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                     Vážení přátelé, klienti, zaměstnanci,  

 

je to tu zase, opět nám uběhl další rok života a je zde poslední měsíc 

roku 2017. 

Dovolte mi, abych Vám všem, jak uživatelům našich sociálních 

služeb, tak i všem zaměstnancům, vašim rodinám, příbuzným, 

přátelům, našim obchodním partnerům, všem pracovníkům našeho 

zřizovatele JMK a stejně tak i všem lidem v úvodu našeho 

prosincového Zámeckého zpravodaje popřál klidné, v míru prožité 

svátky vánoční, a hlavně pevné zdraví v novém roce 2018. 

 Přeji nám všem, abychom zvládali naši těžkou a náročnou práci 

co nejvíce v klidu a pohodě, abychom se potkávali s úsměvem ve 

tvářích, klidným srdcem a klidnou myslí, pokojnou duší a užívali si 

krásného a spokojeného života po celý příští rok nejen u nás 

v domově, ale i mimo něj. 

                       

                                                                       MVDr. Petr Nováček 

                     ředitel domova 

  

Informace z domova 
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Ve středu dne 29.11.2017 proběhlo v prostorách nádvoří zámku 

v Sokolnicích pro Domov pro seniory p.o., předání tzv. sociálního 

automobilu. Jedná se o projekt se zaměřením na rozšiřování a obnovu 

autoparku pro organizaci zajišťující sociální služby. Na nový 

automobil přispěl Jihomoravský kraj s obcí Sokolnice a sponzoři 

z podnikatelské soukromé sféry.  

        

Automobil bude sloužit hlavně klientům domova, pro jejich 

aktivizace, zajišťování sociálních záležitostí a zabezpečení 

poskytovaných sociálních služeb Domova. Jednoznačně přispěje ke 

zkvalitnění pobytu klientů, ale i zjednodušení práce personálu.         

Poděkování 
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Děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho zakoupení. 

                                                                               MVDr. Petr Nováček 

                             ředitel domova 

                                                                                     

 

V předvánočním čase se také náš domov zapojil do projektu 

pořádaného Českým rozhlasem, který je nazván „Ježíškova vnoučata“. 

Smyslem této akce je oslovit dárce, kteří malým dárkem potěší 

seniory žijících v domovech pro seniory. 

Individuální přání každého seniora se uvede v databázi přání, která 

plní jednotliví dárci. Také naši senioři si přáli od maličkostí jako 

balíček hašlerek, zákusky, ponožky, heboučká deka, polštářek 

s obrázkem, rukavice či hedvábná šála takové zážitkové dárky jako 

Ježíškova vnoučata 
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byl například let vrtulníkem nad Brnem, výlet autem do Mikulova 

nebo hudební vystoupení oblíbeného umělce. 

Musím říct, že jsem byla překvapena rychlostí, s jakou se dárci hlásili 

k přáním, a tím, jak rychle je našim klientům plnili. Pořád kolem nás 

žije mnoho soucitných laskavých lidí, kteří nejsou lhostejní k tomu, 

jak žijí naši starší spoluobčané. Při často osobním předávání dárků 

bylo dojetí a radost oboustranné a překvapení obdarovaných 

neskrývané. 

Distribuci doručených dárků si vzala na starost aktivizační pracovnice 

oddělení II.C Ivana Hermanová. Klientka tohoto oddělení, paní Anna 

Konečná, by jí posílá toto poděkování: “Chtěla bych moc poděkovat 

naší obětavé sestřičce Ivance Hermanové, že pro nás uskutečnila 

nadílku „Ježíškova vnoučata“. Nikdy jsme o tom neslyšeli, ale Ivanka 

to uskutečnila. S úsměvem a trpělivostí se nás ptala, co bychom si 

přáli. Já jsem nevěděla, a přes to jsem musela být hodná, co vše mi 

Ježíšek nadělil. Vím, že měla a má s tím velikou starost, a to ještě 

v předvánočním čase. My víme, že naše Ivanka má srdíčko na pravém 

místě. Přeji Ti Ivanko za vše srdečný dík za Tvoji ochotu, abys také 

prožila nádherné svátky se svojí drahou rodinou. Aby Ti Ježíšek 

nadělil plno dárečků pod stromečkem. S láskou přeje klientka Anna 

Konečná. 

