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                    Milé kolegyně a kolegové,  

            Několik postřehů z probíhajících, 

ukončených a plánovaných prací v 11/2016. 

- Po výběrovém řízení a podpisu smlouvy byly dodány na určená 

místa nové počítače, monitory, tiskárny a notebook.  

- Byla zahájena oprava sklepa pod sekcí „B“ – dříve Malá strana 

pro budoucí sklad plen  

- Po dohodě s NPÚ bylo provedeno otlučení omítek fasády na 

stodole Hájenky z důvodů větrání proti vlhkosti. 

- Byly provedeny práce na vsakovacím systému odvlhčení 

komunikace k Hájence.  

- Bude provedena oprava márnice a nového archivu u věže v sekci 

„C“ 

- Byl dodán hrací prvek do terapeutické zahrady a zprovozněno 

dětské hřiště 

- Byla opravena branka do Terapeutické zahrady s automatickým 

otevíráním, která již čeká na dodání automatických otvíračů s 

kódováním 

- Jsou rozpracovány projekty na opravu rozvaděčů do kuchyně a 

prádelny a výměnu instalací v hlavní budově 

- V kuchyni probíhá oprava vzduchotechnických rozvodů 

- Byly zahájeny práce na kuchyňce sekretariátu ředitele 

- Probíhají práce na projektové dokumentaci rekonstrukce 

hospodářských prostor Hájenky, projektu budovy jako zázemí 

pro technický úsek, projektu nové kotelny a nového náhradního 

zdroje 

Informace z domova 
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- Postupně probíhají revize a servisní práce na technických 

zařízeních organizace 

- Očekáváme dodání a instalaci nové myčky podložních mís na 

oddělení 1.B 

- Pracuje se na opravě hlavních dveří do zámecké kaple 

- Proběhlo nové geodetické zaměření pozemků v sadu za objekty 

Hájenka a Bílý dům.  

                                                                                  Milan Kulich 

                                            vedoucí provozně-technického úseku

                                                                                     

 

 Vedení domova srdečně zve všechny zaměstnance jako výraz 

poděkování za každodenní péči o klienty na celodomovní poradu s 

pohoštěním, která se koná ve čtvrtek 8. 12. 2016 od 14,00 hodin 

v jídelně. 

                                                                  MVDr. Petr Nováček, ředitel

                                                                                    

 

Vážený pane kuchaři a paní kuchařky, 

my, klienti, kteří chodíme na obědy do jídelny, vám moc chceme 

srdečně poděkovat za pěkné zacházení s námi klienty.                                                          

Ale hlavně velké díky za to, co nám každý den servírujete na talíř.                              

Nemáme slov, jak nám chutná a vše je moc dobré. 

Vážíme si vás a přejeme vám pevné zdraví, starosti jen maličko, žádné 

vrásky. Vždyť v životě je místa dost, pro hezké slůvko, pro radost.                                                          

                                                            Děkuje za klienty Anna Konečná 

Poděkování do kuchyně 

POZVÁNKA 



4 

 

                                                                                     

 
 

Co se událo v měsíci říjnu na I. A oddělení?  

Podzim zaútočil v plné své kráse. Stromy změnily fazonku. Zelenou 

vystřídala oranžová s červenou a hnědou. I na oddělení se změnila 

výzdoba z letní na podzimní. Což nemají na starost kouzelní skřítci, 

ale naše Leonka, která by se mohla živit i jako výtvarnice, kdyby 

nebyla naší obětavou a laskavou sestřičkou. 

S přicházejícím chladem jsme omezili vycházky do parku a více 

pobýváme na oddělení. Těšíme se na pondělí Biblické příběhy a 

páteční Zpívánky. Snad největší říjnovou událostí byly volby do 

krajského zastupitelstva, které se konaly i v našem domově.  

A tak jako všude, i my aktivizujeme hlavně v běžných denních 

činnostech. 

                                                                      Naděžda Krošláková, Dis.    

                                                                                            I.A oddělení      

                                          

        Co se událo v měsíci  říjnu na I.B oddělení? 

I v měsíci říjnu se klientky s chutí účastnily různých aktivit, aby si 

zpříjemnily chvilky svého všedního dne. Začátkem měsíce jsme se 

opět vypravily na naše oblíbené tanečky do domova v Újezdě u Brna. 

