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10. ročník, č. 7
pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely

Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel: Hlavní město Praha

Vážení a milí čtenáři,
o původu názvu měsíce července jsme si již říkali něco málo v minulém
čísle. K měsíci červenci se váže nejméně pranostik z celého roku, možná
proto, že na polích býval v tuto dobu největší shon a tak nebyl čas na
přemýšlení a formulaci pranostik. A tak jsou do pranostik díky tomu
nejčastěji zahrnuty témata práce na poli a úrody. Z významných dní
s pranostikami v tomto měsíci nalezneme Jakuba, Markétu a Annu. Svatá
Markyta hodila srp do žita. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. Na
Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí. Na svatého Jakuba dopoledne
léto, odpoledne zima. Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněha. Pakli na Jakuba slunce svítí,
má pak krutá zima býti. Svatá Anna – chladna zrána.
Obecné pranostiky pro červenec jsou následující. Co červenec neuvaří –
srpen nedopeče. Když dne ubývá, horka přibývá. Když červenec pěkně
hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. Červenec nese parna, krupobití a
medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Nádherný první prázdninový měsíc Vám přeje redakce ZL.

Společenská rubrika
V měsíci červenci své narozeniny oslavují:





Eva Příhodová
Ing. Petr Čuda
Dana Řečínská
Miloslava Zelenková

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní
pohodu.
Srdečně zveme oslavence a samozřejmě i všechny ostatní klienty na
Kavárnu, kde všechno společně oslavíme.
Dne 11. července od 13.00 hodin na jídelně v přízemí.

Vítáme mezi námi novou klientku
paní Miloslavu Zelenkovou
Přejeme Vám mnoho pěkných chvil strávených mezi námi

Kulturní a společenské akce na měsíc červenec

Dne 5.7. se koná aktivizace s PhDr. Vereckou
od 10. hod. na I. patře, od 13. hodin na II. patře
Dne 11.7. se bude konat KAVÁRNA – party nejen
pro všechny oslavence od 13.00 hodin v jídelně
v přízemí
Dne 19.7. se bude konat aktivizace
s PhDr. Vereckou od 10. hod. na I. patře,
od 13. hodin na II. patře
Dne 31.7. se uskuteční Beseda s klienty
čas a místo bude ještě upřesněno

Známé osobnosti..

Boleslav Polívka se narodil 31. července 1949 ve Vizovicích. Je
významný český herec, mim, dramatik a scenárista. Vystudoval brněnskou
JAMU a v roce 1972 spoluzaložil Divadlo Husa na provázku, jehož se stal
jednou z nejvýznamnějších osobností. V roce 1993 si v Brně založil své vlastní
Divadlo Bolka Polívky. Patří k nejvýraznějším představitelům české i světové
pantomimy. Ztvárnil mnoho divadelních, filmových a televizních rolí. Je otcem
šesti dětí. Nejstarší je dcera Kamila (maminkou je Stanislava Polívková),
následuje Anna, která je také herečkou (maminkou je česká herečka Evelyna
Steimarová), syn Vladimír (narozený ze svazku s francouzskou herečkou
Chantal Poullain). Poslední partnerkou je Marcela Černá, se kterou má syny
Jana, Františka Antonína a dceru Marianu. Jedna jeho scénka z Manéže z roku
1993, kdy sám sebe pasoval na doživotního valašského krále, stála u zrodu
úspěšného projektu pro podporu cestovního ruchu Valašské království
založeného Tomášem Harabišem. Bolek Polívka byl též dlouhou dobu tváří
tohoto projektu. Bolek Polívka rád jezdí na koni. Na své farmě v Olšanech (u
Vyškova) pořádá happeningy a recesní akce, např. mistrovství světa v házení
flinty do žita. Česká televize odtud na přelomu milénia vysílala cyklus recitálů
zejména folkových formací s názvem Zpívání na farmě. Za ztvárnění postavy
faráře Holého ve filmu Zapomenuté světlo získal Českého lva a cenu za herecký
výkon na MFF Karlovy Vary v roce 1997. Druhého Českého lva dostal za roli
ve filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat. Film byl také nominován na
Oscara. Účinkoval v několika filmech Věry Chytilové, např. v komedii
Kalamita (1981), ve filmovém přepisu vlastní divadelní hry Šašek a královna z
roku 1987 nebo v komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992). V televizi
uvádí vlastní pořady Manéž Bolka Polívky a Bolkoviny.

Znáte dobře Českou republiku?

1.
a)
b)
c)
d)

Česká republika byla založena v roce:
1.1. 1993
28.10. 1918
6.2. 1905
8.5. 1945

2.
a)
b)
c)
d)

Rozloha České republiky je:
65 864 km2
150 235 km2
78 864 km2
35 654 km2

3.
a)
b)
c)
d)

Česká republika nesousedí s:
Německem
Francií
Polskem
Slovenskem

4.
a)
b)
c)
d)

Nejvyšší hora České republiky je:
Praděd
Smrk
Ještěd
Sněžka

5.
a)
b)
c)
d)

Kolik krajů má Česká republika?
14
13
12
11

6.
a)
b)
c)
d)

Která řeka není přítokem Labe?
Vltava
Cidlina
Ohře
Berounka

7. Krajským městem kraje Vysočina je:
a) Jihlava

b) Brno
c) Pardubice
d) Plzeň
8.
a)
b)
c)
d)