                                                                         Mgr. Eva Stiborová 

                                                               vedoucí aktivizačního oddělení 
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Co se událo v měsíci listopadu na I. A oddělení?         

V listopadu je všem celkem jasné, že je čas začít panikařit. Vánoce se 

blíží. Sehnat máslo, vajíčka, mouku a cukr v akci není žádná legrace. 

Na kolena už nás srazily zmrzlé ořechy, a tudíž téměř nulová úroda. 

Jsme ale houževnaté a shánčlivé ženy. Takže po sehnání všech 

ingrediencí můžeme začít péct čtyřicet druhů cukroví. Než se ovšem 

nashromáždí veškeré výše uvedené suroviny, je třeba umýt okna a 

vymést pavučiny ze všech koutů. A teď dámy, vy z řad našich milých 

klientek i z řad personálu, ruku na srdce. Kolik z vás se tak honilo a 

honí s jazykem na vestě? 

                      

Ale teď už k dění na zámku. V listopadu nás navštívil pan myslivec 

Macháček. A my si od něho nechali vyprávět o myslivosti. Byla to 

jistě velmi zajímavá přednáška.  

Ohlédnutí za listopadem 
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Kromě toho jsme samozřejmě i pracovali, a hlavně už jsme se 

adaptovali na zimu a na věčně nalepeném bahnu na botách. 

Z aktivizace jsme si připomněli nejničivější nálet na Brno a 

Sametovou revoluci. Ve vzpomínkách jsme se stále dokola vraceli ke 

své minulosti, ať už dobré nebo zlé. Trochu jsme potrápili mozek 

tréninkem kognitivních funkcí. Ale jinak za mě...naprosto vydařený a 

luxusní měsíc. 

                                                Naděžda Krošláková, Dis.- I.A oddělení    

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

Také měsíc listopad nabídl klientkám našeho oddělení mnoho 

zábavných činností. Pokračovaly jsme v soutěžním luštění křížovek 

v rámci Křížovkářské ligy, kde byli na konci měsíce vylosováni a 

odměněni tři luštitelé z našeho domova. Zopakovaly jsme návštěvu 

oblíbené cukrárny v Otnicích, některé z nás vystoupily v pěvecké 

soutěži Chrlický slavík, kam jsme každoročně zváni. 
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Největší událostí bylo slavnostní zakončení Univerzity třetího věku. 

Z našeho domova se do studia zapojili tři studenti-paní Anna 

Konečná, pan Ing. Miroslav Voráč a pan František Ráček, kteří 

dojížděli na kurzy do Domova U Františka v Újezdě u Brna. Jejich 

snažení bylo završeno slavnostním předáním diplomů, květiny a 

přípitkem. Blahopřejeme a těšíme se, že se příští rok zapojí ještě více 

„studentů“ a kurz bude moci být uspořádán přímo v našem domově.               

                                                     Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

        Co se událo v měsíci  listopadu na II.C  oddělení? 

Listopad utekl strašně rychle. Událo se pár událostí, o kterých se 

zmíníme. Proběhl, jako každoročně, Chrlický slavík. Zapěli jsme si, 

podívali se do jiného domova a hurá zpátky „domů“. 

Naši klienti byli přihlášeni do křížovkářských hádanek. Každý týden 

luštili tak, až se jim kouřilo z hlav. 

Před koncem měsíce nás opět po roce navštívil p. Macháček a udělal 

nám výklad o zvěři našich luhů a hájů. 

                                                             Ivana Hermanová- II.C oddělení                                                                              

 

 

 

 

  

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Středa 7.12.        Pečení vánočního lineckého cukroví 

Úterý 12.12.        Pečeme vánočku 

I.A oddělení 

Nabídka aktivizací  v prosinci 
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Čtvrtek 14.12.    Posezení u punče 

Středa 20.12.      Reminiscenční sezení na „Vánoce našeho dětství“ 

   

 

Denně – aktivizace imobilních klientů  

 

Pondělí 5.12.       “….možná přijde i Mikuláš…“ 

 

Čtvrtek 14.12.     Pečení perníčků 

 

Středa 20.12.       Punčový dýchánek - od 10:00 

 
          