Ohlédnutí za říjnem 
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Zatancovaly jsme si jak na modernější písně, tak samozřejmě i na 

klasické písničky.  Jedno, ne moc hezké dopoledne, jsme oprášily naši 

starou oblíbenou společenskou hru „bingo“. S klientkami jsme se 

shodly na tom, že je ta hra baví, a že je načase ji hrát častěji.  Jedno 

dopoledne jsme si taky promítaly film na přání. Tentokrát jsme 

vylosovaly starý, známý a moc veselý film „Přednosta stanice“ s ještě 

oblíbenějším Vlastou Burianem. No, a na závěr nemohu opomenout 

to, že jsme pokračovaly ve čtení našeho starého známého Káji Maříka. 

Už se společně těšíme, co nám říjen nadělí.  

                          

                                                                             Ivana Dvořáková, Dis. 

                                                                                             I.B oddělení        
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        Co se událo v měsíci  říjnu na II.C  oddělení? 

Měsíc říjen vystřídal září a podzim o sobě pomalu dává vědět, aby 

zanedlouho předal žezlo zimním měsícům. Pro nás to znamená, že  

stále méně vycházíme ven a hřejeme se v teple na oddělení, kde nám 

společnost dělá náš oblíbený Šlágr. U kávy s něčím sladkým si i 

zazpíváme a sledujeme život na oddělení. Někteří se zapojili do 

soutěžního luštění křížovky o ceny, kterého se účastní domovy pro 

seniory z celé republiky. Přejeme našim, aby vyhráli nějakou pěknou 

cenu. Pěkná akce se konala v úterý 18.10., kdy jsme se sešli 

odpoledne v kantýně na „povídání u bečky piva“, které náš domov 

dostal jako sponzorský dar. Tato akce se opravdu vydařila a našim 

mužům udělala velikou radost. Copak nám asi přinese listopad? 

                 

                                                                                    Iva Hermanová                                                                              

                                                                                       II.C oddělení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Pondělí 14.11.    Stolní hry 

 

Úterý 22.11.    Čtení na přání 

 

Středa 30.11.           Povídání o podzimu     

 

   

 

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Pondělí -předčítání z knihy Kája Mařík od 13:00  

 

Středa - cvičební skupina od 10:00   

 

Čtvrtek -předčítání z knihy Kája Mařík od 13:00  

 

4.11.     Bingo  - od 10:00 

8.11.     Pečení z lineckého těsta – od 10:00 

29.11.   Filmové promítání – film na přání  – od 10:00 

 

 

I.B oddělení 

I.A oddělení 

Nabídka aktivizací  v listopadu 
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Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Úterý 15.11.   Povídání o podzimu u kávy 

Úterý 24.11.   Zpíváme si se „Šlágrem“ 

Středa 30.11.  Posezení u muziky – od 14,00 

 

             

                                                      

Středa 2.11.      TRÉNINK PAMĚTI               od 14,30 hodin na II. C oddělení 

 

Pátek  4.11.       ZPÍVÁNKY                   od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Neděle 6.11.      DRAKIÁDA - Rodinné centrum Sokolnice                                                                                  

                                                                        od 15:00 hodin  na louce u Hájenky   

 

Pondělí  7.11.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY             od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Pátek  11.11.     ZPÍVÁNKY                  od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Úterý  15.11.     LUŠTĚNÍ SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKY                        

                                                                              od 10:00 hodin na I. A oddělení 

Středa 16.11.     ZPÍVÁNKY                   od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Pondělí  21.11.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY           od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Úterý  22.11.     PEČENÍ PERNÍČKŮ  na Slavnostní rozsvěcení vánočního              

                           stromu v obci                             od 10:00 hodin na I.B oddělení 

II.C oddělení 

Nabídka celodomovních aktivit v listopadu 

lllednuprosinppropprosincikvětnu 
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Čtvrtek 24.11.  ZDOBENÍ PERNÍČKŮ  na Slavnostní rozsvěcení vánočního              

                           stromu v obci                             od 10:00 hodin na I.B oddělení 

 

Pátek  25.11.     ZPÍVÁNKY                   od 10:00 hodin na I. A oddělení 

 

Úterý  29.11.     PŘÍPRAVA VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍ JARMARKE              

                                                                               od 10:00 hodin na I.B oddělení 

 

Středa 30.11.     SENIORSKÁ PODZIMNÍ OLYMPIÁDA S HUDEBNÍM     

                           POSEZENÍM– veselé soutěžení klientů domova se seniory z   

                           obce – za podpory obce Sokolnice                                        

                                                                                          od 14:00 hodin v jídelně 

Klienti budou včas upozorněni, pokud dojde ke změně termínu nebo aktivity 

z organizačních důvodů.      

