Náš Domov
71/2020
Duben
Květen
Červen
Červenec 2020

červenec
narozeniny budou slavit
6.7.

Peterová Marie

6.7.1938

82 let

21.7.

Rozsypalová Jiřina

21.7.1944

76 let

22.7.

Svobodová Věra

22.7.1927

93 let

25.7.

Blažejová Milada

25.7.1926

94 let

25.7.

Haasová Miluše

25.7.1924

96 let

K narozeninám přejeme všem oslavencům, aby se jim splnilo vše, co
si přejí a k tomu ještě mnoho štěstí, pevné zdraví a úsměv ve tváři !!!

Svátek v červenci slaví
9.7.
10.7.
11.7.
22.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.7.

Kuncová Drahoslava
Kubečková Libuše
Bradáčová Olga
Masopustová Magdalena
Medlíková Anna
Mollová Anna
Tomková Anna
Zechovská Anna

Státní svátky v červenci
5. 7.
6. 7.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa

Významné dny v červenci
2. 7.
Světový den UFO
5. 7.
Mezinárodní den objetí zdarma
6. 7.
Světový den polibku
6. 7.
Světový den Tibetu
9. 7.
Světový den veterinárních lékařů
11. 7. Světový den populace
14. 7. Mezinárodní den alternativ ke
spalovnám
20. 7. Mezinárodní den šachu

Co bylo…….
Navštívila nás kolegyně
Pavlína Nesvadbová se
svým synem Matoušem,
který se narodil 23.4.2020,
měl 2 kg a měřil 47 cm.
Přejeme jim oběma hodně
zdraví.

p.Medlíkové bychom chtěli
popřát pevné zdraví,
protože v červnu oslavila
krásné 102. narozeniny.
Bohužel byl v té době zákaz
návštěv, tak proběhla jen
malá oslava. Jediným
povoleným oficiálním
gratulantem byla „naše“
Blondie.

Poděkování p. Hoblové.
Rádi bychom poděkovali p. Hoblové
z místního psího útulku. Byla velmi
ochotná a přivezla na návštěvu
pejska „Bleska“, kterého má
v útulku naše uživatelka p. Mollová.
Moc se jí po něm stýskalo, když
nemohla jít za ním.

Bohužel nebylo hezké
počasí, tak jsme si udělali
„Miniolympiádu“ ve
vnitřních prostorech
Domova….i tak jsme si to
moc užili.

Doba coronavirová

Byl, je a bude,
ale první vlnu
jsme všichni
zvládli na
jedničku. Byla to
neznámá
zkušenost pro
nás všechny.
Naštěstí nikdo z personálu ani vás uživatelů nebyl nakažen.
Asi nejhorší bylo opatření vlády „Zákaz návštěv“. Víme, že to
někteří z vás těžko snášeli. Kontakt s vašimi blízkými se snažil
personál umožnit telefonicky nebo přes tablet. Na tom měl
velkou zásluhu sociální pracovník náš Pepa Šimek a za to mu
děkujeme. Přibylo i více dopisů od rodin i dobrovolníků.
Chceme poděkovat všem uživatelům i personálu za to, že jsme to
zvládli a dovolíme si říct, že jsme si byli tak nějak bližší.
Poděkování patří i naší paní ředitelce L. Lorencové, že se
neustále snažila vyhledávat a předávat nám co nejaktuálnější
informace o situaci (a nejen to… ).
Média nás straší, že bude druhá vlna coronaviru. Ale ať to
dopadne, jak chce, my to neovlivníme. Jen víme, že se vše dá
zvládnout, když budeme k sobě tolerantní a trpěliví. Jsme rádi,
že už uživatelé mohou ven a za nimi mohou chodit návštěvy.
A proto hurá na zahradu a na výlety…..

