, proč u nás začali revoluci zrovna herci, si
vzpomenu na Petra, a je to celkem jasné.

Pokud se se svou postavou neztotožnil nebo v ní nenašel něco
pravdivého, velmi tím trpěl
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Petr Haničinec jako King, zvaný Král
(s R. Brzobohatým), J. Hubač, Král Krysa
(volně podle románu J. Clavella), r. J. Dalík, 1974

Petr

Haničinec

byl

svého

času

spokojený

s postavou křiváka Boška v Dietlově seriálu Synové
a dcery Jakuba Skláře. Bošek, typický kariérista,
který spolupracoval jak s fašisty, tak s komunisty,
pravdivá postava ze života. I tady se Petr Haničinec
položil do postavy celou vahou své touhy říkat svým herectvím pravdu. A nesmím
zapomenout také dosvědčit, že Petr chodil zcela zadarmo číst Otu Pavla
na psychiatrii Ke Karlovu, s pacienty tam vždy rád chvíli poseděl. A byl taky
jeden z mála, kdo se nebáli nosit po divadle různé samizdaty a literaturu
od Škvoreckých.
Bylo tedy jen logické, že na několik výborných inscenací těsně před revolucí
byli členové souboru, i Petr Haničinec jmenovitě, jaksi vnitřně připraveni.
Na rebelantský monolog Edygeje z Ajtmatovova Dne delšího než století, v němž
postava slibovala, že nebude mlčet, že půjde tak daleko, kam bude třeba,
aby se domohla pravdy a práva, čekal snad celou normalizaci. V jiné dimenzi
se podobná

touha

po pravdě

odehrávala

v krásné

Dudkově

inscenaci

Bulgakovova Mistra a Markétky. Haničincův Pilát nebyl cynik. Stejně jako Petr,
i Pilát se docela naléhavě ptal: „Co je pravda?“ se zoufalou potřebou se tu
pravdu dozvědět.
V knížce rozhovorů Vinohradské listování rekapituluje a bilancuje. Stejně
vážně a stejně poctivě, jako bral celý život své herectví, s malými pochybami,
pokud jde o budoucnost: „Hlediště žádá na herci, aby jeho lidská bytost
odpovídala

duchu

doby.

Blíží

se jiná

doba.

Snažil

jsem

se svými

postavami něco tlumočit. Snad pomohly probudit tu novou dobu. Snad.“
Autorka byla dramaturgyní DnV v letech 1972–1986
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Zápis č. 9/14 ze schůze Rady klientů
G-centra Tábor, která se konala 4.
prosince 2014
Přítomni:
pí Ženíšková,
Omluveni:
Janatková
Hosté:

p. Klaus, pí Svobodová, pí Růžičková, pí Zvonařová,
p. MUDr. Baloun, pí Čiháková, pí Doubková, pí
PhDr. Jaroslava Kotalíková – ředitelka
Mgr. Alena Kubíková – zástupkyně ředitelky