 
 

          

 

 

Bartáková Libuše 
Černohlávek Jaroslav 
Homolová Zdislava                 
Janoušková Alena      
Máša Miroslav       
Poulová Vlasta 
 Šafránková Růžena          
 
      

V měsíci listopadu slaví své narozeniny 
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            Šebeček František 
            Vachalová Marie 
            Ing.Voráč Miroslav 
            Vrána Antonín                                  
            Vykoukal Pavel 
             Žbánková Anna                                         

                                                      
                             Naši zaměstnanci:  
 
Bajerová Sylva                            Harvánek Vladimír     
Herberková Janka              Mgr. Michaela Králová 
Sekanina František 
 

                              Blahopřejeme! 
 
      
      
         Bartušková Jiřina                      I.B oddělení        
       
            Hasalová Anna                         I.A oddělení 
 
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Zkuste si jen tak sami pro sebe vzpomenout na co nejvíce slov: 

 

Vítejte mezi námi! 

 

Hrajeme si se slovíčky 



11 

 

Jména začínající písmenem K – Karel...Karolína…. 

                                                M – Milada...Matouš…… 

 

Věci začínající písmenem Z – záclona….zeď…. 

                                            S – síť….sazenice….. 

 

Města začínající písmenem P – Praha….Písek 

                                               L – Liberec….Londýn 

 

Zvířata začínající písmenem N – norek….netopýr 

                                                  O – opice….orangutan 

 

 

Tuto hru si můžete zahrát také v duchu pro sebe a překvapit sami sebe, 

na kolik slov si vzpomenete. 

                                                                                 Mgr. Eva Stiborová 

                                                               vedoucí aktivizačního oddělení       

 

   

 

  

Mám ráda podzim, když se barví listí 

a paprsky slunce do korun stromů svítí. 

Svým svitem každý list ozáří 

a naše oči tou nádherou obdaří. 

Lístečky před tím, než snesou se k zemi, 

zahrají na stromech barvami všemi. 

Pak ještě na trávě nějakou dobu, 

Podzimní nálada 
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dělají zlatavě hnědou ozdobu. 

 

Postupně všechny stromy přijdou o svou okrasu, 

holé větve jsou připraveny přežít období sněhu a mrazu. 

Vynikne tak jiný tvar koruny každého stromu, 

těšme se až opět vypučí záplava květů v jarní dobu.                                                 

                                                                               Helena Procházková  

                                                                                           II.C oddělení 

  

   

 

Bitva u Hradce Králové a tragické léto roku 1866 v Sokolnicích 

„Nešťastnou píši zvěst o roku 1866, jenž dlouho zůstane v paměti 

lidské pro svízele, jež tehdy stíhaly milou vlast naši. Od moru, hladu a 

vojny vysvoboď nás, Pane, než nás právě troje tato metla bolestně 

Z historie Sokolnic 
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stihla v tomto neblahém roce.“ Těmito slovy popisuje události roku 

1866 v Sokolnicích zdejší zámecký kaplan.  

„Začátek trudný, o to trudnější konce. Nejprve 22., 23., a 24. 

května přišly tuhé mrazy, při nichž teploměr na 5 stupňů Reomira pod 

nulu padl (cca -6 °C). Smutný to byl pohled, kterak ovoce hojně na 

stromech narostlé zčernalo a spadalo. Smutnější ještě pro rolníka, 

jenž brzo poznal, že žito jeho pomrzlo téměř úplně, s nepatrnými 

výjimkami na výšinách, kdež obstálo a pšenice z části.“ 

Vzrůstající rozpory mezi Rakouskem a Pruskem postupně 

přerostly ve válku, ve které stálo Rakouské císařství společně se členy 

tzv. Německého spolku proti expanzivnímu Prusku a sjednocené Itálii. 