Denně – aktivizace imobilních klientů  

Úterý 5.12.       Mikulášská nadílka 

Úterý 12.12.     Vánoční výzdoba oddělení 

Úterý 19.12.     Pečeme vánoční cukroví 

Každé úterý, středa, čtvrtek od 13:00 – čtení na přání – Kája Mařík 

             

                                                      

Neděle 3.12.      MALÁ NAPOLEONSKÁ BITVA-VZPOMÍNKOVÁ AKCE   

                           NA VÝROČÍ BITVA U SLAVKOVA 

                                                              od 10:00 -13:00 hodin v zámeckém parku 

                                                                                                                                                       

Pondělí 4.12.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY              od 10:00 hodin na I.A oddělení       

                                          

Úterý 5.12.       MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA        od 10:00 hodin na odděleních 

I.B oddělení 

II.C oddělení 

Nabídka celodomovních aktivit v prosinci 

lllednuprosinppropprosincikvětnu 
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Čtvrtek 7.12.   SENIORSKÁ OLYMPIÁDA S POSEZENÍM U HUDBY,   

                         ZPĚVEM A S OBČERSTVENÍM    

                                                                                          od 14:00 hodin v jídelně  

Pátek 8.12.      SETKÁNÍ AKTIVIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ DOMOVŮ    

                         ZŘIZOVANÝCH JMK A MĚSTEM BRNEM 

                                                                                 od 10:00 hodin na odděleních 

Úterý 12.12.   PŘEDÁNÍ DORTŮ A ZÁKUSKŮ NA I.A A II.C ODDĚLENÍ     

                        V RÁMCI PROJEKTU „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“      

                                                                    od 14:00 hodin na II.C a I. A oddělení 

 

Středa 13.12.   VÁNOCE V SALZBURGU – PROMÍTÁNÍ VIDEA 

                                                                               od 13:30 hodin na I.A oddělení 

Pátek 15.12.     VYMĚNĚNÁ PRINCEZNA – DĚTSKÉ DIVADELNÍ    

                          PŘEDSTAVENÍ TJ SOKOL ŽATČANY    

                                                                              odjezd v 9:00 hodin od vrátnice 

 

Pondělí 18.12.    BIBLICKÉ PŘÍBĚHY            od 10:00 hodin na I.A oddělení       

 

Středa 20.12.     VÁNOČNÍ PŘÁNÍ A KOLEDOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ   

                           DAMBOŘICE A DĚTSKÉHO DOMOVA BRNO 

                                                                               od 10:00 hodin na I.A oddělení 

 

Čtvrtek 21.12.     MALÝ VÁNOČNÍ KONCERT S PROMÍTÁNÍM RUSKÉ    

                              POHÁDKY                                        od 14:00 hodin v jídelně 

 

Pátek 22.12.       VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY          od 10:00 hodin na I.A oddělení 

Středa 27.12.      SILVESTR U CIMBÁLU S MORAVSKOU    

                            ZABÍJAČKOU  

                                                                                          od 13:30 hodin v jídelně 

 

 

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

z organizačních důvodů.        
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Bojanovský Václav 

Skřivánková Božena              

Klementová Eva     

                                                                          

         Naši zaměstnanci:  

             Černá Alena                         

         Hermanová Ivana                  

                                            Chvátalová Zuzana                                 

Kořínková Jitka                Papančevová Martina                                         

Rusiňáková Jaroslava            Zaoralová Mirka   

                Blahopřejeme!        

 

V měsíci  prosinci slaví své narozeniny 
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Vysvětlete význam těchto úsloví a rčení: 

tvářit se jako svatý…..                              hulákat jak na lesy……. 

mít všech pět pohromadě…                      strkat hlavu do písku… 

hrát si s ohněm….                                     chytat lelky….. 

tlouct špačky....                                          jako by másla ukrajoval….. 

blesk z čistého nebe…..                             být zazobaný…… 

být jako med…                                          vlézt na záda  

                                                                    vybrala Mgr. Eva Stiborová                                                                  

                                                                  

 

Každý rok na čtvrtého prosince připadá velmi oblíbená lidová tradice-

řezání barborek-větvičky třešně, jabloně, slivoně, magnólie, trnky, 

lýkovce nebo zlatého deště. Pokud barborka dívce či ženě do Vánoc 

vykvete, měla by se do roka vdát. Legenda praví, že otec svaté 

Barbory byl turecký šlechtic, který střežil její ctnost a nechal ji tak 

zavřít ve věži. Jeden sloužící ji potajmu obrátil na křesťanskou víru, 

a jelikož otec nenáviděl křesťany, chtěl ji donutit, aby se této víry 

zřekla. 