1. Kontrola zápisu 8/14 – bez připomínek, montážní práce
předokenních žaluzií se dokončují.
2. Termíny schůzí na rok 2015 zůstávají nezměněny, tj. první
čtvrtek v měsíci od 9 hod. v Selské jizbě.
3. Zprávy pí ředitelky:
a) Rolety ukončeny. Ve IV. poschodí dochází ke zpoždění –
atypická okna. Poděkování patří klientům i personálu za
kladný přístup k pracím.
b) Koupelny se eventuálně budou provádět v r. 2015 dle
finančních prostředků.
4. Dlouze řešeny neustále hlášené ztráty p. Plachého a pí
Zvonařové.
5. Budou omezeny nákupy během prosince s ohledem na velký
počet akcí.
6. Čísla na jídelníčkách určují alergeny obsažené v potravinách.
7. Sváteční obědy 22. 12. a 31. 12. proběhnou v atriu. Budou
spojeny obě skupiny klientů, kteří docházejí do jídelny.
8. Akce: 9. 12. 2014
Zdobení perníčků
10. 12. 2014
Vystoupení dětí
11. 12. 2014
Promazávání cukroví
12. 12. 2014
Vystoupení Molík – hudba
14. 12. 2014
Zpívání 15.15 hod.
15. 12. 2014
Zdobení stromečku, vystoupení dětí z MŠ
16. 12. 2014
Vystoupení dětí ze ZŠ Bernarda Bolzana
(flétny)
17. 12. 2014
Vystoupení dětí z MŠ
22. 12. 2014
Společný slavnostní oběd
31. 12. 2014
Silvestrovský slavnostní oběd
7. 1. 2015
Schůze Rady klientů
9. p. Klaus navrhl v lednu 2015 uspořádat turnaj kuželek.
Rada klientů přeje všem klientům i personálu zdraví, klid v duších
a mnoho trpělivosti.
Klaus Jaroslav
předseda RADY Klientů
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Už ne jemné prádélko
V mládí jsme my nosily
růžové krajkové prádlo,
teď nám bříško zahřívá
nekonečné sádlo.
Svaly ty nás moc bolí,
klouby nejdou ohýbat,
měli jsme již za mlada,
cvičit a víc se hýbat.
Nejhorší jsou svaly vzadu,
často již nefungují,
ať konáme téměř divy,
paseku nám dělají.
Hebké prádlo je zbytečné,
máme jiné starosti.
Chceme i teď býti čistí
kalhotky nás očistí.
Přivezou jich plné auto,
uložené v krabicích,
všichni vědí, co skrývají,
a těm mladším jsou pro smích.
Krabice teď uklízejí
zdravotnice s diplomem,
klienti jen přihlížejí,
jak jde práce úkolem.
Během dopoledne mizí
z chodby tato výzdoba,
a když přijde někdo cizí,
je chodba zas umytá.
Milada Janatková
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Akce na LEDEN 2015
Poslech hudby:
- úterky od 14:00 hodin: poslech dechové hudby
- čtvrtky od 14:00 hodin: poslech vážné hudby
Knihovna G-centra – otevírací doba:
Čtvrtek 9:30 - 10:30 hodin. V tomto čase Vám bude přečten denní
tisk.
Videoprojekce:
Dle oznámení na nástěnkách od 14:00 ve společenské
místnosti v přízemí.
Trénink v kuželkách:
Dle oznámení na nástěnkách od 14:00 hodin v atriu.
Stolní hry:
Každé pondělí od 10:00 hodin v atriu.
Skupinové předčítání:
Každou středu od 14:00 hodin v Selské jizbě.
Každý druhý čtvrtek (sudé týdny) od 14:00 hodin „Hovory nad
Biblí“ v kapli v přízemí.
Každá první středa v měsíci bohoslužba Církve československéhusitské v kapli.

Další akce jsou tu pro vás :
6.1 2015
8.1.2015
9.1.2015
12.1.2015
16.1.2015
19.1.2015
22.1.2015
30.1.2015

Tříkrálová sbírka – po 14 hodině
Hovory nad Biblí – 14.00 hodin
Ukázka břišních tanců – 14.00 hodin
Havajská kytara p. Havrlanta – 14.30 hodin
Během dne Výstava – Čtvero ročních období
pan Vít - Atrium
Trénink v kuželkách – od 14.00 hodin
Povídání s knihovnicí v knihovně 4.p. o herečce Ivance
Deváté – 9.30 hodin
Oslava narozenin – 14.00 hodin
Turnaj v kuželkách – 14.00 hodin

V Lednu oslaví narozeniny:
Marie Ottová, Oldřiška Nerudová, Věra Engelsmannová, Marie
Plesníková, Jaroslava Nebudová, Antonie Zenklová, Zdeňka Baborová,
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Věra Řeháčková, Milada Janatková, Josefa Volková, Milada Hanáčková,
Marie Marunová, Vlasta Slaminková, Petr Růžička, Jan Trčka, Drahuše
Vondráková

Nově mezi nás zavítali tito klienti:
Milada Hanáčková, Miluše Gartnerová

Rozloučili jsme se:
Marta Burešová, Ladislav Štrouf, Karel Kralert, František Plachý

Středisko sociálních služeb
Podrobné informace ke všem připravovaným akcím získáte
u pracovníků Střediska sociálních služeb. Kancelář najdete v přízemí
budovy, číslo dveří 116. Telefon 381 478 230.
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