Konflikt vyvrcholil bitvou u Hradce Králové, jejíž následky děsivých 

rozměrů zasáhly do osudů mnoha rodin i v tak vzdálených 

Sokolnicích. 

„Počátkem května bylo již veřejně známo, že vojna mezi 

Rakouskem z jedné a Pruskem, sjednoceným s revolucionářskou Itálií 

z druhé strany, jest nevyhnutelná. A vskutku brzy nastal pochod vojska 

rakouského do severních Čech. Pluk řadový č. 1 císařův a pluk 

arcivévody Karla rozložily se od máje až do 17. června po okolí 

zdejším. Nebylo domu od ubytování oproštěného. Duchovní správce 

sokolnický měl na ubytování polního kaplana P. Josefa Rychtera, 

rodilého v Moravské Třebové. Z jeho úst i úsudek byl slyšen, zdaž 

Benedek (vrchní velitel rakouských sil) jest onen muž, jenž 

s prospěchem povede vrchní velení proti Prusku. Však o tom jakož i 
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chvástavosti některých důstojníků, že Prušáky utlučou čepicemi, po 

výsledku boje zbytečno psáti.“ 

„Bylo to 17. června v neděli k narozeninám našeho pana hraběte 

Vladimíra z Mitrovských (narozen 17. června 1814), když vojsko 

dostalo rozkaz k pochodu na bojiště. Odpoledne opustili nás vojáci 

naši, ale hned uvítáni jsou lijákem takovým, že místem museli 

v pochodu ustati, což od nejedněch bylo vykládáno za zlé znamení.“ 

27. června proběhla první srážka vojsk u Náchoda, na druhý den 

u České Skalice. Vše vyvrcholilo 3. července 1866 bitvou u Hradce 

Králové, kde se střetlo více než 400 000 vojáků. Během jednoho dne 

zde padlo či zůstalo nezvěstnými téměř 16 000 mužů. 

„Následek byl úplná porážka rakouských praporů a couvání, 

lépe řečeno útěk z Čech na Moravu a Rakous. Za Rakušany v patách 

postupovali Prušáci, jenž se 18. července v Sokolnicích rozložili. Ač 

byla pisateli v mládí vštípena jakási nenávist proti Prusům, přec 

nemůže jim odepříti chvalné uznání. Jmenovitě katoličtí vojínové 

z krajin porýnských byli uctiví navštěvovatelé chrámu Páně a vykonali 

zde svaté zpovědi a přijímání. Kdežto z našich vojínů, až na jednoho 

nadporučíka, nikdo té horlivosti nevyjevil.“ 

„Však nejtěžší pohroma Moravu navštívivší je cholera, kteráž se 

současně s Prušáky dostavila. Aspoň mezi prvními v okrsku zámeckém 

(část Sokolnic přiléhající k zámku) na choleru onemocnělými byli dva 

Prušáci a jeden Čech od Pardubic, jenž je až sem s potahem musel 
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doprovázeti. Z farníků pak zemřelo od 29. července až do 17. srpna 

sedmnáct osob, z nichž mnozí v takových křečích, kteréž za předešlé 

cholery v roce 1855 zřídka byly pozorovány. Takový byl běh roku 

1866, jenž hluboké rány zasekl mnohým.“ Tolik zápis zámeckého 

kaplana Jana Nepomuka Novotného, popisující dění v  „zámecké 

čtvrti“.  A zámecká matrika tento stav skutečně potvrzuje. Mezi 

obětmi jsou převážně zemědělští dělníci a jejich děti žijící 

v hospodářských dvorech spadajících pod panskou správu. 11 z nich 

podlehlo choleře, 1 osoba tyfu a zbytek, zejména děti, průjmům či 

úplavici.  