Hrajeme si se slovíčky 

Vánoční  větvička „barkorka“ 
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Soudci ji k tomu chtěli donutit mučením, a jelikož se jim to nezdařilo, 

odsoudili dívku k smrti. Popravu provedl její vlastní otec. Cestou na 

popravu Barbora utrhla větvičku, která uprostřed zimy vykvetla. 

V katolické tradici je tato mučednice patronkou věží, horníků, 

sedláků, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, 

kovářů, kameníků, tesařů, ale i hrobníků, zvoníků, kloboučníků, 

kuchařů, řezníků, dívek, zajatců, pevností, dělostřelců, hasičů 

a umírajících. Zároveň je ochránkyní proti bouřce, ohni, horečce 

a moru. 

Jaké se tento den dodržovaly tradice 

Dívky se v předvečer tohoto svátku zahalily do bílých prostěradel či 

šatů a obličej zakryly závojem či rouškou. V jedné ruce nesly košík 

s ovocem a sladkostmi, ve druhé metlu, kterou hrozily zlobivým 
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dětem. Tloukly na okna domů a při jejich otevření zpívaly písně, pak 

se s celou rodinou pomodlily. Chránily tak rodiny od náhlé smrti. 

Mnohem známější tradicí je ale právě řezání barborek. Pokud je 

svobodné dívky utrhly po setmění vlastními zuby, pak se o Štědrém 

dnu dozvěděly, zda se do roka provdají. Když barborka do té doby 

vykvetla, do roka mohly chystat svatbu. 

Někde děvčata trhala více větviček, pojmenovala je po vícero 

chlapcích a majitel té, kde vykvetl nejdříve květ, se měl stát jejím 

budoucím ženichem. 

Další dívky si větvičku dávaly za pas, když šly na půlnoční mši. Když 

ji nějaký chlapec před kostelem vzal a dal si ji za klobouk, vyznával 

tak dívce svou lásku. 

                                                                                Převzato z internetu                                    

               

 

 

Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti. 

V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na 

poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí 

toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. 

Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi shánějící 

ten extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit. 

Mohl by být všechen ten spěch a shon satanovou pomstou Bohu nebo 

Zapomínáme na poselství Vánoc 
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jeho odvetným tahem za vtělení-zrození Syna Božího? Satan nás 

všechny oslepuje třpytem a leskem, zvoněním zvonků a cinkáním 

pokladen v obchodech. Přestali jsme dbát na význam Vánoc – 

poselství míru mezi všemi muži a ženami, příslib radosti lidem dobré 

vůle. 

                

 Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti- 

jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím 

více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze 

a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými muži a ženy trpí. A právě 

poselství a příslib Vánoc může přinést naději malým a zbloudilým; 

poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným. 

Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, 

ženě či dítěti, které potkáme v této vánoční době, je "prokazovat 

laskavost a konat nezištné krásné skutky". Vzpomínám si na 
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humoristický seriál kreslíře Johnnyho Harta uvedený před několika 

lety, ve kterém vystupuje postava Wileyho hledajícího odpovědi na 

nejzávažnější otázky života. Jedna z těch otázek je velmi jednoduchá, 

a přesto současná. Na prvním obrázku se Wiley ptá: "Co se stalo s 

laskavostí?" A pokračuje těmito verši: 

 

"Proč lidi nelitují síly, aby jiným trable způsobili? 

Proč schválně druhým štěstí hatí, ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí? 

Proč tak rádi zraňujeme i ty, které milujeme?  

Proč člověk milá slova sotva svede? Vždyť jedna rána k druhé vede.  

Proč se nechováme, jak nám velí jeden slogan známý?  

Veďme si tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi. 

Proč chyby druhých nám tak vadí, jeden sotva uvěří.., 

Odpuštění a láska vystrnadí satanův zadek ze dveří.. " 

 

Darujte o příštích Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který 

vás nadlouho přežije. "Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné 

skutky." Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem 

si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět bude ohromen. Jen do 

toho, buďte laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje. 