Co bude…..
ST 1.7. 10:00 ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
ČT 2.7. 10:00 BEJVÁVALO
PÁ 3.7. 9:30
INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITA
XXXX
PO 6.7.
STÁTNÍ SVÁTEK
ÚT 7.7. 10:00 CHYTRÉ HLAVIČKY
ST 8.7. 10:00 ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
13:30 KAVÁRNIČKA
ČT 9.7. 9:30
SKUPINOVÉ ČTENÍ
PÁ 10.7. 9:30
DOPOLEDNÍ KLUB
XXXX
PO 13.7. 9:30
SKUPINOVÉ ČTENÍ
ÚT 14.7. 10:00 CHYTRÉ HLAVIČKY
ST 15.7. 10:00 ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
ČT 16.7. 9:30
BEJVÁVALO
PÁ 17.7. 10:00 FOCENÍ
XXXX
PO 20.7. 9:30
SKUPINOVÉ ČTENÍ
ÚT 21.7. 10:00 CHYTRÉ HLAVIČKY
ST 22.7. 10:00 ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
13:30 KAVÁRNIČKA
ČT 23.7. 9:30
DOPOLEDNÍ KLUB
PÁ 24.7. 9:30
PROMÍTÁNÍ FILMU
XXXX
PO 27.7. 9:30
INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITA
ÚT 28.7. 10:00 CHYTRÉ HLAVIČKY
10:00 / 13:30
PEČENÍ / SLAVENÍ ČERVENCOVÍ
OSLAVENCI
ST 29.7. 10:00 ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
ČT 30.7. 9:30
INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITA
PÁ 31.7. 10:00 PROMÍTÁNÍ FILMU

Pro zasmání

Jak vznikl… stan
Dnes jsou stany
základním
vybavením pro
jakýkoli druh
lehké neustálé
cesty, ať už jde o
turistiku,
kempování nebo
přesah. Na celém
světě jsou stany
používány k ukrytí armád, k ochraně rekreačních táborníků, k
udržení horolezců v teple a obecně k podpoře pohodlí a přežití.
Postupem času se myšlenka stanu stala synonymem pro
myšlenku "venku" a "přírody", nicméně první stany sloužily jako
domovy lidem, kteří je postavili, a lehká a složená struktura
stanů vyhovovala kočovnému životnímu stylu tehdejších lidí.
Stany jsou
pokračováním a
vývojem
dřívějších
struktur, které
byly původně
postaveny za
použití zvířecí
kůže, zvířecích
kostí a větví
stromů. Kosti
z masivních mamutů byly použity jako podpůrné materiály pro
stavbu přístřeší, a to jak pro neandertálce, tak pro časné lidi

během ledové doby. Nejstarší známý příklad tohoto typu
přístřešku byl nalezen v Moldavsku a datuje se kolem 40,000 př.
n. l. Tyto boudy byly všechny kruhové a měly rozměry od 8 do 24
čtverečních metrů.
Na podporu byly použity velké mamutí kosti a zakřivené kly byly
použity k podpoře vstupní mezery, kosti a kly byly
pravděpodobně použity také k podpoře střech. Existují důkazy,
že některé z těchto
chatrčí měly prostor
k zapálení ohně.
Archeologové se
domnívají, že i když
některé z těchto
kostí mohou
pocházet ze zvířat
zabitých
neandrtálci, ale
kosti v některých
úkrytech měly rozdíly ve věku několika tisíc let, což naznačovalo,
že stavebními materiály byly spíše shromážděné pozůstatky
zvířat, které zemřely před mnoha stovkami let. Tyto kosti se
nejen používaly jako úkryt, ale sloužily i jako materiál, z něhož
byly vyřezány nástroje, dekorace, nábytek a dokonce i hudební
nástroje.
Stany, které vypadají podobně jako naše moderní stany, byly
použity přinejmenším již v rané době železné a pravděpodobně
mnohem dřív. Stany jsou také zmíněny v Bibli.
Všechny dřívější stany byly vyrobeny ze zvířecí kůže s použitím
dřevěných podpěr, lan a tato základní konstrukční metoda se
významně nezměnila za tisíc let.

Stany dřívější římskou armádou byly také obvykle vyrobeny
z kůže. Široká škála stylů a velikostí stanu byla použita římskou
armádou z "Contubernium".

s radostí pro Vás připravily
Andrea Kejzarová
a
Pavlína Fridrichová…..

