Ten čas!
Je neskutečné, jak ten čas utíká! Nedávno byla zima a jen jsme se párkrát
otočili a již je léto. Letos si z nás dělá počasí šprýmy, protože od 21. června,
prvního dne kalendářního léta, se oproti minulým horkým dnům prudce
ochladilo.
Počasí si z nás udělalo legraci i při pořádání Olympijských her seniorských
dne 13. června. Probíhalo sice závěrečné kolo putovních her, ale zároveň
byly tyto hry v něčem první. Byly to totiž první hry, které se konaly
vzhledem k celodennímu dešti uvnitř domova. Přesto, že to pro nás byla
velká zkouška, víme, že zvládnout se dá opravdu vše a
celé soutěžní odpoledne jsme si krásně užívali.
Původní myšlenka vznikla v našem kaplickém domově,
kde se také v roce 2013 uskutečnil první ročník.
Hlavním smyslem her byla oslava dovedností
a schopností našich seniorů a vzájemné setkávání a trávení společného
času. Poté se štafeta předávala z jednoho jihočeského domova na druhý a
letos byl poslední ročník opět u nás v Kaplici.
Týmy, které se olympijských her seniorských zúčastnily:
 Domov pro seniory Dobrá Voda
 Domov pro seniory Horní Stropnice
 Domov pro seniory Hvízdal
 Domov pro seniory Chvalkov
 Domov pro seniory Máj
 Centrum sociálních služeb Staroměstská
a samozřejmě náš:
 Domov pro seniory Kaplice.

Týmy byly složeny ze tří klientů jednotlivých domovů.
Mezi soutěžní disciplíny patřily cyklistika, střelba, běh, hokej, házená,
kanoistika a vědomostní soutěž.
Celé odpoledne bylo inspirováno výročím vzniku naší republiky a tak
zazněla živě i původní československá hymna. Vzpomínalo se také na
historii naší země, na historii olympijských her a na naše nejlepší
olympijské vítěze.
A pro jaké týmy byly hry úspěšné ?
Na třetím místě se umístily dva týmy – Domov pro seniory Hvízdal a
s velkou radostí a oslavou i náš Domov pro seniory Kaplice, oba týmy
získaly krásných 65 bodů.
Na druhém místě se umístil Domov pro seniory Máj s 66 body.

Zlaté olympijské medaile si odvezli soutěžící z Domova pro seniory
Horní Stropnice s krásnými 72 body.

Každou sudou sobotu od 14:00 hodin hraje u nás
v domově klavírista Ondřej Tomášek. Na další
vystoupení se můžete těšit

30. 6. – od 14. 00 hod. V dalším čísle domovského
zpravodaje se můžete těšit na rozhovor s Ondřejem.
Rodiny a blízcí příbuzní našich klientů jsou srdečně zváni.

Jako každý rok tak i letos jsme u nás měly sraz
čarodějnic. Navštívily nás čarodějnice velké i malé,
dokonce přišel i malý čaroděj. Ráno jsme si k oslavě
čarodějného dne vyrobili ovocný salát, který jsme
odpoledne při společné zábavě i s opečenými buřty
snědli. Žádná čarodějnice nepřišla k úhoně!
Tak zase za rok!

Smutnou zprávou bylo, že nás opustilo naše morče Rozárka. Bylo jí 6 let.
Ale za touto smutnou zprávou je i zpráva dobrá.
2.6. 2018 našlo u nás domov nalezené
morčátko, které někdo odhodil u popelnice
a dočasně bydlelo u nálezců, kteří pro něho
hledali nový domov a tento nový domov našlo u
nás ! Chvilku
jsme nevěděli
zda jde o
Rozárku II. nebo
Pepíka. A nakonec to dopadlo tak, že je to
samička a říkáme jí Pepina !