       

                 Z knihy Kolik váží sněhová vločka Briana Cavanaugha        
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Ubíhající církevní rok byl ukončen. Máme zde opět advent. Advent je 

původně latinské slovo, znamenající příchod. My můžeme hovořit 

vlastně o trojím příchodu. První se stal na počátku našeho letopočtu 

narozením Ježíše Krista. Druhý očekáváme na konci našich dějin. 

Bude to opět příchod Ježíše Krista nikoliv v podobě dítěte, ale bude to 

mocný král, který bude soudit živé i mrtvé. 

Pak známe ještě třetí advent, když Kristus přichází do lidských srdcí a 

vyvolá v nás víru. Je třeba říci, že kdyby se Kristus tisíckrát narodil v 

Betlémě, ale zároveň se nenarodil v našem srdci, tak přišel na svět 

zbytečně. Musíme si položit otázku-Jak k nám dnes Ježíš Kristus 

přichází? Odpověď je snadná. Přichází k nám zpravidla v podobě 

potřebného člověka, který si klade otázku, zda jsme jeho bližními. 

Jedna ruská pohádka vypráví o člověku, který se stále těšil, že za ním 

Ježíš Kristus přijde. Tu za ním přišel jeden starý člověk, ale on mu 

řekl, že na něj nemá čas, protože očekává příchod Spasitele. Pak za 

ním přišlo jedno chudé dítě a on ho rovněž odbyl s tím, že na něj nemá 

čas, neboť očekává Spasitele. Nakonec za ním skutečně Spasitel přišel 

a řekl mu: "Já na tebe dnes nemám čas, vždyť už jsem tě byl dvakrát 

navštívit-poprvé jako starý člověk a podruhé jako bezmocné dítě a tys 

na mně neměl tehdy rovněž čas. 

Advent 
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Dnes za námi Ježíš Kristus přichází v podobě potřebného člověka. Je-

li to člověk věřící, pak přichází jako dar, je-li nevěřící, pak přichází 

jako nárok na nás a naši pomoc. 

                       Mgr. Josef Bobrovský, farář ČSCH, klient II.D oddělení 

                                                                          

    

Tak už zase po roce přeji krásné Vánoce. 

Veselé zvonečky zvoní, 

v každém domečku cukroví voní, 

v krbu dřevo nádherně praská, všude je naděje a láska. 

Stromeček krásně voní, vítáme Ježíška pod ním. 

                                                                 

Vánoce 
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                                                    Anna Konečná, klientka II.F oddělení 

                                                                                                                                                              

                                                              

                                   

Opět se loučíme s dalším rokem, všichni začnou bilancovat, hodnotit 

co stihli a nestihli. Vše tak strašně letí, někdy není čas se zastavit, ale 

o to víc potěší, když vidíme, že v lidech je stále ještě tolik dobrého. O 

tom nás přesvědčila akce Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. 

Bylo velkým překvapením, že v tom hektickém čase si lidé, zcela cizí 

lidé, vzpomenou na naše klienty a snaží se jim splnit někdy skromná, 

někdy náročnější přání. O to víc, že úplně všechna přání byla nebo 

budou uspokojena. 

Velký dík patří všem, kdo se angažují v realizaci tohoto projektu a 

věnují mu mnoho svého volného času, všem aktivizačním 

pracovnicím, zejména Ivě Hermanové.  

Ze zdravotnického úseku 
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Velký dík patří všem, kdo se starají a pečují o naše klienty a 

doufám, že v příštím roce budeme pokračovat se stejným elánem. 

Opět nás čekají nějaké personální změny-Hanka Dočkalová odchází 

za jinou prací a Alka Černá odchází do důchodu. Přejeme jim hodně 

zdraví a pohody!  

Přijdou dvě nové pracovnice a nám nezbývá něž si přát ať se stanou 

platnými členkami kolektivu a jim ať je nová práce naplňuje. 

Poděkování patří také všem, kdo se se mnou podíleli na organizaci 

našeho vánočního večírku, za hojnost příspěvků do tomboly. Večírek 

se netradičně konal v jiných prostorách, ale myslím (usuzuji z vašich 

reakcí), že to bylo příjemné posezení k ukončení roku 2017. 

Ještě jednou poděkování všem za pracovní nasazení a aktivitu 

v roce 2017. Vše nejlepší, hodně zdraví, osobní i pracovní pohody 

do roku 2018! 