Situace přímo v Sokolnicích (ve vlastní obci) byla daleko 

tragičtější. První oběti podlehly choleře již 22. července a do 27. 

srpna, kdy epidemie posledním úmrtím skončila, zemřelo 49 lidí.                                  
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Z toho 35 na choleru, 5 na tyfus či blíže nespecifikovaná 

průjmová onemocnění. U zbývajících osob nelze prokázat či vyvrátit 

přímou souvislost s epidemií. Mějme na paměti, že v tomto období 

měly Sokolnice přibližně tisíc evidovaných obyvatel (rok 1869: 1007 

osob). 

Zemřelé ve většině případů ohledal zámecký kaplan a ty ze zámecké 

čtvrti také sám pohřbíval. Mrtvé přímo z obce pochovával již telnický 

farář Jan Chornitzer. Ten měl samozřejmě na starosti i oběti epidemie 

v Telnici, kde choleře, úplavici a průjmům podlehlo přibližně 36 lidí a 

nákaza zde skončila až v polovině září. První zemřelí ze Sokolnic byli 

pohřbíváni do jednotlivých hrobů na starém farním hřbitově (kolem 

kostela) v Telnici. Domníváme se, že s růstem jejich počtu, kdy 

nebylo technicky možné každý den kopat nové hroby a z obavy 

dalšího šíření epidemie z těl uložených přímo v sousedství obydlí, se 

posléze pohřbívalo do společných šachet. Příkladem tohoto řešení 

nám jsou dosud dochované památky na cholerové hroby poblíž 

Křenovic či Tvarožné. Bohužel lokaci cholerových hrobů na 

katastrech obcí Sokolnic či Telnice nejsme v současnosti schopni 

určit.                               

A tak jedinou připomínkou těchto bolestných událostí v Sokolnicích 

zůstává až do dnešní doby kříž na Šlapanické ulici, zbudovaný v roce 

1867 rolníkem Janem Konečným z č. p. 8, věnovaný památce zemřelé 

dcery a manželky, obětem tragického léta roku 1866. 

Ing. Josef Chudáček                   
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1) Jak v přírodě rozbřesk, dny a noci plynou – tak i v životě člověka 

po narození pokračuje dětství, mládí, dospělost a stáří. Připrav se na 

to! 

2) Nevěř tomu, že stárnutí a stáří znamená nemoc. Uvědom si, že i ve 

stáří přináší život krásu a radost. Uč se žít a hledej! 

3) Dlouhověkost je výhodou, pokud v něm prožiješ mnoho zdravých 

let. Základem toho je být střídmý v jídle, radosti, práci, spaní a žalosti. 

4) Ve všem buď umírněný, jenom láskou, pomocí a lidskostí nešetři. 

I když budeš odkázán na cizí pomoc a péči svoji důstojnost si chraň  

jako oko v hlavě! 

5) Když Tě život zkouší, nevzdávej to. Pokud to můžeš ovlivnit, 

nezůstaň sám, vyhledávej společnost, zůstaň činorodý. Pokud žijeme, 

na nic není pozdě. 

 6) Nikdy nezapomeň, že i tys byl mladý – a připomeň mladým, že 

i oni budou staří - pokud se toho dožijí. 

7) Ve stáří jsou nejkrásnějším dárkem vnoučata – žij pro ně! 

8) Tvoje největší poklady v životě jsou zkušenosti a znalosti, – ale 

cenu mají jenom tehdy, pokud je použiješ a rozdáš. 

Desatero důstojného stárnutí 
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9) Život je pomíjivý, čas nezastavitelný a ten nezastavitelný tikot 

hodin můžeš jenom zpomalit. Nalezni důvod, proč a jak se toho 

dosáhnout. 

10) Starý člověk žije v přítomnosti a vzpomíná na minulost, a musí 

mu záležet na tom, jakou stopu zanechá po sobě v srdcích jeho 

následovníků, kteří budou pokračovateli jeho názorů a myšlenek. 

Záleží jen a jen na tobě, jak prožiješ čas, který Ti byl určen a jak 

zvládneš důstojně loučení. (Seneca) 

                                Zůstaň dobrým člověkem!  

                                                                   

 

 

Ten večer Milada Horáková, vězeňkyně Hitlera a oběť Gottwalda, 

kráčela na poslední cestu před popravou v pankrácké věznici. Mezi 

vězni se to ihned rozneslo a začali proto na své nástroje - jídelní misky 

- bubnovat „Nesmrtelnou“ ze symfonie Beethowena. Ta znělka byla 

známa i ze svobodného londýnského rozhlasu. Byl to pozdrav jejich 

spoluvězňů. Nikdo nemohl tušit, že za 40 let, znovu ve svobodném 

Československu, bude vyznamenána řádem Tomáše Garrigue 

Masaryka. 