Došlo také k osídlení našeho připraveného kurníku. Krátké informace o
chovaných slepičkách si můžete přečíst zde.
Kohout a tři slepičky – druh Brown
Brown je slepice, která byla vyšlechtěna speciálně pro
vysoké snášky vajíček. Slepice denně spotřebuje
přibližně 110 g krmiva. V dospělosti dosahuje váhy 2
kg. Snášet začíná průměrně v 18. týdnu věku.
Bývá nazývána nejefektivnější slepicí světa, protože za málo krmení je
schopná dát chovateli mnoho kvalitních a velkých vajec. Zároveň si
přivykne i na náročnější podmínky chovu. Původ slepice sahá do Francie.
Chov byl rozšířen ještě o jednoho kohoutka a slepičku speciálního druhu –
Hedvábničku bílou. Kohoutek nás pravidelně zdraví svým kokrháním.
Hedvábnička patří mezi velmi stará plemena. Svým bílým opeřením jsou
hedvábničky mezi ostatními zcela ojedinělé a mají pověst velmi dobrých
pěstounek všech kuřat.
Vlastí této okrasné slípky je jihovýchodní Asie. Již ve 13. století benátský
cestovatel Marco Polo píše o této drůbeži, že „kůži má porostlou místo
peřím černou srstí, ale klade vejce jako ostatní kurové a k jídlu velmi dobrá
jest". K nám se však dostala pravděpodobně teprve počátkem tohoto století.
Hedvábničky mají kůži černomodře zbarvenou a peří podobné struktury
jako pštrosi - s nespojenými paprsky, podobající se hedvábné srsti, čímž se
tento kur liší od všech ostatních plemen drůbeže. Má dozadu spadající
hedvábnou chocholku, modročervený růžicovitý hřeben a namodralé ušnice
i laloky, takže působí dojmem zcela exotickým. Běháky jsou tmavomodré s
pěti prsty a zpředu porostlé krátkými jemnými
peříčky.
Snáška bývá uváděna kolem 80 vajec za rok, není
tedy nijak vysoká. Hedvábnička bílá má však
mimořádný význam pro chovatele kurovitých
ptáků jako pěstounka cizích kuřátek.
Zdroj: www.chovzvirat.cz

V minulém čísle domovského zpravodaje byla soutěžní křížovka. Všichni
luštitelé, kteří se zapojili do slosování, dostali malý dárek.
Výhercem soutěžní křížovky byla vylosovaná Mgr. Edita
Mašková. Paní Maškové byl předán dárek, děkujeme za
souhlas se zveřejněním a velmi gratulujeme !

V dnešním čísle přinášíme doplňovací hru - křestní jména. Kvíz má několik
možných variant. Úkolem je doplnit
křestní jména dle počtu písmenek.
V případě zájmu o losování
o ceny
vhoďte vyplněný kvíz s Vaším jménem
do schránky důvěry do konce srpna nebo
předejte jakémukoliv zaměstnanci.

Vzor:

Žebříčky nejoblíbenějších dětských jmen
Český statistický úřad pravidelně zveřejňuje žebříček nejoblíbenějších
dětských jmen, která rodiče svým dětem dávají. Volit mohou až ze 17 tisíc
jmen, která matrika bez problémů schválí. A jaká byla historicky
nejoblíbenější jména? Můžete se sami podívat, zda i Vaše jméno patřilo
k těm nejvíce oblíbeným.
Chlapci dědí jméno po
rodičích ve více než
16 % případů, dívky
jen v necelých 5 %.

Kromě
jmen
oblíbených
a obvyklých se v poslední době
dávají i jména netradiční.
Zaznamenána byla například
v posledním roce tato nezvyklá
chlapecká jména: Barnabáš,
Jiljí, Kajetán, Wolfgang, Serafín
nebo Dionýz. U dívek byla
neobvyklá
například
tato
jména: Dafina, Melody, Stáza,
Mia, Tiffany nebo Puma.

Zdroj: Český statistický úřad a krestnijmeno.prijmeni.cz