                                                                               Věra Mrkvicová 

                                                                vedoucí zdravotnického úseku    
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Blíží se čas vánoční a co jiného nám připomíná Vánoce než krásné 

pohádky. K nejvysílanějším a nejoblíbenějším pohádkám patří 

samozřejmě Popelka a koho jiného vzpomenout než rodačku Brněnska 

hlavní představitelku v pohádce „Tři oříšky pro popelku“, herečku 

Libušku ŠAFRÁNKOVOU: narodila se 7.června 1953 v Brně. 

Dětství a školní léta prožila ve Šlapanicích. Po skončení základní 

školní docházky pokračovala ve studiu na Státní konzervatoři na 

dramatickém oddělení. Její první angažmá bylo ve Státním divadle 

v Brně v roce 1970-1971. Následovalo Krejčovo divadlo „Za branou“. 

V roce 1972 se stala členkou „Činoherního klubu“. Od roku 1992 do 

roku 1994 byla sólistkou činohry Národního divadla.            

                                  

V roce 2014 svou divadelní a filmovou kariéru ukončila kvůli těžké 

nemoci. 

Významné osobnosti Brněnska 
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Libuše Šafránková je manželkou herce Josefa Abrháma. Spolu 

vychovali syna Josefa, který vystudoval dokumentaristiku. Na svá 

vnoučata se Libuška upnula v nejtěžších chvílích boje se svou těžkou 

nemocí. Její sestra Miroslava Šafránková je také herečkou.  

Někteří pamětníci (jako jsem já) si paní Libušku Šafránkovou mohou 

pamatovat skromnou, příjemnou a usměvavou, když v našem domově 

navštívila svou babičku.  

Kromě její významné role Popelky si ji můžeme pamatovat 

v mnohých jiných rolích filmových: „Babička“- role Barunky, „Přijela 

k nám pouť“- učitelka, “Kolja“, „Jak utopit dr. Mráčka aneb konec 

vodníků v Čechách“- v hl. roli s Jaromírem Hanzlíkem, „Můj brácha 

má prima bráchu“ a „,Brácha za všechny peníze“- Zuzana, komedii 

,,Vrchní prchni“, ,,Křtiny“, ,,Slavnosti sněženek“, ,,Svatební cesta do 

Jiljí“, ,,Všichni mojí blízcí“, „Donšajni“…. V některých si zahrála 

společně s manželem Josefem Abrhámem. Nemůžeme zapomenout na 

pohádky jako například „Malá mořská víla“, „Třetí princ“, „Princ a 

Večernice“, „Arabela (dabing Jany Nagyové), „Nesmrtelná teta“, „Sůl 

nad zlato“……. Zahrála si také v televizních seriálech „Cirkus 

Humberto“, „Náhrdelník“, „Četnické humoresky“, „Náves“…. 

Poslední byla role ve filmu „Jak jsme hráli čáru“ a dabing víly 

v pohádce „Popelka“ v roce 2015. Na svém kontě má také velké 

množství divadelních rolí.  

Za svou práci byla několikrát oceněna. Například cena „Český lev“ za 

roli ve filmu „Kolja“, nominací na „Českého lva“ za roli ve filmu 
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„,Báječná léta pod psa“, ,,Uznáním za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě 

pro děti a mládež“ v roce 2007 na MFF ve Zlíně.    

28.10.2015 ji president Miloš Zeman vyznamenal medailí Za 

zásluhy“. 

V roce 2008 vyhrála anketu České televize „Hvězda mého srdce“ o 

neoblíbenější herce a herečky. 

Po onemocnění rakovinou plic v roce 2014 se všichni, kdo mají naši 

Popelku rádi, strachovali o její zdraví a život. Po operaci a dlouhé 

rekonvalescenci se však prý cítí dobře a řekla, že má velkou chuť opět 

pracovat. Moc jí to z celého srdce přejeme!!! 

 

 

                                    Věra Mrkvicová, vedoucí zdravotnického úseku      
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Pojdˇte s námi luštit sudoku! 

                                          

                                                

 

 

Zdroje: 

Foto:Profimedia.cz 

https://www.google.com/search?tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=788&ei=- 

https://www.google.com/search?tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=788&ei=Y8gzWvz9 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=788&ei=  
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