Den její popravy se stal Mezinárodním dnem politických vězňů. Byl 

již slaven po celém svobodném světě. U nás dlouhá léta byla snaha na 

Poslední pozdrav Miladě Horákové 

smysluplné práci 
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tuto statečnou ženu zapomenout. Teprve v r. 1968 byla posmrtně 

alespoň částečně rehabilitována. 

                         

Byla to doba pražského jara, kdy na ni vzpomínali lidé na celém světě 

a konečně byla vzpomenuta i v komunistickém Československu. Po 

nástupu tak zvané konsolidace byla její rehabilitace opět zrušena. I 

mrtvých se tehdejší soudruzi báli.  Ona, podobně jako Jan Palach a Jan 

Zajíc, byla pouze tiše vzpomínána v soukromí, ale lidé na ni přesto 

nezapomínají. Její památka jako symbol odporu proti totalitě je 

vnímána i v dnešním světě. Bude dobré, že na ni nezapomenou ani 

čtenáři těchto řádků.                                    

                                                        Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH 

                                                                                 klient IIC. oddělení      

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilkby-7b7QAhUEVxQKHYGpCjgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fcs%2FMilada_Hor%25C3%25A1kov%25C3%25A1&psig=AFQjCNFlAIXUm_jV2xt3gc3uZbQWpxcDbA&ust=1479989470521594
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Když jsem v letech 1962-66 studoval „vinařinu“ (obor vinařství), pilo 

se prostě „červené a bílé“. Pokud se někdo zeptal ve vinárně na to, co 

podávají, dostal stejnou odpověď. Dnes si však čím dál více lidí víno 

vychutnává. Pro mnohé se stává společenskou záležitostí a pěstování a 

degustace i koníčkem. 

 První vína se koštují na Martina. Svatomartinská vína si zakládají i 

přes své mládí na kvalitě. Cílem této tradice nebylo a není zahltit trh 

množstvím lahví, ale nabídnout brzy po sklizni kvalitní vína a 

představit tak milovníkům moravských vín stávající ročník. 

Tradice svatomartinských vín navazuje na zvyky z doby císaře Josefa 

II., za jehož vlády se zažil obyčej připíjet si na Svatého Martina 

novým vínem. Značku „Svatomartinské“ mohou dnes nést jen vína 

vyráběná pouze z určitých odrůd, které dozrávají dříve. Je žádoucí je 

spotřebovat do jara, protože později ztratí svoji kvalitu. 

Poznávání vína je stále oblíbenější. Mnohý z nás již nechce nejistě 

postávat před regálem s vínem. Lidé chtějí vědět, co pijí a chtějí, aby 

jim to chutnalo. Přístup k vínu se mění, už si vybíráme, hledáme ta, 

která odpovídají naší chuti či náladě. Stále objevujeme svoji 

vztahovou noblesu a radost ze života. Víno, si myslím, pomáhalo a 

pomáhá překonávat životní, jazykové a hlavně kulturní bariéry a 

Povídání o víně 
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motivuje každého z nás k jiným aktivitám. S vínem se vzděláváme i 

relaxujeme. Vnímání vína má však i svůj psychologický rozměr – 

chutnáme ho všemi smysly, odpovídá tomu, co v životě prožíváme. 

 

           

 

Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět víno z těchto odrůd: 

bílé: Muller Thurgau,Veltlínské zelené,Muškát moravský 

červené: Modrý Portugal, Vavřinecké 

klaret: Modrý Portugal, Vavřinecké, Zweigeltrebe 

A proto, vážený personále a klienti 11.11. v 11:00 NA ZDRAVÍ!                                                                                                                                       

                                                                          Dr. František Mahovský 

                                                                                  klient II.F oddělení        

 



22 

 

 

 

Podzim přináší vlhké počasí, mlhy, střídavé teploty. 