V Praze si nemůžete prohlédnout:
Václavské náměstí
Univerzita Karlova
hrad Špilberk
Národní divadlo

9.
a)
b)
c)
d)

Na Moravě je nejdelší řekou:
Morava
Nežárka
Dyje
Odra

10. Který kraj má největší počet obyvatel?
a) Středočeský
b) Moravskoslezský
c) Praha
d) Jihomoravský
Správné odpovědi: 1.a, 2.c, 3.b, 4.d, 5.a, 6.d, 7.a, 8.c, 9.a, 10.b

CYRIL A METODĚJ

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako
bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští
věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo
hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Svatý Konstantin, zvaný Filosof, mladší z obou bratrů, byl profesorem
filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze
mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy.
Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní
jméno Cyril , pod nímž je známější.
Svatý Metoděj , křestním jménem Michal, starší bratr Konstantina, byl
zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem a přijal jméno
Metoděj, diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem.
Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně se svatým Benediktem a
později dalšími světicemi, prohlásil spolupatrony Evropy, navíc jsou i
hlavními patrony Moravy. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a
Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci v některých zemích. Poprvé
byly na tento den na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z
Fürstenberka stanoveny papežem Piem IX. oslavy tisíciletého výročí
příchodu bratří v roce 1863. Toto datum, ačkoliv nemá zřejmou souvislost
s životem Cyrila a Metoděje ani s cyrilometodějstvím obecně, se od té
doby začalo používat v Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a nakonec i na
Slovensku. Slovanské pravoslavné církve mají vlastní den oslavy svatých
Cyrila a Metoděje, kterým je 11. květen podle pravoslavného kalendáře
(24. květen dle občanského kalendáře), kdy podle tradice Cyril a Metoděj
ze Soluně na Velkou Moravu přišli. Historicky doloženo je pouze to, že se
tak stalo na jaře roku 863.

MISTR JAN HUS
Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice)
byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel,
reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami
a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve,
který téměř o jedno století předběhl své následníky - reformátory
Luthera, Kalvína a Zwingliho.
Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410
byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho
označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411).
Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř, a přestože mu císař
Zikmund Lucemburský zaručil bezpečnost, byl vydán světské moci k
upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999
prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho
jako reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že
kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou dodnes katolickou církví
vnímány jako teologicky vadné.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu
se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z
reformace. Jako svého svatého mučedníka jej (spolu se sv.
mučedníkem Jeronýmem Pražským) už uctívá pravoslavná církev (dle
vyhlášení metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského).

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA NA MĚSÍC ČERVENEC
1. roční období, začíná letos 21.12.
2. stromořadí
3. doba
4. pozdrav
5. nástroj k použití šípu
6. prášek z květů

7. hlavní město ČR
8. horní končetina
9. literární dílo ve verších
10. šlechtické rozsáhlé sídlo
11. opak
noci
12 obloha
13. ženské jméno 16.4.
14. prostřední část obličeje
15. chlapec rodičů
křížovku můžete odevzdat sociálním pracovnicím DS

Liška obecná
Liška obecná je nejrozšířenějším divoce žijícím zástupcem šelem. Oblast
jejího přirozeného výskytu zahrnuje Eurasii, Severní Ameriku a severní
Afriku. Jako extrémně nebezpečný invazní druh je vedena v Austrálii, kam
byla zavlečena v 19. století, a na ostrově Vancouver.
Liška je nejrozšířenější středně velkou šelmou České republiky a vlastně i
celé severní polokoule. Je lovena pro kožešinu, případně jako sport
(obzvláště ve Velké Británii a jí kulturně ovlivněných zemích), na kožešinu se
i chová. Lišky mohou být přenašeči různých nemocí, zejména pak zvláště
nebezpečné vztekliny. Kromě toho se mohou někteří jedinci (zejména v
období, kdy krmí mláďata) specializovat na vykrádání kurníků či králíkáren.
Liška je oblíbenou postavou různých bajek a bájí, kde často vystupuje v roli
chytrých a lstivých vítězících nad hloupějšími siláky. Ve zvířecí symbolice
evropských národů ztělesňuje lstivost a vychytralost.
Liška je relativně štíhlá psovitá šelma s poměrně dlouhýma špičatýma ušima
a dlouhým huňatým ocasem. Stavbou těla a lebky se liška jen málo liší od
slabšího psa. Tělo je 100 až 140 cm dlouhé včetně oháňky. Oháňka měří 35
až 45 cm. Tělesná váha značně kolísá, udává se rozpětí 4 až 10 kg, výjimečně
může přesáhnout i 12 kg.
Nejobvyklejší barevná kombinace je rezavá srst na většině těla, dolní část
obličeje, břicho a konec ocasu žlutobílé, nohy a uši na konci černé. Kromě
této barevné kombinace se v přírodě běžně vyskytují ještě dvě další, tzv.
stříbrná a černá. Liščí nora je v zemi vyhrabané obydlí, které primárně slouží
jako úkryt a prostor pro vyvádění mláďat.
Takovéto zajímavosti a další jiné se můžete dozvědět na trénování paměti,
které se koná každé úterý od 10. hodin na 2. patře a každý čtvrtek
od 10. hodin na 1. patře.