Najednou máte pocit „knedlíku v krku“, při polykání cítíte ,,žhavé 

uhlíky“. Důležitým filtrem jsou mandle. Nacházejí se v zadní části 

krku. Zachycují viry a bakterie a chrání tak dýchací cesty. Proto jsou 

alergologové a imunologové opatrní při rozhodování, zda po 

opakovaných angínách doporučit odstranění mandlí. Velká část naší 

populace trpí alergiemi různého původu a tato brána chránící dýchací 

systém je pro ně velmi důležitá. 

Když mandle fungují tak jak mají, zachytí se viry a bakterie na nich. 

Nejčastěji se jedná o streptokoky. Ty se běžně vyskytují u 15 % 

zdravých lidí, nemoc u nich nemusí vůbec propuknout, ale mohou 

nakazit ostatní. Při oslabení imunity však může propuknout angína 

(nejčastějším původcem je Streptococcus pyogenes), ale původcem 

mohou být i adenoviry (Herpes simplex a další). Jakmile pocítíte, ,,že 

na vás něco leze“, je nutné zvýšit příjem tekutin čímž se zmírní 

příznaky. 

Na posílení imunity je dobrý vitamin C obsažený v citrusových 

plodech. Při lehkém škrábání v krku někdy postačí kloktání vody se 

solí (sklenice teplé vody + ½ lžičky soli), které snižuje zánět a čistí 

sliznice (odplavuje bakterie a viry). Někdo také doporučuje teplý čaj 

se lžící medu a másla nebo tzv. ,,medvědí mléko“ tj.  hrnek mléka + 2 

lžičky medu   + 1 lžička rumu. Pít 1-2 x denně. Jiní zase věří na 

kloktání šalvěje, další na pití šťávy z červené řepy. Někdo je k těmto 

přírodním radám skeptický a raději volí pastilky zakoupené v lékárně.  

Dojde-li k propuknutí angíny, je třeba zajít k lékaři a nemoc léčit 

antibiotiky. Důležitá je léčba v klidu na lůžku (nemoc často 

doprovázívysoké teploty), aby nedošlo k dalším komplikacím jako 

Podzimní plískanice a bolest v krku 

 

 

Módí doplňky 30. let 
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jsou infekce dutin, uší, revmatická horečka až onemocnění srdce nebo 

plic.                                                                              Věra Mrkvicová                                                                                                                                                                                        

                                                               vedoucí zdravotnického úseku 

                                                                                                                                                                                                                           

        

 

Všichni zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost a to nejen o údajích týkajících se osob, kterým 

je tato služba poskytována. Tato povinnost trvá i po skončení 

pracovního vztahu. 

K tomuto přistupuji po upozornění rodinných příslušníků a 

podotýkám, že se netýká nikoho z pracovníků přímoobslužné péče. 

Proto nepřísluší nikomu komentovat chování či jednání klientů nebo 

pracovníků na veřejnosti. Pokud se jedná o mezilidské vztahy je toto 

téma ještě ožehavější a nikomu nepřísluší vztahy na pracovištích či 

v zařízení propírat někde jinde. Jak říkávaly naše babičky - ,,co se 

doma uvaří, to se tam také sní“. Je velmi smutné, když ,,zvenčí“ 

přicházejí  nepodložené a zkreslené ,,drby“ o všem možném. Pokud 

má někdo pocit, že musí něco řešit, má své nadřízené, 

spolupracovníky, kterým důvěřuje nebo má možnost si o tom 

promluvit na supervizi (pokud nechce před ostatními) tak na 

individuální supervizi.  

Vážíme si obětavé práce všech, kteří v našem zařízení pracují, 

není lehká, a proto je škoda, když někdo na jejich práci vrhá 

špatné světlo svým neuváženým jednáním. 

                                                                                      Věra Mrkvicová                                                                                                                                                                                        

                                                                vedoucí zdravotnického úseku 

Mlčenlivost, etika, loajalita 
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Zdroje: 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=788&q=podzimn 

https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=788&q=podzimn 

https://www.hubatacernoska.cz/desatero-dustojneho-stari 

 

 

 

 

 

Chcete mít svůj Zámecký zpravodaj? Pokud ano, je možné si ho zakoupit za 30,- 

Kč. Zeptejte se Vašich sestřiček.  
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